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Poznámka k vydaniu
cobas b 123 POC system
Tento manuál je určený pre používateľov analyzátora cobas b 123 POC system.
Zostavovatelia tejto príručky vynaložili maximálne úsilie pre zabezpečenie toho, aby
všetky informácie, ktoré sú v nej obsiahnuté, boli v čase jej tlače správne. Napriek
tomu si Roche Diagnostics GmbH vyhradzuje právo urobiť bez predchádzajúceho
upozornenia akékoľvek zmeny, ktoré sú súčasťou pokračujúceho vývoja tohto
výrobku.
Akákoľvek zákazníkom vykonaná modifikácia prístroja urobí túto záruku alebo
servisnú zmluvu neplatnou od samého začiatku.
Aktualizácie softvéru vykonávajú servisní pracovníci spoločnosti Roche.

Autorské práva
© 2011, Roche Diagnostics GmbH Všetky práva vyhradené.
Obsah tohto dokumentu sa nesmie v žiadnej forme reprodukovať alebo komunikovať
tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Roche.
Napriek všemožnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie bezchybnosti publikácie,
Roche nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia, ktoré sa môžu
vyskytnúť v tomto dokumente.
Podlieha zmenám bez oznámenia.

Značky
COBAS, COBAS B, LIFE NEEDS ANSWERS, AUTOQC, ROCHE
MICROSAMPLER PROTECT a COMBITROL sú ochranné známky Roche.
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Predslov
Prístroj cobas b 123 POC system je analyzátor s integrovanou automatickou
kontrolou kvality – AutoQC a voliteľným oximetrickým modulom.
Táto príručka obsahuje podrobné popisy funkcií analyzátora cobas b 123 POC system
a všeobecné prevádzkové pojmy, popisy technických funkcií a používanie funkčných
kláves, prevádzkových techník, núdzové postupy, štítkovanie produktov a postupy
údržby.

Ako používať túto príručku
o

Uchovajte tento Návod na používanie na bezpečnom mieste, aby ste zabezpečili, že sa
nepoškodí a že bude stále k dispozícii.

o

Tento Návod na používanie musí byť vždy ľahko dostupný.

Na začiatku knihy a každej kapitoly je ako pomôcka pri rýchlom hľadaní informácie
uvedený obsah. Navyše, na konci možno nájsť úplný index.

Symbolika použitá v tomto návode
V tejto príručke sú použité vizuálne podnety, ktoré vám pomôžu čo najrýchlejšie nájsť
a interpretovať jednotlivé informácie. Táto časť vysvetľuje formátovaciu symboliku
aplikovanú v tejto príručke.
Symboly

Použité symboly:
Symbol

Používaný na

a

Začiatok pracovného postupu

o

Výpis položky

e

Odkaz

h

Spojovacia cesta (softvérový odkaz)
Typ
Pozor

Všetky časti / pasáže, ktoré sú označené týmto symbolom, opisujú procedúry
a/alebo indikujú podmienky alebo nebezpečenstvá, ktoré by mohli spôsobiť
škodu alebo viesť k chybnej funkcii prístroja cobas b 123 POC system.
Výstraha

Sekcie označené týmto symbolom obsahujú informácie, ktoré sa musia
dodržiavať, aby sa zabránilo možným zraneniam (pacientov, používateľov a
tretích osôb).
Nebezpečenstvo infekcie!

Všetky sekcie a časti textu, ktoré sú označené týmto symbolom, opisujú
postupy, s ktorými môže byť spojené riziko infekcie.

Roche
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Symboly IVD

Tieto symboly sú použité v zhode s normou DIN EN 980(a) a DIN EN ISO 780(b).
Symbol

Opis

Conformité Européenne (fr. európska zhoda):
Tento výrobok zodpovedá požiadavkám Smernice
o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro č. 98/79/EC.
Kód šarže
Spotrebovať do...
Výrobok sa nesmie použiť po uplynutí určeného dátumu.
Ak nie je uvedený žiaden dátum, potom platí posledný deň
príslušného mesiaca.
Teplotné obmedzenie
Podmienky, ktoré sú nutné pre zachovanie trvanlivosti produktu pred
otvorením balenia.
Lekárske zariadenie určené pre in vitro diagnostiku
Výrobca
(podľa Smernice pre in vitro diagnostiku 98/79/ES)
Dátum výroby (dd-mm-rrrr)

Katalógové číslo

Pozor, nahliadnite do sprievodnej dokumentácie.

Dodržujte, prosím, Návod na použitie.

Sériové číslo (výrobný štítok)

Nepoužívajte, ak je balenie poškodené.

Nie je určené k opakovanému použitiu.

Krehké. Zaobchádzajte opatrne.

Zaobchádzajte opatrne.

(a) DIN EN 980: Symboly pre použitie pre označenie lekárskych zariadení
(b) DIN EN ISO 780: Balenie – Obrazové značky pre manipuláciu s tovarmi
Roche
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Symbol

Opis

Obsahuje dostatočné množstvo pre <x> skúšok (cobas b 123 kazeta s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)

Udržujte v suchu

Platí len pre Roche MICROSAMPLER PROTECT:

Sterilizované etylénoxidom
Platí len pre zariadenie na odber krvi (BS2 Blood Sampler):

Sterilizované ožarovaním
Biologické nebezpečenstvo!
(podľa normy EN 61010-2-101(a)) (Prístroj)
Biologické nebezpečenstvo!
(podľa normy EN 980(b)) (Spotrebné materiály)

Jednosmerný prúd(c)
(a) IEC/EN 61010-2-101: Bezpečnostné požiadavky pre elektrické zariadenia na meranie, kontrolu a
laboratórne použitie – (Časť 2–101: Osobitné požiadavky na lekárske zariadenia pre in vitro
diagnostiku (IVD))
(b) DIN EN 980: Symboly pre označovanie lekárskych zariadení
(c) IEC/EN 60417: Grafické symboly pre označenie zariadenia

Iné symboly

Nasledujúce symboly sú uvedené v zozname ako doplnková informácia.
Symbol

Opis

Týmto smerom nahor
(skladujte vo vzpriamenej polohe)

"Grüner Punkt" ("Zelený bod") (v Nemecku)

Je nutné nosiť pracovné rukavice, ochranné okuliare a
primeraný ochranný odev.
Softvérový symbol pre cobas b 123 kazetu s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack)
Softvérový symbol pre cobas b 123 kazetu pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC Pack)
Softvérový symbol pre cobas b 123 senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge)

Roche
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Skratky

V publikácii sú použité nasledovné skratky:
Skratka

Vysvetlenie

1P-cal

1-bodová kalibrácia

2P-cal

2-bodová kalibrácia

A

A

Ampér

AC

striedavý prúd

ANSI

Americký úrad štátnych noriem (American National Standards
Institute)

ASTM

Americká spoločnosť pre skúšanie a materiál (American Society
for Testing and Material)

AutoQC

Automatická kontrola kvality (Automatic Quality Control)

automatická kontrola
kvality (AutoQC Pack)

cobas b 123 AutoQC Pack
(kazeta pre automatickú kontrolu kvality)

AutoCVC Pack

cobas b 123 AutoCVC Pack

B

BG

krvný plyn

Bili

bilirubín

BSA

hovädzí sérový albumín

C

cca

približne (circa)

CCD

Charge coupled device (optický senzor)

CE

Conformité Européenne (European Conformity) – zhoda so
smernicami ES

CF

CompactFlash (pamäťové médium)

CLIA

Clinical Laboratory Improvement Amendments (Federálny
zákon o zvýšení kvality klinických laboratórií)

CLSI

Clinical Laboraty Standard Institute (Inštitút pre klinické a
laboratórne normy)

cm

centimeter

COHb

karboxyhemoglobín

COOX

CO-oximetria

CSA

Canadian Standards Association (Kanadská asociácia pre normy)

CSV

comma-separated values (hodnoty oddelené čiarkou)

CVC

verifikácia kalibrácie

D

Roche
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dBA

decibel vážený proti reakčnej krivke A-frekvencie. Táto krivka
aproximuje rozsah počuteľnosti ľudského ucha.

DC

jednosmerný prúd

DIN

Nemecký inštitút pre normovanie
(Deutsches Institut für Normung)

DNS

Domain Name Server (server DNS)

dpi

počet bodov na palec

December 2011
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Skratka

Vysvetlenie

E

EAN

európske tovarové číslo

EDTA

kyselina etyléndiaminotetraoctová

EC

Európske spoločenstvo

e. g.

exempli gratia – napríklad

EN

Európska norma

F

FCM

riadiaci modul fluidiky

kazeta s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack)

cobas b 123 Fluid Pack (kazeta s reagenčnými roztokmi)

G

GB

gigabajt

Glu

glukóza

H
Hct

hematokrit

HHb

deoxyhemoglobín

HIV

Human Immunodeficiency Virus (= vírus ľudskej
imunodeficiencie)

Hz

Hertz

I

i. e.

id est – to znamená

IEC

International Electrotechnical Commission (= Medzinárodná
elektrotechnická komisia)

ISE

iónová selektívna elektróda

ISO

International Organization for Standardization (= Medzinárodná
organizácia pre normalizáciu)

IVD

in vitro diagnostika

IVDD

In vitro Diagnostic Directive (= Smernica o diagnostických
zdravotníckych pomôckach in vitro)

K

KCl

chlorid draselný

kg

kilogram

L

Lac

laktát

LCD

displej z tekutých krištáľov

LED

Light emitting diode (= dióda vyžarujúca svetlo)

LIS

Laboratórny informačný systém

LJ

Levey – Jennings

M

Roche
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MAC

Media Access Control (= riadenie prístupu na pamäťové médiá)

MB

megabajt

MCM

Measuring chamber module (= modul meracej komôrky)

MCT

Medium chain triglycerides (= triglyceridy so stredne dlhým
reťazcom)

MetHb

Methemoglobín
December 2011
9

cobas b 123 POC system

Skratka

Vysvetlenie

MHz

megahertz

mm

milimeter

m

meter

MSDS

Material safety data sheet (= bezpečnostný list materiálu)

MW

Mean value (= priemer)

N

NIST

National Institute of Standards and Technology (= Národný
inštitút noriem a technológií)

NRTL

Nationally Recognized Testing Laboratory (= Štátom
akreditované skúšobné laboratórium)

O

O2Hb

oxyhemoglobín

P

PCO2

parciálny tlak oxidu uhličitého

PO2

parciálny tlak kyslíka

POCT1-A

Norma pre prístroje na testovanie v ordinácii lekára (Point-ofCare Testing = POCT)

Q

QC

Kontrola kvality

R

RAM

pamäť s voľným prístupom

RECAL

rekalibrácia

REF

referenčný roztok

S

SD

štandardná odchýlka

senzorová kazeta
(Sensor Cartridge)

cobas b 123 Sensor Cartridge (Senzorová kazeta)

SIM

modul pre vkladanie vzoriek

SO2

saturácia kyslíkom

STDBY

Standby solution (= pohotovostný (náhradný) roztok)

T

TFT

Thin-film transistor (= tranzistor na tenkej podložke)

tHb

celkový hemoglobín

U

UIM

User interface module (= modul používateľského rozhrania)

UPC

Universal Product Code (= univerzálny kód výrobku)

UPS

Uninterruptible Power Supply (= neprerušiteľný zdroj energie)

USB

Universal Serial Bus (= univerzálny sériový bus)

V

Roche
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V AC

volt – alternating current voltage (= volt – napätie striedavého
prúdu)

V DC

volt – direct current voltage (volt – napätie jednosmerného
prúdu)

VDE

Verband Deutscher Elektrotechniker (= Zväz nemeckých
elektrotechnikov)
December 2011
Návod na používanie · Verzia 4.0

cobas b 123 POC system

3

Skratka

Vysvetlenie

W

W

watt

WET

zvlhčovací roztok

e O zapisovaní meraní, vypočítaných a vstupných hodnotách pozri Kapitola 8 Meranie, časť

Zapisovanie nameraných, zadaných a vypočítaných hodnôt na strane D-59.
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1 Krátky návod
Inštalácia

Inštalácia
1 Pripojte snímač čiarového kódu a, ak je to potrebné, sieťové pripojenie do
príslušného rozhrania na zadnej strane analyzátora cobas b 123 POC system.
2 Najprv pripojte externý napájací zdroj k prístroju a potom do elektrickej
rozvodnej siete.
3 Zapnite prístroj Inštalačná rutina sa spustí automaticky.
4 Zoznam najdôležitejších nastavení, ktoré sa
musia skontrolovať a v prípade potreby
modifikovať pri prvom kroku inštalačnej
rutiny. Stlačením tlačidla [Konfiguruj]
(Konfigurovať) spustite konfiguračného
asistenta.
Pre zadávanie údajov alebo zmenu
existujúcich údajov označte požadované
údaje v zozname alebo stlačte tlačidlo
[Ceruzka].
Stlačením tlačidla [Zatvorenie] sa
automaticky uložia všetky zmeny.
5 Uvedenie do prevádzky je pripravené
(automatický krok).
6 Otvorte predné dvere
7 Vložte kazetu s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack).
8 Vložte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
9 Vloženie kazetu pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) (voliteľná)
10 Zatvorte predné dvere.
11 Vložte papier do tlačiarne (voliteľné).
12 Ukončite inštalačnú rutinu stlačením
tlačidla [Ukonči].
13 Spustia sa následné akcie.
e Podrobné informácie si vyhľadajte v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť

Inštalácia na strane D-5.

VÝSTRAHA

Roche
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Pre zaistenie kvality výsledkov merania zakaždým pri výmene kazety s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack) a/alebo
senzorovej kazety (Sensor Cartridge) musíte zbehnúť kontrolu kvality na 3 úrovniach
(1 = nízka, 2 = normálna, 3 = vysoká).
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Vyradenie z prevádzky

Vyradenie z prevádzky
Na menej ako 24 hodín
Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Vypni]

Na viac ako 24 hodín
Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Preruš činnosť]
1 Na spustenie obvyklého postupu pri
vyradení z prevádzky potvrďte varovanie
tlačidlom [Ok].
2 Príprava na vybratie (automatický krok)
3 Otvorte predné dvere
4 Vyberte kazetu s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack).
5 Vyberte senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).
6 Vyberte kazetu pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) (voliteľná)
7 Stlačte tlačidlo [Vypni], aby ste ukončili
obvyklý postup pri vyradení z prevádzky.

POZNÁMKA:
K uzamknutie predných dverí je potrebné ich zavrieť ešte pred stlačením tlačidla [Vypni]
e Podrobné informácie vyhľadajte v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť ???

Vyradenie z prevádzky na strane D-14.

Napájací zdroj odpojte najprv od elektrickej siete a potom od prístroja. Ak je k
dispozícii,

o

Roche
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o

odpojte snímač čiarového kódu a pripojenie do siete na zadnej strane
prístroja .

o

vyberte USB pamäťové zariadenie.

o

vyberte papier z tlačiarne.
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Meranie

Meranie

Pri manipulácii s krvou alebo časťami, ktoré by mohli byť kontaminované krvou, vždy noste
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Meranie sa môže začať len z menu "Prehľad".

Obrázok A-1

Prehľadová obrazovka

Vzorka v injekčnej striekačke
1 Injekčnú striekačku medzi rukami jemne
rolujte, aby sa vzorka dobre premiešala.
2 Na prehľadovej obrazovke "Prehľad" zvoľte /
zrušte voľbu požadovaných parametrov
alebo panelov s parametrami.
3 Stlačte tlačidlo [Začiatok merania zo
striekačky].
4 Injekčnú striekačku pevne zasuňte do
plniaceho otvoru a stlačte [Áno].
5 Vzorka sa nasaje.

NEINJEKTUJTE!

Roche
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Meranie

6 Po výzve "Vyber striekačku" odstráňte
striekačku a stlačte [Áno].
7 Začne sa meranie.
8 Zadajte všetky vstupné hodnoty. Druh
vzorky sa musí správne zadať, aby sa
zabránilo falošným výsledkom.
e Podrobné informácie si vyhľadajte v Kapitola 8 Meranie, časť Meranie injekčných

striekačiek na strane D-36 a Dátový vstup na strane D-42.

Meranie vzorky v kapiláre a Roche MICROSAMPLER PROTECT

Pri manipulácii s krvou alebo časťami, ktoré by mohli byť kontaminované krvou, vždy noste
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare.

1 Zabezpečte, aby vzorka bola zanalyzovaná
za 15 minút.
2 Meranie sa môže začať len z menu "Prehľad".
e Pozri Prehľadová obrazovka na strane A-7.

3 Na prehľadovej obrazovke "Prehľad" zvoľte /
zrušte voľbu požadovaných parametrov
alebo panelov s parametrami.
4 Stlačte tlačidlo [Začiatok merania z
kapiláry].
5 Kapilárnu trubičku alebo Roche
MICROSAMPLER PROTECT pevne
zasuňte do plniaceho otvoru
a stlačte [Áno].
6 Vzorka sa nasaje.
7 Po výzve "Vyber kapiláru" odstráňte
kapilárnu trubičku alebo
Roche MICROSAMPLER PROTECT a
stlačte [Áno].
8 Začne sa meranie.
9 Zadajte všetky vstupné hodnoty. Druh
vzorky sa musí správne zadať, aby sa
zabránilo falošným výsledkom.

e Podrobné informácie si vyhľadajte v Kapitola 8 Meranie, časť Meranie kapilárnej trubičky

na strane D-38 a Dátový vstup na strane D-42.

Roche
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Kontrola kvality

Kontrola kvality
Manuálne meranie QC
Choďte na menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Meranie QC]
1 Vyberte z balenia ampulku príslušnej úrovne
z požadovaného materiálu QC.
2 Pomocou čítačky čiarového kódu naskenujte
čiarový kód zo štítku ampulky. Akonáhle je
materiál detegovaný, používateľské rozhranie
automaticky prepne na nasledujúci krok
(pozri bod 4).
3 Ak na zadávanie nemáte k dispozícii čítačku
čiarového kódu, odčítajte číslo šarže z
ampulky a zadajte ho manuálne s pomocou
tlačidla [Ceruzka].
4 Porovnajte údaje na obrazovke s údajmi na
materiáli pre QC.
5 Stlačte nasledovné tlačidlá, aby ste spustili
meranie QC. [Začiatok merania z kapiláry]
6 Poklepte ampulku nechtom na prste, aby sa
vyprázdnila tekutina z hrdla ampulky.
7 Otvorte ampulku zalomením.

8 Vykonajte meranie priamo z ampulky s
pomocou ampulkového adaptéra.
Adaptér pevne zasuňte do plniaceho otvoru.
9 Na spustenie aspirácie stlačte tlačidlo [Áno].
Kontrolný materiál sa nasaje.
10 Po výzve "Vyber kapiláru" vytiahnite adaptér
a stlačte [Áno].
11 Začne sa meranie QC.
12 Zadajte vstupné hodnoty.
13 Stlačte tlačidlo [Akceptovanie] ani
[Odmietni], aby sa dokončil obvyklý postup
pri meraní QC.

Aby nedošlo pri rozlomení ampulky k zraneniu, chráňte si ruky rukavicami a celulózou.

Roche
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Výmena spotrebného materiálu

Manuálne meranie AutoQC
Ak chcete spustiť manuálne aktivované meranie AutoQC z menu "Pracovisko",
stlačte nasledujúce tlačidlo: [Meranie QC]
Meranie AutoQC sa spustí stlačením požadovanej hladiny.

Výmena spotrebného materiálu
Výmena senzorovej kazety (Sensor Cartridge)
Choďte na menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Vymeň Sensor Cartridge] (Vymeniť kazetu so senzormi)
1 Prístroj sa automaticky pripraví na výmenu
senzorovej kazety (Sensor Cartridge).
Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
2 Otvorte predné dvere
3 Vyberte senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).
4 Zasuňte senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).
5 Zatvorte predné dvere.
6 Spustia sa následné akcie.

VÝSTRAHA

Pre zabezpečenie kvality výsledkov merania musíte zakaždým po výmene senzorovej kazety
(Sensor Cartridge) zbehnúť kontrolu kvality na 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 =
vysoká).

Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)
Choďte na menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:

Roche
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h [Vymeň Fluid Pack] (Vymeniť kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack))
1 Prístroj sa automaticky pripraví na výmenu
kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
2 Otvorte predné dvere
3 Vyberte kazetu s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack).
4 Vložte novú kazetu s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack).
5 Zatvorte predné dvere.
6 Spustia sa následné akcie.

VÝSTRAHA

Pre zabezpečenie kvality výsledkov merania musíte zakaždým po výmene kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) zbehnúť kontrolu kvality na 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 =
vysoká).

Výmena kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)(voliteľné)
Choďte na menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Vymeň AutoQC Pack] (Vymeniť kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC
Pack))
1 Nová kazeta pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) sa musí prispôsobiť
teplote miestnosti najmenej 24 hodín pred
použitím.
2 Prístroj sa automaticky pripraví na výmenu
kazety automatickej kontroly kvality
(AutoQC Pack).
Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
3 Otvorte predné dvere
4 Vyberte kazetu pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack).
5 Vložte novú kazetu pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC Pack).
6 Zatvorte predné dvere.
7 Spustia sa následné akcie.

Roche
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Výmena spotrebného materiálu
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Dôležité informácie

Dôležité informácie
Tento Návod na používanieobsahuje dôležité upozornenia a bezpečnostné
informácie.
Tento prístroj je určený len pre špeciálny účel popísaný v návode. Najdôležitejšie
predpoklady pre použitie, prevádzku a bezpečnosť sú vysvetlené pre zabezpečenie
plynulej prevádzky. Výrobca neprevezme žiadne záruky a neakceptuje žiadne nároky
na odškodnenie, ak sa prístroj použije iným než opísaným spôsobom alebo ak sa
nedodržia nutné predpoklady a bezpečnostné opatrenia.
Prístroj môžu prevádzkovať len osoby, ktorých kvalifikácia im umožňuje dodržať
bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné počas činnosti prístroja.
Musí sa nosiť vhodné ochranný výstroj, ako je laboratórne oblečenie, ochranné
rukavice a – ak je to nutné – chrániče úst, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s
biologickými pracovnými materiálmi. Okrem toho je potrebné používať ochranu
tváre, ak hrozí nebezpečenstvo vyšplechnutia.
Úpravy a údržbu na otvorenom prístroji s odstránenými krytmi a pripojeným
napájaním môže vykonávať len kvalifikovaný technik, ktorý si je vedomý
nebezpečenstva spojeného s takýmito pracovnými úkonmi.
Opravy prístroja smie vykonávať len výrobca alebo kvalifikovaný odborný personál.
S prístrojom sa smie používať len príslušenstvo a pomocný materiál schválený Roche.
Tieto položky sa vyrábajú špeciálne pre používanie s týmto prístrojom a vyhovujú
najvyšším požiadavkám na kvalitu.
Prevádzka prístroja s roztokmi, ktorých zloženie nie je konzistentné so zložením
pôvodných roztokov, môže záporne ovplyvniť dlhodobú presnosť merania. Odchýlky
v zložení roztokov môžu tiež znížiť prevádzkovú životnosť senzorovej kazety (Sensor
Cartridge).
Z bezpečnostných dôvodov sa musia denne vykonávať kontrolné merania kvality.
Keďže merania prístroja nezávisia len od správnych vlastných funkcií, ale aj od radu
marginálnych podmienok (napr. od predanalýzy), musia sa výsledky získané
prístrojom ešte pred vykonaním ďalších opatrení na základe dodaných výsledkov
podrobiť posúdeniu experta.
Dodržujte dokumentáciu!
POZOR

Roche
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Ak sa prístroj nepoužíva v súlade s Návodom na používanie, môže dôjsť k poškodeniu
existujúcich bezpečnostných mechanizmov.
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Bezpečnostno-prevádzkové pokyny

Bezpečnostno-prevádzkové pokyny
Prístroj bol skonštruovaný a testovaný podľa nasledujúcich európskych noriem:
o

IEC/EN 61010-1(a)

o

IEC/EN 61010-2-101(b)

o

IEC/EN 61010-2-081(c)

o

IEC/EN 61326-1(d)

o

IEC/EN 61326-2-6(e)

Prístroj bol vyrobený tak, aby zodpovedal všetkým platným bezpečnostným normám.
Pre udržanie tohto stavu a zabezpečenie bezpečnej prevádzky dodržujte všetky
pokyny a upozornenia obsiahnuté v tomto návode.
o

Prístroj je zatriedený do ochrannej triedy I podľa
IEC/EN 61010-1.

o

Prístroj zodpovedá podmienkam pre prepätie kategórie II.

o

Prístroj zodpovedá podmienkam pre stupeň znečistenia 2.

o

Prístroj zodpovedá EN ISO 9614-1(f) a jeho hladina hlučnosti je nižšia ako 55 dB.

o

Prístroj sa nesmie prevádzkovať vo výbušnom prostredí alebo v blízkosti
výbušných alebo zápalných zmesí anestetík so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom
dusným (rajským plynom).

o

Servis smie vykonávať len oprávnený personál. Prístroj neobsahuje žiadne časti, u
ktorých by mal údržbu vykonávať používateľ.

o

Prístroj si nevyžaduje údržbu, nakoľko všetky opotrebovateľné časti sa vymieňajú
výmenou spotrebných materiálov.
Opakujúce sa skúšky sa vykonávajú na základe miestnych predpisov.
Podľa IEC/EN 62353(g) sa musia periodické kontroly vykonávať každých 24
mesiacov.

o

Ak sa do vnútorných priestorov prístroja dostanú predmety alebo tekutiny,
odpojte prístroj od elektrického napájania a skôr, ako ho znovu použite, požiadajte
odborníka, aby prístroj dkladne prehliadol.

o

Prístroj je vhodný pre dlhodobú prevádzku vo vnútorných priestoroch.

(a) IEC/EN 61010-1: Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, kontrolu a laboratórne
použitie (Časť 1: Všeobecné požiadavky)
(b) IEC/EN 61010-2-101: Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, kontrolu a
laboratórne použitie (Časť 2-101: Osobitné požiadavky na lekárske zariadenia pre in vitro diagnostiku
(IVD))
(c) IEC/EN 61010-2-081: Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, kontrolu a
laboratórne použitie (Časť 2-081: Osobitné požiadavky na automatické a poloautomatické laboratórne
zariadenia na analýzu a iné účely)
(d) IEC/EN 61326-1: Bezpečnostné požiadavky na na meranie, kontrolu a laboratórne použitie –
požiadavky EMC (Časť 1: Všeobecné požiadavky)
(e) IEC/EN 61326-2-6: Bezpečnostné požiadavky na na meranie, kontrolu a laboratórne použitie –
požiadavky EMC (Časť 2–6: Osobitné požiadavky na lekárske zariadenia pre in vitro diagnostiku
(IVD))
(f) EN ISO 9614-1: Akustika - Stanovenie hladín zvukovej intenzity zdrojov hluku s použitím zvukovej
intenzity (Časť 1: Meranie v diskrétnych bodoch)
(g) IEC/EN 62353: Lekárske elektrické zariadenie – Periodické skúšky a skúšky po oprave lekárskeho
elektrického zariadenia
Roche
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Bezpečnostné pokyny pre IT

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Pri otvorení predných dverí prístroja a súčasnom odstránení spotrebného materiálu hrozí
nebezpečenstvo zranenia.
Dodržujte predpisy a bezpečnostné pokyny uvedené v príslušných kapitolách Návodu na
používanie.
o

Sieťový kábel musí byť zasunutý do uzemnenej zásuvky.
Ak použijete predlžovací kábel, presvedčte sa, či je správne uzemnený.

o

Sieťový kábel musí vyhovovať špecifickým požiadavkám danej krajiny.
Objednávky sa môžu podávať cez miestnu organizáciu Roche.

o

Každé prerušenie uzemňovacieho vodiča vo vnútri alebo mimo prístroja alebo uvoľnený
uzemňovací prípoj môže mať za následok nebezpečné prevádzkové podmienky pre
prevádzkový personál. Vnútorné odpojenie uzemnenia nie je dovolené.

o

Prístroj nie je vhodný pre prevádzku s napájacím zdrojom jednosmerného prúdu.

o

K napájaniu analyzátora cobas b 123 POC system používajte len originálny napájací zdroj.
Napájací zdroj sa nesmie ani opravovať, ani otvárať!

Bezpečnostné pokyny pre IT
Opis
Tieto pokyny sa týkajú všetkých zariadení, ktoré pracujú so štandardnými
operačnými systémami (Microsoft Windows, Linux, atď.) a na ktoré sa môžu pripojiť
externé pamäťové zariadenia (USB pamäťové jednotky/karty, pevné disky, diskety,
CD-ROM, DVS, kamery, PDA, bezdrôtové komunikačné zariadenia atď.). To platí
obvykle pre všetky výrobky, ktoré sa dodávajú s PC alebo notebookom, no
neobmedzuje sa len na ne.
Externé pamäťové médiá sa môžu infikovať počítačovým malware (napríklad
vírusom, trójskym koňom, špionážnym softvérom atď.)
Analyzátor cobas b 123 POC system nie je vybavený žiadnou antivírusovou
ochranou. Preto je mimoriadne dôležité splniť všetky nižšie uvedené bezpečnostné
opatrenia, aby sa predišlo prenosu škodlivých programov.
Bezpečnostné opatrenia

POZOR

Roche
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Nedodržanie nasledujúcich odporúčaní môže mať za následok stratu údajov, stratu integrity
pacientových výsledkov alebo nedostupnosť systému, čo môže pacienta vystaviť
nebezpečenstvu.

o

Skontrolujte všetky externé pamäťové zariadenia antivírusovým programom (na
inom PC), aby ste sa ešte pred použitím na systéme presvedčili o tom, že
neobsahujú žiaden malware.

o

Opakovane kontrolujte externé pamäťové zariadenia medzi ich použitím na
rôznych systémoch, aby ste zabránili krížovej interferencii.

o

V žiadnom prípade sa nesmú použiť prenosné pamäťové prostriedky, najmä USB
pamäťové jednotky/karty, doma alebo vo verejných počítačových systémoch a
potom pripájať k systému na pracovisku alebo u zákazníka.

o

Nepoužívajte USB porty na pripojenie iných externých pamäťových zariadení
pokiaľ to nie je uvedené v špecifickej dokumentácii k analyzátoru
cobas b 123 POC system.
December 2011
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Bezpečnostné pokyny pre IT
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o

Uchovávajte všetky externé pamäťové zariadenia na bezpečnom mieste, aby mal k
nim prístup len oprávnený personál.

o

Nepridávajte, neodstraňujte alebo nevymazávajte žiadne súbory alebo softvér,
pokiaľ to nie je uvedené v špecifickej dokumentácii k analyzátoru
cobas b 123 POC system.

o

Nikdy nekopírujte a neinštalujte na systém žiaden softvér, ktorý nie je produktom
Roche.

o

Ak si systém vyžaduje ďalší softvér, spojte sa, prosím, s vhodnou systémovou
hotline.

o

Akúkoľvek možnosť servisu na diaľku (napr. TeleService) použite len na spojenie
so sieťou služby zákazníkom Roche.

o

Nepripájajte sa k Internetu pokiaľ to nie je uvedené v špecifickej dokumentácii k
analyzátoru cobas b 123 POC system.

o

Zabezpečte, aby sa k sieti tohto prístrojového systému pripájali len skontrolované
počítače.

o

Zabezpečte, aby počítače na pripojených sieťach (napr. LIS, FTP) boli správne
zabezpečené a chránené pred škodlivým softvérom. Za tieto úlohy zodpovedá
zákazník a jeho špecialisti pre IT.

o

Používanie cobas IT firewall sa dôrazne odporúča alebo je dokonca povinné v
závislosti od inštalácie systému.
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kontrolu kvality (AutoQC Pack).
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Úvod

Úvod

Obrázok B-1

cobas b 123 POC system

cobas b 123 POC system je analyzátor na meranie pH, krvných plynov (blood gases BG), elektrolytov (ISE), hematokritu (Hct), metabolitov (Glu, Lac), celkového
hemoglobínu (tHb), derivátov hemoglobínu (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), nasýtenie
kyslíkom (SO2) a novorodeneckého bilirubínu (a) (Bili). Analyzátor
cobas b 123 POC system navyše vypočítava odvodené parametre.
Je vyhotovený špeciálne pre použitie v prostredí Point-of-Care (v mieste zdravotnej
starostlivosti) a v laboratóriu.
Integrovaný modul AutoQC (automatická kontrola kvality) a oximetrický modul sú
dostupné ako voliteľné možnosti.
V závislosti od konfigurácie prístroja, od použitého Sensor Cartridge a Kazeta s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sa v ľudskej plnej krvi a v materiáloch QC merajú
nasledujúce parametre:
Verzia prístroja

Merané parametre

Voliteľné moduly
+

+

–

2+

cobas b 123<1> System

pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na , K , Cl , Ca ), Hct, Glu, Lac

cobas b 123<2> System

pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac

Modul AutoQC

cobas b 123<3> System

pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac

Oximetrický modul

tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili

cobas b 123<4> System
Tabu?ka B-1

pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac
tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili

AutoQC & oximetrický
modul

Systém cobas b 123 POC system - verzia

e Zoznam verzií senzorovej kazety (Sensor Cartridge) pozri až Kapitola 6 Systémové

komponenty, časť cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge) na strane C-16.
e Zoznam všetkých spotrebných materiálov pozri až Kapitola 15 Zoznam – spotrebné

materiály!

(a) celkový bilirubín
Roche
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Všeobecné pokyny

Všeobecné pokyny
Aplikačný priestor
Prístroj je určený pre meranie parametrov v humánnej plnej krvi a pre špecifikáciu
alebo výkonnostné charakteristiky meraných hodnôt, ktoré boli testované pre túto
aplikačnú oblasť.
Špecifikácie alebo výkonnostné charakteristiky nameraných hodnôt pre odporúčané
vodné roztoky sú zabezpečené vhodne volenými prísadami a vykonaním
zodpovedajúcich korektúr v meracom režime QC.
Presnosť nameraných hodnôt u nedefinovaných vodných roztokov sa nedá zaručiť
(napríklad v dôsledku potenciálne interferujúcich zložiek a/alebo chýbajúcich alebo
nedostatočných ústojných systémov a/alebo rozdielov v koncentrácii iónov a
difúzneho potenciálu v porovnaní so vzorkami biologických materiálov).

Všeobecné pokyny pre činnosť
Prístroj musí byť zapnutý po celý čas.
Ak sa má prístroj vypnúť na dlhšiu dobu (>24 h), musia sa vykonať postupy potrebné
na vyradenie prístroja z prevádzky.
e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky.

Musí sa zabrániť preniknutiu akýchkoľvek kvapalín okrem vzoriek a QC-materiálu do
vnútra prístroja cez plniaci otvor.
Po každej výmene senzorovej kazety (Sensor Cartridge), kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) a po nainštalovaní prístroja sa musí pre zabezpečenie kvality
nameraných výsledkov zbehnúť kontrola kvality na troch úrovniach (1 = nízka, 2 =
normálna, 3 = vysoká).
Okrem toho je nutné vykonať medzi dvomi automatickými 2-bodovými kalibráciami
(2P cal.) aspoň jedno QC-meranie na alternatívnych úrovniach (nízka, normálna a
vysoká).
e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 9 Kontrola kvality.

Roche
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Princíp kalibrácie

Princíp kalibrácie
Parametre analyzátora cobas b 123 POC system sú kalibrované pomocou troch
stabilných vodných roztokov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchotesných vakoch v kazete
s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack). Ďalšie kalibračné médiá nie s potrebné. Tým
odpadá potreba dodávania precízneho plynu.
Senzory ISE, pH, CO2
Parametre Na+, K+, Ca2+, Cl-, pH a CO2 sú kalibrované s pomocou pohotovostného
roztoku a roztoku CAL 2, ktoré obsahujú definované množstvo elektrolytov a kyslé
alebo alkalické zložky ústojného systému pH. Pri zabezpečen vzduchotesného
prístupu ku kalibračným roztokom obsah CO2 sa môže udržať ustálený a potom
použiť ako základ pre kalibráciu.
Senzor O2
Roztok CAL 2 obsahuje veľmi nízku koncentráciu kyslíka a preto sa používa na
kalibrovanie dolného kalibračného bodu. Raz za hodinu sa kalibruje horný
kalibračný bod s použitím pohotovostného roztoku. Koncentrácia kyslíku v
pohotovostnom roztoku zodpovedá koncentrácii kyslíka v okolitom vzduchu.
Kalibračný bod sa overuje raz denne kalibráciou, pri ktorej sa využíva okolitý vzduch.
POZNÁMKA:
V USA sa uskutočňuje kalibrácia s pohotovostným roztokom každých 30 minút.

Hct
Hct je kalibrovaný pomocou merania vodivosti s použitím elektronického
referenčného bodu a pohotovostného roztoku, ktorý má vysokú vodivosť.
Senzory Glu/Lac
Charakter kalibračnej krivky si vyžaduje nevyhnutné stanovenie troch kalibračných
bodov pre kalibráciu meracích parametrov Glu a Lac. Na tento účel sa používa
pohotovostný roztok a roztoky CAL 1 a CAL 2.
Oximetrický modul (tHb, SO2, deriváty Hb a bilirubín)
Kalibrácia oximetrického modulu si vyžaduje kalibráciu vlnovej dĺžky
polychromátora a kalibráciu hrúbky vrstvy kyvety.
Kalibrácia polychromátora

Hrúbka vrstvy kyvety

Roche
Návod na používanie · Verzia 4.0

Cez známe maximá intenzity zdroja spektrálneho svetla možno pomocou kalibrácie
polychromátora exaktne priradiť merací signál a vlnovú dĺžku.
Hrúbka vrstvy kyvety sa musí kalibrovať, pretože je priamo spojená s meranou
absorpciou. Použite roztok CAL 2 , ktorý obsahuje na tento účel farbu.
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Vyhodnotenie merania

Vyhodnotenie merania

POZOR

Hodnovernosť výsledkov merania, ktoré sa objavia na výstupe analyzátora
cobas b 123 POC system, musia byť zakaždým najprv skontrolované lekárskymi odborníkmi s
prihliadnutím na klinickú situáciu pacienta a až potom sa môžu prijať na ich základe klinické
rozhodnutia.

Po každej výmene senzorovej kazety (Sensor Cartridge), kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) a po nainštalovaní prístroja sa musí pre zabezpečenie kvality
nameraných výsledkov zbehnúť kontrola kvality na troch úrovniach (1 = nízka, 2 =
normálna, 3 = vysoká).
Okrem toho sa medzi dvomi automatickými 2-bodovými kalibráciami (2P cal.)
vyžaduje najmenej jedno QC-meranie na alternatívnych úrovniach (nízkej,
normálnej a vysokej).
e Podrobné informácie nájdete v Kapitola 9 Kontrola kvality.

Bezpečnostné opatrenia proti osobitným nebezpečenstvám
Pri manipulácii s materiálom vzoriek dodržujte zodpovedajúce sanitárne smernice. Vzorky
môžu obsahovať nebezpečné patogény.
e Podrobné informácie nájdete v Kapitola 8 Meranie.

Likvidácia spotrebných materiálov a prístroja
Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack), senzorová kazeta (Sensor Cartridge), materiál
použitých vzoriek a prístroj sa musia zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi zákonmi a
laboratórnymi predpismi (ide o biologicky kontaminovaný – nebezpečný odpad!).

Dekontaminácia
Účelom dekontaminácie je minimalizácia rizika, s ktorým je spojená manipulácia so
súčasťami, ktoré boli v kontakte s materiálmi biologických vzoriek.
Roche odporúča vykonanie dekontaminačného postupu. Okrem toho sa musia
dodržiavať všeobecné laboratórne smernice.
Táto dekontaminácia sa musí vykonávať pravidelne podľa typických laboratórnych
smerníc, aby sa minimalizovalo riziko infekcie.
e Podrobnejšie informácie o dekontaminácii nájdete v Kapitola 13 Výmena spotrebného

materiálu, časť Dezinfekcia na strane E-5.
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Manipulácia s kazetou s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) analyzátora cobas b 123.

Bezpečnostné pokyny
Po použití obsahuje kazeta s roztokmi (Fluid Pack) a senzorová kazeta (Sensor Cartridge)
biologické kvapaliny alebo zvyšky kvapalín, ktoré predstavujú riziko infekcie.
Zaobchádzajte s týmito zložkami opatrne, pričom dodržujte smernice o zaobchádzaní s
potenciálne infekčným materiálom. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.

Manipulácia s kazetou s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)
analyzátora cobas b 123.
V prípade presakovania kvapaliny z kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) (napr. počas
činnosti prístroja alebo po výmene spotrebných materiálov) dodržujte smernice o manipulácii s
potenciálne infekčným materiálom.

Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sa musí uchovávať v súlade so
špecifikáciami, ktoré sú uvedené na balení. Teplota roztokov sa musí pred použitím
prispôsobiť teplote okolia.
Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) má obmedzenú životnosť.
Skladovacia teplota a maximálna trvanlivosť sú špecifikované na štítku kazety s
reagenčnými roztokmi( Fluid Pack) a na balení.
NEZMRAZUJTE!
POZOR

Zmrazenie kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) môže mať za následok zmenu
koncentrácie roztoku a tým aj kalibračné chyby.
Nepoužívajte poškodené kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
e Informácie o "Skladovacích a prepravných podmienkach" pozri v Kapitola 4 Špecifikácie.

Manipulácia so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge)
analyzátora cobas b 123.
Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa musí uchovávať v súlade so špecifikáciami,
ktoré sú uvedené na balení. Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) má obmedzenú
životnosť.
Skladovacia teplota a maximálna trvanlivosť sú špecifikované na balení
senzorovej kazety (Sensor Cartridge).
e Informácie o "Skladovacích a prepravných podmienkach" pozri v Kapitola 4 Špecifikácie.

Roche
Návod na používanie · Verzia 4.0

December 2011
B-15

3 Celkový opis

cobas b 123 POC system

Manipulácia so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge) analyzátora cobas b 123.

Senzorové fázy
Fáza

Výkonnosť prístroja

START-UP fáza

Žiadna meracia činnosť

RUN-IN fáza

Merací úkon s dlhšou dobou zobrazenia alebo dobou merania

Stabilná fáza

Normálna činnosť

IN-USE čas

Trvanlivosť Sensor Cartridge

Tabuľka B-2

Po zasunutí nového Sensor Cartridge poskytnite prístroju fázu START-UP o trvaní
60 minút. Počas tejto doby Sensor Cartridge sa navhlčil a vykonala sa kalibrácia
systému. Potom sa prístroj často musí kalibrovať (fáza RUN-IN).
START-UP fáza
Fáza START-UP opisuje dobu od zasunutia novej, suchej senzorovej kazety (Sensor
Cartridge), až kým senzory nie sú pripravené na prvé meranie. Táto fáza pozostáva z
nasledujúcich častí:
o

ZMÁČANIE postup

o

Dvojitá kontrola

o

Prvá kalibrácia systému

Celková doba trvania fázy START-UP je 60 minút.
Fáza START-UP je iniciovaná keď:

ZMÁČANIE postup

Kontrola termočlánkov

o

Je zasunutý nový Sensor Cartridge.

o

Sensor Cartridge je odstránený a znovu vložený.

Počas procedúry ZMÁČANIE sa nasaje pohotovostný roztok. To navlhčí senzorovú
kazetu Sensor Cartridge a aktivuje ju pri zvýšenej teplote.
Kontrola termočlánkov zabezpečuje, že sa správne dodržuje rozdielna teplota v
oblastiach určených pre BG (37° C) a ISE/Glu/Lac (30° C).
Ak sa počas kontroly termočlánkov prístroj zastaví, musí sa senzorová kazeta Sensor Cartridge
vybrať a skontrolovať na cudzie telesá a poškodenie.

Doba bobtnania

Opisuje dobu medzi koncom kontroly termočlánkov a prvou systémovou kalibráciou.
To závisí od senzora a je už pri dodaní uložená na inteligentnom pamäťovom čipe
senzorovej kazety Sensor Cartridge.

Prvá systémová kalibrácia

Prvá systémová kalibrácia ukončuje fázu START-UP . Počas tejto kalibrácie sa nanovo
stanovia všetky kalibračné údaje; preto trvá dlhšie ako normálna systémová
kalibrácia. Doba začiatku kalibrácie závisí od senzora a je pri dodan už uložená na
inteligentnom pamäťovom čipe Sensor Cartridge.

Fáza RUN-IN
Fáza RUN-IN začína s koncom fázy START-UP a pokračuje po dobu RUN-IN
uloženú na senzorovej kazete Sensor Cartridge.
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Manipulácia s kazetou pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) analyzátora cobas b 123.

Vo fáze RUN-IN v dôsledku stability senzorová kazeta (Sensor Cartridge) ešte
nedosahuje plnú výkonnosť z hľadiska odberu skúšobných vzoriek, rýchlosti merania,
obslužného času atď. No presnosť a dôkladnosť merania nie je nijako obmedzená.
Stabilná fáza
"Stabilná fáza" začína po ukončení fázy RUN-IN. Od tohto momentu pracuje
senzorová kazeta Sensor Cartridge na plný výkon a je plne pripravená na použitie.
To pokračuje až do konca životnosti senzorovej kazetySensor Cartridge.
Čas IN-USE
Čas IN-USE je čas od začiatku fázy RUN-IN až do konca "stabilnej fázy" (koniec
životnosti senzorovej kazety (Sensor Cartridge)).
e Pokiaľ ide o "Stabilitu počas činnosti", pozri Kapitola 4 Špecifikácie, časť Kazeta so senzormi

cobas b 123 (Sensor Cartridge) na strane B-35.

Manipulácia s kazetou pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack) analyzátora cobas b 123.
Kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) sa musí uchovávať v súlade
so špecifikáciami, ktoré sú uvedené na balení. Teplota kazety pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC Pack) sa musí pred použitím prispôsobiť okolitej teplote..
Kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) má obmedzenú životnosť.
Skladovacia teplota a maximálna trvanlivosť sú špecifikované na štítku kazeta pre
automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) a na balení.
NEZMRAZUJTE!
POZOR

Zmrazenie kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) môže mať za následok
zmenu koncentrácie roztoku a tým aj chybnú QC.
Poškodenú kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) nepoužívajte.
e Informácie o "Skladovacích a prepravných podmienkach" pozri v Kapitola 4 Špecifikácie.
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Manipulácia s kazetou pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) analyzátora cobas b 123.
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V tejto kapitole sú opísané údaje o výkone, ako aj údaje o produkte a životnom
prostredí.
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Údaje o výkone
Merané parametre
Parameter

špecifický pre

PO2

B/Q/C

PCO2

B/Q/C

10 - 150 mmHg

pH

B/Q/C

6,5 - 8,0

Sodík (Natrium)

B/Q/C

100 - 200 mmol/L

Draslík (Kalium)

B/Q/C

1,0 - 15 mmol/L

Chloridy

B/Q/C

70 - 150 mmol/L

ionizovaný vápnik

B/Q/C

0,1 - 2,5 mmol/L

Hct

B/Q

10 - 75 %

Glukóza

B/Q/C

1,0 - 30 mmol/L

18,016 - 540,48 mg/dL

Laktát

B/Q/C

1,0 - 20 mmol/L

9,0080 - 180,16 mg/dL

tHb (COOX)

B/Q

4 - 25 g/dL

SO2 (COOX)

B/Q

30 - 100 %

HHb (COOX)

B/Q

0 - 70 %

COHb (COOX)

B/Q

0 - 70 %

O2Hb (COOX)

B/Q

30 - 100 %

MetHb (COOX)

B/Q

0 - 70 %

Bilirubín (novorodenecký) (COOX)

B/Q

3 - 50 mg/dL

Tabuľka B-3

stanovený rozsah

10 - 700 mmHg

0,4008 - 10,02 mg/dL

51,3 - 855 μmol/L

Merané parametre
B

Plná krv

Q

Vodný materiál pre QC(a)

C

Vodný roztok

(a) aproximálne fyziologickou matricou a pufrovou kapacitou
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Údaje o výkone

Reprodukovateľnosť
"Repeatability (SR) data" (údaje o opakovateľnosti) a "Intermediate precision (SI) data"
(údaje o strednej presnosti) boli stanovované na štyroch analyzátoroch
cobas b 123 POC system počas 20-dňového obdobia s dvomi dennými zbehnutiami a
dvomi meraniami v každom zbehnutí.
Stredná hodnota je nameraná hodnota príslušného parametra, pre ktorú sú SR a SI
reprezentatívne alebo boli zisťované.
Parameter

Jednotka

pH

jednotky pH

PCO2

mmHg

PO2

mmHg

Sodík

mmol/L

Draslík

mmol/L

Chloridy

mmol/L

ionizovaný vápnik

mmol/L

Hct

%

Laktát

mmol/L

Glukóza

mmol/L

tHb

g/dL

SO2

%

O2Hb

%

COHb

%

MetHb

%

HHb

%

Bilirubín (novorodenecký)

mg/dL

Tabuľka B-4

Jednotky parametrov

Materiál: sýtená humánna plná krv, 20 rôznych probandov, n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

hodnota

PCO2

23.5

0.1174

0.50

0.5186

2.21

PO2

145.4

0.7404

0.51

3.2402

2.23

Tabuľka B-5

Sýtená humánna plná krv, 20 rôznych probandov, n=80

Materiál: sýtená humánna plná krv, 20 rôznych probandov, n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

hodnota

PCO2

72.7

0.3728

0.51

2.3130

3.18

PO2

40.5

0.6888

1.70

2.4680

6.09

Tabuľka B-6

Roche
B-22

Sýtená humánna plná krv, 20 rôznych probandov, n=80
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Materiál: sýtená humánna plná krv, 20 rôznych probandov, n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

hodnota

PCO2

128.6

1.7942

1.39

3.3567

2.61

PO2

352.2

2.0866

0.59

8.7645

2.49

Tabuľka B-7

Sýtená humánna plná krv, 20 rôznych probandov, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL (Level 1), n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

hodnota

pH

7.149

0.0026

0.04

0.0059

0.08

PCO2

64.2

0.4441

0.69

1.0526

1.64

PO2

58.5

1.0476

1.79

1.7558

3.00

Sodík

117.4

0.3946

0.34

0.5152

0.44

Draslík

2.98

0.0110

0.37

0.0170

0.57

Chloridy

81.5

0.5086

0.62

1.3698

1.68

ionizovaný vápnik

1.709

0.0105

0.61

0.0132

0.77

Hct

58.9

0.1416

0.24

0.4716

0.80

Laktát

10.7

0.0399

0.37

0.2491

2.34

Glukóza

6.1

0.0361

0.59

0.1015

1.67

tHb

7.1

0.0469

0.66

0.1624

2.29

SO2

73.4

0.0937

0.13

0.2069

0.28

O2Hb

48.3

0.1188

0.25

0.2616

0.54

COHb

22.4

0.0530

0.24

0.1164

0.52

MetHb

11.7

0.0242

0.21

0.0537

0.46

HHb

17.6

0.0414

0.24

0.0909

0.52

Bilirubín (novorodenecký)

5.8

0.0247

0.43

0.1176

2.03

Tabuľka B-8

cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL (Level 1), n=80

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL (Level 2), n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

hodnota

pH

7.393

0.0016

0.02

0.0043

0.06

PCO2

41.9

0.2699

0.64

0.6055

1.44

PO2

98.7

1.6680

1.69

3.5239

3.57

Sodík

141.0

0.1519

0.11

0.4866

0.35

Draslík

4.72

0.0070

0.15

0.0174

0.37

Chloridy

99.5

0.2633

0.26

1.0743

1.08

ionizovaný vápnik

1.219

0.0029

0.24

0.0045

0.37

Hct

40.9

0.0874

0.21

0.4306

1.05

Laktát

3.2

0.0076

0.24

0.0647

2.03

Glukóza

2.6

0.0221

0.85

0.0584

2.23

tHb

11.5

0.0830

0.72

0.1281

1.12

SO2

90.3

0.2058

0.23

0.2343

0.26

Tabuľka B-9

cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL (Level 2), n=80
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Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

hodnota

O2Hb

75.8

0.4170

0.55

0.4746

0.63

COHb

10.4

0.1860

1.78

0.2115

2.03

MetHb

5.7

0.0849

1.49

0.0968

1.70

HHb

8.2

0.1451

1.78

0.1651

2.02

Bilirubín (novorodenecký)

11.7

0.0988

0.84

0.1532

1.31

Tabuľka B-9

cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL (Level 2), n=80

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL (Level 3), n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

hodnota

pH

7.543

0.0016

0.02

0.0044

0.06

PCO2

25.7

0.0935

0.36

0.4348

1.69

PO2

147.6

1.1515

0.78

4.6708

3.17

Sodík

153.7

0.4462

0.29

0.8063

0.52

Draslík

7.01

0.0225

0.32

0.0515

0.74

Chloridy

115.6

0.3831

0.33

1.0635

0.92

ionizovaný vápnik

0.661

0.0049

0.74

0.0061

0.92

Hct

32.5

0.0732

0.22

0.3460

1.06

Laktát

1.7

0.0056

0.32

0.0464

2.65

Glukóza

25.0

0.0930

0.37

0.5734

2.29

tHb

19.6

0.1613

0.82

0.2362

1.21

SO2

97.1

0.1434

0.15

0.1490

0.15

O2Hb

92.0

0.3703

0.40

0.3849

0.42

COHb

3.5

0.1633

4.63

0.1699

4.82

MetHb

2.0

0.0783

3.98

0.0812

4.13

HHb

2.7

0.1279

4.73

0.1329

4.92

Bilirubín (novorodenecký)

20.2

0.2123

1.05

0.2663

1.32

SR

(CV%)

SI

(CV %)

Tabuľka B-10

cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL (Level 3), n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack (Level 4), n=80
Parameter

Priemerná
hodnota

pH

6.883

0.0017

0.02

0.0083

0.12

PCO2

123.5

0.7458

0.60

3.3313

2.70

PO2

28.9

1.8232

6.32

2.3972

8.31

Sodík

113.2

0.1765

0.16

0.7363

0.65

Draslík

9.25

0.0152

0.16

0.1166

1.26

Chloridy

89.4

0.0815

0.09

0.4791

0.54

ionizovaný vápnik

2.157

0.0053

0.25

0.0168

0.78

Tabuľka B-11
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Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack (Level 5), n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

0.0015

0.02

0.0061

0.08

hodnota

pH

7.731

PCO2

19.2

0.1436

0.75

0.4081

2.12

PO2

448.5

5.6049

1.25

16.8744

3.76

Sodík

177.5

0.2032

0.11

1.2176

0.69

Draslík

2.02

0.0060

0.30

0.0292

1.44

Chloridy

133.5

0.3652

0.27

1.9308

1.45

ionizovaný vápnik

0.400

0.0025

0.63

0.0076

1.89

Hct

19.0

0.0731

0.38

0.2233

1.18

Laktát

6.3

0.0653

1.04

0.1489

2.37

Glukóza

2.5

0.0229

0.91

0.0886

3.55

tHb

6.1

0.0368

0.60

0.1303

2.12

SO2

68.2

0.1057

0.16

0.1868

0.27

O2Hb

42.1

0.1177

0.28

0.2080

0.49

COHb

25.1

0.0525

0.21

0.0926

0.37

MetHb

13.1

0.0240

0.18

0.0426

0.33

HHb

19.7

0.0410

0.21

0.0723

0.37

Bilirubín (novorodenecký)

4.7

0.0183

0.39

0.0915

1.96

(CV%)

SI

(CV %)

Tabuľka B-12

cobas b 123 AutoCVC Pack (Level 5), n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack (Level 6), n=80
Parameter

Priemerná

SR

hodnota

Hct

63.6

0.0573

0.09

0.4745

0.75

Laktát

14.2

0.1022

0.72

0.4257

3.00

Glukóza

25.5

0.1963

0.77

0.7065

2.77

tHb

21.7

0.1368

0.63

0.2309

1.06

SO2

98.0

0.1434

0.15

0.1370

0.14

O2Hb

94.3

0.3817

0.40

0.3647

0.39

COHb

2.5

0.1685

6.65

0.1611

6.36

MetHb

1.4

0.0804

5.67

0.0768

5.41

HHb

1.9

0.1319

6.88

0.1260

6.58

Bilirubín (novorodenecký)

22.2

0.1650

0.74

0.2292

1.03

Tabuľka B-13

cobas b 123 AutoCVC Pack (Level 6), n=80

Materiál: vodný roztok so zvýšenou hodnotou glukózy, n=80
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

0.3642

1.30

0.8414

3.00

hodnota

Glukóza
Tabuľka B-14

28.1

Vodný roztok so zvýšenou hodnotou glukózy, n=80
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Materiál: Plasma - normal level
Parameter

Priemerná

SR

(CV%)

SI

(CV %)

0.6789

0.48

1.8788

1.34

hodnota

Sodík

140.7

Draslík

3.67

0.0161

0.44

0.0476

1.30

Chloridy

105.0

0.3959

0.38

1.5632

1.49

ionizovaný vápnik

1.079

0.0129

1.20

0.0389

3.61

Laktát

5.6

0.0894

1.61

0.1525

2.75

Glukóza

4.1

0.0623

1.52

0.1431

3.48

SR

(CV%)

SI

(CV %)

Tabuľka B-15

Plasma - normal level, n=80

Materiál: Plasma - high level
Parameter

Priemerná
hodnota

Sodík

160.9

0.2104

0.13

0.9028

0.56

Draslík

6.45

0.0104

0.16

0.1259

1.95

Chloridy

125.6

0.2029

0.16

1.1795

0.94

ionizovaný vápnik

1.026

0.0066

0.64

0.0088

0.86

Laktát

5.3

0.0462

0.87

0.2002

3.75

Glukóza

28.6

0.1678

0.59

0.8775

3.07

Tabuľka B-16

Roche
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Plasma - high level, n=80
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Linearita
Sýtená plná krv
Plná krv
Humánna plná krv včít.
bilirubínu
Pripravená plazma

Plná krv bola sýtená pri 37 °C s veľmi presnými zmesami plynov.
Očakávané hodnoty pre plnú krv sú založené na referenčných metódach.
Očakávané hodnoty bilirubínu pre humánnu ľudskú krv včít. bilirubínu sú spätne
sledovateľné na materiáloch NIST a sú založené na vážených vzorkách.
Očakávané hodnoty pre pripravenú plazmu sú založené na referenčných metódach.

Materiál: sýtená plná krv
Počet prístrojov: 4 cobas b 123<4> systems
Parameter

Jednotka

Koeficient

Rozsah

n

(Pearson)

PCO2

[mmHg]

0.9990

10.27 - 172.81

197

PO2

[mmHg]

0.9966

8.90 - 604.68

200

Tabuľka B-17

Materiál: sýtená plná krv

Rozsah

n

13.23 - 79.67

195

Materiál: plná krv
Počet prístrojov: 4 cobas b 123<4> systems
Parameter

Jednotka

Koeficient
(Pearson)

Hct

[%]

0.9963

tHb

[g/dL]

0.9972

3.132 - 27.01

194

SO2

[%]

0.9990

31.8 - 99.6

80

O2Hb

[%]

0.9991

3.2 - 98.1

615

COHb

[%]

0.9999

1.0 - 78.9

167

MetHb

[%]

1.0000

0.6 - 79.2

295

HHb

[%]

0.9989

0.0 - 95.0

615

Tabuľka B-18

Materiál: plná krv

Rozsah

n

2.643 - 54.352

194

Materiál: humánna plná krv včít. bilirubínu
Počet prístrojov: 4 cobas b 123<4> systems
Parameter

Jednotka

Koeficient
(Pearson)

Roche
Návod na používanie · Verzia 4.0

0.9883

Bilirubín

[mg/dL]

Tabuľka B-19

humánna plná krv včít. bilirubínu
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Materiál: pripravená plazma
Počet prístrojov: 4 cobas b 123<4> systems
Parameter

Jednotka

Koeficient

Rozsah

n

(Pearson)

Sodík

[mmol/L]

0.9996

79.52 - 236.69

199

Draslík

[mmol/L]

0.9984

0.893 - 18.12

238

Chloridy

[mmol/L]

0.9977

55.97 - 184.12

199

ionizovaný vápnik

[mmol/L]

0.9997

0.273 - 3.452

240

Laktát

[mmol/L]

0.9982

0.967 - 24.16

227

Glukóza

[mmol/L]

0.9987

0.516 - 37.44

240

Rozsah

n

6.30 - 8.00

198

Tabuľka B-20

Materiál: pripravená plazma

Materiál: pripravený vodný roztok
Počet prístrojov: 4 cobas b 123<4> systems
Parameter

Jednotka

Koeficient
(Pearson)

Roche
B-28

0.9997

pH

-

Tabuľka B-21

Materiál: pripravený vodný roztok
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Korelácia s inými metódami
pH
Jednotka: [jednotky pH]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

0.99

0.08

0.99

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

-0.76

0.97

1.00

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

0.95

1.85

0.99

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

0.95

0.25

0.98

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

-0.17

1.00

vzoriek [n]

691

cobas b 221 system
Tabuľka B-22

0.009

pH

(a) Medián absolútneho bias

PO2
Jednotka: [mmHg]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

677

cobas b 221 system
Tabuľka B-23

---

PO2

(a) Medián absolútneho bias

PCO2
Jednotka: [mmHg]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

687

cobas b 221 system
Tabuľka B-24

-0.2

PCO2

(a) Medián absolútneho bias

tHb (cobas b 123 POC system s modulom COOX)
Jednotka: [g/dL]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

682

cobas b 221 system
Tabuľka B-25

-0.3

tHb

(a) Medián absolútneho bias

O2Hb (cobas b 123 POC system s modulom COOX)
Jednotka: [%]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

666

cobas b 221 system
Tabuľka B-26

0.5

1.01

O2Hb

(a) Medián absolútneho bias
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Údaje o výkone

HHb (cobas b 123 POC system s modulom COOX)
Jednotka: [%]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

1.01

-0.72

1.00

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

1.00

0.10

0.67

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

1.00

0.00

0.97

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

vzoriek [n]

668

cobas b 221 system
Tabuľka B-27

-0.6

HHb

(a) Medián absolútneho bias

MetHb (cobas b 123 POC system s modulom COOX)
Jednotka: [%]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

682

cobas b 221 system
Tabuľka B-28

0.1

MetHb

(a) Medián absolútneho bias

COHb (cobas b 123 POC system s modulom COOX)
Jednotka: [%]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

682

cobas b 221 system
Tabuľka B-29

0.0

COHb

(a) Medián absolútneho bias

SO2 (cobas b 123 POC system s modulom COOX)
Jednotka: [%]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

666

cobas b 221 system
Tabuľka B-30

0.6

1.02

-0.74

1.00

Bias(a)

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

1.62

0.99

SO2

(a) Medián absolútneho bias

Hct
Jednotka: [%]
Porovnávací prístroj

Počet
vzoriek [n]

691

cobas b 221 system
Tabuľka B-31

-0.1

0.95

Hct

(a) Medián absolútneho bias

Roche
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Údaje o výkone

Sodík
Jednotka: [mmol/L]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

1.03

-4.57

0.94

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

0.96

0.15

0.99

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

0.95

0.05

0.94

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

1.15

-14.91

0.98

Strmosť [b]

Úsek na súradn.

Pearson’s

osi [a]

Corr. coeff. [r]

-0.04

0.98

vzoriek [n]

691

cobas b 221 system
Tabuľka B-32

0.02

Sodík

(a) Median relative bias

Draslík
Jednotka: [mmol/L]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

682

cobas b 221 system
Tabuľka B-33

-0.03

Draslík

(a) Medián absolútneho bias

Calcium
Jednotka: [mmol/L]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

689

cobas b 221 system
Tabuľka B-34

-0.010

Calcium

(a) Medián absolútneho bias

Chloridy
Jednotka: [mmol/L]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

657

cobas b 221 system
Tabuľka B-35

1.2

Chloridy

(a) Median relative bias

Glukóza
Jednotka: [mmol/L]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

vzoriek [n]

686

cobas® 6000
Tabuľka B-36

-2.4

0.98

Glukóza

(a) Median relative bias

Roche
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Údaje o výkone

Laktát
Jednotka: [mmol/L]
Porovnávací prístroj

Počet

Bias(a)

Strmosť [b]

vzoriek [n]

590

cobas® 6000
Tabuľka B-37

---

0.06

Úsek na súradn.

Pearsonov korel.

osi [a]

koef. [r]

1.00

0.99

Laktát

(a) Medián absolútneho bias

Roche
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Priechodnosť vzoriek

Priechodnosť vzoriek
Aktivované / nainštalované moduly

Priechodnosť vzoriek [vzoriek/hodinu]
Injekčná striekačka / Kapilára

BG - ISE - Hct - Glu - Lac

30

BG - ISE - Hct - Glu - Lac- AQC

30

BG - ISE - Hct- Glu - Lac - COOX

30

BG - ISE - Hct- Glu - Lac - COOX -AQC

30

Tabuľka B-38

Priechodnosť vzoriek

Meracie časy vzoriek
Aktivované / inštalované moduly

Čas merania [v sekundách]
Celkový čas

Až po zobrazenie

BG - ISE - Hct - Glu - Lac

120

120

BG - ISE - Hct- Glu - Lac - COOX

120

120

Tabuľka B-39

Meracie časy vzoriek

POZNÁMKA:
Vo fáze RUN-IN v dôsledku stability senzorová kazeta (Sensor Cartridge) ešte nedosahuje plnú
výkonnosť z hľadiska odberu skúšobných vzoriek, rýchlosti merania, obslužného času atď. No
presnosť a dôkladnosť merania nie je nijako obmedzená
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 3 Celkový opis, časť Senzorové fázy na strane B-16.

Objemy vzoriek
POZNÁMKA:
Minimálny objem vzoriek, ktorý je potrebný, je závislý od koncentrácie Hct vo vzorke!
Aktivované / inštalované moduly

Typický objem

Maximálny objem vzorky

vzorky

(obmedzenie objemu

[µL](a)

senzorom vzoriek) [µL](b)

BG - ISE - Glu - Lac

102

211

BG - ISE - Hct - Glu - Lac - COOX

123

211

len COOX

40

87

Tabuľka B-40

Objemy vzoriek

(a) typický objem vzorky pre 10 % < Hct < 75 %.
(b) Obmedzenie objemu vzorky je maximálny objem vzorky, ktorý môže byť z nádobky aspirovaný.
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Druhy vzoriek

POZNÁMKA:
Obmedzenie vzorky závisí od NAINŠTALOVANÝCH MODULOV, bez ohľadu na to, či sú
aktivované alebo deaktivované!

Druhy vzoriek
o

Plná krv

o

Vodné roztoky

o

Odporúčaný materiál QC(a)

Kalibrácie
Kalibrácie

Časové intervaly

Trvanie [min])

Systémová kalibrácia

každých 24 hodín

16

1-bodová kalibrácia

každých 60 minút

3

2-bodová kalibrácia

každých 12 hodín
(alternatívne voliteľne každé 4, 8 al. 12 h)

12

každých 30 minút(a)

1

STDBY kalibrácia
Tabuľka B-41

Kalibrácie

(a) Zodpovedá 1-bod. BG kalibrácii pre USA

(a) s približne fyziologickou iónovou matricou a pufrovou kapacitou
Roche
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Environmentálne parametre

Environmentálne parametre
Teplota / vlhkosť / stabilita
Prístroj
Prevádzkové podmienky

o

Teplota okolia

15-32 °C

o

Tlak okolitého vzduchu

528-797 mmHg (-400 až 2950 m)

o

Relatívna vlhkosť

15-90 % (nekondenzovaná)

Podmienky uchovávania a prepravy

o

Teplota

o

Vlhkosť

15-85 % (nekondenzovaná)

o

Odolnosť proti otrasom

30 g

-20 až +50 °C

Kazeta so senzormi cobas b 123 (Sensor Cartridge)
Prevádzkové podmienky

o

Teplota: BG

o

Teplota: ISE, Glu

až do 28 dní pri 30 °C

o

Teplota: Lac

až do 21 dní pri 30 °C

o

Relatívna vlhkosť

15 až 90 % (nekondenzovaná)

až do 28 dní pri 37 °C

Podmienky skladovania v originálnom balení

o

Teplota

až do 5 mesiacov pri 2 až 8 °C

o

Vlhkosť

20 až 85 % (nekondenzovaná)

Stabilita počas prevádzky

Roche
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BG - ISE - Glu

až do 28 dní alebo 700 meraní

o

Lac

až do 21 dní alebo 500 meraní
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Environmentálne parametre

Kazeta s reagenčnými roztokmi cobas b 123 (Fluid Pack)
Prevádzkové podmienky

o

Teplota okolia

až do 42 dní pri 15 až 32 °C

o

Relatívna vlhkosť

15 až 90 % (nekondenzovaná)

Podmienky skladovania v originálnom balení

o

Teplota

až do 9 mesiacov pri 15 až 25 °C

o

Relatívna vlhkosť

15 až 85 % (nekondenzovaná)

Stabilita počas prevádzky

o

cobas b 123 Fluid Pack COOX 200

až do 200 testov alebo až do 42 dní(a)

o

cobas b 123 Fluid Pack COOX 400

až do 400 testov alebo až do 42 dní

o

cobas b 123 Fluid Pack COOX 700

až do 700 testov alebo až do 42 dní

o

cobas b 123 Fluid Pack 200

až do 200 testov alebo až do 42 dní

o

cobas b 123 Fluid Pack 400

až do 400 testov alebo až do 42 dní

o

cobas b 123 Fluid Pack 700

až do 700 testov alebo až do 42 dní

(a) Všetky kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Packs) sa môžu používať až do 42 dní. Uvedený počet
testov sa dosiahne, keď sa za deň vykoná minimálny počet denných meraní.

e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 6 Systémové komponenty, časť Tabuľka C-4 na

strane C-21.

Materiál pre QC
Podmienky skladovania v originálnom balení

o

COMBITROL PLUS B (Level 1 až 3)

až do 24 mesiacov pri 2 až 8 °C

o

cobas b 123 AutoQC Pack

až do 24 mesiacov pri 2 až 8 °C

o

cobas b 123 AutoCVC Pack

až do 24 mesiacov pri 2 až 8 °C

Stabilita počas prevádzky

Roche
B-36

o

COMBITROL PLUS B (Level 1 až 3)

až do 3 mesiacov pri izbovej teplote do 28 °C

o

cobas b 123 AutoQC Pack

až do 3 mesiacov v prístroji

o

cobas b 123 AutoCVC Pack

až do 3 mesiacov v prístroji
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Technické údaje o výrobku
Elektrické údaje
Rozsah sieťového napätia:

100 až 240 VAC (+/- 15 %)

Frekvencia:

50 až 60 Hz (+/- 5 %)

Požadovaný výkon:

max. 120 W

POZNÁMKA:
Napájací zdroj zásobuje prístroj 12 V DC (jednosmerného prúdu) (10A).

Klasifikácia (podľa IEC/ISO)
Trieda ochrany:

I

Kategória prepätia:

II

Stupeň znečistenia:

2

Šírka:

32 cm

Výška:

47 cm

Hĺbka:

33 cm

cobas b 123 POC system (prístroj):

cca 18 kg (bez balíka Fluid Pack a AutoQC Pack!)

cobas b 123 POC system (prístroj):

cca 24,5 kg (s balíkom Fluid Pack a AutoQC Pack!)

Rozmery

Hmotnosť

Hladina akustického hluku
Za všetkých prevádzkových
podmienok:

Roche
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Tlačiareň

Nosné body
Dva otvory na oboch spodných koncoch bočných stien uľahčujú dvíhanie a
prenášanie prístroja.
Zariadenie vždy dvíhajte a neste obomi rukami.

A

A

Nosné body (vyhĺbenie)

Obrázok B-2

Nosné body

Tlačiareň

Roche
B-38

Druh:

Termotlačiareň

Rozlíšenie:

203 dpi (8 bodov / mm)

Plná grafika:

832 bodov / riadok

Rýchlosť tlače:

Výpis o štandardnom meraní < 10 sekúnd

Šírka papiera:

113,5 +/- 0,5 mm

Dĺžka papiera:

okolo 45 m
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User interface module (= modul používateľského rozhrania)

User interface module (= modul používateľského rozhrania)
PC:

Intel Celeron M 800 MHz

Pamäť:

256 MB RAM

Pevný disk:

40 GB pamäťovej kapacity

Karta CompactFlash:

2 GB

USB pamäťové zariadenie:

2 GB

Obrazovka – druh:

TFT–LCD obrazovka

Formát:

26,42 cm

Rozlíšenie:

800 x 600 pixelov

Čítačka čiarového kódu (štandardná)
Druh:

MT 9060/4 Wedge PS2 ručný skener so zabudovaným
dekodérom

Čítacia rýchlosť:

až do 45 skenov/s.

Rozlíšenie:

0,1 mm

Čítacia vzdialenosť:

do 5 cm

Čítacia šírka:
Predprogramované druhy kódov

do 8 cm
(a):

o

UPC-A

o

UPC-E

o

EAN-8

o

EAN-13

o

EAN-128

o

Interleave 2 of 5

o

Code 39

o

Code 128

o

Codabar

o

China Postal Code

(a) Ďalšie dostupné druhy čiarových kódov sa dajú naprogramovať podľa priloženého manuálu PS2 čítačky
čiarových kódov (tvorí súčasť dodávky).
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Obrazový skener (voliteľný)

Obrazový skener (voliteľný)
Druh:

Magellan® 1000i Imaging Scanner s voliteľným
držiakom

Čítacia rýchlosť:

1100 digitálnych skenov/s

Rozlíšenie:

0,13 mm

Čítacia šírka:

0 – 17,15 cm(a)

Predprogramované druhy kódov(b):

o

UPC-A

o

UPC-E

o

EAN-8

o

EAN-13

o

Standard 2 z 5

o

Interleave 2 z 5

o

Kód 39

o

Kód 128

o

Codabar

o

MSI Plessey

(a) Závisí od dĺžky čiarového kódu a skenovacieho uhla.
(b) Ďalšie dostupné druhy čiarových kódov sa dajú naprogramovať podľa priloženého manuálu čítačky
čiarových kódov (tvorí súčasť dodávky).

Roche
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Parametre a výpočty

Parametre a výpočty
Prevodné tabuľky jednotiek
Analyzátor cobas b 123 POC system poskytuje množstvo užitočných parametrov,
ktoré sa vypočítajú z nameraných hodnôt každej vzorky. V nasledujúcich tabuľkách
nájdete vysvetlenie symbolov použitých v rovniciach. Pokiaľ nie je uvedené ináč,
všetky namerané hodnoty, ktoré sa použijú v rovniciach, sú merané pri 37 °C.
ctO2, avDO2, ctCO2

1 vol%

Ca2+

1 mmol/l

= 4,008 mg/dl

tHb

1 g/dl

= 10 g/l

Glukóza

1 mmol/l

= 18,02 mg/dl

Laktát

1 mmol/l

= 9,008 mg/dl

Bilirubín

1 mg/dl

= 17.1 μmol/l

Osmolalita

1 mOsm/kg

= 1 mmol/kg

MCHC

1 g Hb/dl Ery

= 0,155 mmol Hb/l Ery

Tlak vzduchu, PCO2, PO2

1 mmHg

= 1,.3333 mbar

= 1 ml/dl

1 mmHg
Tabuľka B-42

= 39,37x10

= 0,4464 mmol/l
= 0,6202 mmol/L

= 0,1333 kPa

-3 Inch [in.]Hg

Prevodné tabuľky jednotiek

Teplota
Vzorec B-1

9
T [ °F ] = --- ⋅ T [ °C ] + 32
5

Vzorec B-2

5
T [ °C ] = --- × ( T [ °F ] – 32 )
9

Normálne hodnoty a rozsahy
Parameter

Normálna hodnota

Možný rozsah

tHb

15,0 g/dl

1,0 – 26,0 g/dl

150 g/l

1 – 260 g/l

9,0 mmol/,

1.0 – 16,0 mmol/l

FIO2

0.21

0.10 – 1.00

R (Respiračný kvocient)

0.84

0.70 – 2.00

Pacientova teplota

37,0 ?

2,0 – 44,0 ?

98,6 F

35,6 – 111,0 F

3.0

2.7 – 3.3

Hb faktor
Tabuľka B-43
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Rovnice
POZNÁMKA:
Všetky odkazy na literatúru v časti "Rovnice" (napr. [1]) sú neskôr uvedené v odseku
„Bibliografia".
e Pozri Použitá literatúra na strane B-57.

Platnosť výsledkov vypočítaných analyzátorom cobas b 123 POC system musí
starostlivo preskúmať lekársky špecialista, ktorý pred akýmikoľvek klinickými
rozhodnutiami na základe vypočítaných výsledkov najprv zváži pacientov klinický
stav, a to najmä vtedy, ak niektorý z príslušných výsledkov merania presahuje svoj
kritický rozsah.
POZNÁMKA:
Vypočítané výsledky, ktoré si vyžadujú výsledky merania z arteriálnej krvi, sa vydávajú len pre
nastavené druhy krvi „arteriálna" a „kapilárna"!

H+
Koncentrácia vodíkových iónov[1]
Jednotka: [nmol/l]
Vzorec B-3

H+ = 10(9-pH)

cHCO3–
Koncentrácia bikarbonátu v plazme krvnej vzorky vyplýva z výpočtu pH a
nameraných hodnôt PCO2.[1]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-4

cHCO3– = 0,0307 * PCO2 * 10(pH-6,105)

ctCO2(P)
Celková koncentrácia CO2 v plazme, suma rozpusteného CO2 a bikarbonátu.[1]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-5

ctCO2(P) = cHCO3– + (0,0307 * PCO2)

FO2Hb
Frakcionované nasýtenie kyslíkom[1]
Jednotka: [–]
Vzorec B-6
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BE
Základsná odchýlka krvných výsledkov od výpočtu na stanovenie titrovateľnej bázy
krvi, ktorá sa v zásade meria titráciou krvi so silnou kyselinou alebo bázou pri pH =
7,4 s PCO2 = 40 mmHg pri 37 °C.[1]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-7

BE = (1 − 0.014 ⋅ tHb) ⋅ [(1.43⋅tHb + 7.7 ) ⋅ (pH − 7.4 ) − 24.8 + cHCO 3 ]
−

e Pre BEact pozri Vzorec B-40 na strane B-54!

BEecf
Bazálna odchýlka extracelulárnej tekutiny je kvantita, ktorá odráža len nerespiračné
zložky acidobázickej rovnováhy.[1]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-8

BE ecf = 16.2⋅(pH − 7.4 ) − 24.8 + cHCO 3

−

BB
Pufrová báza je koncentrácia pufrových aniónov, ktoré sú obsiahnuté v plnej krvi, aby
pufrovala silnéí kyseliny a obsahuje najmä proteínové anióny a bikarbonát. Z
protínových aninov je hemoglobín najvýznamnejší.[2]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-9

BB = BE + 41.7 + 0.42 ⋅ tHb

SO2
Množstvo oxyhemoglobínu v krvi vzťahujúce sa na množstvo hemoglobínu v krvi,
ktoré môže viazať kyslík. [1]
Jednotka: [%]
Vzorec B-10
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SO2(c)
POZNÁMKA:
Meraný SO2 má vyššiu prioritu, ako vypočítaný SO2(c)
Žiaden výpočet bez PH, PO2 alebo BE.

Jednotka: [%][7]
Vzorec B-11

SO 2 ( c ) = S O 2 ( P O 2 , pH, P 50, a/f, BE) =

Q
⋅ 100
Q +1

pri čom:
k

lgQ = 2.9 ⋅ lgPO 2 + F1 ⋅10 − F 2⋅PO 2 − F3
k

Vzorec B-12

Dospelí [8]

lgPO k2 = lgPO 2 + 0.48 ⋅ (pH - 7.4) - lg(

P 50
) + 0.0013 ⋅ BE
26.7

P50 = 26,7
F1 = 1,661
F2 = 0,074
F3 = 4,172

Plodový[8]

P50 = 21,5
F1 = 1,3632
F2 = 0,0533
F3 = 4,113

P50
Parciálny tlak kyslíka pri polovičnom nasýtení, P50, je definovaný ako hodnota PO2,
pri ktorej je 50 % hemoglobínu nasýtených kyslíkom. Aktuálna hodnota P50 sa dá
vypočítať z interpolácie po zmeraní aktuálneho nasýtenia kyslíkom, ak sa krvná
vzorka tonometruje s kyslíkom tak, že sa dosiahne oxyhemoglobín pri 50 % dosiahne
(hodnota pH = 7,4 a PCO2 = 40 mmHg).[7]
Analyzátor cobas b 123 POC system umožňuje odvodenie (deriváciu) P50 zSO2%,
PO2 a pH.
Jednotka: [mmHg]
Dostupné sú namerané hodnoty SO2 :
Vzorec B-13

k
P 50 = 26.7⋅10 (lgPO 2 −lgPO 2 )

Pri čom:

(lg Q + F3)
2 .9
SO 2
Q=
100% − SO 2
k

lg PO 2 =

Vzorec B-14
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Dospelí [8]

F3 = 4,172

Plodový[8]

F3 = 4,113
POZNÁMKA:
Ak nie sú k dispozícii namerané hodnoty SO2, nie je možný nijaký výpočet.

ctO2
Koncentrácia kyslíka je sumou mnostva kyslíka viazaného na hemoglobín vo forme
O2Hb a množstva kyslíka rozpusteného v plazme.[1]
Jednotka: [vol%]
Vzorec B-15

ctO 2 ( PO 2 , SO 2 , tHb) = 1.39 ⋅

X
⋅ tHb + 0.00314 ⋅ PO 2
100

Pri čom:
prítomný O2Hb: X = O2Hb
neprítomný O2Hb: X = SO2(c)
e Pozri časťSO2(c) na strane B-46.

Ak PO2 nie je k dispozícii, ctO2 sa vypočíta s PO2 = 90 mmHg.
ctCO2(B)
Celková koncentrácia CO2 v krvi, suma celkového CO2 v plazme a v červených
krvinkách (erytrocyty = ERY). [8]
Jednotka: [mmol/l]

ctCO 2 (B) =
Vzorec B-16

0.000768 ⋅ PCO 2 ⋅ tHb ⋅ (1 + 10(pH ERY − pK ERY ) ) + ctCO 2 (P) ⋅ (1 −

tHb
)
33.8

Pri čom:

pH ERY = 7.19 + 0.77 ⋅ (pH − 7.4) + 0.035 ⋅ (1 −
Vzorec B-17

pK ERY = 6.125 − lg(1 + 10

(pH ERY − 7.84 − 0.06⋅

so 2
)
100

SO 2
)
100

)

SO2 alebo aj SO2 nie je k dispozícii, pozri SO2(c) na strane B-46.
POZNÁMKA:
Vypočítaná hodnota sa môže správne vypočítať len po odmeraní vzorky plnej krvi pri
nastavenom druhu vzorky "krv".

pHst
Normálna hodnota pH krvi je definovaná ako hodnota pH a krvnej vzorky, ktorá bola
ekvilibrovaná pri 37 °C so zmesou plynov, ktorej PCO2 = 40 mmHg.[7]
Jednotka: [jednotka pH]
Vzorec B-18
Roche
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cHCO3–st
Normálna koncentrácia bikarbonátu v krvi je definovaná ako koncentrácia
bikarbonátu v plazme, ktorá bola ekvilibrovaná pri 37 °C so zmesou plynov, u ktorej
PCO2 = 40 mmHg.[7]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-19

cHCO3

−

st

= 10 (pH st − 6.022 )

PAO2
Parciálny tlak alveolárneho kyslíka sa používa na výpočet rôznych parametrov,
používaných na oxidáciu a dýchanie.[6]
Jednotka: [mmHg]
Vzorec B-20

1 − FIO 2 

PAO 2 = ( Ptotal − 47)⋅FIO2 − PACO 2 ⋅ FIO2 +
R 


Ak je výsledok výpočtu PAO2 < PO2, PAO2 = PO2 nastavený.
PACO2 zdopovedá nameranému PCO2.
POZNÁMKA:
Analyzátor cobas b 123 POC system nevykoná výpočty, pokiaľ ako druh krvi nie je zvolená
„arteriálna krv" alebo „kapilárna krv".

Ptotal = Baro
R = RQ
e Pre inú teplotu pacienta (t) ako 37 °C pozri rovnicu PAO2t na strane B-52!

AaDO2
Alveolárne arteriálny gradient parciálneho tlaku kyslíka (PAO2 – PaO2) je rozdiel
medzi alveolárnym parciálnym tlakom kyslíka, ako je vyššie vypočítaný, a
nameraným parciálnym tlakom kyslíka arteriálnej krvi.[6]
Jednotka: [mmHg]
Vzorec B-21

AaDO2 = PA O2 – P a O2

PaO2 = PO2
e Pre inú teplotu pacienta (t) ako 37 °C pozri rovnicu AaDO2t na strane B-52!

POZNÁMKA:
Analyzátor cobas b 123 POC system nevykoná výpočty, pokiaľ ako druh krvi nie je zvolená
„arteriálna krv" alebo „kapilárna krv".
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a/AO2
Pomer alveolárno-arteriálneho parciálneho tlaku kyslíka. [6]
Jednotka: [%]
Vzorec B-22

a/AO 2 =

PaO 2
⋅100
PAO2

PaO2 = PO2
e Pre inú teplotu pacienta (t) ako 37 °C pozri rovnicu a/AO2t na strane B-53!

avDO2
Pomer alveolárno-venózneho tlaku kyslíka. [1]
Jednotka: [vol%]
Vzorec B-23

avDO 2 = ctO 2 ( a ) – ctO 2 ( v )

ctO2(a) a ctO2(v) sa musia vypočítať podľa výpočtu pre ctO2 pre arteriálnu a venóznu
krv.
e Pre ctO2 pozri rovnicu ctO2 na strane B-47.

Výpočet len ak sú splnené nasledujúce podmienky:
o

rovnaký počet pacientov u oboch meraní

o

dve po sebe nasledujúce merania

o

druh vzorky je arteriálna a zmiešaná venózna krv

RI
Respiračný index sa vypočíta ako pomer alveoláno-arteriálneho gradientu
parciálneho tlaku kyslíka k arteriálnemu parciálnemu tlaku kyslíka.[6]
Jednotka: [%]
Vzorec B-24

RI =

( PAO2 − PaO 2 )
⋅ 100
PaO 2

PaO2 = PO2
e Pre inú teplotu pacienta (t) ako 37 °C pozri rovnicu RI t na strane B-53!

Shunt
Parameter shunt je miera pre priame primiešanie venóznej krvi do okysličeného
krvného obehu. Parameter shunt vyjadruje objem krátkeho spojenia vo vzťahu k
celkovému objemu (% hodnotu). [6]
Pre stanovenie parametra "shunt" (Qs/Qt) sú potrebné dve nezávislé merania.
POZNÁMKA:
Obe merania sa musia vykonať s pacientom rovnakého ID.
Z tohto dôvodu musí byť ID pacienta definované ako vstupná hodnota.
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1 Meranie s druhom krvi "zmiešaná venózna".
Zvoľte si druh krvi "zmiešaná venózna".
2 Meranie s druhom krvi "arteriálna".
Zvoľte si druh krvi "arteriálna". Stanoví sa požadovaná hodnota Qs/Qt .
POZNÁMKA:
Pre prvé meranie sa musí použiť rovnaké ID pacienta!

Z kombinácie arteriálnej a venóznej krvi sa hodnota Qs/Qt nedá stanoviť.
Následná zmena vstupných hodnôt, ktoré sú relevantné pre meranie parametra shunt, nie je
možná.

VÝSTRAHA

Vzorky pacientov s inými ID pacienta sa medzi dvomi dielčimi meraniami Qs/Qt môžu merať.
Doba medzi čiastkovými meraniami Qs/Qt je obmedzená na 30 minút.

Doplňujúce informácie

Postup interného výpočtu si vyžaduje nasledujúce meracie a výpočtové hodnoty:
o

tHb, SO2 (arteriálna)

o

PO2 (arteriálna)

o

PAO2

o

ctO2 (arteriálna)

Ak chceme získať tieto namerané a výpočtové hodnoty, musí byť zvolený druh krvi
"arteriálna".
Ďalej, postup interného výpočtu si vyžaduje nasledujúce výpočtové hodnoty:
o

ctO2 (zmiešaná venózna)

Pre získanie tejto výpočtovej hodnoty sa musí zvoliť druh krvi "zmiešaná venózna".
Pre zvoilenie druhu krvi je nutné, aby bol definovaný ako vstupná hodnota.
h [Utility] > [Konfigurácia] >[Meranie] > [Dátový vstup] > [Vstupné dáta]

Jednotka: [%]

Vzorec B-25

Qs
=
Qt

SaO 2
) + (PAO 2 − PaO 2 ) ⋅ 0.00314]
100
SaO 2
[(ctO 2 (a) − ctO 2 (v)) + 1.39 ⋅ tHb ⋅ (1 −
) + (PAO 2 − PaO 2 ) ⋅ 0.00314]
100
100 ⋅ [1.39 ⋅ tHb ⋅ (1 −

Qs

prietok shuntom

Qt

minútový objem srdca

Qs/Qt

paralelizovaná frakcia srdcového výdaja

SaO2

frakcia arteriálneho nasýtenia kyslíkom

avDO2 sa používa pre výpočet namiesto ctO2(a) a ctO2(v).
e O avDO2, pozri časť avDO2 na strane B-49.
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Odhad odchýlky
Pre výpočet odchýlky (odhad) je pre arteriovenóznu kyslíkovú diferenciu avDO2
použitá fixná hodnota 5,15 obj. % (= 2,3 mmol/l). [12]
Pre stanovenie pomeru Qs/Qtest ("shuntest") je potrebné jedno nezávislé meranie
arteriálnej krvi.
o
Doplňujúce informácie

Ako typ krvi zvoľ "arteriálna". Bude stanovená požadovaná hodnota Qs/Qtest.

Postup interného výpočtu si vyžaduje nasledujúce meracie a výpočtové hodnoty:
o

tHb, SO2 (arteriálna)

o

PO2 (arteriálna)

o

PAO2 (arteriálna)

Jednotka: [%]
Qs
(est ) =
Qt

Vzorec B-26

SO 2 ( a )
) + ( PAO 2 (a ) − PO 2 (a)) ⋅ 0,00314]
100
SO 2 ( a )
[5,15 + 1,39 ⋅ tHb(a) ⋅ (1 −
) + ( PAO 2 (a) - PO 2 (a)) ⋅ 0,00314]
100
100 ⋅ [1,39 ⋅ tHb(a) ⋅ (1 −

Qs

prietok shuntom

Qt

minútový objem srdca

Qs/Qt(est)

paralelizovaná frakcia srdcového výdaja

SaO2

frakcia arteriálnej kyslíkovej saturácie

(a)

hodnota arteriálneho merania

nCa2+
Hodnota ionizovaného kalcia normovaná na pH = 7,40.[5]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-27

nCa 2+ ( pH = 7.4) = Ca 2+ ⋅ 10 F5⋅(pH−7.4)

Krv: F5 = 0,22
Sérum/plazma: F5 = 0,24
Táto rovnica je dokázaná pre pH 7,2 až 7,6.
AG
Aniónová medzera (anion gap) je výpočtový parameter, používaný na vyjadrenie
rozdielu medzi koncentráciami najdôležitejších katiónov a aniónov v krvi.[2]
Jednotka: [mmol/l]
Vzorec B-28

AG = Na + + K + - Cl - - cHCO 3

−

pHt
pH upravené na inú teplotu pacienta ako 37 °C. [1]
Jednotka: [jednotka pH]
Vzorec B-29

Roche
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H+t
Koncentrácia iónov vodíka pri inej teplote pacienta ako 37 °C. [1]
Jednotka: [nmol/l]
Vzorec B-30

t

H + t = 10 (9− pH )

PCO2t
Hodnota PCO2 pri inej teplote pacienta ako 37 °C.[1]
Jednotka: [mmHg]
Vzorec B-31

PCO 2 t = PCO 2 ⋅ 100.019⋅( t−37)

PO2t
Hodnota PO2 pri inej teplote pacienta ako 37 °C.[1]
Jednotka: [mmHg]
Vzorec B-32

PO 2 = PO 2 ⋅ 10
t

 5.49⋅10 −11⋅PO 2 3.88 + 0.071

 ⋅( t − 37 )
3.88
−9
 9.72⋅10 ⋅PO 2 + 2.30 

PAO2t
Alveolárny parciálny tlak kyslíka pri inej teplote pacienta ako 37 °C. [6]
Jednotka: [mmHg]
Vzorec B-33

 1 − FIO 2 
t
t 
PAO 2 = Ptotal − PH 2 O t ⋅ FIO 2 − PACO 2 ⋅  FIO 2 + 

 R



(

)

pre:

PAO 2t ≤ PO 2t otherwise PAO 2 t = PO 2t

s:

[
PH 2 O t = 47 ⋅10

0.0237 − 0.0001 ⋅ ( t − 37 )]⋅ ( t − 37 )

Ptotal = Baro
R = RQ
AaDO2t
Alveolárny parciálny tlak kyslíka pri inej teplote pacienta ako 37 °C. [6]
Jednotka: [mmHg]
Vzorec B-34

AaDO 2 t = PAO 2 t − PaO 2 t

PaO2t = PO2t
POZNÁMKA:
Analyzátor cobas b 123 POC system nevykoná výpočty, pokiaľ ako druh krvi nie je zvolená
„arteriálna krv" alebo „kapilárna krv".
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a/AO2t
Arteriálno-alveolárny parciálny tlak kyslíka pri inej teplote pacienta ako 37 °C. [6]
Jednotka: [%]
Vzorec B-35

t

a/AO2 =

t

PaO 2
⋅100
t
PAO 2

RI t
Respiračný index pri inej teplote pacienta ako 37 °C. [6]
Jednotka: [%]
t

Vzorec B-36

RI t =

t

( PAO 2 − PaO 2 )
⋅100
t
PaO 2

PaO2t = PO2t
Hct(c)
Hct ako funkcia tHb.[4]
Jednotka: [ – ]
Vzorec B-37

F
Hct ( c ) = tHb ⋅ ---------100

Implicitná hodnota F = 3,00 (F = 100/MCHC [g/dl])[9]
Vstupný rozsah: 2,70 až 3,30.
To zodpovedá MCHC od 30,3 do 37 g/dl (= referenčný rozsah pre dospelých).[4]
POZNÁMKA:
Dovolený je len nameraný tHb!

MCHC
Stredná korpuskulárna koncentrácia hemoglobínu.[4]
Jednotky: [g (Hb) / dL (Ery)]
Vzorec B-38

MCHC =

tHb
⋅ 100
Hct

Je zobrazený ako výpočtová hodnota len vtedy, ak sú zmerané obe hodnoty.
BO2
Kyslíková kapacita[1]
Jednotka: [vol%]
Vzorec B-39

 (COHb − MetHb − SulfHb ) 
BO 2 = tHb ⋅ 1 −
 ⋅1.39
100


SulfHb = 0
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BEact
Základná odchýlka pri aktuálnom nasýtení kyslíkom.[2]
Jednotka: [mmol/l]
BEact = (1 - 0.0143⋅ tHb) ⋅ [(1.63 ⋅ tHb + 9.5) ⋅ (pH − 7.4) − 24.26 + cHCO3− ]
Vzorec B-40

 SO 2 
− 0.2 ⋅ tHb ⋅ 1 −

 100 

Výpočet sa uskutoční s SO2 alebo, ak nie je kj dispozícii, s SO2(c).
Osmolalita
Jednotka: [mOsm/kg][3]
Rovnica pre vodný roztok, plazmu, sérum.

Osm = 1.86 ⋅ Na + + Glu + Urea + 9

Vzorec B-41

Rovnica pre vodný roztok, octan, bikarbonát:

Osm = 2 ⋅ (Na + + K + ) + 3 ⋅ (Ca 2+ + Mg 2+ ) + Glu + Urea

Vzorec B-42

Implicitné hodnoty
o

K+ = 4.3 mmol/l

o

Ca2+ = 1,25 mmol/l

o

Mg2+ = 0,6 mmol/l

o

Glu = 4,5 mmol/l

o

Urea = 5 mmol/l

Vysvetlenie:

Roche
B-54

Na+:

ak nie je k dispozícii žiadna nameraná hodnota, nepočíta sa žiadna osmolalita

K +:

ak nie sú k dispozícii žiadne namerané hodnoty, pre výpočet sa použije
implicitná hodnota

Ca2+:

ak nie sú k dispozícii žiadne namerané hodnoty, pre výpočet sa použije
implicitná hodnota

Mg2+:

pre výpočet sa použije implicitná hodnota

Urea:

pre výpočet sa použije implicitná hodnota

Glu.

ak nie sú k dispozícii žiadne namerané hodnoty, pre výpočet sa použije
implicitná hodnota
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OER
Pomer extrakcie kyslíka[1]
Jednotka: [%]
Vzorec B-43

OER =

(ctO 2(a) − ctO 2(v) )
ctO 2(a)

⋅ 100

e Pre ctO2 pozri rovnicu ctO2 na strane B-47.

Výpočet len ak sú splnené nasledujúce podmienky:
o

rovnaký počet pacientov u oboch meraní

o

dve po sebe nasledujúce merania

o

druh vzorky je arteriálna a zmiešaná venózna krv

POZNÁMKA:
Rozdielny výpočet, závislý od toho, či sú k dispozícii hodnoty COOX alebo nie!

Minútový objem srdca (Qt)
Jednotka: [vol%][6]
Q t = ctO2 (A) − ctO2 (v)
Vzorec B-44

= [(ctO 2 (a) − ctO 2 (v)) + 1.39 ⋅ tHb ⋅ (1 −

SaO 2
) + (PAO2 − PaO 2 ) ⋅ 0.00314]
100

SaO2: frakcia arteriálneho nasýtenia kyslíkom
ctO2(a) – ctO2(V) = avDO2
Výpočet len ak sú splnené nasledujúce podmienky:
o

rovnaký počet pacientov u oboch meraní

o

dve po sebe nasledujúce merania

o

druh vzorky je arteriálna a zmiešaná venózna krv

P/F index
Ratio PaO2/FIO2[6]
Jednotka: [mm/Hg]
Vzorec B-45

P/F Index =

PaO 2
FIO 2

PaO2 = PO2
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Klírens laktátu
Klírens laktátu (LacClear) je percentuálna zmena nameranej hodnoty laktátu v
priebehu jednej hodiny.[10], [11]
Pre stanovenie klírensa laktátu sú potrebné dve nezávislé merania.
POZNÁMKA:
Obe merania sa musia vykonať s pacientom rovnakého ID.
Z tohto dôvodu musí byť ID pacienta definované ako vstupná hodnota.

Vzorky pacientov s inými ID pacienta sa môžu medzi dvomi čiastkovými meraniami laktátu
merať.
VÝSTRAHA

Pre výpočet klírensu laktátu, buď aktuálnej alebo historickej hodnoty laktátu musia byť väčšie
ako 4 mmol/l.
Medzi dvomi čiastkovými meraniami laktátu musia uplynúť najmenej dve hodiny, no nie viac
ako 8 hodín.

Jednotka: [%]
Vzorec B-46

Roche
B-56

Lac hist – Lac
h
LacClear = ----------------------------------- ⋅ 100 ⋅ --Δ
Lac hist

Lac

je posledná odmeraná hodnota laktátu

Lachist

je historická hodnota laktátu

h

h=1

Δ

je interval medzi dvomi meraniami laktátu
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Reference and critical values

Reference and critical values
The result of laboratory tests have little practical utility until clinical studies have
ascribed various states of health and disease to intervals of values.(a)
Referenčné intervaly sú užitočné, pretože sa usilujú popísať typické výsledky, s
ktorými sa možno stretnúť v definovanej populácii zjavne zdravých ľudí. Odlišné
metódy môžu prinášať odlišné hodnoty v závislosti od kalibrácie a iných technických
podmienok. Preto môžu odlišné laboratóriá získať odlišné referenčné intervaly a
výsledky.
Napriek tomu, že referenčné intervaly sú pre klinického pracovníka užitočnou
orientačnou pomôckou, nemali by sa používať ako absolútne indikátory zdravotného
stavu.(b)
Referenčné intervaly, ktoré sú prezentované v tejto kapitolu, majú za úlohu poskytnúť iba
všeobecnú informáciu.
VÝSTRAHA

Jednotlivé laboratóriá si musia vygenerovať svoj vlastný set referenčných intervalov.

pH
Referenčné hodnoty:

o
o
o

o
o
o
o

Plná krv, arteriálna:(a)
(a)

Plná krv, venózna:

(a)

Plná krv, arteriálna:

Plná krv, arteriálna:(a)
(a)

Plná krv, venózna:

(a)

Plná krv, arteriálna:

Pupočníková krv

7,18 – 7,38

Pupočníková krv

7,25 – 7,45

Novorodenci

Predčasne narodení, 48 h

7,35 – 7,50

Novorodenci

Donosený novorodenci,
pôrod

7.11 – 7,36

Novorodenci

Donosení, 5–10 min.

7,09 – 7,30

Novorodenci

Donosení, 30 min.

7,21 – 7,38

Novorodenci

Donosení, 1 h

7,26 – 7,49

Novorodenci

Donosení, 1 deň

7,29 – 7,45

Dospelí, deti

7,35 – 7,45

Dospelí, deti

7,32 – 7,43

Dospelí

60 – 90 rokov

7,31 – 7,42

Dospelí

> 90 rokov

7,26 – 7,43

(b)

7.35 – 7.43

Plná krv, zmiešaná venózna:

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2289
(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas Lothar, 7. Auflage, S. 470

Kritické hodnoty:

Spodná hranica

Horná hranica

o

< 7.2

> 7.6

Plná krv, arteriálna alebo
plná krv, kapilárna(a)

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2317
(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th Edition 2006, p. 2252
(b) popzri "Tietz' Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th Edition 2006, kap. 6
Roche
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PO2
Referenčné hodnoty:

o
o
o

Plná krv, arteriálna:(a)
(a)

Plná krv, venózna:

(a)

Plná krv, arteriálna:

o

Plná krv, arteriálna:(a)

o

(a)

o

Plná krv, arteriálna:

Pupočníková krv

5,7 – 30,5 mmHg

0,8 – 4,0 kPa

Pupočníková krv

17,4 – 41,0 mmHg

2,3 – 5,5 kPa

Novorodenci

Pôrod

8 – 24 mmHg

1,06 – 3,19 kPa

Novorodenci

5 – 10 min.

33 – 75 mmHg

4,39 – 9,96 kPa

Novorodenci

30 min.

31 – 85 mmHg

4,12 – 11,31 kPa

Novorodenci

1h

55 – 80 mmHg

7,32 – 10,64 kPa

Novorodenci

1 deň

54 – 95 mmHg

7,18 – 12,64 kPa

Dospelí, deti

2 dni – 60 rokov

83 – 108 mmHg

11,04 – 14,36 kPa

Dospelí

> 60 rokov

> 80 mmHg

> 10,64 kPa

Dospelí

> 70 rokov

> 70 mmHg

> 9,31 kPa

Dospelí

> 80 rokov

> 60 mmHg

> 7,98 kPa

Dospelí

> 90 rokov

> 50 mmHg

> 6,65 kPa

36 – 44 mmHg

4,8 – 5,9 kPa

Plná krv, zmiešaná venózna:(b)

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2289
(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas Lothar, 7. Auflage, S. 470

Kritické hodnoty:

Spodná hranica

Horná hranica

o

Plná krv, arteriálna:(a)

Dospelí

40 mmHg alebo 5,3 kPa

---

o

(a)

Deti

45 mmHg alebo 6 kPa

125 mmHg alebo 16,7 kPa

(a)

Novorodenci

35 mmHg alebo 4,7 kPa

90 mmHg alebo 12 kPa

o

Plná krv, arteriálna:
Plná krv, arteriálna:

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2317

PCO2
Referenčné hodnoty:

o
o
o
o

Plná krv, arteriálna (heparín):(a)
(a)

Plná krv, arteriálna:

(a)

Plná krv, arteriálna (heparín):

Novorodenci

27 – 40 mmHg

3,59 – 5,32 kPa

Kojenci

27 – 41 mmHg

3.59 – 5.45 kPa

Dospelí

mužské pohlavie

35 – 48 mmHg

4.66 – 6.38 kPa

Dospelí

ženské pohlavie

32 – 45 mmHg

4,26 – 5,99 kPa

37 – 50 mmHg

4,9 – 6,7 kPa

(b)

Plná krv, zmiešaná venózna:

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2289
(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas Lothar, 7. Auflage, S. 470

Kritické hodnoty:

o

Plná krv, arteriálna alebo
plná krv, kapilárna:(a)

Dospelí

Spodná hranica

Horná hranica

20 mmHg alebo 2,7 kPaa

70 mmHg alebo 9,3 kPa

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2317
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Sodík
Referenčné hodnoty:(a)

Predčasne narodení,
pupočník

116 – 140 mmol/l

116 – 140 mEq/l

Predčasne narodení,
48 h

128 – 148 mmol/l

128 – 148 mEq/l

Predčasne narodení,
pupočník

126 – 166 mmol/l

126 – 166 mEq/l

Novorodenci

133 – 146 mmol/l

133 – 146 mEq/l

Kojenci

139 – 146 mmol/l

139 – 146 mEq/l

Deti

138 – 145 mmol/l

138 – 145 mEq/l

Dospelí

136 – 145 mmol/l

136 – 145 mEq/l

Dospelí > 90 rokov

132 – 146 mmol/l

132 – 146 mEq/l

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2294 a nasl.

Kritické hodnoty:

o

Sérum/plazma:(a)

Spodná hranica

Horná hranica

120 mmol/,

160 mmol/,

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2317

Draslík
Referenčné hodnoty:

o

o

Sérum(a)

Plazma (heparín)(a)

Predčasne narodení,
pupočník

5,0 - 10,2 mmol/l

5,0 – 10,2 mEq/l

Predčasne narodení,
48 h

3,0 - 6,0 mmol/l

3,0 – 6,0 mEq/l

Predčasne narodení,
pupočník

5,6 - 12,0 mmol/l

5,6 – 12,0 mEq/l

Novorodenci

3,7 - 5,9 mmol/l

3,7 – 5,9 mEq/l

Kojenci

4,1 – 5,3 mmol/l

4,1 – 5,3 mEq/l

Deti

3,4 – 4,7 mmol/l

3,4 – 4,7 mEq/l

Dospelí

3,5 – 5,1 mmol/l

3,5 – 5,1 mEq/l

Dospelí, muži

3,5 – 4,5 mmol/l

3,5 – 4,5 mEq/l

Dospelí, ženy

3,4 – 4,4 mmol/l

3,4 – 4,4 mEq/l

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2291

Kritické hodnoty:

o

Sérum/plazma:

(a)

Spodná hranica

Horná hranica

Dospelí

2,8 mmol/

6,2 mmol/

Novorodenci

2,8 mmol/

7,8 mmol/

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2317
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Chlorid
Referenčné hodnoty:

o

Sérum/plazma:(a)

Pupočník

96 – 104 mmol/l

96 – 104 mEq/l

Predčasne narodení

95 - 110 mmol/l

95 – 110 mEq/l

0 – 30 dní

98 – 113 mmol/l

98 – 113 mEq/l

Dospelí

98 – 107 mmol/l

98 – 107 mEq/l

Dospelí,> 90 rokov

98 – 111 mmol/l

98 – 111 mEq/l

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2260

Kritické hodnoty:

o

Sérum/plazma:(a)

Spodná hranica

Horná hranica

80 mmol/

120 mmol/

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2317

ionizovaný vápnik
Referenčné hodnoty:

o

Plná krv, sérum, plazma:(b)

Dospelí

ženy a muži

Pupočníková krv

1,15 – 1,35 mmol/l

4,6 – 5,4 mg/dl

1,30 +/- 0,061 mmol/l

5,20 +/- 0,24 mg/dl

Novorodenci

1 deň

1,10 +/- 0,059 mmol/l

4,40 +/- 0,24 mg/dl

Novorodenci

3 dni

1,13 +/- 0,051 mmol/l

4,52 +/- 0,24 mg/dl

Novorodenci

5 dni

1,22 +/- 0,053 mmol/l

4,86 +/- 0,21 mg/dl

Deti

1 – 20 rokov

1,18 +/- 0,0659 mmol/l

4,70 +/- 0,284 mg/dl

(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas
Lothar, 7. Auflage, S. 332

Kritické hodnoty:

o

Plazma:(a)

Dospelí

Spodná hranica

Horná hranica

0,75 mmol/l alebo 3,01 mg/dl

1,6 mmol/l alebo 6,41 mg/dl

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2317
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Hematokrit
Referenčné hodnoty:

% celkového červeného

Frakcia objemu:

bunečného objemu

o

o

Plná krv:(b)

Plná krv, venózna

Dospelí

Belosi, ženy

36 - 48

0.36 - 0.48

Dospelí

Belosi, muži

40 – 53

0,40 – 0,53

Dospelí

Černosi, ženy

34 – 43

0,34 – 0,43

Dospelí

Černosi, muži

34 – 48

0,34 – 0,48

Dospelí

Atléti, ženy

37 – 45

0,37 – 0,45

Dospelí

Atléti, muži

40 – 50

0,40 – 0,50

Plod

Týždeň tehotenstva: 15

28 – 42

0,28 – 0,42

Plod

Týždeň tehotenstva: 16

34 – 42

0,34 – 0,42

Plod

Týždeň tehotenstva: 17

31 – 43

0,31 – 0,43

Plod

Týždeň tehotenstva: 18 – 21 31 – 45

0,31 – 0,45

Plod

Týždeň tehotenstva: 22 – 25 31 – 47

0,31 – 0,47

Plod

Týždeň tehotenstva: 26 – 29 32 – 50

0,32 – 0,50

Plod

Týždeň tehotenstva: > 30

30 – 58

0,30 – 0,58

Novorodenci

Pupočníková krv

48 – 56

0,48 – 0,56

Kojenci

2 – 6 dní

40 – 70

0,40 – 0,70

Kojenci

1 – 2 týždne

38 – 70

0,38 – 0,70

Kojenci

2 – 3 týždne

38 – 60

0,38 – 0,60

Kojenci

3 – 7 týždňov

36 – 46

0,36 – 0,46

Kojenci

7 – 12 týždňov

30 - 38

0.30 - 0.38

Kojenci

10 – 12 mesiacov

35 – 43

0,35 – 0,43

Deti

4 – 5 rokov

32 – 40

0,32 – 0,40

Deti

6 – 8 rokov

32 – 41

0,32 – 0,41

Deti

10 – 13 rokov

34 – 44

0,34 – 0,44

Deti, ženské
pohlavie

14 – 16 rokov

35 – 43

0,35 – 0,43

Deti, mužské
pohlavie

14 – 16 rokov

38 – 49

0,38 – 0,49

Novorodenci

2 h po narodení

49 – 71

0,49 – 0,71

Novorodenci

6 h po narodení

44 – 68

0,44 – 0,68

(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas
Lothar, 7. Auflage, s. 693

Kritické hodnoty:
(a)

Dospelí

Novorodenci

(a)

Spodná hranica

Horná hranica

20 %

60 %

33 %

71 %

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2317
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tHb (celková koncentrácia hemoglobínu)
Referenčné hodnoty:

o

Plná krv, arteriálna
(heparín):(b)

Dospelí

ženské pohlavie

12,0 – 16,0 g/dl

120 – 160 g/l

Dospelí

mužské pohlavie

13,5 – 17,5 g/dl

135 – 175 g/l

Plod

Týždeň tehotenstva: 15

10,9 +/- 0,7 g/dl

109 +/- 7 g/l

Plod

Týždeň tehotenstva: 16

12,5 +/- 0,8 g/dl

125 +/- 8 g/l

Plod

Týždeň tehotenstva: 17

12,4 +/- 0,9 g/dl

124 +/- 9 g/l

Plod

Týždeň tehotenstva: 18 - 21

11,7 +/- 1,3 g/dl

117 +/- 13 g/l

Plod

Týždeň tehotenstva: 22 - 25

12,2 +/- 1,6 g/dl

122 +/- 16 g/l

Plod

Týždeň tehotenstva: 26 - 29

12,9 +/- 1,4 g/dl

129 +/- 14 g/l

Plod

Týždeň tehotenstva: > 30

13.6 +/- 2.2 g/dl

136 +/- 22 g/l

13.5 – 20.7 g/dl

135 – 207 g/l

Pupočníková
krv
Novorodenci

1 deň

15,2 – 23,5 g/dl

152 – 235 g/l

Novorodenci

2 – 6 dní

15,0 – 24,0 g/dl

150 – 240 g/l

Kojenci

14 – 23 dní

12,7 – 18,7 g/dl

127 – 187 g/l

Kojenci

24 – 37 dní

10,3 – 17,9 g/dl

103 - 179 g/l

Kojenci

40 – 50 dní

9,0 – 16,6 g/dl

90 – 166 g/l

Kojenci

2,0 – 2,5 mesiaca

9,2 – 15,0 g/dl

92 – 150 g/l

Kojenci

3,0 – 3,5 mesiaca

9,6 – 12,8 g/dl

96 – 128 g/l

Kojenci

5 – 7 mesiacov

10,1 – 12,9 g/dl

101 – 129 g/l

Kojenci

8 – 10 mesiacov

10,5 – 12,9 g/dl

105 – 129 g/l

Deti

11,0 – 13,5 mesiaca

10,7 – 13,1 g/dl

107 – 131 g/l

Deti

1,5 – 3 rokov

10,8 – 12,8 g/dl

108 – 128 g/l

Deti

5 rokov

11,1 – 14,3 g/dl

111 – 143 g/l

Deti

10 rokov

11,9 – 14,7 g/dl

119 – 147 g/l

Deti

12 rokov

11,8 - 15,0 g/dl

118 – 150 g/l

Deti

15 rokov

12,8 – 16,8 g/dl

128 – 168 g/l

(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas Lothar, 7. Auflage,
S. 682

Kritické hodnoty:

Dospelí(a)
Novorodenci

(a)

Spodná hranica

Horná hranica

7 g/dl

20 g/dl

10 g/dl

22 g/dl

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2317
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Reference and critical values

Saturácia kyslíkom (SO2)
Referenčné hodnoty:

o
o

Plná krv, arteriálna:(b)
zmiešaná venózna:

% nasýtenia

Čiastkové nasýtenie

Novorodenci

40 - 90

0.40 - 0.90

Potom

94 – 98

0,94 – 0,98

70 - 80

0.70 - 0.80

(b)

(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas
Lothar, 7. Auflage, S. 693

Oxyhemoglobín (O2Hb)
Referenčné hodnoty:

o

Plná krv:(c)

Nefajčiari

% O2Hb

Frakcia O2Hb

94 – 98

0,94 – 0,98

(c) American enviromental laboratory: The laboratory assessment of oxygenation: Robert F. Morgan: 1993, 5 (4), p. 147 - 153

Dezoxyhemoglobín (HHb)
Referenčné hodnoty:

o

Plná krv:(c)

% HHb

Frakcia HHb

1-5%

0.01 - 0.05

(c) American enviromental laboratory: The laboratory assessment of oxygenation: Robert F. Morgan: 1993, 5 (4), p. 147 - 153

Karboxyhemoglobín (COHb)
Referenčné hodnoty:

o

Plná krv:(a)

Nefajčiari

% COHb

Frakcia COHb

0,5 – 1,5

0,005 – 0,015

Fajčiari, 1 – 2 balíčky/deň 4 – 5

0,04 – 0,05

Fajčiari, > 2 balíčky/deň

8–9

0,08 – 0,09

Toxické

> 20

> 0,20

Smrteľný

> 50

> 0,50

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2259
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Reference and critical values

Methemoglobín (MetHb)
Referenčné hodnoty:

o

Plná krv:(a)

0,06 – 0,24 g/dl

9,3 – 37,2 μmol/l

0,04 – 1,52 % celkového Hb

0,0004 – 0,0152
hmotnostný diel celkového
Hb

Toxický(b)

> 15 %

Smrteľný(b)

> 70 %

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2286
(b) Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik, Thomas Lothar, 7. Auflage, S. 698

Celkový bilirubín (= novorodenecký)
Referenčné hodnoty:

o

Sérum:(a)

Pupočník, predčasný pôrod

< 2,0 mg/dl

< 34,2 μmol/l

Pupočník, úplne donosené
dieťa

< 2,0 mg/dl

< 34,2 μmol/l

0 - 1. Tag (predčasný)

1,0 – 8,0 mg/dl

17 – 187 μmol/l

0 – 1. Tag, (plne donosené
dieťa)

2,0 - 6,0 mg/dl

34 - 103 μmol/l

1. - 2. Tag (predčasný)

6,0 – 12,0 mg/dl

103 – 205 μmol/l

1. - 2. Tag, (plne donosené
dieťa)

6,0 – 10,0 mg/dl

103 – 171 μmol/l

3. - 5. Tag (predčasný)

10,0 - 14,0 mg/dl

171 - 240 μmol/l

3. - 5. Tag, (plne donosené
dieťa)

4,0 – 8,0 mg/dl

68 - 137 μmol/l

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2258

Kritické hodnoty:(a)

o

Sérum/plazma:

Novorodenci

Spodná hranica

Horná hranica

---

15 mg/dl

th

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4 Edition 2006, p. 2317
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Reference and critical values

Glukóza
Referenčné hodnoty:

o

o

Sérum, nalačno:(a)

(a)

Plná krv (heparín):

Pupočníková krv

45 – 96 mg/dl

2,5 – 5,3 mmol/l

Predčasne narodení

20 – 60 mg/dl

1,1 – 3,3 mmol/l

Novorodenci

30 – 60 mg/dl

1,7 – 3,3 mmol/l

Novorodenci, 1 deň

40 – 60 mg/dl

2,2 – 3,3 mmol/l

Novorodenci, >1 deň

50 - 80 mg/dl

2,8 – 4,5 mmol/l

Deti

60 – 100 mg/dl

3,3 – 5,6 mmol/l

Dospelí

74 – 100 mg/dl

4,1 – 5,6 mmol/l

Dospelí, > 60 rokov

82 – 115 mg/dl

4,6 – 6,4 mmol/l

Dospelí, > 90 rokov

75 – 121 mg/dl

4,2 – 6,7 mmol/l

Dospelí

65 – 95 mg/dl

3,5 – 5,3 mmol/l

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2270 f.

Kritické hodnoty:(a)

o

(a)

Sérum/plazma:

Spodná hranica

Horná hranica

Dospelí

40 mg/dl

450 mg/dl

Deti

46 mg/dl

445 mg/dl

Novorodenci

30 mg/dl

325 mg/dl

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2317

Laktát
Referenčné hodnoty:

o

Plná krv:(a)

venózna (pri odpočínku v 5 – 15 mg/dl
posteli)

0,56 – 1,39 mmol/l

venózna (pri odpočínku v 3 – 7 mg/dl
posteli)

0,36 – 0,75 mmol/l

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2282
Kritické hodnoty:(a)

Spodná hranica

Horná hranica

Dospelí

---

3,4 mmol/

Deti

---

4,1 mmol/

(a) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics: 4th Edition 2006, p. 2317
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Vizuálna identifikácia
cobas b 123 POC system

A

H

B

G
C
D
F

E

A

Tlačiareň (súčasť modulu

B

používateľského rozhrania)

Obrazovka (súčasť modulu

C

používateľského rozhrania)

Modul pre vkladanie vzoriek (súčasť
kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack))

D

Kazeta s reagenčnými roztokmi

E

Predné dvere

(Fluid Pack)

F

Modul automatickej kontroly kvality
(AutoQC) s kazetou pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC Pack)

G Modul meracej komory so

H

USB rozhranie

senzorovou kazetou (Sensor
Cartridge)
Obrázok C-1

cobas b 123 POC system
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User interface module (= modul používateľského rozhrania)
Obrazovka
H

A
B
I

C
D

J
K

E

F
L
G
A

M
Oblasť aktuálnych informácií zobrazenia

G Oblasť alarmu

stavu

H

Displej stavu spotrebných materiálov

B

Menu

I

Login

C

Ďalšia kalibrácia

J

Zrušiť

D

Ďalšie meranie AutoQC

K

Tlač

E

Oblasť výberu parametrov

L

Legenda

F

Spustiť meranie

M Online pomocník

Na tejto obrazovke sa zobrazujú všetky informácie (výsledky, prevádzkové pokyny,
poplachy, upozornenia a pod.).
V tomto režime možno spustiť merania.
Obrazovka je LCD farebná obrazovka, ktorá je pokrytá dotykovo citlivou tenkou
vrstvou (dotyková obrazovka).
POZNÁMKA:
Keďže dotykovo citlivú vrstvu možno zničiť ostrými predmetmi, dotýkajte sa jej len prstom
alebo vhodným perom!
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Opis jednotlivých oblastí na obrazovke
Oblasť aktuálnych informácií
V tejto oblasti je zobrazený aktuálny stav prístroja a deň a čas. Ak je na prístroji
prihlásený používateľ, zobrazí sa jeho/jej meno.

Obrázok C-2

Oblasť aktuálnych informácií včít. dátumu a času

Ďalšie informácie, ktoré sa môžu objaviť v tejto oblasti:
[Meno používateľa]

Prihlásený používateľ (prvé a posledné meno v druhom riadku)
Sieťové spojenie je aktívne
Sieťové spojenie nie je aktívne
Servisné spojenie je aktívne (oblasť aktuálnych informácií je navyše
zvýraznená žltým podkladom).
Spojenie ASTM / POCT1-A je aktívne
Spojenie ASTM / POCT1-A nie je aktívne

Obrázok C-3

Oblasť aktuálnych informácií je zvýraznená žltým podkladom = servisné
pripojenie je aktívne

Výber z menu
Počas výkonu meraní alebo kalibrácií, alebo zatiaľ čo v rovnakom čase iné postupy
vykonávajú databázové úkony, je možné nakonfigurovať isté nastavenia alebo vyvolať
všeobecné informácie.

Obrázok C-4
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K dispozícii sú nasledujúce položky menu:
Prehľad

Na tejto obrazovke sa zobrazujú všetky informácie (výsledky,
prevádzkové pokyny, poplachy, upozornenia a pod.). V tomto menu
sa tiež spúšťajú merania

Pracovisko

V tomto menu môžete vyvolať obvyklé postupy jednotlivých výmen,
ručné merania QC a jednotlivé databázy.

Prístroj

Tu sa zobrazia všetky údaje týkajúce sa prístroja (napr. displej stavu).
V tomto menu sa tiež dá manuálne spustiť kalibrácia a vyvolať rôzne
údržbové úlohy

Pomôcky

V tomto menu nájdete okrem pomôcok (obvyklé postupy pri
odstraňovaní problémov, aktualizácia softvéru atď.) aj funkciu
uvedenia do prevádzky a vyradenia z prevádzky. Navyše môžete v
tomto menu nakonfigurovať rôzne nastavenia.

Ďalšia kalibrácia
Zobrazí sa čas ďalšej kalibrácie.

Obrázok C-5

Next calibration

e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 10 Kalibrácia, časť Nastavenia ku kalibrácii na

strane D-97.

Ďalšie meranie AutoQC
Zobrazí sa čas ďalšieho merania AutoQC.

Obrázok C-6

Ďalšie meranie AutoQC

e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 9 Kontrola kvality, časť Nastavenia na kontrolu kvality

na strane D-76.

Oblasť výberu parametrov
Oblasť výberu parametrov vám umožňuje zvoliť si parametre merania alebo skupinu
parametrov a ukazuje stav jednotlivých parametrov.
A
B

A

Skupina parametrov

B

Tlačidlá parametrov

Obrázok C-7

Ak niektorý parameter nie je pripravený na meranie, stlačením príslušného tlačidla
pre daný parameter sa zobrazí aktuálna informácia o jeho stave.
Roche
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Parameter je aktivovaný a pripravený na meranie.

Parameter je dočasne deaktivovaný (no pripravený na meranie).

Parameter je aktivovaný a pripravený na meranie (no má priradenú
výstrahu QC).
Parameter je dočasne deaktivovaný (no pripravený na meranie, avšak má
priradenú výstrahu QC).
Parameter nie je pripravený na meranie (nie je kalibrovaný) alebo je
zablokovaný diaľkovým uzáverom.
e Pre ďalšie podrobnosti stlač tlačidlo [Info].

Parameter nie je pripravený (v dôsledku uzáveru QC).

Parameter je permanentne deaktivovaný

Tabuľka C-1

Zoznam rôznych stavov parametrov

Napravo od oblasti výberu parametrov je tlačidlo [Info]. Keď stlačíte tlačidlo [Info],
zobrazí sa obrazovka s aktuálnymi informáciami o stave parametrov.
Správa o stave parametrov obsahuje informácie o parametroch,
ktoré nie sú pripravené.

Príslušným tlačidlom si môžete zvoliť skupinu parametrov. Skupina parametrov
aktivuje alebo deaktivuje parametre pre meranie a príslušnú správu o meraní.
Používateľsky definované môžu byť až tri skupiny parametrov.
Výberové tlačidlo pre skupinu parametrov.

e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 8 Meranie, časť Úprava panelov na strane D-48.
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Spustiť meranie
Môžu sa merať vzorky z injekčných striekačiek (bez kanýl), kapilár a Roche
MICROSAMPLER PROTECT.
Pre spustenie merania stlačte nasledujúce tlačidlá:
Odštartujte Roche MICROSAMPLER PROTECT
alebo kapilárne meranie
Spustite meranie injekčnej striekačky

e Konkrétne podrobnosti pozri v Kapitola 8 Meranie, časť Merací postup na strane D-35.

Oblasť alarmu
Pri normálnej prevádzke je tlačidlo [Alarm] zablokované a zobrazovacie pole oblasti
alarmu na spodku obrazovky je prázdne.
Ak sa vyskytne chyba, tlačidlo [Alarm] je aktivované a v oblasti alarmu sa zobrazí
názov alarmu (včít. dátumu a času).
Tlačidlo [Alarm] mení farbu v závislosti od závažnosti chyby.
Nie sú prítomné žiadne výstrahy ani chyby.
Okno pre hlásenia sa nedá otvoriť.
Sú prítomné výstrahy.
Prístroj sa môže používať s prípadnými obmedzeniami.
Sú prítomné chyby.
Prístroj sa nedá používať alebo sa môže používať len v obmedzenej
miere.
Tabuľka C-2

Zoznam rôzneho farebného kódovania tlačidla [Alarm]

Po stlačení tlačidla [Alarm] sa otvorí okno s hláseniami, na ktorom sú zobrazené
podrobnosti o upozornenia alebo chybách a navrhované nápravy.
e Pozri Kapitola 14 Odstraňovanie problémov pre ďalšie informácie o odstraňovaní

problémov.

Displej stavu spotrebných materiálov
V tejto oblasti je zobrazený stav spotrebných materiálov. Použité symboly:
Senzorová kazeta (Sensor Cartridge)

Kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)

Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)

Zobrazené sú tiež ostávajúce časové intervaly použitia alebo ostávajúci počet meraní.
Navyše, farebná lišta symbolicky indikuje hladinu náplne:
Roche
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Spotrebný materiál je OK. Nebola dosiahnutá ani úroveň upozornenia, ani úroveň
alarmu. Lišta udáva v 10% prírastkoch percento ostávajúceho časového intervalu
použitia alebo ostávajúce testy.
Bola dosiahnutá hladina upozornenia:
Spotrebný materiál je OK, ale musí sa vymeniť do 2 dní, nakoľko sa čoskoro dosiahne
maximum doby použitia alebo maximálny počet testov. Lišta udáva v 10%
prírastkoch percento ostávajúceho časového intervalu použitia alebo ostávajúce testy.
Bola dosiahnutá hladina výstrahy:
Spotrebný materiál už nie je OK. Je nutná okamžitá výmena, nakoľko sa už dosiahla
najdlhšia doba používania alebo maximálny počet testov.

POZOR

V závislosti od príslušného spotrebného materiálu, červený indikátor stavu náplne môže mať za
dôsledok zastavenie systému (kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)) alebo aspoň
výstrahu (senzorová kazeta (Sensor Cartridge) a kazeta pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack)).
e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 13 Výmena spotrebného materiálu.

Tlačidlá úkonov
Na pravom okraji obrazovky sú k dispozícii nasledujúce tlačidlá.
Tlačidlá sa môžu aktivovať alebo deaktivovať v závislosti od prevádzkového stavu
alebo funkcie softvéru.
Log on (Login) / Log off (Logout)

Toto tlačidlo sa používa na login (prihlásenie) používateľa na
prístroj alebo logout (odhlásenie) používateľa z prístroja.
Zrušiť

Toto tlačidlo sa používa na prerušenie operácie, ktorá aktuálne
prebieha, napr. kalibrácie.
Ak neprebieha žiadna operácia, tlačidlo [Zrušeniei] je
deaktivované
Tlač

Toto tlačidlo sa používa na vytlačenie výpisov a iných dát, ktoré
môžu byť výstupom cez databázy.
Legenda

Toto tlačidlo opisuje symboly na tlačidlách podrobných náhľadov.
Online pomocník

Toto tlačidlo otvára pre každú obrazovku na prístroji
zodpovedajúcu stranu v online pomocníkovi.
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Logon
Pomocou tejto funkcie sa používateľ môže na prístroji prihlásiť. V závislosti od
bezpečnostných nastavení prístroja môže byť tento úkon potrebný kvôli prístupu k
istým funkciám.
a Prihlásiť sa ako používateľ
Vyvolaj funkciu [Log on] (Prihlásenie) na pravom okraji obrazovky.
Objaví sa nasledujúca obrazovka:

Obrázok C-8

Obrazovka pre prihlásenie sa

Zadajte platné meno používateľa a zodpovedajúce heslo a stlačte tlačidlo [Ok].
Ak bolo prihlásenie úspešné, používateľské meno sa zobrazí v oblasti aktuálnych
informácií.
a Odhlásiť sa ako používateľ
Vyvolajte funkciu [Log off] (Odhlásenie).
Používateľ sa odhlásil z prístroja.

Legenda
Toto tlačidlo opisuje symboly na tlačidlách podrobných náhľadov, napríklad v
databáze.
e Ďalšie podrobnosti pozri v Kapitola 12 Softvérové funkcie, časti Databáza na strane D-115.

Obrázok C-9

Roche
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December 2011
Návod na používanie · Verzia 4.0

cobas b 123 POC system

6 Systémové komponenty
User interface module (= modul používateľského rozhrania)

Online pomocník
Stlačenie tlačidla [Help] (Pomocník) zobrazí príslušnú stranu online pomocníka pre
každú obrazovku prístroja.
Online pomocník obsahuje krížové odkazy na iné súvisiace témy. Pomocou obsahu
alebo indexu možno nájsť jednotlivé témy online pomocníka omnoho ľahšie.
Súčasťou online pomocníka je aj glosár.
Pomocou tlačidla [Domovský adresár] prepnite na obsah.

Pomocou tlačidla [Späť] sa vrátite na poslednú zobrazenú
stránku.

Iné tlačidlá na obrazovke
V softvéri sa používajú nasledujúce tlačidlá:
Prvé zadanie

Nahor

Nadol

Posledné zadanie

Doľava

Doprava
Uprav poradie

–
–

–

Menu zatvorené – menu otvorené – položka menu
Voľba je deaktivovaná – voľba je aktivovaná

–

Spustenie procedúry (bez vstupných hodnôt)
Spustenie funkcie (so vstupnými hodnotami)
Ukončiť funkciu
aktívna funkcia

Roche
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cobas b 123 POC system

User interface module (= modul používateľského rozhrania)

dočasne neaktívna funkcia

Upraviť

Detail

USB rozhranie
Pri pripojení USB pamäťového zariadenia stlačte nadol šedý kryt.

B

A

A

šedý kryt

B

Obrázok C-10

USB rozhrania

Obrázok C-11

Termotlačiareň

USB pamäťové zariadenie

Tlačiareň

Tichá termotlačiareň je súčasťou modulu používateľského rozhrania.
Tlačidlo pre posun papiera na tlačiarni

Roche
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Predné dvere

Predné dvere
Modul s meracou komôrkou so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge), kazeta s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) s modulom vkladania vzoriek a modulom
automatickej kontroly kvality (AutoQC) spolu s kazetou pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) (voliteľná) sú umiestnené za dverami.
e Pozri Obrázok C-1 na strane C-5.

Modul s meracou komôrkou
Modul s meracou komôrkou je spolu so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge)
umiestnený za prednými dverami.

POZOR

Senzorová kazeta so senzormi (Sensor Cartridge) sa nedá odstrániť od modulu s meracou
komôrkou pokiaľ senzorová kazeta (Sensor Cartridge) nie je celkom odpojená od kazety s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

Pri normálnej prevádzke je senzorová kazeta (Sensor Cartridge) pripojená ku kazete s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack). Červená oblasť meracej komôrky je viditeľná
(poloha ready – pripravená).
Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa odpojí od kazety s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack), aby sa modul s meracou komôrkou pripravil na výmenu senzorovej
kazety (Sensor Cartridge). Zelená oblasť meracej komôrky sa stane viditeľná
(výmenná poloha )

A

Poloha pri výmene (zelená)

Obrázok C-12

B

Poloha pri normálnej činnosti (červená)

Modul s meracou komôrkou so senzorovou kazetou (Sensore Cartridge)

Zaobchádzajte so senzorovou kazetou Sensor Cartridge opatrne, aby ste predišli uniknutiu
kvapaliny zo senzorovej kazety Sensor Cartridge.

Roche
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cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge)

cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge)
A

B

C

D

E
A

Držadlo pre uchopenie senzorovej kazety

D

časť BG-senzora

(Sensor Cartridge)

E

Inteligentný pamäťový čip

B

časť ISE-senzorov

C

časť Glu/Lac-senzora

Obrázok C-13

cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge)

K dispozícii sú nasledovné verzie:
cobas b 123 Sensor Cartridge

BG, Hct

cobas b 123 Sensor Cartridge

BG, ISE, Hct

cobas b 123 Sensor Cartridge

BG, ISE, Hct, Glu

cobas b 123 Sensor Cartridge

BG, ISE, Hct, Glu, Lac

Tabuľka C-3

cobas b 123 Sensor Cartridge - versions

Na senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) je pripevnený pamäťový čip pre uloženie
rôznych dát, súvisiacich so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge), ktoré sa musia
preniesť do prístroja. Čip sa tiež používa na prenos dát z prístroja na senzorovú kazetu
Sensor Cartridge.
Okrem iných zahrnuje to nasledujúce dáta:

POZOR

Roche
C-16

o

Číslo šarže

o

Dátum uvedenia do
prevádzky

o

Počet vzoriek

o

Dátum exspirácie

o

Varianty senzora

o

Časový interval
uchovania mimo prístroja

Nedotýkajte sa povrchu kontaktov inteligentného pamäťového čipu!
Nedotýkajte sa senzorových častí senzorovej kazety (Sensor Cartridge)!
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cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge)

BG-senzory
Tieto senzory sa používajú na meranie hodnoty pH a hodnôt krvných plynov PO2 a
PCO2.

A
B
C
D
E
F
G

A

Kontakt vodivosti (BG-IN)

E

Merací kontakt CO2

B

Merací kontakt O2

F

senzor pH (BG)

C

Referenčný kontakt O2

G Kontakt vodivosti (BG-OUT)

D

Referenčný kontakt CO2

Obrázok C-14

BG-senzory

Senzor PO2

Senzor PO2 funguje podľa Clarkovho princípu. To znamená, že kyslík difunduje cez
membránu do viacdrôtového systému zo zlata s elektricky negatívnym potenciálom
vo vnútri senzora. Tu sa kyslík redukuje, čo generuje elektrický prúd, ktorý je priamo
úmerný ku kyslíku obsiahnutému vo vzorke. Tento prúd sa meria (amperometrické
meranie).

Senzor PCO2

Senzor PCO2 je typu Severinghouse. To znamená, že CO2 difunduje cez membránu
podobne ako u kyslíkového senzora. V senzore sa koncentrácia CO2 mení a spôsobuje
zmenu hodnoty pH, ktorá sa meria potenciometricky.

Senzor pH (BG)

Senzor pH pozostáva z membrány citlivej na pH. V závislosti od hodnoty pH vzorky
sa elektrický potenciál generuje na úrovni hranice medzi membránou a vzorkou.
Tento potenciál sa môže potenciometricky merať pomocou druhého senzora,
referenčného senzora (v senzorovej časti ISE).

Roche
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cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge)

ISE-senzory
ISE-senzory sa používajú na meranie elektrolytických hodnôt Na+, K+, Ca2+ a Cl-.
A
B
C
D
E
F
G

A

Senzor Cl

E

Senzor Na

B

Senzor pH (ISE)
2+
Senzor Ca
+
Senzor K

F

Kontakt vodivosti (ISE)

C
D

Obrázok C-15

+

G Referenčný ISE-senzor

ISE-senzory

Jednotlivé výsledky merania elektrolytov sa stanovujú senzormi odlišnými spôsobmi:
Senzor Na+
Senzor pH, K+, Ca2+, Cl-

Referenčný senzor

Roche
C-18

Senzor pH pozostáva z membrány citlivej na pH.
Tieto senzory pracujú ako senzor Na+ podľa potenciometrického princípu merania.
Líšia sa iba rozdielnymi rôznymi materiálmi membrán, ktoré aktivujú citlivosť na
jednotlivé elektrolyty.
Všetky potenciometrické senzory (s výnimkou senzora CO2) vysielajú priame signály,
ktoré sa vzťahujú na obsah meraných vzoriek. Referenčný senzor musí spätne
odpovedať konštantným signálom bez ohľadu na zloženie vzorky. To sa dosahuje
uvedením vzorky do kontaktu s kvapalinou s vysokou koncentráciou KCl (referenčný
roztok). Senzor pozostáva z membrány citlivej na chloridy, ktorá je v kontakte s
referenčným roztokom. Keďže sa koncentrácia referenčného roztoku nemení,
nemení sa ani signál referenčného senzora. Takto vracia referenčný senzor konštantný
signál, ktorý je nezávislý od koncentrácie.
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cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge)

Glu/Lac-senzory
Glu/Lac-senzory sa používajú na meranie glukózy a laktátu.

A
B
C
D
E
F
G
H
A

BSA - pracovný senzor

E

Glukóza – referenčný senzor

B

Laktát – protielektróda

F

Glukóza – pracovný senzor

C

Laktát – senzor

G Glukóza – protielektróda

D

Laktát – referenčný senzor

H

Obrázok C-16

Glukóza – pracovný senzor

Kontakt vodivosti (Glu/Lac)

Glu/Lac-senzory

Glukóza pomocou kyslíka vo vzduchu a enzýmu glukózová oxidáza oxiduje na
glukonolaktón. H2O2, ktorý sa tvorí v tomto procese, sa stanovuje amperometricky
pri 250 mV pomocou elektródy z oxidu manganičitého (burel) a uhlíka.
Keďže senzor obnovuje kyslík potrebný na oxidáciu glukózy v enzymatickej reakcii,
meria sa hodnota glukózy nezávisle od koncentrácie kyslíka v krvi
Aby sa zabránilo interferencii elektroaktívnymi látkami, používa sa interferenčný
senzor (BSA-senzor).

Laktát – senzor

Laktát oxiduje pomocou kyslíka vo vzduchu a enzýmu laktátová oxidáza na pyruvát.
H2O2, ktorý sa tvorí v tomto procese, sa stanovuje amperometricky pri 250 mV
pomocou elektródy z oxidu manganičitého (burel) a uhlíka.
Keďže senzor obnovuje kyslík potrebný na oxidáciu laktátu v enzymatickej reakcii,
meria sa hodnota laktátu nezávisle od koncentrácie kyslíka v krvi.
Aby sa zabránilo interferencii elektroaktívnymi látkami, používa sa interferenčný
senzor (BSA-senzor). Interferečná kompenzačná elektróda je súčasťou systému
laktátového senzora s neaktívnym proteínom namiesto enzýmu.

Roche
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Kazeta s reagenčnými roztokmi Fluid Pack

Kazeta s reagenčnými roztokmi Fluid Pack

A

B

A

Hadicové rozvody (peristaltická pumpa)

B

Kyveta (oximetrický modul)

C

Kontakty senzora vzoriek

Obrázok C-17

C

D
D

E

Dokovacie časti (modul s meracou
komôrkou)

E

Modul vkladania vzoriek

cobas b 123 kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)

Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) obsahuje nasledujúce komponenty:
o

7 vakov
o

2 vaky na odpadovú vodu

o

1 referenčný roztok (REF)

o

1 zmáčací roztok (WET) (na zmáčanie senzorovej kazety (Sensor Cartridge))

o

1 pohotovostný roztok (STDBY) (zároveň kalibračný roztok))

o

Kalibračný roztok CAL 1

o

Kalibračný roztok CAL 2

o

Modul vkladania vzoriek (plniaci otvor, ihla)

o

Celé hadicové rozvody (včítane peristaltickej pumpy)

o

Kyveta pre oximetrický modul (voliteľná)

Výhodou tohto systému je to, že všetky podstatné kvapaliny, ktoré sa môžu znečistiť
alebo upchať, sú zhrnuté do jednej kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
Výmena používateľom si vyžaduje len niekoľko jednoduchých krokov, čím sa nahradí
akákoľvek opakujúca sa údržba.

Roche
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Kazeta s reagenčnými roztokmi Fluid Pack

V podstavci kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) je zabudovaný vzduchový
filter, cez ktorý sa nasáva čerstvý vzduch určený na tepelnú reguláciu modulov
analyzátora cobas b 123 POC system.
Podľa počtu denných meraní je nutné používať rozdielne typy kaziet s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack):
cobas b 123 Fluid Pack COOX 200(a)

5 alebo viac meraní denne

(a)

cobas b 123 Fluid Pack COOX 400

13 alebo viac meraní denne

cobas b 123 Fluid Pack COOX 700(a)

33 alebo viac meraní denne

(b)

5 alebo viac meraní denne

(b)

13 alebo viac meraní denne

(b)

33 alebo viac meraní denne

cobas b 123 Fluid Pack 200
cobas b 123 Fluid Pack 400
cobas b 123 Fluid Pack 700
Tabuľka C-4

(a) For all cobas b 123 POC systems.
(b) For cobas b 123<1> system and cobas b 123<2> System only.

Nezávisle od druhu kaziet s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) alebo od zvyšných
roztokov, kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sa musí vymeniť najneskôr po
42 dňoch.
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 4 Špecifikácie, časť Kazeta s reagenčnými roztokmi cobas

b 123 (Fluid Pack) na strane B-36.
POZNÁMKA:
Ak sa denne vykoná menej meraní, môže sa stať, že sa pre neustálu potrebu kalibračných
roztokov nepodarí dosiahnuť maximálny počet testov.

Na zadnej strane kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) je pripevnený pamäťový
čip pre ukladanie rôznych dát, súvisiacich s kazetou s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack ), ktoré sa musia preniesť na prístroj. Čip sa tiež používa na prenos dát z prístroja
na kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

A

A

Inteligentný pamäťový čip

Obrázok C-18

Okrem iných zahrnuje to nasledujúce dáta:

Roche
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o

Číslo šarže

o

Počet vzoriek

o

Dátum exspirácie

o

Hladiny náplní

o

Dátum uvedenia do
prevádzky

o

Koncentrácie
kalibračných roztokov

o

Frekvencia použití resp.
počet možných inštalácií
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cobas b 123 POC system

Kazeta s reagenčnými roztokmi Fluid Pack

Nedotýkajte sa povrchu kontaktov inteligentného pamäťového čipu!
POZOR

Prevádzkové kvapaliny
V kazete s s reagenčnými roztokmi Fluid Pack sú umiestnené všetky kalibračné a
mycie roztoky, ktoré sú potrebné pre činnosť prístroja a dva vaky na odpadovú vodu.
Prevádzkové kvapaliny sú plnené do teplom zatavených vakov.
Ventily vakov sú riadené prístrojom a uvoľňujú kvapalinu z vakov, no môžu byť tiež
nastavené do zatvorenej polohy, resp. vzdušnej polohy

Hadičkové rozvody
Všetky hadice, ktoré sú potrebné pre činnosť prístroja, včítane čerpadlových hadičiek
pre obe peristaltické čerpadlá a ventilových hadičiek sú integrované do kazety s s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
Ventily a peristaltické čerpadlá sú súčasťou prístroja.

Kontakty senzora vzoriek
Kontakty senzora vzoriek vytvárajú elektrické rozhranie medzi analyzátorom
Fluid Pack a modulom s meracou komôrkou.

B
A

A

Kontakty senzora vzoriek na kazete s
roztokmi Fluid Pack

Obrázok C-19

POZOR

Roche
C-22

B

Kontakty senzora vzoriek vo vnútri modulu
s meracou komôrkou

Kontakty senzora vzoriek

Nedotýkajte sa kyvety a kontaktov senzora vzoriek na bočnej stene kazety kazety s reagenčnými
roztokmi Fluid Pack!
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Kazeta s reagenčnými roztokmi Fluid Pack

Modul vkladania vzoriek
Plniaci otvor umožňuje aspiráciu vzoriek z injekčných striekačiek, Roche
MICROSAMPLER PROTECT, kapilár a ampulkových adaptérov.
Cez pohyblivú trubičku modulu vkladania vzoriek sa môže z ampuliek modulu
AutoQC nasať a odmerať aj materiál pre kontrolu kvality.

B

C

A

Modul vkladania vzoriek

B

Plniaci otvor (poloha pre injekčné

C

striekačky)
Obrázok C-20

Plniaci otvor (poloha pre injekčné
striekačky)

Modul vkladania vzoriek

Kyveta (voliteľná)

A
B

A

Kontakty senzora vzoriek

Obrázok C-21

B

Kyveta

Kyveta

Kyveta, ktorá je súčasťou kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack), je mechanicky
pripojená k oximetrickému modulu, ktorý je voliteľným komponentom prístroja.

POZOR

Roche
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Nedotýkajte sa kyvety a kontaktov senzora vzoriek na bočnej stene kazety s reagenčnými
roztokmi Fluid Pack!
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Modul pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) (voliteľný)

Modul pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)
(voliteľný)
Voliteľný modul na automatickú kontrolu kvality AutoQC sa dodáva s analyzátorom
cobas b 123 POC system pre pravidelnú, automatizovanú kontrolu kvality.
Tento modul je súčasťou verzií analyzátora cobas b 123<2> System a
cobas b 123<4> System.
Spotrebný materiál, ktorý je zasunutý do modulu AutoQC je kazeta pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC Pack), ktorá obsahuje 24 sklených ampuliek v otočnom
koši – karuseli. 24 ampuliek môže byť naplnených až do troch rozdielnych úrovní.
V súčasnosti sú k dispozícii nasledujúce verzie kazety pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) analyzátora cobas b 123:
cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL

Level 1 – 3 pre vysoké, normálne a nízke hodnoty
(levels)

cobas b 123 AutoQC Pack BI-LEVEL(a)

Level 1 a 3 pre vysoké a nízke hodnoty

cobas b 123 AutoQC Pack LEVEL 2(a)

Len Level 2 pre normálne hodnoty

Tabuľka C-5

cobas b 123 Verzie kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)

(a) Bude dostupné až neskôr po uvedení analyzátora cobas b 123 POC system na trh.

Výhodou tohto systému je to, že kvapalina QC sa natiahne priamo z ampulky
pomocou ihly na vzorky. Vďaka tomu postup merania QC z hľadiska dopravy a
manipulácie so vzorkami presne zodpovedá procedúre merania vzoriek. Tým sa stáva
špeciálna manipulácia s materiálmi pre QC úplne zbytočná.

Obrázok C-22

POZOR

Roche
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cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL

Ak sa sčasti použitá kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) má znovu
nainštalovať, neobracajte ju dnom nahor. Nainštalovanie kazety pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack), ktorá bola obrátená dnom nahor, môže zničiť celý modul AutoQC!
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Modul pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) (voliteľný)

A

A

Inteligentný pamäťový čip kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)
analyzátora

Obrázok C-23

cobas b 123 AutoQC Pack - zadná strana

Na zadnej strane kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) je
pripevnený pamäťový čip pre uloženie rôznych dát, súvisiacich s kazetou AutoQC
Pack, ktoré sa musia preniesť na prístroj. Čip sa tiež používa na prenos dát z prístroja
na kazetu AutoQC Pack.
Okrem iných zahrnuje to nasledujúce dáta:
o

Dátum exspirácie

o

Level

o

Dátum uvedenia do
prevádzky

o

Čísla šarží špecifické pre
daný produkt

o

Čísla šarží špecifické pre
dané levely

Nedotýkajte sa povrchu kontaktov inteligentného pamäťového čipu!
POZOR
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Návod na používanie · Verzia 4.0

December 2011
C-25

6 Systémové komponenty

cobas b 123 POC system

Oximetrický modul (voliteľný)

Oximetrický modul (voliteľný)
Tento modul je súčasťou verzií analyzátora cobas b 123<3> System a
cobas b 123<4> System.
Oximetrický modul je optický senzorický modul pre stanovenie celkového
(totálneho) hemoglobínu (tHb), derivátov hemoglobínu oxyhemoglobín (O2Hb),
dezoxyhemoglobín (HHb), karboxyhemoglobín (COHb), methemoglobín (MetHb) a
bilirubín (Bili).

Funkčný princíp
Deriváty hemoglobínu sa stanovujú spektrofotometricky na základe LambertBeerovho zákona.
Α(λ) = ε(λ) * C * d
kde:
A(λ)

je vektor hodnoty absorpcie pri každej vlnovej dĺžke λ

ε(λ)

je matrica absorpčného koeficientu jednotlivých komponentov pri
každej vlnovej dĺžke λ

C

je vektor hodnoty koncentrácie komponentov

d

je hrúbka vrstvy kyvety

Absorbancia sa meria pri rôznych vlnových dĺžkach a z toho vyplývajúci predurčený
systém rovníc sa vyrieši pre koncentráciu derivátov hemoglobínu.
Základnými zložkami optického systému sú:
o

Zdroj svetla (LED)

o

Hemolyzátor

o

Kyveta

o

Polychromátor

Svetlo od bielej LED sa usmerní ku kyvete. V kyvete je svetlo čiastočne absorbované
vzorkou a čiastočne prepustené. Absorpcia je charakteristická pre zloženie vzorky.
Svetlo, ktoré prešlo kyvetou, sa vedie svetlovom do polychromátora, kde sa ohne a
zobrazí na povrchu fotosenzitívneho prijímača (CCD). Výsledný elektrický signál sa
používa na výpočet absorpcie a nakoniec koncentrácie derivátov hemoglobínu.
Aby sa rozptyl svetla červenými krvinkami znížil na minimum, vzorka sa v kyvete
hemolyzuje. Počas hemolýzy sa vzorka vystaví silnému ultrazvukovému poľu, v
ktorom sa erytrocyty roztrhnú a uvoľnia hemoglobín.
Ako u všetkých spektrofotometrických metód platia aj pri optickom stanovení
derivátov hemoglobínu niektoré obmedzenia. Vo všeobecnosti, všetky látky, ktoré
popri stanovovaných derivátoch hemoglobínu spôsobujú signifikantnú absorpciu
alebo rozptyl svetla, majú záporný vplyv na výsledok. Tieto látky, ktoré môžu rušiť
meranie, sú: diagnostické alebo terapeutické farbivá, ako kardio zelená a metylénová
modrá, vysoké koncentrácie mastných emulzií ako LIPOSYN. Prístroj deteguje
prítomnosť takýchto látok počínajúc určitou hladinou a vylúči zobrazenie
nesprávnych výsledkov.
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Zadný panel

Zadný panel
C

D
B

A

A

Napájanie

C

Sieťový vypínač

B

Rozhrania

D

Prípojná zásuvka pre napájací zdroj

Obrázok C-24

Zadný panel

Tlačidlo (on/off) (zapnuté/vypnuté)

A
A

Tlačidlo (on/off) (zapnuté/vypnuté)

Obrázok C-25

POZNÁMKA:
Stlačenie tlačidla (On/Off - zapnuté/vypnuté) neodpája prístroj od napájacieho zdroja.
Ak chcete prístroj celkom odpojiť od napájania, musíte napájanie odpojiť od rozvodnej
elektrickej siete.
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Zadný panel

NAPÁJACÍ ZDROJ cobas b 123 POC system
K napájaniu analyzátora cobas b 123 POC system používajte len originálny napájací zdroj.
Napájací zdroj sa nesmie ani opravovať, ani otvárať!

POZOR

Figure C-26

NAPÁJACÍ ZDROJ cobas b 123 POC system

Rozsah sieťového napätia:

100 - 240 V AC (+/- 10 %)

Frekvencia:

50 - 60 Hz (+/- 5 %)

Požadovaný výkon:

max. 120 W

Napájací zdroj zásobuje prístroj s 12V DC (jednosmerného prúdu) (10 A).

Používajte napájací zdroj len v horizontálnej polohe!
POZOR

Sieťová šnúra
Sieťová šnúra musí vyhovovať špecifickým požiadavkám danej krajiny.
Objednávky sa môžu podávať cez miestnu organizáciu Roche.

Zvolená sieťová šnúra musí spĺňať minimálne nasledujúce špecifikácie:
Napájacie

Druh šnúry

napätie

Spojenie(a)

Ďalšie požiadavky

Účinný

Menovitý

Menovité Min.

prierez

prúd

napätie

dĺžka

15 A

125 V

6 feet

Zaliate,
lokálne
povolené,
nemocničný
stupeň

IEC320EN60320/
C13

Lokálne povolené
(napr. UL, CSA, JET,
CCC, atď.), vhodné
pre medicínske
použitie

Min.
10 A
0.75 mm2
(18 AWG)

300 V

2 metre

Zatavené,
lokálne
povolené

IEC320EN60320/
C13

Lokálne povolené,
označenie HAR na
zástrčke alebo zásuvke
vhodné pre
medicínske použitie

Zástrčka

Napájanie

šnúry

100 - 125
V(b)

SVT,

18 AWG

SJT,
3-žilový

230 - 240 V

3-žilový,
izolovaný
PVC

Tabuľka C-6
(a) IEC320-EN60320/C13: Zástrčky a zásuvkové výstupy pre domácnosť a podobné účely
(b) Norma pre USA, Kanadu a Japonsko.
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Zadný panel

Rozhrania

A

B

C

D

E F G

H

I

A

USB (2x)

F

B

Čítačka čiarového kódu

G Tlačidlo (on/off) (zapnuté/vypnuté)

C

Externá tlačiareň lístkov (RS 232)

H

D

Karta CompactFlash

E

Sieť: 10BaseT Ethernet (RJ45)

Obrázok C-27

Ekvipotenciálna kontaktná zástrčka
Statusové LED-ky (2x) a poistky (2x)
(Poistka 5A pomalá 250V)

I

Napájanie

Rozhrania

o

2x USB

o

Čítačka čiarového kódu: PS/2 DIN - 6p samičia zásuvka

o

1x RS 232 rozhranie (napr. vonkajšia tlačiareň lístkov)

o

1x otvor pre pamäťovú kartu CompactFlash

o

1x 10BaseT Ethernet (RJ45)

o

2x LED: kontrolné svetlá napájacieho napätia

o

2x poistky: 5A pomalá 250V

o

Napájanie elektrickým prúdom: prípojná zásuvka pre externý napájací zdroj

Každý okruh napájacieho napätia má displej "Power ON" (prúd zapnutý) (zelené
LEDky vedľa poistiek). LEDky sú zapojené do odvodu za poistkami.

B

A

Návod na používanie · Verzia 4.0

D

E

F

G

A

Ekvipotenciálna kontaktná zástrčka

E

Stavová LED (napäťový obvod 1)

B

Tlačidlo (on-off / zapnuté-vypnuté)

F

Poistka (napäťový obvod 1)

C

Stavová LED (napäťový obvod 2)

G Napájanie

D

Poistka (napäťový obvod 2)

Obrázok C-28

Roche

C

Rozhrania v detaile
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Zadný panel

Obsadenie zdierok konektora
Aby sa predišlo poškodeniu analyzátora cobas b 123 POC system, je absolútne nutné porovnať
obsadenie zdierok konektora analyzátora cobas b 123 POC system s obsadením zákazníkovho
koncového zariadenia ešte pred pripojením k cobas b 123 POC system.

POZOR

Roche nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie v dôsledku chyby pri dodržaní týchto
pokynov.

RS 232

Pre rozhranie RS-232 (napr. vonkajšiu tlačiareň štítkov) je ako prípoj k dispozícii 9pinové rozhranie SUBMIN D.
4

5

9

3

8

2

7

1

6

Obrázok C-29

Čítačka čiarového kódu

Pin 1

DCD

Data carrier detected (Detegovaný nosič dát

Pin 2

RxD

Receive data (Prijať údaje)

Pin 3

TxD

Transmit data (Odosielať údaje)

Pin 4

DTR

Data terminal ready (Dátový terminál je pripravený)

Pin 5

GND

Signal ground (Signálová zem)

Pin 6

DSR

Data set ready (Dátový súbor je pripravený)

Pin 7

RTS

Request to send (Výzva na vysielanie)

Pin 8

CTS

Clear to send (Uvoľnené pre vysielanie)

Pin 9

RI

Indikátor zvonenia

Pre pripojenie čítačky čiarového kódu je k dispozícii konektor PS/2 DIN-6p.

Obrázok C-30

Roche
C-30

Pin 1

PC údaje

Pin 2

NC

Pin 3

GND

Signal ground (Signálová zem)

Pin 4

Vcc

napájanie + 5V

Pin 5

PC-CLK

Hodiny

Pin 6

NC

December 2011
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Zadný panel

Sieť

Štandardná zásuvka (RJ-45) na prepojenie 10 mbit/s ethernetom (10BaseT-Ethernet)
po štvoržilovom krútenom páre netienených vodičov (UTP).

Figure C-31

USB

USB je skratkou pojmu "universal serial bus" a je priemyselným štandardom,
používaným pre pripojenie rôznych periférnych zariadení.

Obrázok C-32

Pin 1

VCC5

Pin 2

D-

Pin 3

D+

Pin 4

GND

Výstražné a identifikačné štítky (včítane typového štítku)

Obrázok C-33

Výstražné a identifikačné štítky a typový štítok analyzátora cobas b 123 POC system

Roche
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Čítačka čiarového kódu (štandardná)

Čítačka čiarového kódu (štandardná)

Obrázok C-34

Čítačka čiarového kódu

Čítačka čiarového kódu sa používa na jednoduché manuálne načítanie materiálov pre
QC (číslo šarže, cieľové hodnoty atď.) a identifikačných čísiel pacientov alebo
používateľov.
e Pre ďalšie informácie o špecifikáciách pozri Kapitola 4 Špecifikácie, časť Čítačka čiarového

kódu (štandardná) na strane B-39.

.POZNÁMKA:
Čítačku aktivujte stlačením tlačidla na spodnej strane čítačky. Čítačka pípne a LEDka na hornej
strane blikne raz na znamenie úspešného skenu číselného kódu.

POZOR

Ak sa používa manuálny materiál pre QC, nie je dovolené preprogramovať typy číselných
kódov "Code 39" a "Interleaved 2 of 5" (bez "Check Digits"). Príslušné dáta nemôžu byť viac
načítané.
Ak je nutné používať jeden alebo dva čiarové kódy s "Check Digits", informujte popredajnú
zákaznícku podporu.
Pre ďalšie informácie pozri pripojený manuál pre príručný skener MT 9060 (je súčasťou
rozsahu dodávky).

Odporúčania pre zabezpečenie dobrej čitateľnosti čiarových kódov:
o

Nálepka alebo hárok papiera s natlačeným čiarovým kódom musí byť hladký a bez
záhybov.

o

Vytlačený číselný kód nesmie byť tlačou skreslený (zabezpečte atrament dobrej
kvality, pásku do tlačiarne alebo toner).

o

Špeciálny farebný atrament a nie biely papier alebo štítky používajte opatrne,
nakoľko to môže ovplyvniť funkciu skenera (svetelný zdroj čítačky čiarového kódu
je červený).

o

Nepoužívajte materiály na tlač, ktoré majú lesklý alebo reflexný povrch.

POZNÁMKA:
Pre ďalšie informácie pozri pripojený manuál čítačky čiarového kódu (tvorí súčasť rozsahu
dodávky).
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Imaging scanner (voliteľný)
Na doplnenie čítačky čiarového kódu (štandard) je obrazový skener definovaný ako
náhradný diel.

Obrázok C-35

Obrazový skener analyzátora cobas b 123 POC system

S pomocou obrazového skenera bez smeru je možné skenovanie malých a
jednoducho manipulovateľných predmetov z voľnej ruky a príručné skenovanie
neskladných článkov.
e Pre ďalšie informácie o špecifikáciách obrazového skenera pozri Kapitola 4 Špecifikácie,

časť Obrazový skener (voliteľný) na strane B-40.
POZNÁMKA:
Pre ďalšie informácie pozri pripojený manuál obrazového skenera (tvorí súčasť rozsahu
dodávky).

Roche
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Imaging scanner (voliteľný)
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Inštalácia a vyradenie z prevádzky

Táto kapitola popisuje bod za bodom, ako spustiť a vypnúť prístroj pomocou softvéru.
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Inštalácia

Inštalácia
Umiestnenie
POZNÁMKA:
Nikdy neumiestňujete prístroj cobas b 123 POC system do bezprostrednej blízkosti pacientov.
Zachovajte bezpečnostný odstup 1,5 metra (5 stôp).

Spoľahlivá a bezporuchová prevádzka prístroja si vyžaduje jeho umiestnenie na
vhodnom rovnom mieste, ktoré nesmie byť vystavené priamemu slnečnému svetlu.
Pri inštalácii prístroja, ktorý bol skladovaný v chladnej miestnosti alebo prepravený
pri nízkych teplotách, môžu sa vyskytnúť kondenzácie, ktoré môžu spôsobiť poruchy
prístroja. Prístroj sa musí aklimatizovať na izbovú teplotu najmenej po dobu jednej
hodiny pred inštaláciou.
Musia sa splniť nasledovné požiadavky:
o

Prístroj sa môže prevádzkovať v nadmorskej výške od – 100 do + 2500 metrov
(–300 až + 7500 stôp). To zodpovedá tlaku okolitého vzduchu (včítane počasím
spôsobených výkyvov tlaku) od 530 do 800 mmHg, resp. od 700 do 1066 mbarov.

o

Teplota okolia: 15 až 32 ?

o

Ochrana pred priamym slnečným svetlom, vibráciami a silným
elektromagnetickým poľom (elektrické motory, transformátory, röntgenové
zariadenia, mobilné telefóny atď.)

o

Pevná, vodorovná pracovná plocha (max. sklon = 1° uhol s vloženými
spotrebnými materiálmi)

o

Relatívna vlhkosť: 15 až 90 % (nekondenzujúca)

o

Pre správnu cirkuláciu vzduchu a elektrické prípojky je nutné dbať na nasledujúci
voľný priestor okolo prístroja:

o

O

8 cm na každej strane

O

15 cm za prístrojom

O

13 cm nad prístrojom

Správne napätie: 100 až 240 VAC (+/– 10 %), 50 – 60 Hz (+/– 5 %)

Po postavení prístroja cobas b 123 POC system na miesto, ktoré zodpovedá
predpísaným požiadavkám, vykonajte nasledujúce kroky k uvedeniu prístroja do
prevádzkového stavu:
o

Najprv skontrolujte úplnosť prístroja a príslušenstva a možné poškodenia. Úplnosť
dodávky si overte porovnaním jednotlivých komponentov s dodacím listom.

V prípade, že niečo chýba, informujte, prosím, neodkladne zástupcu Roche.
Ak je dodávka napriek starostlivému baleniu poškodená, musíte to neodkladne
oznámiť dopravcovi. Dodaný tovar a baliaci materiál uchovajte až do vyriešenia
vašich škodových nárokov.

POZOR

Roche
Návod na používanie · Verzia 4.0

Ak bolo balenie spotrebných materiálov veľmi poškodené, za žiadnych okolností tieto materiály
nevkladajte do prístroja.
Použitie poškodených spotrebných materiálov môže zapríčiniť chybné funkcie prístroja.

December 2011
D-5

7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky

cobas b 123 POC system

Inštalácia

Príslušenstvo
S prístrojom cobas b 123 POC system sa štandardne dodávajú nasledujúce súčasti:

POZOR

o

1 snímač čiarového kódu

o

1 NAPÁJACÍ ZDROJ cobas b 123 POC system

o

1 USB pamäťové médium

o

1 kotúč papiera do tlačiarne

K napájaniu analyzátora cobas b 123 POC system používajte len originálny napájací zdroj.
Napájací zdroj sa nesmie ani opravovať, ani otvárať!

Inštalácia
Pre odštartovanie automatickej inštalačnej rutiny sú potrebné nasledovné prípravy:
Prípravy
Snímač čiarového kódu

Pripojte snímač čiarového kódu do príslušného rozhrania na zadnej strane prístroja
cobas b 123 POC system.

A

C

A

Snímač čiarového kódu (PS/2 DIN - 6p samičia zásuvka)

B

Sieťové spojenie[10BaseT Ethernet (RJ45)]

C

Tlačidlo (on-off / zapnuté-vypnuté)

Obrázok D-1

Sieťové spojenie

B

Zadná strana prístroja s rozhraniami a tlačidlom (on-off / zapnuté-vypnuté)

Pripojte sieťový konektor k príslušnému rozhraniu na zadnej strane analyzátora
cobas b 123 POC system.
e Pozri Obrázok D-1.

NAPÁJACÍ ZDROJ
cobas b 123 POC system

Najprv pripojte externý napájací zdroj k prístroju a potom do elektrickej rozvodnej
siete.
e Viac informácií o sieťovej šnúre si prečítajte v Kapitola 6 Systémové komponenty, časť

Sieťová šnúra na strane C-28.
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A

A

Prípojná zásuvka pre externý napájací zdroj

Obrázok D-2

Zapnutie prístroja

NAPÁJACÍ ZDROJ cobas b 123 POC system

Zapnite prístroj a čakajte, kým program ukončí načítavanie a uvedie sa do chodu.
e Pozri Obrázok D-1 na strane D-6.

Iniciácia uvedenia do prevádzky
POZNÁMKA:
Všetky kroky uvedenia do prevádzky sa musia vykonať.
Pri výkone jednotlivých úkonov uvedenia do prevádzky sa musí dodržať poradie, v akom sú tu
uvedené.
Ak automaticky inicializované uvedenie do prevádzky zlyhá, musí sa inštalačná rutina vyvolať
ručne. K tomu stlačte nasledujúce tlačidlá: [Utility]> [Inštalovanie].

Inštalačná rutina sa spustí automaticky.
POZNÁMKA:
V prípade, že počas uvádzania do prevádzky zlyhá dodávka elektrického prúdu, inštalačná
rutina sa po opätovnom naštartovaní prístroja znovu spustí od začiatku. Úkony inštalačnej
rutiny, ktoré už boli úspešne dokončené, sa automaticky preskočia.

Na obrazovke sa zobrazí zoznam inštalačných úkonov.
Pri uvádzaní do prevádzky je nevyhnutné postupovať podľa pokynov na obrazovke.
a Vykonanie úkonov
V príslušnom riadku inštalačnej rutiny sú pokyny, ktoré sa musia vykonať manuálne.
Ak sa niektorý úkon úspešne vykoná, inštalačný proces automaticky postúpi k
ďalšiemu kroku.
Ak prístroj nemohol detegovať spotrebný materiál alebo bol vložený neplatný
spotrebný materiál, na obrazovke sa objaví chybové hlásenie.
Roche
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Inštaláciu možno v ktoromkoľvek bode uvedenia do prevádzky predčasne ukončiť použitím
tlačidla [Zrušeniei].
Podľa toho, ako ďaleko pokročil inštalačný proces, môže predčasné prerušenie inštalácie
spôsobiť zastavenie systému.

1. Kontrola a modifikácia konfigurácie
Najdôležitejšie nastavenia, ktoré sa musia skontrolovať a v prípade potreby
modifikovať, sa konfigurujú pri prvom kroku inštalačnej rutiny.

Obrázok D-3

Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačte tlačidlo [Konfiguruj].
Otvorí sa ďalšie okno:

Obrázok D-4

Konfiguračný asistent

POZNÁMKA:
Ak je aktuálnym jazykom prístroja "German" (Nemecky), zvoľte si [Jazyk] > [English]
(Angličtina).
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K dispozícii sú nasledujúce voľby pre obsluhu konfiguračného asistenta:
1. Zvoľte si riadok želaného nastavenia priamo v zozname.
2. Pomocou kurzorových kláves (up/down) sa môžete pohybovať v zozname od
jedného nastavenia k druhému.
3. Pomocou kláves dopredu a späť sa môžete pohybovať v zozname od jedného
nastavenia k druhému.
Kurzorový kláves (up – nahor)

Kurzorový kláves (down – nadol)

Kláves vpred

Kláves späť

Pre zadávanie údajov alebo zmenu existujúcich údajov stlačte tlačidlo [Ceruzka].
e Konkrétne podrobnosti o jednotlivých nastaveniach si vyhľadajte v Kapitola 12 Softvérové

funkcie, časť Konfigurácia na strane D-120.

Ak niektoré nastavenie bolo skontrolované, alebo úspešne pozmenené, v zozname sa
zobrazí kontrolná značka.
Stlačením tlačidla [Zatvorenie] sa všetky zmeny automaticky uložia.
Stlačením tlačidla [Pokračuj] používateľské rozhranie automaticky prejde k ďalšiemu
kroku inštalačnej rutiny.
2. Príprava uvedenia do prevádzky
Prístroj sa automaticky pripraví na postupné vloženie všetkých spotrebných
materiálov. Všetky ventily a modul meracej komory sa nastavia do správnej polohy
pre vloženie spotrebných materiálov.
POZNÁMKA:
Prístroj automaticky skontroluje, či sú spotrebné materiály v prístroji ešte platné! Ak sú
spotrebné materiály v prístroji platné, prístroj automaticky preskočí príslušné kroky inštalačnej
rutiny.

Po krátkej prípravnej dobe sa predné dvere odistia a do 30 sekúnd sa musia otvoriť.
3. Otvorenie predných dverí
Otvorte predné dvere
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4. Vloženie kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

Obrázok D-5

POZOR

Nedotýkajte sa kyvety a kontaktov senzora vzoriek na bočnej stene kazety
Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

1 Vložte kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
2 Prístroj automaticky oskenuje údaje o spotrebných materiáloch.
Po detegovaní čipu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) inštalačná rutina
automaticky prejde k nasledujúcemu kroku.
Ak bol vložený neplatný spotrebný materiál, na obrazovke sa objaví zodpovedajúce
chybové hlásenie.
5. Vloženie senzorovej kazety (Sensor Cartridge)

Na senzorovej kazete (Sensor Cartridge) sa dotýkajte len rukoväte určenej na tento účel.
POZOR

Obrázok D-6

1 Vložte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge)
2 Prístroj automaticky oskenuje údaje o spotrebných materiáloch.
Po detegovaní čipu senzorovej kazety (Sensor Cartridge) inštalačná rutina
automaticky postúpi k nasledujúcemu kroku.
Ak bola vložená chybná senzorová kazeta (Sensor Cartridge), na obrazovke sa objaví
zodpovedajúce chybové hlásenie.
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6. Vloženie kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)(voliteľná)
U prístrojov bez modulu automatickej kontroly kvality AutoQC sa príslušný krok na
obrazovke automaticky vynechá.
POZNÁMKA:
Nová kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) sa musí prispôsobiť teplote
miestnosti najmenej 24 hodín pred použitím.

POZOR

Ak sa sčasti použitá kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) má znovu
nainštalovať, neobracajte ju dnom nahor. Nainštalovanie kazety pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack), ktorá bola obrátená dnom nahor, môže zničiť celý modul AutoQC!

Obrázok D-7

1 Vložte kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack).
2 Prístroj automaticky oskenuje údaje o spotrebných materiáloch.
Po detegovaní čipu kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)
inštalačná rutina automaticky prejde k nasledujúcemu kroku.
Ak bola vložená neplatná kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack), na
obrazovke sa objaví zodpovedajúce chybové hlásenie.
7. Zatvorenie predných dverí
Po vložení všetkých spotrebných materiálov zatvorte predné dvere prístroja.
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8. Kontrola a vloženie papiera do tlačiarne

Obrázok D-8

Ak bol do tlačiarne už vložený kotúč papiera, stlačením tlačidla [Pokračuj] prejdite k
ďalšiemu kroku inštalačnej rutiny.
POZNÁMKA:
Papier do tlačiarne je tepelne citlivý len na jednej strane. Skontrolujte, či je kotúč papier správne
vložený.

Ak v tlačiarni nie je papier do tlačiarne, nainštalujte ho nasledovne:
1 Otvorte kryt tlačiarne.

Obrázok D-9

2 Vložte kotúč papiera do tlačiarne.

Obrázok D-10

3 Bezpečne zatvorte kryt tlačiarne.
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4 Stlačením tlačidla [Pokračuj] používateľské rozhranie automaticky prejde k
ďalšiemu kroku inštalačnej rutiny.
9. Ukončenie inštalácie
Pre ukončenie inštalačnej rutiny stlačte tlačidlo [Ukonči].
Ďalej sa naštartujú automatizované následné činnosti (napríklad, kalibrácia systému).

Kontrola kvality
Kontrolu kvality zbehnite na všetkých 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 =
vysoká).
Presvedčte sa, či výsledky sú totožné s cieľovými hodnotami.
e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 9 Kontrola kvality.
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Vyradenie z prevádzky
Na menej ako 24 hodín
Ak prístroj nebudete potrebovať kratšie ako 24 hodín (napríklad v dôsledku
prepravy), choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Vypni]
Táto funkcia umožňuje vypnutie prístroja.
POZNÁMKA:
Ak chcete prístroj celkom odpojiť od napájania, musíte napájanie odpojiť od rozvodnej
elektrickej siete.

Ak prístroj ostane vypnutý po dlhšiu dobu ako 24 hodín, kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack) a senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa týmto postupom celkom zničia.
POZOR

Musia sa použiť nové spotrebné materiály!
e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 13 Výmena spotrebného materiálu, časť Výmena

senzorovej kazety Sensor Cartridge na strane E-8.
Zakaždým, keď je prístroj vypnutý, musíte pri ďalšom zapnutí vykonať kalibráciu systému a
kontrolu kvality na 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 = vysoká).
VÝSTRAHA

Ak je prístroj vypnutý kratšie ako 60 minút (napr. pri prerušení dodávky elektrického prúdu),
pri opätovnom zapnutí sa požaduje len vykonanie 1-bodovej kalibrácie.

Na viac ako 24 hodín
Ak prístroj bude mimo prevádzky dlhšie ako 24 hodín, musíte vykonať nasledujúce
kroky.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Po použití obsahuje kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) a senzorová kazeta (Sensor
Cartridge) biologické kvapaliny alebo zvyšky kvapalín, ktoré predstavujú riziko infekcie.
Zaobchádzajte s týmito komponentmi starostlivým dbajúc na smernice o zaobchádzaní s
potenciálne infekčným materiálom. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.

Roche odporúča, aby sa pred uvedením prístroja mimo prevádzku dekontaminovali všetky
povrchy.
e Konkrétne podrobnosti pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného materiálu, časť

Dezinfekcia na strane E-5.

Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
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h [Preruš činnosť]
POZNÁMKA:
Počas procedúry vyradenia z prevádzky sa musia vybrať všetky spotrebné materiály.
Postup sa ukončí vypnutím prístroja.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na obrazovke sa zobrazí ďalšia výstraha:

Obrázok D-11

Na odštartovanie obvyklého postupu vyradenia z prevádzky stlačte tlačidlo [Ok].
Pre návrat na menu "Utility" stlačte tlačidlo [Zrušeniei].
a Vykonanie úkonov
V príslušnom riadku obvyklého postupu uvedenia do prevádzky sú pokyny, ktoré sa
musia vykonať manuálne.
Ak sa niektorý úkon úspešne vykoná, proces uvedenia do prevádzky automaticky
postúpi k ďalšiemu kroku.
Obvyklý postup vyradenia z prevádzky možno v ktoromkoľvek bode vyradenia z prevádzky
predčasne ukončiť použitím tlačidla [Zrušeniei].
Podľa toho, ako ďaleko pokročil proces vyradenia z prevádzky, môže predčasné prerušenie
vyradenia z prevádzky viesť k zastaveniu systému.

POZNÁMKA:
Pri výkone jednotlivých úkonov vyradenia z prevádzky sa musí dodržať poradie, v akom sú tu
uvedené.

1. Príprava vybratia spotrebných materiálov
Prístroj sa automaticky pripraví na procedúru vybratia spotrebných materiálov.
2. Otvorenie predných dverí
Otvorte predné dvere
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3. Vybratie s kazety reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

POZOR

Ak sa predtým použitá kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) nevložila do iného prístroja
do 24 hodín po uvedení do prevádzky, nemôže sa znovu použiť! Musí sa vložiť nová kazeta s
roztokmi Fluid Pack!

Obrázok D-12

POZOR

Nedotýkajte sa kyvety a kontaktov senzora vzoriek na bočnej stene kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack), ak sa má kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) znovu vložiť.

1 Odstráňte kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
2 Akonáhle čip kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) už nie je detegovaný,
rutinná procedúra vyradenia z prevádzky automaticky prejde k nasledujúcemu
kroku.
Dezinfekcia priestoru pre
spotrebné materiály (voliteľné)

Priestor pre spotrebný materiál môže byť dezinfikovaný iba počas výmeny
spotrebného materiálu alebo rutinnej činnosti pri vypnutom prístroji.
Ak je priestor pre spotrebný materiál viditeľne znečistený, zasiahnuté povrchy
starostlivo dezinfikujte vlhkou handričkou.
Vyhnite sa dezinfikovaniu ľavej bočnej steny (časť medzi meracou komôrkou a
modulom oximetra s kyvetou), ochránite tým senzorovú kazetu a hemolyzér.
Dezinfekcii venujte približne 15 minút.
Priestor pre spotrebný materiál dezinfikujte pravidelne dezinfekčnými prostriedkami v zmysle
všeobecných laboratórnych predpisov.

Dezinfikujte výhradne vlhkou handričkou (napr. nasiaknutou dezinfekčným prostriedkom).
POZOR

Nepoužívajte vodu ani spreje!

POZNÁMKA:
Počas čistenia je absolútne nevyhnutné, aby ste nezmenili polohu ventilov.
Posunuté ventily spôsobujú ťažkosti pri vkladaní kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)!
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4. Vybratie senzorovej kazety (Sensor Cartridge).

POZOR

Ak sa predtým používaná senzorová kazeta (Sensor Cartridge) nevloží do iného prístroja v
rozpätí
24 hodín po uvedení do prevádzky, nemôže sa znovu použiť! Musí sa vložiť nová senzorová
kazeta (Sensor Cartridge)!

Obrázok D-13

1 Vyberte senzorovú kazetu Sensor Cartridge.
2 Akonáhle čip kazety so senzormi Sensor Cartridge už nie je detegovaný,
procedúra obvyklého postupu pri vyradení z prevádzky automaticky prejde k
nasledujúcemu kroku.
Dezinfekcia senzorovej kazety
(Sensor Cartridge)
(voliteľné)

Ak je senzorová kazeta (Sensor Cartridge)viditeľne znečistená, dezinfikovať možno
opatrne iba jej držadlo, a to vlhkou handričkou.
Dezinfekcii venujte približne 15 minút.
Modul meracej komôrky a senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa nesmú čistiť.

POZOR

Chráňte prístroj pred nasprejovaním čohokoľvek na ktorékoľvek nevymeniteľné alebo vnútorné
súčasti!
Nepoužívajte vodu ani spreje!

5. Vybratie kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) (voliteľná)
U prístrojov bez modulu automatickej kontroly AutoQC sa príslušný krok na
obrazovke automaticky vynechá.

POZOR
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Obrázok D-14

1 Vyberte kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack).
2 Akonáhle čip kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) už nie je
detegovaný, procedúra rutinného vyradenia z prevádzky automaticky prejde k
nasledujúcemu kroku.
Dezinfekcia priestoru pre
spotrebné materiály (voliteľné)

Priestor pre spotrebný materiál môže byť dezinfikovaný iba počas výmeny
spotrebného materiálu alebo rutinnej činnosti pri vypnutom prístroji.
Ak je priestor pre spotrebný materiál viditeľne znečistený, zasiahnuté povrchy
starostlivo dezinfikujte vlhkou handričkou.
Dezinfekcii venujte približne 15 minút.

VÝSTRAHA

Ak dezinfikujete modul AutoQC, starostlivo vyčistite vrchnú časť vnútorného priestoru. Pre
otvárač ampuliek, ktorý sa tu nachádza, hrozí nebezpečenstvo zranenia.

Dezinfikujte výhradne vlhkou handričkou (napr. nasiaknutou dezinfekčným prostriedkom).
POZOR

Nepoužívajte vodu ani spreje!

6. Vypnutie prístroja
1 Keď sú všetky spotrebné materiály vložené, zatvorte predné dvere prístroja.
2 Stlačte tlačidlo [Vypni], aby ste ukončili vyradenie z prevádzky.
3 Ak chcete prístroj celkom odpojiť od napájania, musíte napájanie odpojiť od
rozvodnej elektrickej siete.
Prepravné požiadavky
Ak sa má prístroj prepraviť, vykonajte nasledujúce konečné úlohy:
1 Z tlačiarne vyberte papier do tlačiarne.
2 Vyberte USB pamäťové médium.
3 Odpojte snímač čiarového kódu a pripojenie do siete na zadnej strane prístroja.
4 Odpojte napájanie prístroja.
e Ďalšie informácie o Depot Repair (= oprave v servisnom centre) si vyhľadajte v Kapitola

14 Odstraňovanie problémov, časť Oprava v servisnom centre na strane F-34.
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Odber vzoriek
Pri naťahovaní krvných vzoriek sa musia dodržiavať tieto všeobecne platné bezpečnostné
opatrenia. Pri manipulácii s krvnými vzorkami hrozí nebezpečenstvo prenosu HIV, vírusov
hepatitídy B a C a iných krvou prenášaných patogénov. Musia sa používať vhodné techniky
odberu krvi, aby sa minimalizovalo riziko, ktorému je vystavený obslužný personál.
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.
e Smernice a ďalšie informácie o manipulácii s krvnými vzorkami sú obsiahnuté v

dokumente CLSI M29-A3 "Protection of Laboratory Workers from Occupationally
Acquired Infections; Approved Guidelines – 3rd edition 2005" (Ochrana pracovníkov
laboratórií pred infekciami nadobudnutými v zamestnaní; úradne schválené smernice – 3.
vydanie 2005) a v iných dokumentoch.

Požiadavky na vzorky
Odber krvi na analýzu musí vykonávať kvalifikovaný personál.

VÝSTRAHA

Za žiadnych okolností sa nesmie napichnuté miesto vystavovať tlaku! Ak sa krvná vzorka
premieša s tkanivovou kvapalinou, môže napriek dostatočnej heparinizácii nádobky na odber
vzorky predčasne začať koagulácia. Nesprávny odber vzorky alebo použitie nevhodnej
nádobky na odber vzorky môže spôsobiť chyby a rozdiely v nameraných hodnotách.
e Podrobné informácie o odbere krvi, uchovávaní a manipulácii s krvnými vzorkami nájdete

v dokumente CLSI H1 – A4 "Procedures for the collection of arterial blood specimens;
Approved Standard (Fourth Edition 2004)" (Postupy pri odbere vzoriek arteriálnej krvi;
úradne schválená norma – 4. vydanie 2004) a v iných dokumentoch.

Antikoagulanciá
Heparínové soli sú jediné povolené antikoagulanciá pre analýzy v analyzátore
cobas b 123 POC system. Iné antikoagulanciá, ako EDTA, citrát, oxaláty, fluoridy a
antikoagulanciá obsahujúce amónium majú významný účinok na hodnotu pH krvi a
iné parametre a preto sa nesmú používať.
Odber vzoriek, špeciálne pre tHb, SO2 a meranie Hct (len pre systém cobas b 123<3> System a
cobas b 123<4> System).
Plná krv, špeciálne pre analýzu tHb, SO2 a Hct, sa musí bezprostredne pred analýzou
dôkladne premiešať, aby dosiahla rovnomerné rozdelenie červených krviniek a
plazmy pred vložením vzorky.
Vzorku opatrne otáčajte ručne alebo pomocou mechanického prístroja, ktorý vzorku
otáča okolo dvoch osí alebo pred odberom vzorky vložte do injekčnej striekačky
kovový kotúč alebo guľôčku. Krátko pred použitím vzorky otočte vzorku tak, aby sa
vo valci injekčnej striekačky zabezpečilo rovnomerné premiešanie pohybom disku/
guľôčky nahor a nadol.
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e Porovnajte s dokumentom CLSI C46-A, "Blood gas and pH analysis related measurements;

Approved Guideline 2001" (Merania súvisiace s analýzou krvných plynov a pH, úradne
schválená smernica 2001).

Odber vzoriek, špeciálne pre meranie glukózy/laktátu
Glukóza
Príprava pacienta:

12-hodinová hladovka pre krvnú glukózu nalačno. Optimálny odber postprandiálnej
krvi 1 hodinu po jedle.
Krvné vzorky sa musia analyzovať bezprostredne po ich odbere, nakoľko
samometabolizmus krvnej vzorky spôsobuje už po niekoľkých minútach zníženie
koncentrácie glukózy.

Laktát
Príprava pacienta:

Odber po fyzickom odpočinku (najmenej 2 hodiny). Už malé množstvá fyzických
cvičení spôsobujú vzostup koncentrácie laktátu.
Krvné vzorky sa musia analyzovať bezprostredne po ich odbere, nakoľko
samometabolizmus krvnej vzorky spôsobuje už po niekoľkých minútach zvýšenie
koncentrácie laktátu.
Významné artériovenózne rozdiely existujú v závislosti od aktivity predlaktia a
okysličenia jeho svalstva. Bezprostredne po odbere krvi sa musí vzorka
deproteinizovať pomocou ľadovej kyseliny chloristej. Pri použití inhibítorov glykolýzy
možno pracovať s heparínovou krvou bez deproteinizácie. Takáto vzorka je stabilná
do 2 hodín po odbere.

Odber vzoriek, špeciálne pre meranie bilirubínu (len pre analyzátor cobas b 123<3> System a
cobas b 123<4> System)
S plnou krvou, špeciálne určenou na analýzu bilirubínu, sa musí narábať ako so
vzorkou
citlivou na svetlo:
o

Preprava odberovej nádobky chránená pred svetlom

o

Vyhýbajte sa priamemu slnečnému svetlu

Vzorky sa musia analyzovať bezprostredne po odbere.
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Nádobka na odber vzoriek
POZNÁMKA:
Odporúča sa používať nádobky na odber vzoriek ponúkané spoločnosťou Roche.

Injekčné striekačky
Ak sa použije výrobok tretej strany s tekutým heparínom ako antikoagulantom,
odberové ampulky by nemali byť väčšie než je potrebné pre požadovaný objem krvi,
aby sa minimalizoval efekt zriedenia krvi antikoagulantom. Obvykle sa používajú
injekčné striekačky z plastu. Sú však prípady, pri ktorých nie je použitie injekčných
striekačiek z plastu vhodné, ako vtedy, keď sa očakávajú hodnoty PO2 nad normálny
rozsah. V takomto prípade sa musí vzorka analyzovať po odbere tak rýchlo, ako je to
možné.

VÝSTRAHA

Používajte heparinizované injekčné striekačky len vtedy, keď nenáležité použitie injekčných
striekačiek s tekutým heparínom môže sfalšovať parametre, najmä parametre ISE!

Kapilárne trubičky
Kapilárne trubičky musia mať minimálny objem 115 μl, 140 μl alebo 200 μl.
Kapilárne trubičky s keramickými uzávermi sa nesmú používať, nakoľko bod zlomu,
ku ktorému dochádza pri otvorení, môže poškodiť plniaci otvor analyzátora
cobas b 123 POC system.
Kvôli prevencii poškodenia prístroja sa môžu používať len sklenené kapilárne
trubičky s teplom vyleštenými koncami alebo kapilárne trubičky z plastu ponúkané
spoločnosťou Roche.
Pri používaní miešacích tyčiniek, aké núkajú niektorí výrobcovia, sa musia tieto
odstrániť pred vložením vzorky, aby sa predišlo upchaniu dráhy vzorky analyzátora
cobas b 123 POC system.
Roche MICROSAMPLER PROTECT(a)
Roche MICROSAMPLER PROTECT bol vyvinutý pre technické uľahčenie odberu
vzoriek arteriálnej krvi.
Roche MICROSAMPLER PROTECT pozostáva z dvoch ohnutých plastových kapilár
(~220 μl) v kontajneri z plastu a ideálne sa hodí k atraumatickému odberu arteriálnej
krvi.
Každé laboratórium si musí samé stanoviť prípustnosť používaných kontajnerov na
vzorky. Tieto produkty variujú od dodávateľa k dodávateľovi a niekedy od šarže k
šarži.

(a) je ochranná známka Roche
Roche
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A

B

C

A

Zariadenie na odber vzoriek krvi BS2

B

Kapilárne trubičky

C

Roche MICROSAMPLER PROTECT

Použitie iných nádobiek na vzorky alebo inhibítorov krvácivosti než výrobkov Roche môže
viesť k falšovaniu vzoriek a chybám a rozdielom v nameraných hodnotách.
VÝSTRAHA

Z tohto dôvodu odporúča Roche používanie špeciálnej nádobky na odber vzoriek, ktorá bola
vyvinutá pre tento účel.

Príslušenstvo k nádobkám na odber vzoriek
Kvôli prevencii upchatia dráhy vzorky počas merania kritickej krvi, napríklad u krvi
novorodencov odobratej z ušného boltca a päty, sa odporúča používať zachytávač
krvných zrazenín (Clot Catcher).
Zachytávač krvných zrazenín
(Clot Catcher)

Prípravok Clot Catcher, ktorý je umiestnený na hrote kapiláry alebo
Roche MICROSAMPLER PROTECT, bráni krvným trombom a čiastočkám tkanív
vo vstupe do analyzátora cobas b 123 POC system.
Zachytávač krvných zrazenín Clot Catcher je vhodný len pri kapilárnom režime
analyzátora cobas b 123 POC system.

VÝSTRAHA

Zachytávač krvných zrazenín
Clot Catcher PRO

Použitie zachytávača krvných zrazenín (Clot Catcher) nie je vhodné pri režime injekčných
striekačiek analyzátora cobas b 123 POC system.

Zachytávač krvných zrazenín Clot Catcher PRO, ktorý sa nasadzuje na hrot injekčnej
striekačky, bráni krvným zrazeninám a čiastočkám tkaniva vo vstupe do analyzátora
cobas b 123 POC system.
Zachytávač krvných zrazenín Clot Catcher PRO je vhodný len pri kapilárnom
režime analyzátora cobas b 123 POC system.

VÝSTRAHA

Roche
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Ďalšie informácie si vyhľadajte v príbalovom letáku:
o

Clot Catcher

o

Clot Catcher PRO.

Manipulácia so vzorkami
Plná krv
Pri odbere vzoriek plnej krvi používajte heparinizované injekčné striekačky, kapiláry
alebo Roche MICROSAMPLER PROTECT a analyzujte ich po odbere tak skoro, ako
je to len možné. Bezprostredne po odbere musíte z nádobky na odber vzoriek ihneď
odstrániť vzduchové bublinky.
Ihneď po odbere vzoriek injekčnými striekačkami dôkladne premiešajte vzorku s
antikoagulantom prevracaním alebo rolovaním medzi obomi rukami. Vzorky musia
byť správne označené podľa tandardných dokumentačných postupov.
Sklenená nádobka na vzorku

Nádobka na vzorku z plastu

VÝSTRAHA

o

Vzorky, ktoré sa odmerajú v priebehu 15 minút, sa môžu uchovávať pri izbovej
teplote.

o

Ak nie je možné odmerať vzorky v priebehu 15 minút, umiestnite ich dočasne do
ľadovej vody. Meranie vykonajte do 30 minút (no nie neskôr, ako do 60 minút).

o

Ak sa meranie vzoriek s hladinou PO2 vyššou ako 200 mmHg (26 kPa) nemôže
vykonať v rámci 15 minút, musia sa vzorky odobrať do sklenenej nádobky.

Ak nie je možné vzorky ihneď odmerať, môžu sa uchovať pri izbovej teplote najviac
30 minút.
Pri odbere vzoriek kapilárami musia sa merania tHb, SO2, Hct, glukózy a laktátu neodkladne
analyzovať, aby sa získali správne a presné výsledky meraní.

Aj napriek správne odobratým vzorkám sa môžu vyskytnúť chyby pri analýze krvných
plynov v dôsledku:

Roche
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nedostatočného miešania vzorky po odobratí a pred meraním,

o

kontaminácie okolitým vzduchom, spôsobenej vzduchovými bublinami, ktoré
neboli odstránené po odbere vzorky,
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zmenami metabolizmu vo vzorke

December 2011
D-25

8 Meranie

cobas b 123 POC system

Interferencie

Interferencie
Merací modul a meracie senzory sú testované s ohľadom na ich interferenčnú stabilitu
pri daných chemických látkach a farmakách.
Interferencie môžu byť významným zdrojom chýb v klinických analýzach. Zatiaľ čo sa
presnosť môže stanoviť internou kontrolou kvality QC a správnosť sa dá určiť
verifikáciou referenčných vzoriek, nedajú sa možné zdroje interferencie identifikovať
v priebehu prevádzky prístroja. Z tohto dôvodu bol stanovený účinok potenciálne
interferujúcich látok.
e Ďalšie informácie pozri v Interferencie Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline

EP-7 Vol. 25; No. 27, vydaných CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institutes – Ústav
klinických a laboratórnych noriem).

Výsledky meraní interferencie sa rozdelili do 3 kategórií:
1. Látky, ktoré neovplyvňujú presnosť a preto nevykazujú interferenčný účinok
(pozri Tabuľka D-1 a Tabuľka D-2).
2. Látky, ktoré poškodzujú presnosť, no u ktorých je odchýlka v rámci hraníc
správnosti (pozri Tabuľka D-3 a Tabuľka D-4) a
3. Látky, ktoré porušujú stanovené hranice správnosti a spôsobujú významnú
odchýlku meranej hodnoty. Odchýlky ako funkcia koncentrácie sú uvedené v
tabuľke Tabuľka D-3 a Tabuľka D-4.

Látky bez účinku
Nasledujúce látky boli testované, no nevykazujú žiaden účinok na merané parametre
a teda neporušujú technické špecifikácie.
BG, pH, ISE, Glu, Lac; Hct

Látka

Koncentrácia

Meraný analyt

kyselina 3-beta-hydroxybutyrová

20,0 mmol/L

pH, ISE, Glu, Lac

Kyselina acetoctová(a)

2,0 mmol/L

pH, ISE, Glu, Lac

12,0 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

(a)

Acetón

Acetylcysteín

10,2 mmol/L

Na, K, Cl, Hct

Albumine

> 9%

BG, Na, K, Cl, Glu, Lac,
Hct

0,107 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

0,15 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Chlorid amónny(a)
(a)

Ampicillin

0,34 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Aspirín (kyselina acetylsalicylová)(a)

3,62 mmol/L

Na, K, Cl, Glu, Lac

Chlorid bezalkónia

0,028 mmol/L

pH, K, Ca, Cl, Glu, Lac

(a)

0,342 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kyselina askorbová

Bilirubin

Chlorid vápenatý(a)

5,0 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Cefoxitín(a)

1,546 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Chlórpromazín(a)

0,0063 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Ciclosporin

0,0043 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kreatinín

0,442 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kyanid

0,1 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

(a)

Tabuľka D-1
Roche
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Látka

Koncentrácia

Meraný analyt

Dobesilat

0,88 mmol/L

BG, ISE, Glu, Lac

0,66 mmol/L

pH, K, Ca, Cl, Glu, Lac

0,00587 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

0,068 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

0,003 mmol/L

ISE, Glu, Lac

86,8 mmol/L

BG, pH

4,83 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Dobutamin
Dopamin

(a)

Doxycyklin

(a)

EDTA(a)
Ethanol

(a)

Ethylénglycol

(a)

Galamín-trijodid

0,056 mmol/L

pH, ISE, Glu, Lac

Gentamicin(a)

0,021 mmol/L

BG, ISE, Glu, Lac

0,117 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

3,0 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Kyselina glykolová (hydroxyoctová)

13,05 mmol/L

PO2, Na, K, Cl, Glu

Guajakol

0,4 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

HAES

50,0 %

BG, ISE, Glu, Lac, Hct

0,759 mmol/L

PO2

Kyselina gentisová(a)
Glutatión, redukovaný

Halotán

(a)

(a)

Kyselina močová

1,40 mmol/L

ISE, Glu

Hemoglobin(a)

2,0 g/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Hydroxykarbamid (hydroxyurea)

2,50 mmol/L

BG, pH, ISE

2,425 mmol/L

ISE, Glu, Lac

(a)

Ibuprofén
Isoflurán

3,0 %

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Izoniazid(a)

0,292 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

7,0 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

0,081 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Chlorid draselný(a)
Oxalát draselný

(a)

(a)

6,6 mmol/L

ISE, Glu

L-DOPA, Levodopa

0,12 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Octan lítny(a)

3,20 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Octanu horečnatého

15,0 mmol/L

pH, ISE, Lac

Laktát

Maltóza

14,62 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Metyldopa(a)

0,071 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Metronidazol(a)

0,701 mmol/L

pH, ISE, Glu, Lac

Bromid sodný

37,5 mmol/L

pH, K, Ca, Lac

Jodid sodný

2,99 mmol/L

BG, pH, K, Ca, Glu, Lac

Nitroprusid sodný

4,00 mmol/L

pH, K, Ca, Glu, Lac

Perchlorát sodný

1,50 mmol/L

K, Glu, Lac

Chlorid sodný

(a)

135 ->180 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac
(a)

9,0 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Fluorid sodný(a)

0,105 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Glutamát sodný

0,86 mmol/L

ISE, Glu, Lac

3000 IU/L

BG, ISE, Glu, Lac

35 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Monosodný fosfát

Heparín sodný

(a)
(a)

Bikarbonát sodný (kyslý uhličitan sodný)
Tabuľka D-1
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Látka

Koncentrácia

Meraný analyt

Pyruvát(a)

0,309 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Norepinefrín

0,12 mmol/L

BG, pH, ISE, Lac

PCO2

85,0 mmHg

ISE, Glu, Lac

PCO2

0.0 mmHg

PO2, ISE, Glu, Lac

PO2

600,0 mmHg

BG, pH, ISE, Glu, Lac

< 25 mmHg

BG, pH, ISE, Glu, Lac

1,32 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

PO2
Paracetamol

(a)

(a)

Perfenazin

0,223 μmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Fenobarbital(a)

0,431 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Fenylbutazón

1,3 mmol/L

ISE, Glu, Lac

Fenytoín

0,198 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Propofol

1,0 %

BG

Rifampicin(a)

0,078 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kyselina salicylová

4,34 mmol/L

K, Ca, Glu, Lac

0,222 mmol/L

ISE, Glu, Lac

0,248 mmol/L

pH, ISE, Glu, Lac

37,0 mmol/L

BG, pH, K, Ca, Glu, Lac

49,2 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

0,069 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

4,0 mmol/L

BG, pH, ISE, Glu, Lac

(a)

Teofylín

(a)

Tiopental, Trapanal

(a)

Triglyceridy
Urea

(a)

Vankomycín

(a)

Xylóza
Tabuľka D-1

Látky bez účinku na BG, pH, ISE, Glu, Lac, Hct

(a) Látky a koncentrácie sú uvedené v zozname odporúčaní pre Interference Testing in Clinical Chemistry;
Approved Guideline EP–7 Vol. 25; No. 27, (Testovanie interferencie v klinickej chémii, úradne schválená
smernica), ktorý vydali Clinical and Laboratory Standard Institutes (Ústav klinických a laboratórnych
noriem).

tHb, SO2, bilirubín,
Hb deriváty

Látka

Koncentrácia

Meraný analyt

Beta-karotén(a)

2,0 mg/L

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Evansova modrá

5 mg/L

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Gelofusin

Verdünnung 1:1 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

HAES, sterilný 10%

Verdünnung 1:1 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Hydrokobalamín

0,25 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Antokyanín zelený

5 mg/L

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Intralipid 20%

10 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Metylénová modrá

2,5 mg/L

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

10 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

10 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Lipofundin 20 % s MCT
Lipidem
(a)

Omegaven

5 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Patentná modrá

2,5 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Propofol 2%

0,11 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

10 mg/mL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

SMOFlipid 20%
Voluven 6%

(a)

Tabuľka D-2
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(a)

(a)

Verdünnung 1:1 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili
Látky bez účinku na tHb, SO2, bilirubín, Hb deriváty
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Interferencie

Látka

Koncentrácia

Meraný analyt

Celkový proteín (Albumin)(a) 12 g/dL

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

pH

7,1

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

pH

7,9

tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Tabuľka D-2

Látky bez účinku na tHb, SO2, bilirubín, Hb deriváty

(a) Látky a koncentrácie sú uvedené v zozname odporúčaní pre Interference Testing in Clinical Chemistry;
Approved Guideline EP–7 Vol. 25; No. 27, (Testovanie interferencií v klinickej chémii, úradne schválená
smernica), ktorý vydali Ústavy klinických a laboratórnych noriem (Clinical and Laboratory Standard
Institutes – CLSI).

Látky s účinkom
Účinok látok na BG, pH, ISE, Glu, Lac, Hct
Látka

Koncentrácia látky Parameter

Koncentrácia

Účinok látky

± Presnosť

parametru (MV)

[mmol/L]

[mmol/L]

[mmol/L]
Acetylcystein

10,2 mmol/L(a)

Benzalkonium chloride

Dobutamine

Kyselina glykolová

Kyselina mo?ová

0,7
0,5

0,0285 mmol/L

Na

132,2

+5,3 ± 0,9

2,9

0,0143 mmol/L

Na(b)

138,4

+2,1 ± 0,3

3,1

0,66 mmol/L

Na

137,4

+21,2 ± 2,3

3,1

138,0

+1,6 ± 0,2

3,1

(b)

0,05 mmol/L

Na

13,05 mmol/L

Lac

5,2

+0,7 ± 0,5

0,7

2,5 mmol/L

Lac(b)

5,4

+0,4 ± 0,2

0,7

1,4 mmol/L(a)

Lac

6,0

0,9 ± 0,1

0,7

5,4

0,3 ± 0,1

0,7

Glu

4,0

+1,2 ± 0,7

0,5

Lac

4,8

+1,2 ± 0,6

0,7

(b)

3,8

+0,1 ± 0,2

0,5

Lac(b)

6,88 mmol/L(a)

37,5 mmol/L(a)

1,0 mmol/L
45 mmol/L

(a)

(a)

20 mmol/L

Tabuľka D-3

0,6 ± 0,1
0,1 ± 0,1

18,75 mmol/L

Jodid sodný

5,2
4,0

0,5 mmol/L

Chlorid sodný

0,7

(b)

Glu

3,44 mmol/L
Bromid sodný

0,5

1,4 ± 0,3

1,75 mmol/L

0,63 mmol/L
Rajský plyn (oxid dusný)

1,4 ± 0,5

5,5

Lac

2,5 mmol/L

(hydroxyurea)

4,1

Lac

2,55 mmol/L

0,35 mmol/L
Hydroxykarbamid

Glu

Lac

(b)

Glu

4,5

0,4 ± 0,2

0,7

Cl-

107,7

+176,5 ± 56,5

4,4

Glu

4,0

+1,2 ± 0,4

0,5

(b)

3,9

+0,4 ± 0,2

0,5

Cl

-(b)

104,8

+3,5 ± 0,9

4,3

Cl

-

103,7

+111,1 ± 12,0

4,2

4,0

+0,5 ± 0,3

0,5

4,0

0,2 ± 0,1

0,5

105,5

+4,0 ± 0,4

4,3

Glu

Glu
(b)

Glu
Cl

-(b)
(c)

43,3 %

-9,4± 0,2 %

3%

Hct (c)

45,6 %

-3,8 ± 0,3 %

3%

Hct

(b)(c)

10 mmol/L

Hct

45,6 %

-0,9 ± 0,2 %

3%

2,99 mmol/L(a)

Cl-

102,3

+35,8 ± 13,8

4,2

Účinok látok na BG, pH, ISE, Glu, Lac, Hct
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Interferencie

Látka

Koncentrácia látky Parameter

Koncentrácia

Účinok látky

± Presnosť

parametru (MV)

[mmol/L]

[mmol/L]

[mmol/L]

Nitroprusid sodný

Perchlorát sodný

Norepinefrín

0,45 mmol/L

Cl-(b)

105,3

+1,3 ± 0,7

4,3

4 mmol/L

Cl-

102,5

+10,4 ± 6,7

4,2

1 mmol/L

Cl

104,4

+3,3 ± 1,6

4,3

1,5 mmol/L

Cl-

104,9

+11,4 ± 3,8

4,3

0,375 mmol/L

Cl-(b)

103,5

+2,3 ± 0,8

4,3

0,118 mol/L

Glu

4,1

0,5 ± 0,2

0,5

4,5

0,3 ± 0,1

0,5

0,06 mmol/L
Kyselina salicylová

Tabuľka D-3

-(b)

(b)

Glu

4,34 mmol/L(a)

Lac

104,0

+20,3 ± 6,0

4,3

1,09 mmol/L

Lac(b)

103,6

+1,8 ± 0,5

4,3

Účinok látok na BG, pH, ISE, Glu, Lac, Hct

(a) Látky a koncentrácie sú uvedené v zozname odporúčaní pre Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline EP–7 Vol. 25; No. 27,
(Testovanie interferencií v klinickej chémii, úradne schválená smernica), ktoré vydali Ústavy klinických a laboratórnych noriem (Clinical and
Laboratory Standard Institutes – CLSI).
(b) v rámci podmienok presnosti
(c) Ak sa pri stanovení hematokritu vyskytnú interferencie, ktoré sú riešené prídavkom aditívnej látky, je nutné pamätať na modifikáciu matrixu vzorky
(morfológiu erytrocytov, hemolýzu a osmotický efekt). Preto bola modifikácia vzorky stanovená absolútnym referenčným meraním s použitím
centrifúgy (Haemofuge) a hodnoty namerané analyzátorom cobas b 123 POC system boli korigované.

Roche
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Interferencie

Účinok látok na tHb, SO2, bilirubín, deriváty Hb
Látka

Koncentrácia látky

Parameter

Koncentrácia

Účinok látky

± Presnosť

parametru (MV)

[mmol/L]

[mmol/L]

-1,1 g/dL

0,5 g/dL

[mmol/L]

tHb

Metylénová modrá

40,00 mg/L

O2Hb

97 %

-3,3 %

3%

MetHb

0,5 %

4,50 %

1%

Bili

0 mg/dL

-3,1 mg/dL

1,2 mg/dL

13,7 g/dL

-0.5 g/dL

0,5 g/dL

(a)

tHb
20,00 mg/L

10,00 mg/L

13,7 g/dL

O2Hb(a)

97 %

3%

3%

MetHb

0,5 %

3,6 %

1%

Bili

0 mg/dL

-1,5 mg/dL

1,2 mg/dL

MetHb

0,5 %

2,3 %

1%

0 mg/dL

-0.8 mg/dL

1,2 mg/dL

0,5 %

1,50%

1%

(a)

0 mg/dL

-0,8 g/dL

1,2 mg/dL

(a)

---(a

---

---

(a)

Bili
5 mg /L

MetHb
Bili

2,5 mg/L
Evansova modrá

10 mg/L
5 mg/L

Patentná modrá

10 mg/L
5 mg/L
2,5 mg/L

Hydrokobalamín

0,9 mg/L

---

MetHb

0,5 %

1,3 %

1%

Bili

0,5 mg/dL

1,3 mg/dL

1,2 mg/dL

MetHb(a)

0,5 %

0,6 %

1%

Bili(a)

0,5 mg/dL

0,6 mg/dL

1,2 mg/dL

MetHb

0,5 %

3,2 %

1%

Bili

0,5 mg/dL

4,9 mg/dL

1,2 mg/dL

MetHb

0,5 %

1,60 %

1%

Bili

0,5 mg/dL

2,5 mg/dL

1,2 mg/dL

(a)

0,5 %

0,8 %

1%

Bili(a)

0,5 mg/dL

1,2 mg/dL

1,2 mg/dL

tHb

13,6 g/dL

0,6 g/dL

0,5 g/dL

HHb

0,50 %

4,20 %

1,50 %

O2Hb

97,70 %

-4,10 %

3,00 %

SO2

99,46 %

-4,30 %

2%

Bili

0 mg/dL

-3,7 mg/dL

1,2 mg/dL

13,6 g/dL

0,4 g/dL

0,5 g/dL

MetHb

(a)

tHb
0,5 mg/L

0,25 mg/L

HHb

0,50 %

2,50 %

1,50 %

O2Hb(a)

97,70 %

-2,40 %

3,00 %

SO2

99,46 %

-2,50 %

2%

Bili

0 mg/dL

-2,1 mg/dL

1,2 mg/dL

(a)

0,5 %

1,3 %

1,5 %

SO2(a)

99,5 %

-4,3 %

2,0 %

0 mg/dL

-1,0 mg/dL

1,2 mg/dL

HHb

2,1 %

3,8 %

1,5 %

O2Hb

95,8 %

-3,4 %

3,0 %

SO2

97,9 %

-3,8 %

2%

Bili

0,4 mg/dL

5,7 %

1,2 mg/dL

HHb

(a)

Bili
Kyanomethemoglín

Tabuľka D-4

10%

Účinok látok na tHb, SO2, bilirubín, deriváty Hb
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Interferencie

Látka

Koncentrácia látky

Parameter

Koncentrácia

Účinok látky

± Presnosť

parametru (MV)

[mmol/L]

[mmol/L]

[mmol/L]

10 %

Sulf-Hämoglobin

tHb(b)

---(b)

---

---

COHb(b)

---(b)

---

---

HHb(b)

---(b)

---

---

MetHb(b

---(b)

---

---

O2Hb(b)

---(b)

---

---

(b)

---(b)

---

---

Bili(b)

---(b)

---

---

tHb(b)

---(b)

---

---

COHb(b)

---(b)

---

---

HHb(b)

---(b)

---

---

MetHb(b

---(b)

---

---

O2Hb(b)
SO2(b)
Bili(b

---(b)

---

---

---(b)

---

---

---(b)

---

---

---(b)

---

---

COHb(b)

---(b)

---

---

HHb(b)

---(b)

---

---

MetHb(b)O

---(b)

---

---

(b)
2Hb

---(b)

---

---

SO2(b)

---(b)

---

---

Bili(b

---(b)

---

---

SO2
0,4 mg/mL

Fluorescein

0,25 mg/mL

Tabuľka D-4

(b)

tHb

Účinok látok na tHb, SO2, bilirubín, deriváty Hb

(a) v rámci podmienok presnosti
(b) detegovaná interferencia spektra
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Obmedzenia klinickej analýzy
Namerané výkonnostné údaje môžu byť ovplyvnené známymi a neznámymi
faktormi, ktoré sú opísané nižšie.
e Ďalšie podrobnosti pozri v časti Interferencie na strane D-26.

Všeobecne
Relevantná literatúra uvádza rôzne látky, ktoré môžu poškodiť výsledky merania
materiálu krvných vzoriek. Podrobnú diskusiu tohto problému pozri na rôznych
miestach vedeckej literatúry. U analyzátora cobas b 123 POC system bol vykonaný
pokus detegovať a vyhodnotiť tieto možné vplyvy. Keďže však nie je možné
skontrolovať všetky medikácie alebo látky, používateľ – ako u všetkých klinických
analýz – musí okamžite zvýšiť svoju pozornosť pri každej abnormálnej odchýlke
výsledkov merania a vyhodnotiť celkový obraz pacienta, prípadne vykonať vo svojom
laboratóriu rozšírené merania.

Elektrolyt
Napríklad je známe, že hodnoty draslíka môžu variovať až o 20 % oproti normálnemu
stavu v dôsledku samotnej existencie kompresného obväzu. Preto je nutné vyhnúť sa
odberu krvi, ak má pacient nasadený kompresný obväz. Vo všeobecnosti je nutné
vyhnúť sa odberu krvi pri lokálnej hemolýze spôsobenej tlakom.

Krvné plyny
Pre vykonanie týchto meraní je optimálnou vzorka plnej krvi. Kontaminácia krvnej
vzorky vzduchovými bublinkami významne skresľuje namerané hodnoty. Vždy
rešpektujte pokyny a obmedzenia v časti Predanalýza(a).
e Pozri časť Predanalýza na strane D-21.

(a) Mahoney JJ, Wong RJ, Van Kessel AL: Reduced Bovine Hemoglobin Solution Evaluated for Use as a
Blood Gas Quality-Control Material. Clin.Chem.39/5, 874-879 (1993).
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Metabolity
Najdôležitejší ovplyvňujúci faktor u merania glukózy/laktátu je účinok manipulácie
vzorky pred meraním v dôsledku glykolázy v erytrocytoch krvnej vzorky.
e Podrobné pokyny k správnemu narábaniu so vzorkami sú v časti Predanalýza na

strane D-21.

V zásade platí: Merania metabolitov sa musia u heparinizovanej plnej krvi vykonať
tak rýchlo, ako je to len možné.
Meranie metabolitov analyzátorom cobas b 123 POC system sa vykonáva s aktívnou
korektúrou interferencie. Tak existuje ďalší integrovaný senzor pre meranie glukózy a
laktátu, ktorý z veľkej miery eliminuje každú interferenciu endogénnymi (napr.
kyselina močová) alebo exogénnymi (napr. kyselina acetylsalicylová) reakciami.
Pre dosiahnutie najvyššie možného stupňa dokonalosti kompenzácie interferencie je
kompenzačný senzor kalibrovaný oproti aktuálnym biosenzorom v rámci
každodennej kalibrácie systému. Účinok najdôležitejších známych interferujúcich
látok bol stanovený počas vývoja.
e Tieto sú zhrnuté v časti Účinok látok na BG, pH, ISE, Glu, Lac, Hct na strane D-29.

Napriek tomuto senzoru na kompenzáciu interferencií je z elektrochemických príčin
meranie metabolitov vo vzorkách možné len u vzoriek s približne fyziologickým
iónovým pozadím a hodnotou pH ako aj s priemerne fyziologickou pufrovou
kapacitou vzorky.

Deriváty hemoglobínu a bilirubín
Navyše, okrem obmedzení, ktoré platia pri meraní krvných plynov, môže byť meranie
derivátov Hb a bilirubínu rušené svetlo absorbujúcimi látkami v krvnej vzorke (ako
sú napr. kontrastné látky). Účinok najdôležitejších známych interferujúcich látok bol
stanovený počas vývoja.
e Tieto sú zhrnuté v časti Účinok látok na tHb, SO2, bilirubín, deriváty Hb na strane D-31.
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Merací postup
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri naťahovaní krvných vzoriek sa musia dodržiavať tieto všeobecne platné bezpečnostné
opatrenia. Pri manipulácii s krvnými vzorkami hrozí nebezpečenstvo prenosu HIV, vírusov
hepatitídy B a C a iných krvou prenášaných patogénov. Musia sa používať vhodné techniky
odberu krvi, aby sa minimalizovalo riziko, ktorému je vystavený obslužný personál.
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné a sterilizačné postupy.

POZOR

Ak sa QC-merania vykonajú neúplne alebo sa tieto výsledky ignorujú, môže to viesť k
nesprávnym meraniam u pacienta, ktoré môžu mať za následok nesprávne klinické
rozhodnutia.
Nebezpečenstvo úrazu osôb!

Môžu sa merať vzorky z injekčných striekačiek (bez kanýl), kapilár a Roche
MICROSAMPLER PROTECT.

Nikdy neinjektujte vzorku cez plniaci otvor!
POZOR

Meranie sa môže začať len z menu "Prehľad".

Obrázok D-15

Roche
Návod na používanie · Verzia 4.0

Prehľadová obrazovka

December 2011
D-35

8 Meranie

cobas b 123 POC system

Merací postup

Meranie injekčných striekačiek

VÝSTRAHA

POZOR

Nesprávna heparinizácia injekčných striekačiek heparínom môže sfalšovať parametre, najmä
parametre ISE!

Používanie injekčných striekačiek s nedostatočnou heparinizáciou môže v prístroji spôsobiť
upchatia.

Stlačte nasledovné tlačidlo, aby ste spustili meranie injekčnej striekačky.
h [Začiatok merania zo striekačky]
Modul vkladania vzoriek sa pripraví príslušným spôsobom.
POZNÁMKA:
Ak sa zvolí nesprávna nádobka na vzorku, môžete sa vrátiť k menu "Prehľad" pomocou tlačidla
[Zrušeniei].
Keďže sa v takomto prípade modul vkladania vzoriek musí vrátiť do východiskovej polohy,
môžu sa vyskytnúť oneskorenia, kým je opäť možné zvoliť požadovanú nádobku na vzorku.

Obrázok D-16

1 Injekčnú striekačku pevne zasuňte do plniaceho otvoru a stlačte [Áno].

Nestrkajte do plniaceho otvoru injekčnú striekačku s nasadenou ihlou.
POZOR
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Obrázok D-17

POZOR

Injekčná striekačka zasunutá do plniaceho otvoru.

Piest injekčnej striekačky nestláčajte!
Injekčnú striekačku počas merania nedržte!

2 Vzorka sa nasaje.

Obrázok D-18

3 Po výzve "Vyber striekačku" vytiahnite striekačku a stlačte [Áno].
POZNÁMKA:
V tejto chvíli sa musí nádobka na vzorku vybrať.

4 Začne sa meranie.
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Meranie kapilárnej trubičky

POZOR

Kvôli prevencii poškodenia prístroja sa môžu používať len sklenené kapilárne trubičky s teplom
vyleštenými koncami alebo kapilárne trubičky z plastu ponúkané spoločnosťou Roche.
e Pozri Kapilárne trubičky na strane D-23 v časti Nádobka na odber vzoriek.

Pri štarte merania kapilárnej trubičky alebo merania s
Roche MICROSAMPLER PROTECT, stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Začiatok merania z kapiláry]
Modul vkladania vzoriek sa pripraví príslušným spôsobom.
POZNÁMKA:
Ak sa zvolí nesprávna nádobka na vzorku, môžete sa vrátiť k menu "Prehľad" pomocou tlačidla
[Zrušeniei].
Keďže sa v takomto prípade modul vkladania vzoriek musí vrátiť do východiskovej polohy,
môžu sa vyskytnúť oneskorenia, kým je opäť možné zvoliť požadovanú nádobku na vzorku.

Obrázok D-19

1 Kapilárnu trubičku alebo Roche MICROSAMPLER PROTECT pevne zasuňte do
plniaceho otvoru a stlačte [Áno].

Kapilárnu trubičku počas merania nedržte!
POZOR
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Obrázok D-20

Roche MICROSAMPLER PROTECT a kapilárne trubičky sú zasunuté
do plniaceho hrdla.

2 Vzorka sa nasaje.

Obrázok D-21

3 Po výzve "Vyber kapiláru" vytiahnite kapilárnu trubičku alebo Roche
MICROSAMPLER PROTECT a stlačte [Áno].
POZNÁMKA:
V tejto chvíli sa musí nádobka na vzorku vybrať.
Ak sa nádobka na vzorku neodstráni správnym spôsobom v rámci určenej doby a toto
odstránenie nie je potvrdené tlačidlom [Áno], vzorka sa na meranie nemôže použiť.
Vtedy sa musí vzorka po stlačení tlačidla [Áno] vymyť.

4 Začne sa meranie.
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Meranie COOX
Permanentná deaktivácia
Ak chceme merať výlučne oximetrické parametre (tHb, SO2, deriváty Hb a bilirubín),
možno v nastaveniach trvalo deaktivovať senzorické parametre.
Senzorické parametre (BG - ISE - Glu - Lac)
Senzorické parametre zahrnujú nasledujúce parametre:
o
o
o
o

pH
PCO2
PO2
Hct

o
o
o
o

Na+
K+
Ca2+
Cl–

o
o

Glu
Lac

Oximetrické parametre (tHb – COOX)
Oximetrické parametre zahrnujú nasledujúce parametre:
o
o

tHb
COOX (včít. COHb, MetHb, O2Hb, HHb, SO2 a bilirubínu)

Pri deaktivovaní jednotlivých senzorických parametrov stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Utility] > [Konfigurácia] > [Meranie] > [Parameter] > [Aktiv./deaktiv.] > [ON]
(VYP)
e Ďalšie informácie o aktivovaní/deaktivovaní parametrov pozri časť Aktivácia/deaktivácia

parametrov na strane D-52.

A

Aktivovanie/deaktivovanie parametrov v

B

Prehľadová obrazovka s deaktivovanými senzorickými parametrami

nastaveniach
Obrázok D-22

Ak chcete spustiť meranie, vráťte sa k prehľadovej obrazovke a zvoľte si
zodpovedajúcu nádobku na vzorku.
e Ďalšie informácie o meracom postupe pozri časť Meranie injekčných striekačiek na

strane D-36 alebo Meranie kapilárnej trubičky na strane D-38.
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Dočasná deaktivácia
Ak chcete dočasne deaktivovať príslušné senzorické parametre na prehľadovej
obrazovke, deaktivujte ich stlačením príslušného tlačidla. Príslušné parametre sú
zobrazené vo svetlozelenej farbe.
Parameter je deaktivovaný pre ďalšie meranie
(no pripravený na meranie).

Po meraní analyzátor cobas b 123 POC system reaktivuje jednotlivé parametre a
automaticky sa vráti k prehľadovej obrazovke.
Vytvorenie skupiny
parametrov COOX

Pomocou funkcie "Edituj panely" môžete vytvoriť svoju vlastnú skupinu parametrov
COOX. Táto skupina parametrov sa môže zvoliť pred každým meraním na
prehľadovej obrazovke.
Ak chcete vytvoriť skupinu parametrov COOX, stlačte nasledujúce tlačidlá:

h [Utility] > [Konfigurácia] > [Meranie] > [Parameter] > [Upravovať]
1 Deaktivujte príslušné senzorické parametre na prehľadovej obrazovke.
2 Pomocou klávesu [Ceruzka] zadajte názov skupiny parametrov.

3 Pomocou dvoch klávesov so šípkami si zvoľte ktorúkoľvek skupinu parametrov.
Čísla 1 až 4 špecifikujú polohu skupiny parametrov na prehľadovej obrazovke.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Úprava panelov na strane D-48.

A

Editovanie parametrov v nastaveniach

B

Prehľadová obrazovka so skupinou parametrov COOX

Obrázok D-23

Ak chcete spustiť meranie, vráťte sa k prehľadovej obrazovke a zvoľte si skupinu
parametrov "COOX only"(Len COOX) a zvoľte si zodpovedajúcu príslušnú nádobku
na vzorku.
e Ďalšie informácie o meracom postupe si vyhľadajte v časti Meranie injekčných

striekačiek na strane D-36 alebo Meranie kapilárnej trubičky na strane D-38.
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Dátový vstup
Po odstránení nádobky na vzorku sa obrazovka vráti k vstupným hodnotám.
Počas merania možno vložiť údaje rôznych pacientov, používateľov a údajov
špecifických pre vzorku.
e Pre nastavenie požadovaných vstupných hodnôt pozri Vstupné hodnoty na strane D-53 .

Obrázok D-24

Obrazovka vstupných údajov

POZNÁMKA:
Ak je pacient už podchytený v systéme analyzátora cobas b 123 POC system, údaje špecifické
pre daného pacienta sa automaticky zadajú do riadkov vyhradených pre tento účel.
Ak je aktivovaný externý dotaz na LIS, relevantné dáta pacientov sa prenesú z LIS na analyzátor
cobas b 123 POC system. V prípade prerušenia sieťového spojenia pre meranie sa použijú už
známe dáta z databázy.
Údaje o pacientovi a používateľovi sa môžu načítať pomocou čítačky čiarového kódu.
e O nastavení dotazu na LIS pozri Kapitola 12 Softvérové funkcie, časť Dopyty na

strane D-127.

Ručný dátový vstup
1 Vyberte si zo zoznamu požadovanú vstupnú hodnotu.
2 Pre zadávanie údajov alebo zmenu existujúcich údajov stlačte tlačidlo [Ceruzka].
Na obrazovke sa objaví klávesnica.
Ceruzka

Roche
D-42

o

Pre zadanie pacientových údajov prostredníctvom klávesnice stlačte príslušné
písmená alebo číslice a potvrďte ich stlačením tlačidla [Ok].

o

U niektorých vstupných údajov sú k dispozícii možnosti výberu (napr. typ
krvi, nádobka na vzorku, miesto vpichu a druh vzorky).
Priamym výberom niektorej z vopred uvedených možností výberu sa táto
zmena automaticky prevedie do zoznamu vstupných hodnôt.
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Obrázok D-25

Možnosti výberu pri zadaní druhu krvi.

Naskenovanie údajov pomocou čítačky čiarového kódu
1 Na obrazovke si zvoľte vstupnú hodnotu, ktorá sa má naskenovať pomocou
čítačky čiarového kódu.
2 Oskenujte čiarový kód.
3 Načítané údaje čítačky čiarového kódu sa automaticky prevezmú.

VÝSTRAHA

Používateľ musí vykonať kontrolu vierohodnosti u všetkých dát čiarových kódov
naskenovaných a zobrazených prístrojom!

Povinný vstup
Ak je niektorá vstupná hodnota definovaná ako "Povinné zadanie", táto vstupná
hodnota je označená "*".

Obrázok D-26

Povinný vstup

Ak sa niektorý povinný vstup nezohľadní, meranie sa automaticky zavrhne.
POZOR

Výsledok
Akonáhle je dostupná jedna meraná hodnota, automaticky sa objaví Obrazovka
výsledkov. Ak je k dispozícii nameraná hodnota, zadávanie vstupných údajov sa
nepreruší.
Výsledky sa zobrazia v zozname na obrazovke podľa toho, ako bol definovaný ich
displej.
Pomocou triediacej funkcie možno, napríklad, zobraziť na začiatku zoznamu kvôli
rýchlemu a ľahkému čítaniu také namerané hodnoty, ktoré sa nachádzajú mimo
určeného rozpätia.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v Zobrazenie výsledkov na strane D-57
Roche
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Obrázok D-27

Obrazovka výsledkov

Výsledky sú podľa ich statusu označené farebným kódom a ikonami:
Hodnota sa nachádza pod fyziologickým rozsahom.

Hodnota sa nachádza nad fyziologickým rozsahom.

Hodnota sa nachádza pod kritickým rozsahom.

Hodnota sa nachádza nad kritickým rozsahom.

Horná hranica meraného rozpätia bola prekročená.

Nameraná hodnota nedosahuje dolnú hranicu meraného rozpätia.

K dispozícii nie je žiadna nameraná hodnota.
Obrázok D-28

Vpravo dole na Obrazovke výsledkov je uvedený čas, ktorý ostáva dovtedy, kým
prístroj bude znovu pripravený na meranie.
Podľa nastavenia možno kvôli presnejšej kontrole nameraných hodnôt určiť dlhšiu
dobu zobrazenia.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v Kapitola 12 Softvérové funkcie, časť Časové limity na

strane D-130.
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Toto tlačidlo umožňuje predčasný návrat na prehľadovú obrazovku ešte pred
uplynutím definovanej doby zobrazenia. Môžete ihneď odštartovať nové meranie.

Výpis
Interná tlačiareň začne tlačiť až potom, ako boli zadané všetky povinné vstupy a na
obrazovke sa objaví prvá nameraná hodnota
Ak je tlačidlo [Print] stlačené skôr, ako sú namerané všetky požadované hodnoty,
tieto sú na výtlači namiesto nameranej hodnoty označené poznámkou "Measurement
in progress" a prebiehajúce meranie nie je ukončené alebo uložené. Vstupné hodnoty
je možné zadávať naďalej aj po prvej výtlači. Meranie je po vytlačení výsledkov
ukončené až keď sú namerané všetky hodnoty, namerané výsledky sú uložené v
dazabázi a odoslané sú aj správy ASTM a POCT1-A.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Automatická správa na strane D-58.

Databáza meraní
Pre vyvolanie databázy stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Pracovisko] > [Databáza merani]

Obrázok D-29

Databáza s výsledkami merania

Výsledky merania sa zobrazia v zozname na obrazovke podľa toho, ako bol
definovaný ich displej.
e Ďalšie podrobnosti pozri v časti Zobrazenie výsledkov na strane D-57.

U niektorých údajov (napr. dátum/čas) je v príslušnom stĺpci k dispozícii triediaca
funkcia.
Pomocou klávesov so šípkami alebo výberom si zvoľte potrebné údaje priamo zo
zoznamu. Vybrané údaje sú zvýraznené tmavomodro.
Databáza má rôzne funkcie, ako "Hľadanie" alebo "Detail" pre lepšie zobrazenie
výsledkov. Kým neoznačíte niekoľko záznamov, nie sú príslušné funkčné klávesy
aktivované.
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Stlačte tlačidlo [Legenda] pre zobrazenie podrobného opisu jednotlivých funkcií.

a Export údajov na USB
1 Zvoľte si v databáze údaje, ktoré chcete exportovať.
2 Stlačte tento kláves, aby sa údaje exportovali na USB pamäťové médium.
3 Dodržujte pokyny na obrazovke.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v Kapitola 12 Softvérové funkcie, časť USB prenos

údajov na strane D-136.

a Výpis z databázy
1 Označte v zozname požadované údaje.
2 Stlačte tlačidlo [Print] (Tlačiť) na pravej strane obrazovky, aby ste spustili tlač.
POZNÁMKA:
Funkcia tlače v databáze sa aktivuje až vtedy, keď označíte v zozname aspoň jednu dátovú
položku.

Acidobázický diagram
S pomocou tohto diagramu môžete ilustrovať acidobázický status jedného merania,
ak sú k dispozícii namerané hodnoty PCO2 a pH.
POZNÁMKA:
Doplňujúce vysvetlenia k informácii o acidobázickom diagrame opísanej v legende sa dajú
vyvolať pomocou tlačidla [Legend] (Legenda).

Obrázok D-30
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a Acidobázický diagram v databáze
Ak chcete vyvolať acidobázický diagram v databáze, stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Pracovisko] > [Databáza meraní] > (zvoľte si príslušné meranie) >
[Acidobázický]

>

Pacientov trendový diagram
S pomocou tohto diagramu sa dá zobraziť na časovej stupnici priebeh jednotlivých
parametrov (namerané a vypočítané hodnoty) pacienta počas 10-dňového obdobia.
POZNÁMKA:
V rovnakom čase sa môžu zobraziť naraz len dva parametre.
Poradie parametrov v pacientovom trendovom diagrame sa dá definovať.

a Prezeranie pacientovho trendového diagramu
1 Pre zobrazenie jednotlivých parametrov v pacientovom trendovom diagrame
stlačte dva klávesy so šípkami.
2 Najnovšie namerané hodnoty sa zobrazia v diagrame celkom vpravo.
Vybraté namerané hodnoty sú označené modrou čiarou.
Príslušné namerané hodnoty sú zobrazené v zobrazovacom poli vpravo.
POZNÁMKA:
Normálny rozsah parametra a rozsah mimo normálneho rozsahu sú označené odlišnými
farbami.

3 S týmito dvomi klávesmi so šípkami môžete vybrať predchádzajúce namerané
hodnoty.

Obrázok D-31
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POZNÁMKA:
Doplňujúce vysvetlenia o pacientovom trendovom diagrame sa dajú vyvolať pomocou tlačidla
[Legend] (Legenda).

a Pacientov trendový diagram v databáze
Ak chcete vyvolať pacientov trendový diagram v databáze, stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Pracovisko] > [Databáza meraní] > (zvoľte príslušné meranie) >
[Tendencia]

>

Nastavenia merania
Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Konfigurácia]

V tomto menu môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:
o

Parametre

o

Dátový vstup

o

Korelácie

o

Zobrazenie výsledkov

Parametre
V tejto oblasti môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:
o

Úprava panelov

o

Jednotky

o

Rozsahy

o

Aktivovať/deaktivovať

o

pH / H+

Úprava panelov
Výberom skupín parametrov možno rôzne parametre aktivovať alebo deaktivovať pre
meranie pokiaľ sú na meranie pripravené.
POZNÁMKA:
Výber možných skupín parametrov závisí od konfigurácie príslušenstva
prístroja.

Skupiny parametrov sa zobrazujú na prehľadovej obrazovke podľa určenia
používateľa. Používateľsky môžu byť definované až tri skupiny parametrov.
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Obrázok D-32

Jednotky
Pomocou tejto funkcie možno podľa potreby prispôsobiť formát a jednotku
parametrov a merania a vypočítané hodnoty.
V závislosti od konfigurácie zariadenia prístroja ku každému parametru možno
prideliť jednu z nasledujúcich jednotiek:

Obrázok D-33

a Zmena jednotiek
1 Zvoľte si v zozname jeden parameter.
2 Keď stlačíte tlačidlo [Ceruzka], objaví sa zadávacie okno.

Obrázok D-34
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3 Stlačením tlačidla si zvoľte požadovanú jednotku.
a Resetnite zmenené jednotky
1 Stlačte tlačidlo [Nastav preddefinované]
Jednotka zvoleného parametra je resetnutá na základné nastavenia prístroja.
Rozsahy
S pomocou tejto funkcie môžete zadať horné a dolné hranice normálneho a
kritického rozsahu každého parametru merania.
POZNÁMKA:
Počas uvedenia do prevádzky sú definované prednastavené rozsahy. Predkonfigurované
implicitné hodnoty sú len referenčné hodnoty a musia sa vždy adaptovať zákazníkom na
špecifickú aplikačnú oblasť.

Obrázok D-35

a Zmena rozsahov
1 Zvoľte si v zozname jeden parameter.
2 Keď stlačíte tlačidlo [Nový], objaví sa zadávacie okno.

Obrázok D-36
Roche
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Pre definované rozsahy zvoleného parametra sú možné nasledujúce doplňujúce
nastavenia:
Pohlavie

o
o
o

Muž
Žena
Všetci

Vek (A/F)

o
o
o
o
o
o

Plod
Novorodenec
2. deň
< 1 rok
> 1 rok
Všetci

Druh vzorky

o
o
o

Krv
Vodná
Všetci

3 Stlačením tlačidla zvoľte požadované nastavenia.
4 Zadajte hornú a dolnú hranicu normálneho rozsahu.
5 Zadajte hornú a dolnú hranicu kritického rozsahu.
6 Keď stlačíte tlačidlo [Ok], sú k dispozícii zmenené rozsahy parametrov.
POZNÁMKA:
Stlačením tlačidla [Edituj] môžete predtým nastavené rozsahy kedykoľvek upraviť.

a Kontrola rozsahov
Ak je tlačidlo [Kontrola rozsahu] aktivované, vykoná sa počas merania kontrola
rozsahu. Ak jedna z definovaných hraníc je poddimenzovaná alebo prekročená, na
výpise merania je uvedené príslušné hlásenie.
Odstráňte kontrolnú značku, aby ste deaktivovali kontrolu rozsahov.
a Resetnutie zmenených rozsahov.
1 Zvoľte si príslušný parameter.
2 Stlačte tlačidlo [Preddefinované].
Normálny rozsah a kritický rozsah zvoleného parametra sa resetnú na základné
nastavenia prístroja.
POZNÁMKA:
Stlačením tlačidla [Vymazanie] môžete nastavenie špecifických rozsahov kedykoľvek upraviť.
Prednastavené hodnoty sa nedajú vymazať.
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Aktivácia/deaktivácia parametrov
V tejto oblasti môžete jednotlivé parametre deaktivovať pre meranie, ako aj pre
kalibráciu.

Parameter je aktivovaný pre merania a pre kalibrácie

Parameter je deaktivovaný pre merania, ale aktivovaný pre kalibrácie

Parameter je deaktivovaný pre merania a pre kalibrácie

a Deaktivovanie parametrov pre meranie
1 Požadovaný parameter deaktivujte stlačením tlačidla.
Farba deaktivovaného parametra sa zmení na svetlozelenú a parameter nie je
zahrnutý do merania dovtedy, kým nie je znovu reaktivovaný.
a Deaktivovanie parametrov pre kalibráciu
1 Požadovaný parameter deaktivujte stlačením tlačidla.[ON].
Deaktivovaný parameter je šedý a označený s "OFF" (vypnutý). Pokiaľ parameter nie
je reaktivovaný, nie je kalibrovaný.

Obrázok D-37

POZOR

Roche
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a Aktivovanie parametra pre kalibráciu
1 Požadovaný parameter aktivujte stlačením tlačidla.[Vypnutý].
Farba aktivovaného parametra sa zmení na zelenú a parameter je označený "Zapnutý".
a Aktivovanie parametra pre meranie
1 Požadovaný parameter aktivujte stlačením tlačidla.
Farba aktivovaného parametra sa zmení na tmavozelenú.
pH / H+
S pomocou tejto funkcie je možné prepínať medzi pH a H+.
Stlačením tlačidla zvoľte požadovaný displej.

POZNÁMKA:
Ak prepnete z pH na H+ alebo z H+ na pH, možno budete musieť znovu premerať a nastaviť
prípadné korekčné faktory pre pH alebo H+, nakoľko priama konverzia nie je možná.

Dátový vstup
V tejto oblasti môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:
o

Vstupné hodnoty

o

Povinný vstup

o

Prednastavené hodnoty

o

ID pacienta

Vstupné hodnoty
S pomocou tejto funkcie môžete určiť vstupné hodnoty, ktoré sa majú zobraziť na
obrazovke vstupných hodnôt.
e Pozri Obrazovka vstupných údajov na strane D-42.
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a Definovanie vstupnej hodnoty
1 Vyberte si zo zoznamu príslušnú vstupnú hodnotu.

Obrázok D-38

2 Pomocou tlačidiel [Posuň vyššie] a [Posuň nižšie] môžete zmeniť polohu
vstupných hodnôt v zozname.
3 Ak chcete upraviť niektorú vstupnú hodnotu, stlačte tlačidlo [Edituj zoznam].
Objaví sa nasledujúca obrazovka:

Obrázok D-39

Na ľavom okraji obrazovky sa nachádza zoznam všetkých možných vstupných
hodnôt.
Ak sa má niektorá vstupná hodnota zobraziť po meraní na obrazovke vstupných
hodnôt, musíte si ju najprv zvoliť v zozname vľavo.
S pomocou oboch klávesov so šípkami v strede presuňte požadovanú vstupnú
hodnotu do oblasti "Zobrazené hodnoty".
Teraz je vstupná hodnota dostupná na obrazovke vstupných hodnôt.

Roche
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Povinný vstup
Každá vstupná hodnota môže byť tiež definovaná ako povinný vstup. Ak je niektorý
vstup definovaný ako povinný vstup, po meraní obrazovka vstupných hodnôt sa
zobrazí až vtedy, keď všetky povinné vstupy boli zadané ako celok.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Povinný vstup na strane D-43.

Ak sa niektorý povinný vstup nezohľadní, meranie sa automaticky zavrhne.
POZOR

Vstupná hodnota sa môže definovať ako povinný vstup v zozname "Vstupné
hodnoty".
a Definovanie hodnoty ako povinného vstupu
1 Vyberte si zo zoznamu príslušnú vstupnú hodnotu.
2 Stlačte tlačidlo [Povinné zadanie].
POZNÁMKA:
Povinný vstup je označený hviezičkou [*] a farebným pozadím.

3 Teraz je vybraná povinná vstupná hodnota dostupná na obrazovke vstupných
hodnôt.
Prednastavené hodnoty
K niektorým vstupným hodnotám (napr. pacientova teplota) môžu byť priradené
prednastavené hodnoty (napr. 37 °C). Pri uskutočnení merania sa tieto štandardné
hodnoty automaticky zobrazia na obrazovke vstupných hodnôt.
a Zadanie prednastavených hodnôt
1 Vyberte si zo zoznamu príslušnú vstupnú hodnotu.
2 Stlačte tlačidlo [Nastav preddefinovanú hodnotu].
3 Vstupnú hodnotu môžete zmeniť jedným z týchto úkonov:
O

Zvoliť si jednu z prednastavených voliteľných možností.

O

Vykonať manuálny vstup. Potvrdiť zmenu stlačením tlačidla [Ok].

4 Po stlačení tlačidla [Zatvorenie] sú prednastavené hodnoty opäť dostupné.
ID pacienta
S pomocou tejto funkcie môžete definovať vstupnú masku pre zadávanie ID pacienta.
Pre konfigurovanie vstupnej masky stlačte kláves [Ceruzka].
Pri definovaní vstupnej masky môžete používať nasledujúce znaky:
$

Číslo

#

Písmeno

*

Ľubovoľný znak

Iné znaky

Roche
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Korelácie
Nastavenie korelačných faktorov má priame dôsledky pre správnosť výsledkov merania.
VÝSTRAHA

Korelačné nastavenia sa musia vždy verifikovať pomocou porovnávacích meraní.

Táto funkcia sa používa na definovanie korelačných faktorov u jednotlivých
parametroch merania. Korelačné faktory sú definované na to, aby sa výsledky
prístroja presne prispôsobili iným existujúcim analytickým systémom.
Pre každý meraný parameter sa môže zadať strmosť a hodnota offsetu.

Obrázok D-40

POZNÁMKA:
Implicitné hodnoty ofsetu a strmosti sú vždy prednastavené na 0,0 a 1,0.

a Zmena korelácií
1 Ak chcete zmeniť prednastavenia, stlačte tlačidlo [Nový].
Otvorí sa ďalšie okno:

Obrázok D-41

2 S pomocou oboch kláves so šípkami môžete zvoliť požadovaný parameter a druh
vzorky.
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3 Ak chcete zadať nové hodnoty, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
4 Keď stlačíte tlačidlo [Ok], sú nové hodnoty k dispozícii.
Modifikované hodnoty sú pri meraní a v protokole merania príslušne označené
skratkou (c).
POZNÁMKA:
Nakonfigurované korekčné faktory nemajú žiaden vplyv na QC-merania.

POZNÁMKA:
Stlačením tlačidla [Edituj] môžete predtým definované korelačné nastavenia kedykoľvek
upraviť.

POZNÁMKA:
Ak pomocou funkcií [Utility] > [Konfigurácia] > [Meranie] > [Parameter] > [pH / H+]
prepnete z pH na H+ alebo z H+ na pH, možno budete musieť znovu premerať a
nakonfigurovať niektoré korekčné faktory pre pH alebo H+, nakoľko priama konverzia nie je
možná.

a Odstráňte všetky korelácie
1 Stlačte tlačidlo [Preddefinované].
Parametre sa resetnú na základné nastavenia prístroja.

Zobrazenie výsledkov
Displej
V tejto oblasti môžete konfigurovať nastavenia určujúce displej merania a
vypočítaných hodnôt na obrazovke výsledkov (Zobrazenie výsledkov).

Obrázok D-42

V stĺpci "Dostupné hodnoty" sú uvedené všetky namerané a vypočítané hodnoty.
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1 Vyberte si zo zoznamu príslušné meranie alebo vypočítanú hodnotu.
2 S pomocou oboch klávesov so šípkami v strede presuňte označenú hodnotu do
oblasti "Vybrané hodnoty".
3 Ak chcete zvoliť všetky merania a vypočítané hodnoty v zozname, stlačte oba
dvojité klávesy so šípkami v strede.
Keď stlačíte tlačidlo [Zatvorenie], sú zvolené hodnoty k dispozícii.
Automatická správa
S pomocou tejto funkcie môžete definovať rôzne nastavenia tlačiarne pre meranie. K
dispozícii sú nasledovné možnosti:
Automatická tlač

Ak je táto funkcia aktivovaná, tlačiareň automaticky
vytlačí výsledky merania.

Počet výtlačkov

U automatickej tlače určuje počet výtlačkov (max. 3).

Tlačiareň lístkov
Táto funkcia umožňuje vytlačiť správu o meraní na externej tlačiarni lístkov.
a Aktivujte tlačiareň lístkov
Tlačiareň lístkov aktivujte zvolením možnosti [On] v oblasti "Aktivuj tlačiareň
výpisov".
a Aktivovať automatickú tlač
Pre automatickú tlač výsledkov merania zvoľte [On] v oblasti "Aktivuj automatický
výpis".
a Konfigurovať tlačiareň lístkov
Pre importovanie konfiguračného súboru (XML) stlačte tlačidlo [Importuj súbor] v
oblasti "Načítaj konfiguračný súbor".
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Zapisovanie nameraných, zadaných a vypočítaných hodnôt
Namerané hodnoty (závisí od verzie):
PO2

Parciálny tlak kyslíka

PCO2

Parciálny tlak oxidu uhličitého

pH

Záporný dekadický logaritmus aktivity oxóniových (vodíkových) iónov

Na

+

Koncentrácia sodných iónov

K+
Cl

Koncentrácia draselných iónov

–

Koncentrácia iónov chlóru

2+

Koncentrácia iónov vápnika

Ca

Hct

Hematokrit

tHb

Celková koncentrácia hemoglobínu

O2Hb

Oxyhemoglobín

HHb

Deoxyhemoglobín

COHb

Karboxyhemoglobín

MetHb

Methemoglobín

SO2

Funkčné nasýtenie kyslíkom

Bili

Bilirubín (novorodenecký)

Glu

Glukóza

Lac

Laktát

Vypočítané hodnoty:
H+

Koncentrácia vodíkových iónov

cHCO3

Návod na používanie · Verzia 4.0

Koncentrácia bikarbonátu v plazme

ctCO2(P)

Celková koncentrácia CO2 v plazme

ctCO2(B)

Celková koncentrácia oxidu uhličitého v krvi

BE

Nadbytok báz v krvi

BEact

Nadbytok báz v krvi pri aktuálnom nasýtení kyslíkom

BEecf

Bázický nadbytok extracelulárnej tekutiny

BB

Pufrové bázy

ctO2

Celková koncentrácia kyslíka

pHst

Normálna hodnota pH

cHCO3–st

Normálna koncentrácia bikarbonátu v plazme

PAO2

Parciálny tlak kyslíka v alveolárnom vzduchu

RI

Respiračný index

nCa

Roche

–

2+

Štandardizované ionizované kalcium (pH = 7,4)

Qs/Qt

Shunt – kvocient oboch rozdielov medzi koncentráciami kyslíka

Qt

Rozdiel v koncentrácii kyslíka medzi alveolárnou a zmiešanou žilnou
krvou

P50

Parciálny tlak kyslíka pri 50 % nasýtení kyslíkom vypočítaný s SO2 ako
nameranou hodnotou.

FO2Hb

Čiastočné nasýtenie kyslíkom
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SO2

Saturácia kyslíkom

SO2(c)

Funkčné nasýtenie kyslíkom vypočítané s P50 ako vstupnou hodnotou

AaDO2

Alveolárno-arteriálny parciálny tlak kyslíka

a/AO2

Pomer alveolárno-arteriálneho parciálneho tlaku kyslíka

avDO2

Rozdiel medzi alveolárno-žilnou hladinou kyslíka

AG

Vzdialenosť medzi aniónmi

MCHC

Stredná korpuskulárna koncentrácia hemoglobínu

Osm

Osmolalita

OER

Oxygen extraction ratio (Pomer extrakcie kyslíka)

Hct(c)

Hct vypočítané z tHb

P/F index

Pomer PaO2/FIO2

BO2

Kyslíková kapacita

Vypočítané parametre pri pacientovej teplote:
PAO2t

Alveolárny parciálny tlak kyslíka pri pacientovej teplote

RIt

Respiračný index pri pacientovej teplote

AaDO2
a/AO2

t

t

pHt

Alveolárno-arteriálny parciálny tlak kyslíka pri pacientovej teplote
pH pri pacientovej teplote

PCO2
PO2

Alveolárny cievny tlak kyslíka pri pacientovej teplote

t

t

H+t

PCO2 pri pacientovej teplote
PO2 pri pacientovej teplote
Koncentrácia vodíkových iónov pri pacientovej teplote

Vstupné hodnoty

Roche
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R

Výmenný kvocient plynov

FIO2

Podiel kyslíka vo vdychovanom vzduchu

tHb(e)

Zadaná hodnota tHb (nemeraná)

Hb faktor

Slúži na výpočet hodnôt Hct(c) z hodnôt tHb.
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Dodatočne:
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Návod na používanie · Verzia 4.0

o

ID pacienta

o

ID operátora

o

Diagnóza

o

Číslo poisťovne

o

Dátum/čas prijatia

o

Medikácia

o

Krstné meno

o

Stav pri príjme

o

Druh kódu diagnózy

o

Priezvisko

o

Deň/hodina odberu

o

Kód rizika

o

Druhé krstné meno

o

Druh vzorky

o

Izolačný status

o

Prípona

o

Druh krvi

o

Vent. režim

o

Dievčenské meno

o

Miesto vpichu

o

Dýchací prístroj

o

Titul

o

ID vzorky

o

VT

o

Pohlavie

o

Nádobka na vzorku

o

Svýskyt

o

Deň narodenia

o

Klinika

o

PEEP

o

Vek (A/F)

o

Nemocničná služba

o

CPAP

o

Rodinný stav

o

Oddelenie

o

PIP

o

Náb. príslušnosť

o

Oddelenie

o

MAP

o

Etnická príslušnosť

o

Umiestnenie

o

Ti

o

Pacientov jazyk

o

Lekár

o

Te

o

Adresa

o

Prijatý (kým)

o

MV

o

Telefón č.

o

Fakturačný kód

o

Apodiel

o

Veľkosť

o

Číslo objednávky

o

Rýchlosť toku

o

Hmotnosť

o

Prístupové číslo

o

24 h moč

o

Teplota

o

Dátum/čas prepustenia

o

Test ALLEN

o

Diéta

o

Zmenený dátum/čas

o

Poznámka 1 – 5

o

Provizórne číslo pacienta

o

Komentár
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Kontrola kvality

Z bezpečnostných dôvodov sa musia denne vykonávať kontrolné merania kvality.
Táto kapitola opisuje všetky kroky potrebné na vykonanie úspešného merania QC
(kontroly kvality).
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Všeobecne o koncepcii kontroly kvality
Ak sa merania QC vykonajú neúplne alebo sa tieto výsledky ignorujú, môže to viesť u pacienta
k nesprávnym meraniam a tým aj k nesprávnym klinickým rozhodnutiam.
VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu osôb!

Celková koncepcia QC
Roche sa vždy usiluje o to, aby jeho výrobky zodpovedali najvyšším kvalitatívnym
normám. Táto kvalitatívna bdelosť je výsledkom zmyslu pre zodpovednosť voči
zákazníkovi a pohode pacienta.
Kontrola kvality je dôležitý prvok tejto požiadavky.
Roche poskytuje vodné materiály pre QC, ako je kazeta pre automatickú kontrolu
kvality cobas b 123 AutoQC Pack ap., aby analyzátor cobas b 123 POC system
dodával merania vysokej kvality, ktoré chránia zákazníka a jeho pacientov.
Pre zabezpečenie kvality výsledkov QC musíte po každej výmene senzorovej kazety
(Sensor Cartridge), kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) a po uvedení
prístroja do prevádzky zbehnúť kontrolu kvality na troch úrovniach (1 = nízka, 2 =
normálna, 3 = vysoká).
Okrem toho sa požaduje medzi dvomi automatickými 2-bodovými kalibráciami
najmenej jedno meranie QC na alternatívnych úrovniach (nízka, normálna, vysoká).
Napríklad:

24 hodín
--------

Obrázok D-43

Kal. 2P

Level 1

Kal. 2P

Level 2

Kal. 2P

Level 3

Kal. 2P

Level 1

Grafické zobrazenie celkovej koncepcie QC

POZNÁMKA:
Namiesto 2-bodovej kalibrácie možno vykonať systémovú kalibráciu.
Automatická systémová kalibráciu vždy zahrnuje kompletnú 2-bodovú kalibráciu.

Denne vykonajte aspoň dva kontrolné testy kvality na rôznych úrovniach alebo
častejšie podľa miestnych predpisov.
POZNÁMKA:
Merania QC sa nesmú zbehnúť bezprostredne pred 2-bodovou kalibráciou!

Kontrola kvality sa uskutočňuje porovnaním dvoch známych cieľových rozpätí
materiálov pre QC s výsledkami zariadenia.
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Celková koncepcia QC

V ponuke sú nasledujúce kontrolné materiály:
o

cobas b 123 Kazeta pre automatickú kontrolu kvality AutoQC Pack:
O

TRI-LEVEL: Hladina 1 – 3

O

BI-LEVEL: Hladina 1 + 3(a)

O

LEVEL 2(a)

Len pre analyzátor cobas b 123 POC system s modulom automatickej kontroly
AutoQC
o

COMBITROL PLUS B (kontrolný materiál pre manuálne meranie QC)
O

Dostupný v troch rôznych hladinách.

Pre COMBITROL PLUS B platí nasledujúce:
Farebné kódovanie ampuliek
COMBITROL PLUS B

Ampulky na QC sú kvôli ľahšej identifikácii farebne kódované:
Červená

Hladina 1

Žltá

Hladina 2

Modrá

Hladina 3

Na štítkoch jednotlivých ampuliek je čiarový kód, ktorý obsahuje číslo šarže.
Cieľové rozsahy uvedené v príbalovom letáku je treba chápať ako rozsahy 2σ
(σ = štandardná odchýlka; napr. pre PO2, 2σ = 12 mmHg, 1σ = 6 mmHg).
e Ďalšie podrobnosti pozri v časti Dôležitá informácia pre vyhodnotenie výsledkov QC na

strane D-67.

Obrázok D-44

Text príbalového letáku COMBITROL PLUS B

(a) Bude dostupné až neskôr po uvedení analyzátora cobas b 123 POC system na trh.
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D-66

December 2011
Návod na používanie · Verzia 4.0

cobas b 123 POC system

9 Kontrola kvality
Dôležitá informácia pre vyhodnotenie výsledkov QC

Dôležitá informácia pre vyhodnotenie výsledkov QC
Vyhodnotenie závisí od toho, ktoré rozsahy σ vykazujú výsledky QC:
o

Meraná hodnota sa nachádza vo vnútri rozsahu "cieľovej hodnoty ± 2σ"
Nie je potrebná žiadna následná akcia! Parameter je v poriadku.
Výsledok QC je bezchybný a parameter je/ostáva aktivovaný pre ďalšie merania.

o

Meraná hodnota je mimo rozsah "cieľovej hodnoty ± 2σ"
Dôsledok: Parametru sa určí dôsledok QC.
Výsledok merania QC nie je akceptovateľný. Parameter je pre ďalšie merania
zablokovaný a môže sa uvoľniť pre ďalšie merania pacientov, až keď sa podarí
problém odstrániť.
e Pozri časť Odstránenie dôsledkov QC na strane D-86.

POZOR

Ak problém pretrváva, vymeňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) a/alebo informujte
centrum zákazníckej podpory Roche!

Meranie QC
Pre zabezpečenie kvality výsledkov QC musíte po každej výmene senzorovej kazety
(Sensor Cartridge), kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) a po uvedení
prístroja do prevádzky zbehnúť kontrolu kvality na troch úrovniach (1 = nízka, 2 =
normálna, 3 = vysoká).
Okrem toho sa požaduje medzi dvomi automatickými 2-bodovými kalibráciami
najmenej jedno meranie QC na alternatívnych úrovniach (nízka, normálna, vysoká).
e Pozri Celková koncepcia QC na strane D-65.

K dispozícii sú nasledujúce merania QC:

Roche
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o

Meranie AutoQC (voliteľné)

o

Manuálne meranie AutoQC (voliteľné)

o

Manuálne meranie QC
O

S kontrolnými materiálmi Roche, napr. s COMBITROL PLUS B

O

S materiálmi iných výrobcov (použitie sa neodporúča!)
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Meranie AutoQC
AutoQC sa automaticky spustí vo vopred určený čas podľa nastavení v plánovači QC.

Obrázok D-45

Zobrazenie QC plánovača

e Ďalšie podrobnosti pozri v časti Nastavenia na kontrolu kvality na strane D-76.

POZNÁMKA:
U automatického merania AutoQC sa na konci merania QC neobjaví Obrazovka výsledkov s
výsledkami QC. výsledky QC môžete kedykoľvek vidieť a vytlačiť z databázy pod [Pracovisko]
> [Databáza QC].

Manuálne meranie AutoQC
POZNÁMKA:
Manuálne meranie QC je možné len za stavu "Ready" (Pripravený)!
Ak prístroj nie je pripravený na meranie, je tlačidlo [Meranie QC] deaktivované.

Ak chcete spustiť manuálne aktivované meranie AutoQC z menu "Pracovisko", stlačte
nasledujúce tlačidlo:
h [meranie QC]
Objaví sa nasledujúca obrazovka:

Obrázok D-46

Obrazovka výberu materiálu

Meranie AutoQC sa spúšťa stlačením požadovanej úrovne, t. j. tlačidla [Hladina 1],
[Hladina 2] alebo [Hladina 3].
POZNÁMKA:
Ak sa spotrebujú všetky ampulky istej úrovne z kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack),
príslušné tlačidlo [Hladina] je pre voľbu zablokované.
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Manuálne meranie QC s COMBITROL PLUS B
POZNÁMKA:
Pred manuálnym meraním QC musíte definovať zodpovedajúci materiál pre QC.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Definícia materiálu na strane D-79.

POZNÁMKA:
Materiál na kontrolu kvality COMBITROL PLUS B sa musí prispôsobiť teplote miestnosti
najmenej 24 hodín pred použitím.

Choďte na menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Meranie QC]
1 Vyberte z balenia ampulku príslušnej úrovne z požadovaného materiálu pre QC.
2 Pomocou čítačky čiarového kódu naskenujte čiarový kód zo štítku ampulky.
Akonáhle je materiál detegovaný, používateľské rozhranie automaticky prepne na
nasledujúci krok (pozri bod 3).
Ak pre zadávanie údajov nemáte k dispozícii čítačku čiarového kódu, odčítajte číslo
šarže z ampulky a zadajte ho manuálne s pomocou tlačidla [Ceruzka].
3 Porovnajte údaje na obrazovke s údajmi na materiáli pre QC.
POZNÁMKA:
Ak sa zvolí nesprávny materiál pre kontrolu kvality, môžete sa vrátiť k menu "Prehľad"
pomocou tlačidla [Zrušeniei].

4 Stlačte nasledovné tlačidlá, aby ste spustili meranie QC.
h [Začiatok merania z kapiláry]
5 Vstup vzorky pre QC je pripravený, vstupná jednotka vzorky sa posúva do polohy.
Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
Počas toho poklepkajte ampulku nechtom na prste, aby sa vyprázdnila tekutina z
hrdla ampulky.
6 Otvorte ampulku zalomením.
Aby nedošlo pri rozlomení ampulky k zraneniu, chráňte si ruky rukavicami a celulózou.
Kontrolný materiál použite v rozpätí pol minúty po otvorení.
Nikdy nepoužite ampulku dva razy!
Odporúčame vám, aby ste použili adaptér na ampulky.
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Po prípravnom čase sa objaví nasledujúca obrazovka:

Obrázok D-47

7 Vykonajte meranie priamo z ampulky s pomocou ampulkového adaptéra.
Adaptér (pozri nižšie) zasuňte pevne do plniaceho otvoru.

A

Ampulka s adaptérom

Obrázok D-48

8 Na spustenie aspirácie stlačte tlačidlo [Áno].
Kontrolný materiál sa nasaje.
9 Po výzve "Vyber kapiláru" vytiahnite adaptér a stlačte [Áno].
10 Začne sa meranie QC.
e O výsledkoch QC pozri časť Displej výsledkov QC na strane D-72.
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Manuálne meranie QC s materiálmi iných výrobcov

Roche neodporúča vykonávať manuálne meranie QC pomocou materiálov iných výrobcov!
POZOR

Choďte na menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Meranie QC]
1 V oblasti "Iné QC" označte funkciu [Zvoľ materiál QC].
POZNÁMKA:
Výber cudzieho materiálu je možný len vtedy, ak je materiál známy cobas b 123 POC system.

2 Zvoľte požadovaný materiál vo výberovom zozname a stlačte [OK].
3 Porovnajte údaje na obrazovke s údajmi na materiáli pre QC.
4 Spustite meranie QC v kapilárnom režime.
5 Merajte cudzí materiál podľa pokynov v príbalovom letáku.
Aby nedošlo pri rozlomení ampulky k zraneniu, chráňte si ruky rukavicami a celulózou.
Kontrolný materiál použite v rozpätí pol minúty po otvorení.
Nikdy nepoužite ampulku dva razy!
Odporúčame vám, aby ste použili adaptér na ampulky.

6 Dodržujte pokyny na obrazovke.
e O výsledkoch QC pozri časť Displej výsledkov QC na strane D-72.
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Displej výsledkov QC
POZNÁMKA:
Po vložení vzorky pre QC dôjde k automatickej premene Obrazovky výsledkov len vtedy, ak bol
ampulkový adaptér správne odstránený a odstránenie ampulkového adaptéra bolo potvrdené
na prístroji stlačením tlačidla [Áno].

POZNÁMKA:
U automatického merania AutoQC sa na konci merania QC neobjaví Obrazovka výsledkov s
výsledkami QC. výsledky QC môžete kedykoľvek vidieť v databáze pod [Pracovisko] >
[Databáza QC].

Zatiaľ čo postupuje meranie QC, môžete zadať, napríklad, ID používateľa.
Akonáhle je výsledok QC k dispozícii, automaticky sa objaví Obrazovka výsledkov.
Výsledky sa zobrazia v zozname na obrazovke podľa toho, ako bol definovaný ich
displej.
Triediaca funkcia podľa "Stav" umožňuje rýchlo nájsť, napríklad, také namerané
hodnoty QC, ktoré sa nachádzajú mimo určeného rozsahu.
e Pozri časť Nastavenia na kontrolu kvality na strane D-76!

Obrázok D-49

Obrazovka výsledkov

Výsledky QC sú v závislosti od stavu označené ďalším textom:
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Odstraňovanie problémov QC na strane D-87.

Roche
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OK

výsledky QC sa nachádzajú vo vnútri cieľového rozsahu

nOK

Výsledky QC sa nachádzajú mimo cieľového rozsahu
(príslušné riadky majú červené pozadie)

Tabuľka D-5

Displej stavu QC
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POZNÁMKA:
Pre optimálny displej výsledkov QC na obrazovke a na výpise sú hodnoty QC zaokrúhlené. Pri
hodnotení jednotlivých výsledkov QC sa však používajú nezaokrúhlené výsledky.
To môže spôsobiť, že výsledok je vyhodnotený ako "nOK" (nie OK) napriek tomu, že výsledok
QC zdanlivo leží vo vnútri cieľového rozsahu.
Tento postup si vyžaduje softvér a nemá za následok zvýšenie pacientovho rizika!

Ručné potvrdenie výsledkov QC

Pre manuálne potvrdenie výsledkov QC stlačte tlačidlo [Akceptovanie].
Výsledky QC sú potvrdené manuálne a uložené.

Ručné odmietnutie výsledkov
QC

Ak výsledky QC nechcete potvrdiť, stlačte tlačidlo [Odmietni].
výsledky QC nie sú potvrdené, no uložia sa v oddelenej oblasti
databázy.

Správa o QC
Akonáhle sú k dispozícii všetky výsledky QC, prístroj automaticky vytlačí Správu o
QC, ak to bolo určené v menu "Konfigurácia".
Stlačte tlačidlo [Print] (Tlačiť) na pravej strane obrazovky, aby ste získali vytlačený
výpis.
e Ďalšie podrobnosti pozri v časti Automatická správa na strane D-81.
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Levey-Jenningsov diagram
Levey – Jenningsov diagram znázorňuje priebeh kontrol kvality na jednotlivých
úrovniach.
Pre vyvolanie Levey – Jenningsovho diagramu stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Prehľad] > [Levey – Jenningsov diagram]

Obrázok D-50

Levey – Jenningsov diagram

POZNÁMKA:
Stlačením tlačidla [Legend] (Legenda) môžete vyvolať vysvetlenia Levey – Jenningsovho
diagramu.

a Vytvorenie Levey – Jenningsovho diagramu
1 Pomocou kláves so šípkami v hornom pravom rohu si zvoľte príslušný parameter.
2 Na definovanie zobrazenia požadovaného časového rámca meraní QC použite
tlačidlo [Ceruzka].
3 Predošlé merania si môžete navoliť dolnými klávesmi so šípkami.
Zobrazené merania sú označené modrou čiarou.
Príslušné namerané hodnoty sú zobrazené v zobrazovacom poli vpravo.
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a Levey – Jenningsov diagram v databáze
Ak chcete vyvolať Levey – Jenningsov diagram v databáze, stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Pracovisko] > [Databáza QC] > (označiť príslušné meranie QC) >
>

Databáza QC
Správa o QC sa môže z databázy kedykoľvek vytlačiť.
Pre vyvolanie databázy stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Pracovisko] > [Databáza QC]

Obrázok D-51

Databáza s výsledkami QC

Výsledky sa zobrazia v zozname na obrazovke podľa toho, ako bol definovaný ich
displej.
e Ďalšie podrobnosti pozri v časti Zobrazenie výsledkov na strane D-81.

U niektorých dát (napr. deň/čas) je v príslušnom stĺpci k dispozícii triediaca funkcia.
Prvý stĺpec sumarizuje celkový stav všetkých parametrov jedného merania QC Na
tento účel sa používajú nasledujúce symboly:
U tohto merania QC nebol žiaden parameter zaťažený
výstrahou QC alebo uzáverom QC.
U tohto merania QC bol jeden parameter alebo viac parametrov zaťažených
výstrahou QC alebo uzáverom QC.

Požadované údaje si zvoľte pomocou klávesov so šípkami alebo výberom
požadovaných údajov priamo zo zoznamu. Vybrané údaje sú zvýraznené
tmavomodrou farbou.
Databáza má rôzne funkcie, ako "Hľadanie" alebo "Detail" pre lepšie zobrazenie
výsledkov QC. Príslušné funkčné klávesy sa aktivujú až vtedy, ak označíte viaceré
záznamy.
Stlačte tlačidlo [Legend] (Legenda) pre podrobný opis jednotlivých funkcií.
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a Export údajov na USB
1 Označte v databáze údaje, ktoré chcete exportovať.
2 Stlačte tento kláves, aby sa údaje exportovali na USB pamäťové médium.
3 Dodržujte pokyny na obrazovke.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v Kapitola 12 Softvérové funkcie, časť USB prenos

údajov na strane D-136.

a Výpis z databázy
1 Vyberte si zo zoznamu požadované údaje.
2 Stlačte tlačidlo [Print] (Tlačiť) na pravej strane obrazovky, aby ste spustili tlač.
POZNÁMKA:
Funkcia tlače v databáze sa aktivuje až vtedy, keď označíte v zozname aspoň jednu dátovú
položku.

Nastavenia na kontrolu kvality
Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Konfigurácia] > [Kontrola kvality]
Na ľavom okraji obrazovky sa objaví strom menu pre výber rôznych nastavení.
Na kontrolu kvality sa dajú nakonfigurovať nasledujúce nastavenia:
o

Časy a intervaly

o

AutoQC ako následná akcia

o

Definícia materiálu

o

Zobrazenie výsledkov

o

Pravidlá a dôsledky

POZNÁMKA:
Použitie čítačky čiarového kódu nielen že uľahčuje zadanie dát o materiáli pre QC, ale tiež
zabráni zadaniu nesprávnych údajov!
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Časy a intervaly
V plánovači AutoQC sa môžu definovať merania AutoQC.
Kvôli presnému plánovaniu QC sa na časovej stupnici popri časoch merania AutoQC
zobrazujú aj termíny kalibrácie.

Obrázok D-52

Plánovač AutoQC

Načítať výrobcovu schému QC
Ak chcete prevziať výrobcom odporúčanú schému QC, môžete stlačiť tlačidlo
[Zadaj schému QC od výrobcu].
Odporúčaná schéma QC obsahuje požadovaný počet denných meraní QC na celý
týždeň. Táto schéma QC automaticky prispôsobí čas merania QC času spustenia
kalibrácie systému a intervalu 2-bodovej kalibrácie.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Celková koncepcia QC na strane D-65.

Vytvorenie nového časového bodu QC
1 S pomocou klávesov so šípkami označte príslušný deň týždňa pre nové zadanie.
2 S pomocou tlačidla [Nový] môžete definovať nový časový termín QC.
Otvorí sa ďalšie vstupné okno:

Obrázok D-53
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3 S pomocou tlačidla [Ceruzka] môžete nastaviť čas spustenia.
4 Stlačením príslušného tlačidla označte požadovanú hladinu.
Aktivovaná hladina má tmavomodré pozadie.
5 Stlačte tlačidlo [OK].
Nový termín QC je teraz k dispozícii v označený deň v týždni.
Skopírovať denný profil
Po vykonaní všetkých nastavení na niektorý deň sa môžu tieto skopírovať do
ostatných dní v týždni.

Obrázok D-54

1 Keď stlačíte tlačidlo [Kopírovanie], objaví sa ďalšie zadávacie okno:

Obrázok D-55

Zadávacie okno

2 Označte jeden alebo viac požadovaných dní v týždni a stlačte tlačidlo [Ok].
POZNÁMKA:
Označené dni v týždni majú tmavomodrý podklad; deň v týždni, ktorý sa má skopírovať, má
svetlomodré pozadie!

Termíny QC sú teraz k dispozícii v označené dni v týždni.
Úprava jestvujúceho časového bodu QC
1 S pomocou klávesov so šípkami označte príslušný deň týždňa na úpravu.
2 Označte existujúci štartovací čas v zozname a stlačte tlačidlo [Edituj].
3 Zadajte nový štartovací čas alebo úroveň.
4 Stlačte tlačidlo [OK], aby ste uložili zmeny.
Môžete upraviť zadanie, ktoré bolo už definované.
Môžete vymazať zadanie, ktoré bolo už definované.
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Merania AutoQC ako následná činnosť
POZNÁMKA:
Pre zabezpečenie kvality výsledkov musíte po každej výmene senzorovej kazety (Sensor
Cartridge), po každej výmene kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) a po každom
opätovnom spustení prístroja zbehnúť kontrolu kvality na všetkých troch úrovniach (1 = nízka,
2 = normálna, 3 = vysoká).

S pomocou tejto funkcie môžete vopred nakonfigurovať merania AutoQC. V prípade
výskytu príslušného podnetu/príhody sa merania AutoQC spúšťajú a vykonávajú
automaticky
Pre konfiguráciu jednotlivých meraní AutoQC použite tieto dva klávesy so šípkami.

Definícia materiálu
V oblasti [Utility] > [Konfigurácia] >[Kontrola kvality] > [Definovanie materiálu] >
Obrasť [Nastavenie], nastavenia pre jednotlivé materiály pre QC sú nakonfigurované.
POZNÁMKA:
Kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoPack) je automaticky definovaná načítaním
údajov na čipe.
Nie je potrebná žiadna ďalšia definícia materiálu!

Definovanie nového materiálu pre QC
1 Stlač tlačidlo [Nový].

Obrázok D-56

2 Pomocou čítačky čiarových kódov načítaj z príbalového letáku kódy materiálu a
rozsahov (1-3).
3 Stlačením tohto tlačidla zobrazíš limity rozsahu.
4 Obrazovku zatvoríš stlačením tlačidla [OK].
5 Stlačením tlačidla [OK] pridáš nový materiál.
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Editovanie existujúceho kontrolného materiálu
Nastavenie individuálnych
limitov rozsahu

Nastavenie limitov má nasledovné obmedzujúce podmienky a hranice:
o

o

Počiatočná hodnota je aktuálnou platnou hodnotou pre horný/spodný limit:
O

Továrensky nastavená hodnota (2SD)

O

Hodnota RiliBÄK (Smernice Nemeckej federálnej lekárskej spoločnosti)
(počítaná z továrensky nastavenej hodnoty)

O

Predošlá nakonfigurovaná hodnota

Je nevyhnutné sa presvedčiť, že hodnota zadaná obsluhou pre horný limit, je
väčšia ako pre spodný limit.
Zadanie dvoch rovnakých hodnôt pre horný a spodný limit nie je dovolené.

o

Pri zadávaní individuálnych limitov sú ich hodnoty obmedzené továrensky
nastavenými limitmi. Tieto limity nemôžu byť prekročené , pretože by neboli
splnené systémové špecifikácie.

Obrázok D-57

1 Príslušný materiál vyber zo zoznamu a stlač tlačidlo [Rozsahy].
2 V okne určenom pre zmenu príslušného limitu vyber parameter, ktorý chceš
modifikovať, a vlož príslušné nové cieľové hodnoty.
V stĺpci "Typ" je ku konfiguračnému pravidlu pridané písmeno (E)

Obrázok D-58
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Editovanie dolného limitu rozsahu cieľovej hodnoty.
Editovanie horného limitu rozsahu cieľovej hodnoty.
Hodnoty zadané vo vybranom riadku sú vymazané a opätovne sú
nastavené východiskové hodnoty.
Všetky zadané hodnoty sú vymazané a opätovne sú nastavené
východiskové hodnoty.

3 Po stlačení tlačidla [OK] a potvrdení správy:
[Potvrď zmeny rozsahov QC], prístroj prevezme a aktivuje novozadané limity
rozsahu.
Korekcia limitov rozsahu
potrebná kvôli novým
špecifikáciám výrobcu

POZOR

Korekcia limitov rozsahu pre známe kontrolné materiály potrebná kvôli novým
špecifikáciám výrobcu Roche sa robí modifikačným štítkom s čiarovým kódom, ktorý
je dostupný u zástupcov firmy Roche. Sprievodný list k nemu obsahuje zoznam
parametrov, pre ktoré sú nové limity dodávané.
Ak boli pre niektorý z parametrov ovplyvnených korekciou limitu rozsahu nakonfigurované
individuálne limity rozsahu, budú tieto prepísané a nastavené budú nové továrenské hodnoty
(2SD) a prevzaté budú nemecké limity RiliBÄK odvodené od týchto hodnôt.
V stĺpci “Typ” je vymazaný identifikátor (E)!
Limity parametrov, ktoré nie sú ovplyvnené korekciou limitu rozsahu, zostávajú nezmenené.
Akékoľvek individuálne limity budú zachované a označené pomocou (E).

Stlačte tlačidlo [New]. Všetky štyri čiarové kódy musia byť načítané pomocou čítačky
čiarových kódov.
e Pozri Definovanie nového materiálu pre QC na strane D-79!

Vložené sú nové cieľové hodnoty pre ovplyvnené parameter, do stĺpca “Typ” je k
príslušnému parametru vložený znak (E) a je nakonfigurované pravidlo.
Ak ešte nie je definovaný kontrolný materiál, adaptačný čiarový kód je nepoužiteľný, preto musí
byť namiesto neho použitý leták s modifikovaným čiarovým kódom.
e Pozri Definovanie nového materiálu pre QC na strane D-79!

Zobrazenie výsledkov
Automatická správa
S pomocou tejto funkcie môžete definovať rôzne nastavenia tlačiarne pre výpis
výsledkov merania QC. K dispozícii sú nasledovné možnosti:

Roche
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Vyhodnotenie QC.
POZNÁMKA:
Ak niektorý parameter nie je kalibrovaný, nemôže sa uskutočniť žiadne vyhodnotenie QC.
Pre nápravu situácie je nutné príslušný parameter kalibrovať a zopakovať meranie QC.

Výsledky QC sa vyhodnocujú nasledujúcimi metódami:

Verifikácia rozsahu ± 2σ
Ak sa aktuálny výsledok QC nachádza v rámci rozsahu ± 2σ, ktorý zodpovedá
určenému rozsahu cieľovej hodnoty (pozri príbalový leták resp. uložené údaje na
pamäťovom čipe), je príslušný parameter vyhodnotený ako "OK".
Ak sa aktuálny výsledok QC nachádza mimo rozsah ± 2σ, je príslušný parameter
vyhodnotený ako "nOK" (nie OK).
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Pravidlá a dôsledky QC na strane D-84.

Multirules
Vyhodnotenie výsledkov QC je založené na kontrolných pravidlách Westgarda(a) a
ich interpretácii pre analýzu krvných plynov(b). Multirules proces bol odvodený z
týchto pravidiel. Umožňuje včasnú detekciu náhodných a systematických chýb
spojených s meracím prístrojom a jeho činnosťou.
POZNÁMKA:
Multirules proces sa môže aplikovať len v spojení s vhodným kontrolným materiálom.

Koncepcia QC analyzátora cobas b 123 POC system používa pri vyhodnotení
kombináciu viacerých pravidiel Multirules.

(a) James O. Westgard, et al: A Multi-Rule Shewhart Chart for Quality Control in Clinical Chemistry.
Clinical Chemistry, Vol. 27, No.3, 1981
(b) Elsa F. Quam BS, Lorene K. Haessig BS, Marlene J. Koch BS: A Comprehensive Statistical Quality Control
Program for Blood Gas Analyzers. Journal of Medical Technology 2:1 January 1985
Roche
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Na analyzátore cobas b 123 POC system sú možné nasledujúce kombinácie pravidiel
Multirules:
Súbor 1

pravidlo 1 a pravidlo 2

Súbor 2

pravidlo 1, pravidlo 2 a pravidlo 4

Súbor 3

pravidlo 1, pravidlo 2, pravidlo 4 a pravidlo 5

Súbor 4

pravidlo 1, pravidlo 2, pravidlo 4, pravidlo 5 a pravidlo 6

Tabuľka D-6

Kombinácie pravidiel Multirules

POZNÁMKA:
Aktivácia rozsahu 2SD automaticky deaktivuje všetky ostatné pravidlá (pravidlá 1–6).

Prehľad Multirules
NL

počet jednotlivých meraní na jednej úrovni (L=Level)

m

Meranie QC hodnoty na jednej hladine a u jedného parametra

x

priemerná hodnota, prevzatá z príbalového letáku alebo vypočítaná
na základe najmenej 20 a nie viac ako 100 jednotlivých meraní

σ

štandardná odchýlka

Pravidlo

Opis

1. 12σ

hodnota stanovená meraním QC (m) sa nachádza mimo
x ± 2σ
Hodnota stanovená meraním QC (m) sa nachádza mimo

2. 13σ

x ± 3σ
3. (2 z 3)2σ

(a)

Dve z troch hodnôt stanovených meraním QC sa nachádzajú mimo x
± 2σ
NL = 3

4. 22σ

2 hodnoty stanovené meraním QC (m) sa nachádzajú mimo x ± 2σ
NL ≥ 2

5. 61σ

6 hodnôt stanovených meraním QC (m) sa nachádza mimo x ± 1σ
NL ≥ 6

6. 9m

9 hodnôt stanovených meraním QC (m) sa nachádza na rovnakej
strane ako priemerná hodnota
NL ≥ 9

Rozsah 2SD
Tabuľka D-7

Definované cieľové hodnoty (rozsahy)
Multirules

(a) Toto pravidlo sa nepoužíva pre vyhodnotenie QC na analyzátore cobas b 123 POC system.

POZNÁMKA:
ProMultirulesces sa aplikuje po každom jednotlivom meraní QC.
Multirules sa vždy aplikujú len na príslušný materiál/kombináciu úrovní.
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Pravidlá a dôsledky QC
Aby sa zabezpečilo, že pri porušení pravidiel hodnotenia QC sa dotknutý parameter
napriek odchýlke oproti špecifikáciám nemôže použiť na meranie vzoriek, mala by sa
všetkým parametrom priradiť dôsledok QC – "Uzamknuté".
Pre konfiguráciu a prehľad priradených dôsledkov QC stlačte nasledujúce klávesy:
h [Utility] > [Konfigurácia] > [Kontrola kvality] > [Pravidlá/dôsledky]

Obrázok D-59

a Definovanie pravidiel QC a dôsledkov
1 S pomocou klávesov so šípkami si zvoľte v hornej časti obrazovky požadovaný
parameter.
2 Stláčaním kláves so šípkami označte príslušné pravidlo QC.
Môžete označiť nasledujúce pravidlá QC:
Žiadne

Žiadne pravidlo

RiliBÄK

Rozsahy RiliBÄK

Súbor 1

pravidlo 1 a pravidlo 2

Súbor 2

pravidlo 1, pravidlo 2 a pravidlo 4

Súbor 3

pravidlo 1, pravidlo 2, pravidlo 4 a pravidlo 5

Súbor 4

pravidlo 1, pravidlo 2, pravidlo 4, pravidlo 5 a pravidlo 6

2SD

Implicitné nastavenie

Tabuľka D-8

POZNÁMKA:
Ak si ako pravidlo označíte "Žiadne" (žiadne pravidlo), deaktivuje sa nastavenie dôsledku.
Označenie nejakého dôsledku nie je možné.

3 Po označení potrebného pravidla, prideľte príslušný dôsledok.
Môžete si zvoliť nasledujúce dôsledky QC:
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Žiaden dôsledok
Výstraha QC
Uzáver QC (implicitné nastavenie)

4 Stlačte tlačidlo [Zatvorenie], aby ste aplikovali konfigurované pravidlá QC a
dôsledky.
a Aktivácia opakovaní QC
Ak u jedného alebo viacerých parametroch sa porušia pravidlá vyhodnotenia QC, je
možné vykonať automatické opakovanie merania na príslušnej hladine, ak je meranie
automaticky vyvolaným meraním AutoQC.
Ak je aktivované tlačidlo [QC sa opakuje] uskutoční sa po meraní QC s porušením
pravidiel QC opakované meranie na tej istej hladine.
Opakované meranie QC deaktivujte odstránením zaškrtnutia.
Zobrazenie
dôsledkov QC

Ak sú porušené nakonfigurované pravidla vyhodnotenia QC,
na obrazovke celkového prehľadu sa objavia nasledujúce symboly parametrov:
Výstraha QC

Pri varovaní má príslušný parameter v poli výberu parametrov tmavožlté
pozadie, no naďalej je pripravený na meranie.
Uzáver QC

Pri uzávere je príslušný parameter v poli výberu parametrov vyznačený
červenou farbou a označený ikonou ampulky. Tento parameter nie je k
dispozícii pre meranie.
Žiaden dôsledok:

Hoci jedno z nakonfigurovaných pravidiel vyhodnotenia QC bolo
porušené, parameter je k dispozícii pre meranie.
Ignorovanie výsledkov merania QC môže viesť k nesprávnym meraniam u pacienta, čo môže
mať za následok nesprávne klinické rozhodnutia.
VÝSTRAHA
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Návod na používanie · Verzia 4.0

Nebezpečenstvo úrazu osôb!

December 2011
D-85

9 Kontrola kvality

cobas b 123 POC system

Odstránenie dôsledkov QC

Odstránenie dôsledkov QC
Uzáver QC alebo výstraha QC sa môže odstrániť len na obrazovke celkového
prehľadu pomocou tlačidla [Info].
Keď stlačíte tlačidlo [Info], zobrazí sa obrazovka "Informácia o parametri".
Na obrazovke "Informácia o parametri" je vyobrazený zoznam parametrov, ktorým
bol priradený uzáver QC alebo výstraha QC ako dôsledok QC.
Dotknuté parametre sú uvedené na zozname aj s príslušným materiálom a
kombináciou hladín.

Automatická korekcia
Uzáver QC alebo výstraha QC sa odstráni len vykonaním riadneho merania QC v
rámci rozsahu; uzáver sa odstráni vtedy, ak sa odmeria rovnaká hladina. To sa môže
uskutočniť buď automatickým alebo manuálnym meraním QC.

Manuálna korekcia
Manuálna korekcia uzáveru QC alebo výstrahy QC je dovolená len vtedy, ak nie je k dispozícii
žiaden materiál pre QC od Roche.
VÝSTRAHA

V takomto prípade sa meranie QC musí vykonať s materiálom iného výrobcu.
V opačnom prípade dôjde k porušeniu akceptovaných pravidiel QC!

a Odstránenie dôsledkov QC:
1 Stlačte tlačidlo [Info].
2 Zvoľte príslušný parameter a stlačte [Odstráň uzamknutie/
varovanie parametra QC]
3 Vykonajte meranie QC s dostupným materiálom pre QC.
POZNÁMKA:
Kalibrácia a/alebo výmena kazety so senzormi nemá za následok uzáver QC!
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Odstraňovanie problémov QC
Opis aktuálneho problému
Po vykonaní merania QC dostane jeden alebo viac parametrov isté ohodnotenie
"nOK" (nie je OK) (výstraha QC alebo uzáver QC).
Príslušné parametre a materiál QC (druh materiálu, hladina), ktoré spôsobujú
problém, sú v databáze uvedené pod [Pracovisko] > [Databáza QC].
Problém QC sa dá riešiť len správnym výkonom merania QC a v rámci rozsahu
kombináciou rovnakého materiálu a hladiny.

Klasifikácia problémov QC
Skupina A
Príčinou je aspirácia alebo polohovací problém vzorky pre QC. V tomto prípade je
ovplyvnených viac parametrov než jeden. Príčina, ktorá patrí do skupiny A, môže byť
identifikovaná v databáze pod [Pracovisko] > [Databáza QC] > [označiť
zodpovedajúce meranie QC] > [detail], keď sa pri príslušnom parametri objaví
namiesto výsledku chybové hlásenie.
Skupina B
Príčinou je výsledok QC, ktorý presahuje rozsah cieľovej hodnoty.
Príčina, ktorá patrí do skupiny B, môže byť identifikovaná v databáze pod
[Pracovisko] > [QC databáza] > [označiť príslušné meranie QC] > [detail], pričom
výsledok QC síce existuje, no presahuje rozsah cieľovej hodnoty alebo porušuje
pravidlá vyhodnotenia a je označený ako "nOK" (nie je OK).

Odstraňovanie problémov - skupina A (aspirácia alebo problém s
polohovaním)
1 Skontrolujte, či sú všetky parametre kalibrované.
2 Zopakujte meranie QC (s rovnakou hladinou)
Ak chyba pretrváva, informujte centrum zákazníckej podpory Roche.
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Odstraňovanie problémov - skupina B (výsledky QC presahujú rozsah cieľovej
hodnoty)
1 Vykonajte systémovú kalibráciu.
2 Skontrolujte nasledujúce body:
o

Meranie QC sa uskutočnilo po výmene kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack):
O

Skontrolujte, či bola kazeta s roztokmi Fluid Pack uskladnená pred inštaláciou
podľa technických podmienok.

e Konkrétne podrobnosti o technických podmienkach si vyhľadajte v Kapitola

4 Špecifikácie, časť Teplota / vlhkosť / stabilita na strane B-35.

o

o

Manuálne meranie QC
O

Skontrolujte, či sú ampulky pre QC uskladnené pri izbovej teplote najmenej 24
hod pred použitím.

O

Ak ide o manuálne definovaný materiál QC, skontrolujte, či rozsahy cieľových
hodnôt pod [Utility] > [Konfigurácia] > [Kontrola kvality] > [Definícia
materiálu] > [označte zodpovedajúci materiál] > [Rozsahy] sú totožné s
rozsahmi cieľových hodnôt, ktoré sú uvedené v príbalovom letáku.

O

V prípade manuálneho merania QC zabezpečte, aby čas medzi otvorením
ampulky a meraním QC bol pokiaľ možno čo najkratší. Ďalej zabezpečte
používanie adaptéra na ampulky.

Meranie AutoQC
O

Ak používate modul automatickej kontroly kvality AutoQC zabezpečte, aby
kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) bola pred použitím
uskladnená pri izbovej teplote aspoň 24 hod v module AutoQC.

O

Zopakujte meranie AutoQC.
O

Ak chyba pretrváva, vykonajte manuálne meranie QC s rovnakou
hladinou, aby ste vylúčili kontamináciu materiálu pre QC v dôsledku
nevhodného uskladnenia kazety pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack).

3 Zopakujte meranie QC (s rovnakou hladinou)
o

Ak chyba pretrváva a ak sú postihnuté parametre oximetrického modulu (SO2,
tHb, deriváty Hb, bilirubín), vymeňte kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).

4 Zopakujte meranie QC (s rovnakou hladinou)
o

Ak chyba pretrváva a ak sú postihnuté parametre senzorovej kazety (Sensor
Cartridge), vymeňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

5 Ak je riešenie neúspešné, informujte centrum zákazníckej podpory Roche.
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Všeobecné informácie o kalibráciách
Kalibrácie sú nutné pre prípravu jednotlivých meraných parametrov na meranie.
Parametre systému cobas b 123 POC system sú kalibrované pomocou troch
stabilných, vodných roztokov, ktoré sú vo vzduchotesných vakoch vo vnútri kazety s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack). Okrem okolitého vzduchu nie sú potrebné
žiadne ďalšie kalibračné médiá.
Kalibrácie sa automaticky vykonávajú v stanovených dobách, no môžu sa kedykoľvek
vyvolať aj manuálne.

Kalibračná schéma
Po vložení novej senzorovej kazety (Sensor Cartridge) môže dôjsť k veľkej odchýlke
parametrov, najmä počas fázy RUN-IN. Analyzátor cobas b 123 POC system
samostatne vykonáva monitorovacie merania a v skrátenom intervale aktivuje ako
nápravný úkon kalibráciu systému a 2-bodovú kalibráciu.
Kalibračná schéma A

Normálny kalibračný interval podľa nastavenia.

Kalibračná schéma B

Nastavený kalibračný interval sa delí dvomi. Navyše
prebehne pohotovostná (standby) kalibrácia.

Kalibračná schéma C

Nastavený kalibračný interval sa delí štyrmi.
Navyše prebehne pohotovostná (standby) kalibrácia a
aktivuje sa postkalibračný režim.

Kalibračná schéma D

Nastavený kalibračný interval sa delí štyrmi.
Navyše prebehne pohotovostná (standby) kalibrácia,
aktivuje sa postkalibračný režim a PO2 sa pridelí
kalibračný poplach.

Aktuálnu kalibračnú schému možno vidieť v databáze prístroja a v stavovom výkaze
spotrebného materiálu.
h [Prístroj] > [Stav spotrebného materiálu] > [Sensor Cartridge]
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Automatické kalibrácie
Nasledujúce kalibrácie prístroj automaticky iniciuje, automaticky vykonáva a
zabezpečuje, aby cobas b 123 POC system bol pripravený na merania.

VÝSTRAHA

Počas rôznych kalibrácií nie je možné vykonávať merania, merania kontroly kvality alebo
rutinné výmeny.

Ak sa vykonáva niektorá z nasledujúcich kalibrácií, zmení sa obrazovka prehľadu a
teraz zobrazí na obrazovke postupovú lištu.
Prebiehajúcu 2-bodovú kalibráciu alebo kalibráciu systému možno kedykoľvek
zastaviť pomocou tlačidla [Zrušeniei].
Jednobodová kalibrácia sa nedá predčasne zastaviť pomocou tlačidla [Zrušeniei].
Než sa prístroj vráti do režimu "Ready" (Pripravený), počítajte s krátkymi zdržaniami.
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Kalibrácia systému (Sys. cal.)
POZNÁMKA:
Používateľ môže nastaviť stálu dobu začiatku systémovej kalibrácie. Inými slovami, kalibrácia sa
môže vykonať v čase, keď analyzátor cobas b 123 POC system nie je potrebný alebo množstvo
vzoriek laboratória alebo klinického oddelenia nemocnice je nízke.

Táto kalibrácia sa vykonáva každých 24 hodín (stály interval, používateľom stanovený
štartovací čas) a pozostáva z:
o

kalibrácie vlnovej dĺžky polychromátora (voliteľná)

o

kalibrácie lámp oximetrického modulu (voliteľná)

o

kalibrácie hrúbky vrstvy kyvety (voliteľná)

o

2-bodovej kalibrácie všetkých parametrov

o

kalibrácie vzdušného O2

o

stanovenia skutočnej hodnoty O2pohotovostného (stanby) roztoku
e Nastavenia si prečítajte v časti Nastavenia ku kalibrácii na strane D-97.

POZNÁMKA:
Po zasunutí novej senzorovej kazety (Sensor Cartridge) sa prvé systémové kalibrácie vo fáze
RUN-IN vyvolávajú príkazom "Sys. cal. RUN-IN".

2-bodová kalibrácia (2P cal.)
2-bodová kalibrácia sa vykonáva automaticky každé 4, 8 alebo 12 hodín (implicitné
nastavenie). Merané parametre sú kalibrované tromi roztokmi (Cal 1, Cal 2 a
pohotovostným roztokom) o rôznej koncentrácii. 2-bodová kalibrácia pozostáva z
nasledujúcich čiastkových krokov:
o

kalibrácia hrúbky vrstvy kyvety (voliteľná)

o

2-bodová kalibrácia všetkých parametrov
e Nastavenia si prečítajte v časti Nastavenia ku kalibrácii na strane D-97.

1-bodová kalibrácia (1P cal.)
1-bodové kalibrácie sa vykonávajú automaticky. Interval medzi
1-bodovými kalibráciami je60 minút(pre BG v USA je požadovaný interval u 1bodovej kalibrácie 02 30 minút). Parametre merania sa kalibrujú s pomocou roztoku
(roztok CAL 1). 1-bodová kalibrácia pozostáva z nasledujúcich čiastkových krokov:
o

1-bodová kalibrácia senzorových parametrov

kalibrácia PO2 (PO2 cal.)
Kalibrácia PO2 alebo určenie aktuálnej hodnoty kalibruje senzor PO2 a meria obsah
kyslíka pohotovostného roztoku. Počas fázy RUN-IN vystupuje PO2 ako samostatná
kalibrácia. Po fáze RUN-IN vystupuje PO2 ako súčasť systémovej kalibrácie.
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Rekalibrácia (RECAL)
Rekalibrácia je automatická kalibrácia, ktorá sa vykonáva po každom meraní.
Parametre merania sa kalibrujú s pomocou roztoku (roztok STDBY).

Kalibrácia oximetra (Oxi. cal.)(a)
Kalibrácia oximetrického modulu si vyžaduje kalibráciu vlnovej dĺžky
polychromátora, kalibráciu integračnej doby a kalibráciu hrúbky vrstvy kyvety.
Kalibrácia vlnovej dĺžky
polychromátora

Táto kalibrácia sa uskutoční v priebehu systémovej kalibrácie. Na kalibráciu
polychromátora sa používa vstavaná neónová lampa (špeciálny zdroj svetla) spolu s
bezfarebným pohotovostným (standby) roztokom.
Skrátená kalibrácia vlnovej dĺžky polychromátora (1-bodová kalibrácia) sa uskutoční
pri každom meraní.

Kalibrácia
integrovaného času
Kalibrácia hrúbky vrstvy
kyvety (Oxi LT cal.)

POZOR

Integrovaný čas sa tiež kalibruje v priebehu systémovej kalibrácie.

Táto kalibrácia sa uskutoční v priebehu 2-bodovej kalibrácie a systémovej kalibrácie.
Hrúbka vrstvy kyvety sa musí kalibrovať, pretože je priamo spojená s meranou
absorpciou. Použite roztok CAL 2, ktorý obsahuje farbu na tento účel.
Keď použijete novú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack), kyveta potrebuje zábehový čas
24 hodín. Počas neho sa vo vopred určenom časovom intervale automaticky vykoná kalibrácia
hrúbky vrstvy.

Pohotovostná kalibrácia (STDBY cal.)(b)
V prípade dočasnej stavovej zmeny parametra sa pohotovostná kalibrácia vykoná
automaticky každých 30 minút po skončení poslednej 1-bodovej kalibrácie. Merané
parametre sa kalibrujú pomocou roztoku (STDBY solution).

Monitorovanie
V prípade dočasnej stavovej zmeny PO2 medzi dvomi kalibráciami vytvorí sa v
kalibračnej databáze záznam nazvaný "Monitorovanie" a parameter sa nastaví na
"Nekalibrovaný".

Pohotovostné presúvanie
Každých 20 minút po poslednej fluidickej akcii (napr. po meraní alebo kalibrácii)
pohotovostný roztok v meracej komôrke sa automaticky pohybuje a v kalibračnej
databáze sa vytvorí záznam nazvaný "Pohotovostné presúvanie".

(a) Len pre prístroje s modulom COOX.
(b) Zodpovedá 1-bodovej kalibrácii BG v USA.
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Oplachovací cyklus
Počas fázy RUN-IN sa meracia komôrka každú hodinu naplní novým pohotovostným
roztokom a v kalibračnej databáze sa vytvorí záznam nazvaný "Oplachovací cyklus".

Kalibrácie aktivované používateľom
V menu "Prístroj" sa kalibrácie dajú vyvolať aj ručne.
Nasledujúce kalibrácie sa môžu vykonať ručne:
o

Kalibrácia pre pripravenosť prístroja

o

1-bodová kalibrácia (1P cal)

o

2-bodová kalibrácia (2P cal)

o

Systémová kalibrácia

o

Kalibrácia oximetra(a)

Na vykonanie požadovanej kalibrácie stlačte zodpovedajúce výberové tlačidlo.
e Pozrite si časť Automatické kalibrácie na strane D-92, kde nájdete viac podrobností.

POZNÁMKA:
Vykonanie "používateľom aktivovaná kalibrácia" neovplyvní plánovanú dobu pre "automatické
kalibrácie".

Prebiehajúcu 2-bodovú kalibráciu alebo systémovú kalibráciu možno kedykoľvek
zastaviť pomocou tlačidla [Zrušeniei].
Jednobodová kalibrácia sa nedá predčasne zastaviť pomocou tlačidla [Zrušeniei].
Než sa prístroj vráti do režimu "Ready" (Pripravený), počítajte s krátkymi zdržaniami.

Kalibrácia pre pripravenosť prístroja
Systém automaticky vyberie kalibráciu, potrebnú k tomu, aby sa všetky merané
parametre dostali do režimu "Ready" (Pripravený).

(a) Len u prístrojov s modulom COOX.
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Zobrazenie výsledkov
Kalibračné údaje sú zobrazené v databáze.
Pre vyvolanie databázy stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Pracovisko] > [Kalibračná databáza]

Obrázok D-60

Databáza s kalibračnými dátami

Kalibračné údaje sú uvedené v zozname na obrazovke podľa toho, ako boli definované
nastavenia zobrazenia.
e Pozrite si časť Nastavenia ku kalibrácii na strane D-97, kde nájdete viac podrobností.

U niektorých údajov (napr. dátum/čas) je v príslušnom stĺpci k dispozícii triediaca
funkcia.
Prvý stĺpec sumarizuje celkový stav všetkých parametrov kalibrácie. Pre tento účel sa
používajú nasledujúce symboly:
U tejto kalibrácie sú všetky parametre kalibrované.
U tejto kalibrácie jeden alebo viaceré parametre nie sú kalibrované.

Pomocou klávesov so šípkami alebo výberom si zvoľte potrebné údaje priamo zo
zoznamu. Vybrané údaje sú zvýraznené tmavomodro.
Databáza má rôzne funkcie, ako je funkcia "Hľadanie" alebo "Detail", aby sa lepšie
zobrazili kalibračné údaje. Kým neoznačíte niekoľko záznamov, nie sú príslušné
funkčné klávesy aktivované.
Stlačte tlačidlo [Legenda] pre zobrazenie podrobného opisu jednotlivých funkcií.

a Export údajov na USB
1 Vyberte si údaje v databáze na export.
2 Stlačte tento kláves, aby ste exportovali údaje na USB pamäťové médium.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 12 Softvérové funkcie, časť USB prenos

údajov na strane D-136.

a Tlač hlásenia
Len čo sú v databáze k dispozícii všetky kalibračné údaje, možno z databázy vytlačiť
hlásenie.
Tlač spustíte stlačením tlačidla [Print] (Tlačiť) v pravom rohu obrazovky.
e Ďalšie podrobnosti pozri v časti Automatická správa na strane D-98.

Nastavenia ku kalibrácii
Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Konfigurácia]
Na ľavom okraji obrazovky sa objaví strom menu pre výber rôznych nastavení.
Môžu sa nakonfigurovať nasledujúce kalibračné nastavenia:
o

Časy / intervaly

o

Správa

Časy / intervaly
V plánovači kalibrácií môžete určiť dobu začiatku systémovej kalibrácie a zvoliť si
interval pre 2-bodovú kalibráciu.
POZNÁMKA:
Pre systémovú kalibráciu môže používateľ nastaviť stálu dobu začiatku. Inými slovami,
kalibrácia sa môže vykonať v čase, keď analyzátor cobas b 123 POC system nie je potrebný
alebo množstvo vzoriek laboratória alebo klinického oddelenia nemocnice je nízke.

Časy kalibrácie sú zobrazené na časovej stupnici.

Obrázok D-61
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Určenie štartovacieho času systémovej kalibrácie
Kalibrácia systému sa vykonáva automaticky každých 24 hodín.

Obrázok D-62

Zmena štartovacieho času

1 Keď chcete zadať nový štartovací čas alebo zmeniť existujúci štartovací čas, stlačte
tlačidlo [Ceruzka].

2 Objaví sa ďalšie vstupné pole.
Štartovací čas sa môže zmeniť s pomocou kláves so šípkami.
3 Vstupné pole štartovacieho času sa zatvorí stlačením tlačidla [OK].
Zmena intervalu 2P kalibrácie
2-bodová kalibrácia sa vykonáva automaticky každé 4, 8 alebo 12 hodín (implicitné
nastavenie).
Interval medzi jednotlivými 2-bodovými kalibráciami sa môže určiť stlačením
jedného z tlačidiel, ktoré sú k dispozícii pre výber.

Obrázok D-63

Zmena intervalu 2P kalibrácie

Aktivovaný interval je zvýraznený tmavomodro.
Počínajúc štartovacím časom systémovej kalibrácie vykoná sa v tomto intervale
automatická 2-bodová kalibrácia.
Automatická správa
Pomocou tejto funkcie môžete definovať rôzne nastavenia tlačiarne pre kalibráciu.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
Automatická tlač
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Základné informácie
Verifikácia kalibrácie je proces, ktorým sa testuje materiál so známou koncentráciou
látky. Cieľom verifikácie je overiť, že prístroj správne meria hodnoty v celom
meracom rozsahu.
CVC sa musí vykonávať, aby boli splnené predpisy CLIA-88, 42CFR493.1255(b)(3),
aspoň raz za 6 mesiacov alebo častejšie, ak dôjde k nasledujúcemu:
o

k výmene šarží balenia tekutín a/alebo súpravy senzorov (CVC sa nemusí
vykonať, pokiaľ je laboratórium schopné dokázať, že zmena šarží reagencií
neovplyvní možný rozsah výsledkov pacientov a že kontrolné hodnoty nie sú
negatívne ovplyvnené zmenami šarží reagencií),

o

k veľkej preventívnej údržbe alebo k výmene dôležitých častí, ktoré môžu
ovplyvniť výkon prístroja,

o

po oprave, ktorá bola vykonaná mimo vášho laboratória (Depot-Repair),

o

k nezvyčajnému trendu alebo posuvu vo výsledkoch testov s kontrolnými
materiálmi alebo k nameraniu výsledkov mimo uvedené rozsahy.

Vkladanie balenia AutoCVC
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Balenie AutoCVC nechajte 24 hodín pred použitím vytemperovať na izbovú teplotu.

cobas b 123 Balenia AutoCVC skladujte vždy v kolmej polohe!
POZOR

Pre vloženie balenia AutoCVC stlačte v menu "Workplace" nasledujúce tlačidlo:
h [Vymeň AutoQC Pack]
Postupujte podľa informácií na obrazovke.
1 Prístroj sa automaticky po stlačení tlačidla pripraví na ďalší postup.
Počkajte, pokiaľ sa prístroj nepripraví.
Predné dvere sa odomknú a musia byť otvorené v priebehu 30 sekúnd.
e Podrobnosti nájdete v časti Odistenie predných dverí na strane E-17.

2 Otvorte predné dvere.
Pri vyberaní balenia AutoQC si dajte pozor na fragmenty rozbitých ampuliek. Môžu z balenia
vypadnúť, čím môže dôjsť k poraneniu.
Aby sa zabránilo priamemu kontaktu s biologickými zložkami, musíte používať vhodné
ochranné pomôcky ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare, a ak
je to potrebné aj masky. Pokiaľ existuje riziko pošpliechania sa, použite ochranný štít. Musia byť
používané vhodné dezinfekčné postupy.
Balenie AutoQC zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi zákonmi a ustanoveniami.
UPOZORNENIE: Nebezpečie rozliatia!
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3 Vyberte balenie AutoQC.

Obrázok D-64

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Balenie AutoQC zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi zákonmi a ustanoveniami.

4 Vložte balenie AutoCVC.

Obrázok D-65

POZOR

Pokiaľ máte podozrenie, že balenie AutoCVC je poškodené, nevkladajte ho za žiadnych
okolností do prístroja. Použitie poškodeného balenia AutoCVC môže zničiť modul AutoQC.

Údaje o pomocných materiáloch sú vložené automaticky.
Po detekcii čipu balenia AutoCVC sa používateľské rozhranie presunie na ďalší
krok.
Pokiaľ bolo vložené neplatné balenie AutoCVC, objaví sa na obrazovke príslušné
chybové hlásenie.
e Presný popis je uvedený v odseku Kapitola 14 Odstraňovanie problémov.
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5 Zavrite predné dvere. Nainštaluje sa materiál AutoCVC a na obrazovke sa
namiesto textu "AutoCVC" objaví informácia o balení AutoQC.
e Pozri Obrázok D-66.

A

A

Nainštalované balenie AutoCVC

Obrázok D-66
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Manuálne meranie AutoCVC
Choďte do menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Verifkácia kalibrácie]

A

A

Tlačidlo "Verifikácia kalibrácie"

Obrázok D-67

Objaví sa nasledujúce zobrazenie:

Obrázok D-68

Meranie CVC sa spustí stlačením požadovanej hladiny,
napr. [Hladina 1], [Hladina 2] ... tlačidlo [Hladina 6]
V tabuľke sú uvedené všetky vykonané merania CVC a počet zostávajúcich ampuliek.
UPOZORNENIE

Funkcia [Štart AutoCVC] bude pridaná v ďalšej verzii softvéru.

Hneď po dokončení merania CVC sa na obrazovke objavia výsledky. Výsledky sú na
obrazovke zoradené podľa toho, ako bolo nastavené zoraďovanie výsledkov.
Napríklad pri zoraďovaní podľa stavu (Status) sa na začiatku zoznamu objavia
výsledky, ktoré ležia mimo špecifikovaného rozsahu.

Roche
D-104

December 2011
Návod na používanie · Verzia 4.0

cobas b 123 POC system

11 Verifikácia kalibrácie
Manuálne meranie AutoCVC

Obrázok D-69

Zobrazenie výsledkov

V závislosti od stavu je výsledok CVC označený ďalším textom:

Manuálne potvrdzovanie
výsledkov CVC

OK

Výsledky CVC sú v cieľovom rozsahu

nOK

Výsledky CVC sú mimo cieľového rozsahu.
(príslušné riadky majú červené pozadie)

Tabuľka D-9

Význam textu v stĺpci Status

Pre manuálne potvrdenie výsledkov CVC stlačte tlačidlo [Akceptovanie].
Výsledky CVC sú manuálne potvrdené a uložené.

Manuálne odmietnutie
výsledkov CVC

Na odmietnutie výsledkov CVC stlačte tlačidlo [Odmietni].
Výsledky CVC nie sú potvrdené, ale sú uložené v osobitnej oblasti
databázy.
Tip:
Ak nestlačíte ani tlačidlo [Akceptovanie] ani [Odmietni], výsledok merania CVC bude
akceptovaný po vypršaní časového limitu.
Ak chýbajú povinné vstupné údaje, výsledok merania CVC bude odmietnutý.
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Databáza CVC
Stlačte nasledujúce tlačidlá, aby ste otvorili databázu.
h [Pracovisko] > [Databáza QC]

Obrázok D-70

Databáza s výsledkami kontroly kvality

Výsledky sú na obrazovke zoradené podľa toho, ako bolo nastavené zoraďovanie
výsledkov.
e Viac informácií je uvedených v odseku Zobrazenie výsledkov na strane D-57.

U niektorých údajov (napr. Dátum/Čas) je funkcia zoradenie dostupná v príslušnom
stĺpci.
V prvom stĺpci je zhrnutý celkový stav všetkých parametrov merania CVC. Použité
symboly:
Všetky parametre splnili cieľové rozsahy.
Jeden alebo viacero parametrov nesplnilo cieľové rozsahy.

Vyberte si záznam pomocou šípok alebo priamo označením záznamu v zozname.
Označené údaje sa zvýraznia tmavo modrou farbou.
Databáza má rôzne funkcie, ktoré vám môžu pomôcť pri zobrazovaní výsledkov, ako
"Hľadanie" alebo "Detail". Tlačídlá príslušných funkcií nie sú aktivované, dokiaľ
neoznačíte viacero záznamov.
Pre detailný popis jednotlivých funkcií stlačte tlačidlo [Legend] (Legenda).

a Exportovanie údajov pomocou USB
1 Vyberte údaje, ktoré majú byť exportované z databázy.
2 Stlačte toto tlačidlo, aby ste exportovali údaje na USB pamäťové médium.
3 Zasuňte USB pamäťové médium.
Roche
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Databáza CVC

Obrázok D-71

4 Stlačte tlačidlo [Start], aby ste spustili prenos údajov.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Ak USB pamäťové médium nemá dostatok voľného miesta, objaví sa príslušné chybové
hlásenie. Prenos údajov je zrušený.

5 Po dokončení prenosu údajov odpojte USB pamäťové médium.
e Podrobnosti nájdete v časti Kapitola 12 Softvérové funkcie, odsek USB prenos údajov na

strane D-136.

a Vytlačenie údajov z databázy
1 Vyberte v zozname požadované údaje.
2 Stlačte tlačidlo [Print] na pravom okraji obrazovky. Prístroj začne tlačiť.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Funkcia tlačiť nie je v databáze aktivované, dokiaľ nie je v zozname označený aspoň jeden
záznam.
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Nastavenie analytického meracieho rozsahu (AMR)
Po dokončení merania CVC a posúdení výsledkov môže byť potrebné upraviť
analytický merací rozsah (AMR) podľa výsledkov merania CVC.
Modifikácia môže byť urobená podľa vlastného výpočtu zákazníka a miestnych
smerníc.
Choďte do menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Konfigurácia] > [Meranie] > [Parameter] > [AMR]

Obrázok D-72

a Nastavenie AMR
1 Stlačte tlačidlo [Nové].

Obrázok D-73

2 Pomocou šípok vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.
3 Na upravenie dolného limitu stlačte tlačidlo [Ceruzka].
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Obrázok D-74

4 Vložte novú hodnotu.

Nová hodnota sa musí nachádzať v meracích rozsahoch od Roche!
POZOR

5 Stlačte tlačidlo [OK], aby ste uložili zmeny.
6 Zopakujte postup pre horný limit a pre ďalšie parametre.
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Menu "Prehľad"
Na tejto obrazovke sa zobrazujú všetky informácie (výsledky, prevádzkové pokyny,
poplachy, upozornenia a pod.). V tomto menu sa tiež spúšťajú merania.
H

A
B
C

I

D

J
K

E
L
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A

Priestor pre zobrazenie stavu

H

Displej stavu spotrebných materiálov

B

Menu

I

Logon

C

Ďalšia kalibrácia

J

Zrušiť

D

Ďalšie meranie AutoQC

K

Tlač

E

Oblasť výberu parametrov

L

Informácie

F

Spustiť meranie

M Legenda

G

Oblasť alarmu

N

Online pomocník
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Menu "Pracovisko"
V tomto menu môžete vyvolať obvyklé postupy jednotlivých výmen, ručné merania
QC a jednotlivé databázy.

A

E

I

B

F

J

C

G

D

H

A

Databáza meraní

B

Databáza kalibrácií

C

Databáza QC

D

Databáza prístroja

E

Vymeniť kazetu s reagenčnými roztokmi

H

Vymeniť papier v tlačiarni

(Fluid Pack)

I

Meranie QC

J

Overenie kalibrácie

F

Vymeniť senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge)

G Vymeniť kazetu pre automatickú kontroly
kvalitu (AutoQC Pack)

Obrázok D-75

Roche
D-114

December 2011
Návod na používanie · Verzia 4.0

cobas b 123 POC system

12 Softvérové funkcie
Menu "Pracovisko"

Databáza
Všetky výsledky merania, kalibrácií a postupov kontroly kvality ako aj prístrojové
dáta sú uchované v príslušných databázach, odkiaľ sa môžu kedykoľvek vyvolať a
vytlačiť.
V ponuke "Pracovisko" sú k dispozícii nasledujúce databázy:
o

Databáza meraní

o

Databáza kalibrácií

o

Databáza QC

o

Databáza prístroja

Obrázok D-76

Databáza kalibrácií

Výsledky sa zobrazia v zozname na obrazovke podľa toho, ako bol definovaný ich
displej.
e Informácie k nastaveniu rôznych databáz si vyhľadajte v Kapitola 8 Meranie, časť

Zobrazenie výsledkov na strane D-57 a Kapitola 9 Kontrola kvality, časť Zobrazenie
výsledkov na strane D-81.

U niektorých dát (napr. deň/čas) je v príslušnom stĺpci k dispozícii triediaca funkcia.
Požadované údaje označte pomocou klávesov so šípkami alebo výberom
požadovaných údajov priamo zo zoznamu. Vybrané údaje sú zvýraznené
tmavomodrou farbou.
Databáza má rôzne funkcie, ako "Hľadanie" alebo "Detail" pre lepšie zobrazenie
výsledkov. Príslušné funkčné klávesy sa aktivujú až vtedy, ak označíte viaceré
záznamy.
Stlačte tlačidlo [Legend] (Legenda) pre podrobný opis jednotlivých funkcií.
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Funkcie
Vyhľadávanie

Vyhľadávaciu funkciu môžete použiť na vyhľadanie nasledujúcich dátových vstupov v
databázach:
o

ID pacienta

o

Priezvisko

o

ID vzorky

o

Krstné meno

o

ID objednávky

o

Deň narodenia

o

ID operátora

o

Čas spustenia / čas ukončenia

Obrázok D-77

a Spustenie vyhľadávania
1 S pomocou tlačidla [Ceruzka] zadajte jedno alebo viac vyhľadávacích kritérií.
2 Stlačením tlačidla [Hľadať] spustite vyhľadávanie.
POZNÁMKA:
Stlačenie tlačidla [Vymaž vyhľadávacie kritériá] vymažete všetky vyhľadávacie kritériá, ktoré ste
zadali na vyhľadávacej obrazovke.

3 Ak je vyhľadávanie úspešné, na obrazovke sa objavia len tie záznamy, ktoré spĺňajú
vyhľadávacie kritériá.
Detail

Označiť ďalšie riadky

Roche
D-116

Táto funkcia zobrazuje všetky merania a vypočítané hodnoty zvoleného dátového
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Označiť všetky riadky

Vytvoriť Levey – Jenningsov graf

Túto funkciu môžete použiť na označenie a, kde je to vhodné, na export všetkých
dátových vstupov, napr. po vykonaní vyhľadávania.

Táto funkcia je dostupná len v detailnom pohľade na označené dátové súbory.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v Kapitola 9 Kontrola kvality, časť Nastavenia na kontrolu

kvality na strane D-76.

Odoslať dáta

Túto funkciu môžete použiť na opätovné zaslanie údajov do pripojeného IT systému.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti ASTM na strane D-125 a v časti POCT1-A na

strane D-126.

Exportovať dáta

e Ďalšie podrobnosti pozri v časti USB prenos údajov na strane D-136.

Výpis
a Výpis z databázy
1 Označte v zozname požadované údaje.
2 Stlačte tlačidlo [Print] (Tlačiť) na pravej strane obrazovky, aby ste spustili tlač.
POZNÁMKA:
Funkcia tlače v databáze sa aktivuje až vtedy, keď označíte v zozname aspoň jednu dátovú
položku.
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Menu "Prístroj"
Tu sa zobrazia všetky údaje týkajúce sa prístroja (napr. displej stavu). V tomto menu
sa tiež môže manuálne spustiť kalibrácia a vyvolať rôzne údržbové úlohy.

A

F

I

B

G

J

C

H

D
E

A

Kalibrácia pre pripravenosť prístroja

F

B

1-bodová kalibrácia

G Stav spotrebných materiálov

C

2-bodová kalibrácia

H

Stav parametrov

D

Systémová kalibrácia

I

Dezinfekcia priestoru pre spotrebný materiál

E

Oximetrická kalibrácia

J

Dezinfekcia dotykovej obrazovky

Stav prístroja

Obrázok D-78
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Stav prístroja
Stav prístroja ukazuje verziu prístroja, sériové číslo a stav príslušného modulu. Okrem
toho sa tu zobrazia aj informácie o sieti a softvéri, ako aj počítadlo vzoriek.

Stav spotrebných materiálov
Táto funkcia udáva aktuálny stav jednotlivých spotrebných materiálov.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v Kapitola 6 Systémové komponenty, časť Displej stavu

spotrebných materiálov na strane C-10.

Stav parametrov
Táto funkcia udáva aktuálny stav jednotlivých meraných parametrov.

Dezinfekcia priestoru spotrebného materiálu(a)
Táto funkcia umožňuje čistenie priestoru spotrebného materiálu.
e Konkrétne podrobnosti si vyhľadajte v Kapitola 13 Výmena spotrebného materiálu, časť

Dezinfekcia priestoru spotrebného materiálu na strane E-6.

Dezinfekcia dotykovej obrazovky
Táto funkcia vám umožňuje čistenie dotykovej obrazovky krátkou deaktiváciou
vrstvy obrazovky, ktorá je citlivá na dotyk.
e Konkrétne podrobnosti si vyhľadajte v Kapitola 13 Výmena spotrebného materiálu, časť

Dezinfekcia obrazovky prístroja na strane E-6.

(a) Available at a later point after cobas b 123 POC system launch.
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Návod na používanie · Verzia 4.0

December 2011
D-119

12 Softvérové funkcie

cobas b 123 POC system

Menu "Utility"

Menu "Utility"
V tomto menu nájdete okrem pomôcok (obvyklé postupy pri odstraňovaní
problémov, aktualizácia softvéru atď.) funkciu uvedenia do prevádzky a vyradenia z
prevádzky. Navyše môžete v tomto menu konfigurovať rôzne nastavenia.

A

D

H

B

E

I

C

F
G

A

Inštalácia

B

Vyradenie z prevádzky

C

Vypnúť

D

Aktualizácia softvéru

E

Aktualizácia jazyka

F

Obvyklý postup pri zmáčaní kazety so
senzormi Sensor Cartridge

G Obvyklý postup pri vnútornom zmáčaní
kazety so senzormi Sensor Cartridge
H

Konfigurácia

I

Export / import

Obrázok D-79

Konfigurácia
V tomto menu môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:
o

Meranie

o

Kontrola kvality

o

Kalibrácia

o

Systém

o

Operátori

o

Bezpečnosť

POZNÁMKA:
Vysvetlenia a pokyny k nastaveniam merania, kalibrácie a kontroly kvality sa nachádzajú v
príslušných kapitolách Návodu na použitie.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v Kapitola 8 Meranie, časť Nastavenia merania na

strane D-48, Kapitola 9 Kontrola kvality, časť Nastavenia na kontrolu kvality na strane D-76
a Kapitola 10 Kalibrácia, časť Nastavenia ku kalibrácii na strane D-97.
Roche
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Na ľavom okraji obrazovky sa objaví strom menu pre výber rôznych nastavení.
Požadované údaje označte pomocou klávesov so šípkami alebo označením
požadovanej funkcie nastavenia v zozname.

a Uloženie nastavení
Keď stlačíte tlačidlo [Zatvorenie], objaví sa ďalšie pole pre hlásenia s výzvou pre
používateľa, aby potvrdil zmeny, ktoré urobil v nastaveniach.
K dispozícii sú nasledovné možnosti:
OK

Zmeny sa uložia.

Vymazať

Obnovia sa predchádzajúce nastavenia.

Zrušiť

Návrat k predchádzajúcim nastaveniam, aby bolo možné vykonať
ďalšie zmeny.

Systém
V tomto menu môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:
o

Dátum a čas

o

Jazyk

o

Konektivita

o

Prístroj

o

Export / import

Dátum a čas
V tomto priestore môžete definovať dátum, čas a formát zobrazenia.

Obrázok D-80
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a Nastavenie času
1 Ak chcete zadať čas, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
Otvorí sa ďalšie vstupné pole.
2 Čas sa môže zmeniť pomocou klávesov so šípkami.
3 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
a Nastavenie časového formátu
1 Ak chcete nastaviť časový formát, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
2 Na obrazovke sa objaví výberový zoznam. Označte príslušný časový formát.
3 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [OK].

Obrázok D-81

Nastavenie časového formátu

a Nastavenie dátumu
1 Ak chcete zadať dátum, stlačte tlačidlo [Ceruzka]. Otvorí sa ďalšie vstupné pole.

2 Mesiac a rok sa dajú zmeniť pomocou klávesov so šípkami. Požadovaný deň
označte priamo v kalendári.
3 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
a Zadanie dátumového formátu
1 Ak chcete nastaviť dátumový formát, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
2 Na obrazovke sa objaví výberový zoznam. Označte príslušný dátumový formát.
3 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
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Obrázok D-82

Zadanie dátumového formátu

a Definovanie časovej zóny
1 Ak chcete zadať požadovanú časovú zónu, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
2 Na obrazovke sa objaví výberový zoznam. Označte zodpovedajúcu časovú zónu.
3 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [OK].

Obrázok D-83

Jazyk
V tomto priestore môžete definovať jazyk, s ktorým budete obsluhovať prístroj. V
tomto jazyku sa zobrazia texty na obrazovke, výtlačky a online pomocník (ak je k
dispozícii).

Obrázok D-84
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Systém

a Nastavenie jazyka
1 Požadovaný jazyk označte priamo v zozname.
2 Keď stlačíte tlačidlo [Zatvorenie], objaví sa ďalšie pole pre hlásenia s výzvou pre
používateľa, aby potvrdil zmeny, ktoré urobil v nastaveniach.

Konektivita
V tejto oblasti môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:
o

Sieť

o

ASTM

o

POCT1-A

o

cobas® e-support

o

Dopyty

o

Protokoly

o

Parameter

Sieť
S pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať požadované sieťové nastavenia.

Obrázok D-85

a Manuálna konfigurácia nastavení pre sieťové pripojenie
1 V priestore "Adresa IP" si označte možnosť [Manuálne].
2 Stlačte tlačidlo [Ceruzka], aby ste mohli zadať požadovanú IP adresu, masku
subsiete a komunikačnú bránu.
3 Pre každé zadanie sa otvorí ďalšie vstupné okno.
Zadajte požadované údaje.
4 Zadanie potvrďte pomocou tlačidla [Ok].
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a Automatické získanie nastavení sieťového pripojenia
1 V priestore "Adresa IP" označte možnosť [DHCP].
2 IP adresu, masku subsiete a komunikačnú bránu dostanete pridelené automaticky
cez sieť.
a Manuálna konfigurácia nastavení pre DNS
1 V priestore "DNS" označte možnosť [Manuálne].
2 Ak chcete zadať požadovaný DNS serverov 1 a 2, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
3 Pre každé zadanie sa otvorí ďalšie vstupné okno.
Zadajte požadované údaje.
4 Zadanie potvrďte pomocou tlačidla [Ok].
a Automatické získanie nastavení pre DNS
1 V priestore "DNS" označte možnosť [Automaticky].
2 Dáta sú automaticky pridelené cez sieť.
ASTM
S pomocou tejto funkcie sa dajú prenášať dáta uskutočnených meraní.

Obrázok D-86

a Konfigurácia nastavení pre ASTM
1 Pre spojenie s ASTM – host zvoľte si možnosť [Aktivované].

POZNÁMKA:
Pre prenos zašifrovaného prenosového protokolu zvoľte si v priestore "Bezpečnosť" možnosť
"SSLv3/TLSv1".
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2 Stlačte tlačidlo [Pencil], aby ste mohli zadať požadovanú IP adresu a port.
3 Pre každé zadanie sa otvorí ďalšie vstupné okno.
Zadajte požadované údaje.
4 Zadanie potvrďte pomocou tlačidla [Ok].
POCT1-A
S pomocou tejto funkcie môžete prenášať protokoly.

Obrázok D-87

a Konfigurácia nastavení pre POCT1-A
1 Pre spojenie s POCT1–A–host označte si možnosť [Aktivovaný].

POZNÁMKA:
Pre prenos zašifrovaného prenosového protokolu zvoľte si v priestore "Bezpečnosť" možnosť
"SSLv3/TLSv1".
"Aktivujte "Keepalive" - tento pokyn pošle prístroj do LISu aby skontroloval, či je spojenie
funkčné alebo aby zabránil jeho poškodeniu.

2 Stlačte tlačidlo [Pencil], aby ste mohli zadať požadovanú IP adresu a port.
3 Pre každé zadanie sa otvorí ďalšie vstupné okno. Zadajte potrebné údaje.
4 Zadanie potvrďte pomocou tlačidla [Ok].
cobas® e-support
S pomocou tejto funkcie môžete vymieňať medzi analyzátorom
cobas b 123 POC system a cobas® e-support nasledujúce dáta:

Roche
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Log-súbory

o

Jazykové súbory

o

Hlásenie o odstraňovaní problémov

o

Softvér

o

Konfiguračné dáta
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a Aktivovať cobas® e-support
1 Pre aktiváciu spojenia s cobas® e-support zvoľte možnosť [Aktivované].

Dopyty

Obrázok D-88

S pomocou tejto funkcie si môžete zvoliť žiadaný systém, ktorý má v prípade dopytu
preniesť pacientove údaje na analyzátor cobas b 123 POC system.
Pre vyžiadanie pacientových údajov prenesie analyzátor cobas b 123 POC system na
laboratórny informačný systém buď vstupné parametre "ID pacienta" alebo
"ID vzorky", ktorý ich použije ako referenčné údaje.
e Pre nastavenie požadovaných vstupných hodnôt pozri Kapitola 8 Meranie, časť Vstupné

hodnoty na strane D-53.

Laboratórny informačný systém potom doručí pacientove údaje analyzátoru
cobas b 123 POC system.
POZNÁMKA:
Pri spustení dopytu musí byť v sieťových nastaveniach aktivované buď ASTM alebo POCT1-A.

Protokoly
Ak je aktivované riadenie operátora na diaľku, je konfigurácia operátora na prístroji
deaktivovaná.
Stlačte kláves [Diaľkové ovládanie], aby ste deaktivovali riadenie operátora na diaľku.
POZNÁMKA:
Ak je riadenie operátora na diaľku na analyzátore cobas b 123 POC system deaktivované,
nastavenia konfigurácie operátora sa môže zmeniť iba pomocou IT riešení Roche
(cobas IT 1000, cobas bge link softvér).
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Parameter
Túto funkciu použi na výber merania, vypočítaných a zadaných hodnôt, ktoré sú
odosielané cez ASTM-A a POCT1-A.

Obrázok D-89

Zoznam v stĺpci "Dostupné hodnoty" definuje merania a vypočítané hodnoty.
1 Zo zoznamu vyber žiadanú hodnotu.
2 Pomocou dvoch tlačidiel so šipkami uprostred presuň označenú hodnotu do
oblasti "Vybrané hodnoty".
3 Stlačením dvoch tlačidiel s dvojitými šipkami vyberieš zo zoznamu všetky
hodnoty.
4 Stlačením tlačidla [Zatvorenie] sa vybrané hodnoty stanú dostupné.
Túto funkciu použi na kopírovanie vybraných hodnôt z ASTM do POCT1-A a
naopak.

Prístroj
V tomto priestore môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:

Roche
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Hlasitosť
S pomocou tejto funkcie môžete aktivovať a deaktivovať zvukové znamenia a upraviť
ich hlasitosť.

Obrázok D-90

a Nastavenie hlasitosti
1 Pomocou dvoch klávesov so šípkami nastavte hlasitosť pre každý druh znamenia.
Sú možné nasledujúce nastavenia hlasitosti:
OFF (Vyp)

Signál je deaktivovaný.

1, 2, 3, 4

Čím vyššie číslo, o to hlasnejšie je znamenie.

max.

Max. hlasitosť

a Nastavenie zvukových znamení
1 Kliknutím zvoľte požadovaný druh znamenia.
2 Zvolený druh znamenia má tmavomodré pozadie a je označený kontrolnou
značkou.
3 Zvolený druh znamenia a hlasitosť môžete otestovať stlačením tlačidla [Test].
Sú možné nasledujúce druhy znamenia:
o

Kliknutie klávesu

o

Informačné znamenie

o

Poplašné znamenie 1

o

Poplašné znamenie 2

a Odstránenie zvukových znamení
1 Znamenie daného druhu odstránite jeho opätovným kliknutím.
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Informácie
V priestore [Utility] > [Konfigurácia] > [Systém] > [Prístroj] > [Informácie] môžete k
analyzátoru cobas b 123 POC system prideliť akékoľvek ID prístroja a zadať
informáciu týkajúcu sa nemocnice (napr. názov).
Ak chcete zadať požadované údaje, stlačte tlačidlo [Ceruzka].

Časové limity
S pomocou tejto funkcie môžete nadefinovať istú čakaciu dobu ("Prerušenie") u
nasledujúcich činností.

Obrázok D-91
Automatické odhlásenie Ak sa prístroj nepoužíva, prihlásený (logged-in) používateľ je po

uplynutí zadanej doby automaticky odhlásený.
Všeobecne späť k
pripravenosti na

Zo všetkých menu sa vráťte na obrazovku "Ready" (Pripravený) v
menu "Prehľad".

meranie ("Ready")
Opustiť servisný
priestor

Z chráneného servisného priestoru návrat na obrazovku "Ready"
(Pripravený) v menu "Prehľad".
Vstup do servisného priestoru si vyžaduje prihlásenie sa s heslom.

Meranie - späť k

Späť na obrazovku "Ready" (Pripravený) v menu "Prehľad".

pripravenosti na
meranie ("Ready")

a Úprava čakacej doby
1 Označte v zozname požadovanú akciu.
2 Ak chcete zmeniť čakaciu dobu, stlačte tlačidlo [Edituj].
3 Otvorí sa ďalšie vstupné pole. Čakacia doba sa môže zmeniť pomocou klávesov so
šípkami.
4 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
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a Resetnutie zmenených čakacích dôb
1 Označte v zozname požadovanú akciu.
2 Stlačte tlačidlo [Preddefinované].
Čakacia doba príslušnej akcie je resetnutá na základné nastavenia prístroja.

Export / import
Pomocou tejto funkcie môžete definovať delimiter (deliace znamienko) a separátor
(rozdeľujúce znamienko), ktoré sa majú použiť na exportovanie dokumentov CSV
(comma separated values = čiarkou oddelené hodnoty). To uľahčuje neskorší import
dokumentov CSV do programu pre spracovanie dát.
Stlačte nasledujúce tlačivá, aby ste nakonfigurovali rozdeľujúce a deliace znamienko:
h [Utility] > [Konfigurácia] < [Systém] < [Export/import] < [Export CSV]
S pomocou dvoch klávesov so šípkami označte požadovaný oddeľovač a rozdeľovač.
Sú možné nasledujúce nastavenia rozdeľovačov:
o

Čiarka

o

Bodkočiarka

o

Medzera

o

Tabulátor

Možné sú nasledovné desatinné miesta:
o

Čiarka

o

Časový interval

Príklad:

A B
A

Oddeľovací znak: čiarka

B

Desatinné miesta: časový interval

Obrázok D-92
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Operátori
Vytvorenie, zmena a
vymazanie používateľov

S použitím tejto funkcie môžete vytvoriť rôznych používateľov, ktorí smú pracovať na
tomto prístroji.
Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlá:

h [Konfigurácia] > [Operátori]
Sú možné nasledujúce používateľské profily:
o

Účastník kurzu operátorov

o

Štandardný operátor

o

Dôveryhodný operátor

o

Servisný operátor

o

Hlavný operátor

o

Administrátor

Administrátor

Hlavný operátor

Servisný
operátor

Dôveryhodný
operátor

Štandardný
operátor

Účastník kurzu
operátor

Meranie

+

+

+

+

+

+

Meranie QC

+

+

+

+

+

+

Kalibrácia

+

+

+

-

-

-

Kalibrácia pre pripravenosť
prístroja

+

+

+

+

+

+

Výmena spotrebného materiálu

+

+

+

+

+

+

Odstrániť uzáver QC

+

+

+

+

-

-

Náhľad výsledkov merania

+

+

+

+

+

+

Upraviť výsledky merania

+

+

-

-

-

-

Náhľad výsledkov QC

+

+

+

+

+

+
-

Upraviť výsledky merania QC

+

+

-

-

-

Náhľad kalibrácia

+

+

+

-

-

-

Náhľad prístrojové údaje

+

+

+

-

-

-

Náhľad audit-trial

+

+

+

-

-

-

Dezinfekcia dotykovej obrazovky

+

+

+

+

+

+

Inštalácia a vyradenie z prevádzky

+

+

+

-

-

-

Vypnutie

+

+

+

+

+

+

Aktualizácia softvéru

+

+

+

-

-

-

Konfigurácia

+

+

+

-

-

-

Konfigurácia bezpečnostných
stupňov a používateľských
profilov

+

-

-

-

-

-

Používateľský servisný priestor

+

+

+

-

-

-

Konfigurácie exportu /importu

+

-

-

-

-

-

Export CSV

+

+

+

-

-

-

Odstraňovanie problémov

+

+

+

+

+

+

Diaľkový uzáver

+

+

+

-

-

-

Tlačidlo [Odoslať]

+

+

-

-

-

-

Tlačidlo [Zrušeniei]

+

+

+

+

+

+

Nastavenie materiálu pre QC

+

+

+

+

-

-

Tabuľka D-10
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-
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a Vytvorenie skupiny
1 Keď stlačíte tlačidlo [Nový], otvorí sa ďalšie okno.
2 Ak chcete zadať údaje, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
3 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
a Úprava používateľa
1 Označte v zozname príslušného používateľa.
2 Keď stlačíte tlačidlo [Edituj], otvorí sa ďalšie okno.
3 Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
4 Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla [Ok].
a Vymazať používateľa
1 Označte v zozname príslušného používateľa.
2 Stlačením tlačidla [Vymazanie] sa používateľ odstráni zo zoznamu.
a Hľadanie používateľa
1 S pomocou tlačidla [Ceruzka] zadajte jedno alebo viac vyhľadávacích kritérií.
2 Stlačením tlačidla [Hľadanie] spustite vyhľadávanie.
3 Ak je vyhľadávanie úspešné, na obrazovke sa objavia len tie záznamy, ktoré spĺňajú
vyhľadávacie kritériá.
POZNÁMKA:
Stlačenie tlačidla [Vymaž vyhľadávacie kritériá] vymaže všetky vyhľadávacie kritériá, ktoré ste
zadali na vyhľadávacej obrazovke.

Bezpečnosť
S pomocou tejto funkcie môžete stanoviť rôzne bezpečnostné stupne. Jednotlivé
bezpečnostné stupne sa odlišujú voľne dostupnými používateľskými funkciami, ktoré
si nevyžadujú prihláseného používateľa.
Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Konfigurácia] > [Bezpečnosť]
a Voľba bezpečnostného stupňa
1 Označte v zozname požadovaný bezpečnostný stupeň.
2 Bezpečnostný stupeň potvrdíte stlačením tlačidla [Zatvorenie].
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Nasledujúce bezpečnostné stupne sú možné:
Bezpečnosť VYP(a)

Bezpečnostný
stupeň 1(b)

Bezpečnostný
stupeň 2(c)

Bezpečnostný
stupeň 3(d)

Bezpečnostný
stupeň 4(e)

Meranie

+

+

+

+

-

Meranie QC

+

+

+

+

-

Kalibrácia

+

+

+

-

-

Kalibrácia pre pripravenosť prístroja

+

+

+

+

-

Výmena spotrebného materiálu

+

+

+

+

-

Odstrániť uzáver QC

+

+

+

+

-

Náhľad výsledkov merania

+

+

+

+

-

Upraviť výsledky merania

+

+

-

-

-

Náhľad výsledkov QC

+

+

+

+

-

Upraviť výsledky merania QC

+

+

-

-

-

Náhľad kalibrácia

+

+

+

-

-

Náhľad prístrojové údaje

+

+

+

-

-

Náhľad audit-trial

+

+

+

-

-

Dezinfekcia dotykovej obrazovky

+

+

+

+

-

Inštalácia a vyradenie z prevádzky

+

+

+

-

-

Vypnutie

+

+

+

+

-

Aktualizácia softvéru

+

+

+

-

-

Konfigurácia

+

+

+

-

-

Konfigurácia bezpečnostných
stupňov a používateľských profilov

+

-

-

-

-

Používateľský servisný priestor

+

+

+

-

-

Konfigurácie exportu /importu

+

-

-

-

-

Export CSV

+

+

+

-

-

Odstraňovanie problémov

+

+

+

+

-

Diaľkový uzáver

+

-

-

-

-

Tlačidlo [Odoslať]

+

+

-

-

-

Tlačidlo [Zrušeniei]

+

+

+

+

-

Nastavenie materiálu pre QC

+

+

-

-

-

Tabuľka D-11
(a) Neposkytuje sa žiadna bezpečnosť
(b) Poskytuje sa minimálna bezpečnosť
(c) Poskytuje sa dátová bezpečnosť
(d) Poskytuje sa servisná bezpečnosť
(e) Poskytuje sa úplná bezpečnosť
+

Táto funkcia je voľne prístupná.

-

Táto funkcia nie je voľne prístupná, nakoľko si vyžaduje, aby bol prihlásený
oprávnený používateľ.

POZNÁMKA:
Všetky priestory prístroja možno urobiť voľne dostupnými zvolením nastavenia [Bezpečnostná
ochrana vypnutá].
Ak sa používa systém bezpečnostných stupňov, zaistite, aby bol vytvorený aspoň jeden
používateľ s profilom "Supervízor".
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Aktualizácia softvéru
Aktualizáciu softvéru spustíte stlačením nasledujúceho tlačidla:
h [Aktualizácia softvéru]
1 Pripojte USB pamäťové zariadenie.

Obrázok D-93

Po detegovaní čipu správneho USB pamäťového zariadenia používateľské rozhranie
automaticky prejde k nasledujúcemu kroku.
Ak použijete USB pamäťové zariadenie s neplatnými alebo chýbajúcimi údajmi,
objaví sa na obrazovke zodpovedajúce chybové hlásenie.
2 Data transfer spustíte stlačením tlačidla [Start].
3 Po ukončení aktualizácie softvéru vyber USB kľúč z rozhrania a stlač tlačidlo
[Reštart].
Postupuj podľa inštrukcií na obrazovke!

Aktualizácia jazyka
Aktualizáciu jazyka spustíte stlačením nasledujúceho tlačidla:
h [Aktualizácia jazyka]
1 Pripojte USB pamäťové zariadenie.
2 Data transfer spustíte stlačením tlačidla [Start].
3 Po ukončení aktualizácie jazyka odpojte USB pamäťové zariadenie vytiahnite.
Postupuj podľa inštrukcií na obrazovke!
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USB prenos údajov
Funkcionalita analyzátora cobas b 123 POC system poskytuje nasledujúce možnosti
pre prenos údajov pomocou USB pamäťového zariadenia:
o

Export dát z databázy

o

Import dát

o

Export/import konfigurácie
(všetky dáta, ktoré nemôžu byť prevedené cez databázu)

o

Export prístrojových dát

USB prenos údajov
1 Označte údaje pre export na prístroj (napr. v databáze)
2 Stlačte tento kláves, aby sa údaje exportovali na USB pamäťové médium.
3 Pripojte USB pamäťové zariadenie.

Obrázok D-94

4 Data transfer spustíte stlačením tlačidla [Start].
POZNÁMKA:
Ak USB pamäťové zariadenie nemá dostatok miesta v pamäti, objaví sa zodpovedajúce chybové
hlásenie.

5 Po dokončení prenosu dát odpojte USB pamäťové zariadenie.
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Export/import konfigurácie
S pomocou tejto funkcie môžete importovať a exportovať rôzne nastavenia.

Obrázok D-95

a Export konfigurácie
1 Pripojte USB pamäťové zariadenie.
2 Stlačením tlačidla [Start] spustite export dát.
POZNÁMKA:
Ak USB pamäťové zariadenie nemá dostatok miesta v pamäti, objaví sa zodpovedajúce chybové
hlásenie. Prenos dát sa zruší.

3 Po dokončení prenosu dát odpojte USB pamäťové zariadenie.
a Import konfigurácie
1 Pomocou tohto klávesu označte požadované nastavenia.

POZNÁMKA:
Je možný viacnásobný výber!

2 Potom stlačte tlačidlo [Konfigurácia importu].
3 Pripojte USB pamäťové zariadenie.
4 Stlačením tlačidla [Start] spustíte import dát.
5 Po dokončení importu dát odpojte USB pamäťové zariadenie.

Exportovanie prístrojových dát
S pomocou tejto funkcie môžete exportovať nasledujúce prístrojové úd:

Roche
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Servisné funkcie

Export správy o odstraňovaní problémov
e Pre zostavenie správy o odstraňovaní problémov pozri Kapitola 14 Odstraňovanie

problémov, section Vytvorenie správy o odstraňovaní problémov na strane F-33.

1 Zvoľte [Export správy o odstraňovaní problémov].
2 Pripojte USB pamäťové zariadenie.
3 Stlačením tlačidla [Start] spustite export dát.
POZNÁMKA:
Ak USB pamäťové zariadenie nemá dostatok miesta v pamäti, objaví sa zodpovedajúce chybové
hlásenie. Prenos dát sa zruší.

4 Po dokončení prenosu dát odpojte USB pamäťové zariadenie.
Export log-súborov
1 Označiť [Exportuj súbory "log"].
2 Pre export log-súborov sa musí zadať dátový rozsah.
Ak chcete zadať dátum, stlačte tlačidlo [Ceruzka].
3 Stlačením tlačidla [Start] spustite export dát:
h [Spusti export na USB]
4 Pripojte USB pamäťové zariadenie.
5 Stlačením tlačidla [Start] spustite export dát. Dáta sú prenesené.
POZNÁMKA:
Ak USB pamäťové zariadenie nemá dostatok miesta v pamäti, objaví sa zodpovedajúce chybové
hlásenie. Prenos dát sa zruší.

6 Po dokončení prenosu dát odpojte USB pamäťové zariadenie.

Servisné funkcie
POZNÁMKA:
V priestore chránenej servisnej funkcie sú niektoré úkony, ktoré môže vykonať zaškolený
používateľ s pomocou usmernenia prostredníctvom hotline centra zákazníckej podpory Roche.

Pre vstup do chráneného servisného priestoru musí byť prihlásený jeden používateľ s
úrovňou servisného operátora.
e Ďalšie informácie si vyhľadajte v časti Operátori na strane D-132.

Nasledujúce servisné úkony (funkcie) sme vykonávať len osobitne zaškolený používateľ.
(napr. servisný operátor alebo vyššia úroveň).
VÝSTRAHA

Roche
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Prístroj
o

Test snímača čiarového kódu(a)

o

Predné dvere

o

Kontrola CF-karty(a)

o

Kontrola teplôt

o

Kontrola ventilátorov

Fluidický riadiaci modul (Fluidics Control Module – FCM)
o

Samokontrola riadiaceho panelu fluidiky

o

Ventily

o

Peristaltické čerpadlá

o

Hnací modul vkladania vzoriek

o

Čipový konektor kazety s roztokmi Fluid Pack

o

Aspirácia a tesnosť

o

Skontrolovať / kalibrovať senzory vzoriek(a)

Modul s meracou komôrkou (Measuring Chamber Module – MCM)
o

Samokontrola MCM

o

Senzorový simulátor

o

Čipový konektor senzorovej kazety (Sensor Cartridge)

o

Samokontrola oximetrického modulu

o

Kalibrácia oximetrického modulu

o

Kontrola hemolyzátora

Oximetrický modul

Modul automatickej kontroly kvality (AutoQC)
o

Kontrola modulu automatickej kontroly kvality (AutoQC)

o

Čipový konektor balíka automatickej kontroly kvality AutoQC Pack

(a) Dostupné neskôr.
Roche
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Audit trail

Utility
o

Nový štart

o

Vymazať databázy(a)

o

Diaľková aktualizácia softvéru(a)

o

Monitor stability

o

Príprava na Depot-Repair

o

Reštartuj tlačiareň

Audit trail
Túto funkciu môžete použiť na sledovanie všetkých zmien v nastaveniach a vo
vstupných hodnotách.
V zozname sú zobrazené nasledujúce zadania:
o

Druh zmeny
O

Pôvodná hodnota

O

Nová hodnota

o

Čas zmeny

o

Používateľ, ktorý vykonal zmenu

(a) Dostupné neskôr.
Roche
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Dezinfekcia

Dezinfekcia
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.

Účelom tohto postupu je minimalizovať riziko infekcie spojené s výmenou súčastí,
ktoré boli v kontakte s krvou.
Túto dezinfekciu je potrebné robiť pravidelne.
Aby ste minimalizovali riziko infekcie, je potrebné, aby ste túto dezinfekciu robili
pravidelne, podľa zavedených zásad laboratórnej praxe.
Používajte len tekuté prostriedky povrchovej dezinfekcie, ktoré obsahujú alkohol (pribl. 70 %),
napr. izopropanol 70 % a/alebo dezinfekčný prostriedok s obsahom typ. 0,5% - max. 1,0%
dimetylbenzylamóniumchloridu ako účinnej zložky.
Za žiadnych okolností nepoužívajte bieliace prostriedky akéhokoľvek druhu.

Roche otestoval a odporúča používanie nasledujúcich dezinfekčných prostriedkov
pripravených na použitie.
Názov

Výrobca / odbyt

Aktívne činidlá

Doba
použitia
(min.)

Incidin liquid(a)
Meliseptol

(b)

Ecolab GmbH & Co OHG

Alkoholy

5

B. Braun Medical AG
Odbyt:
B. Braun Melsungen AG

Alkohol, aldehyd

5

(a) Incidin je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ecolab GmbH & Co OHG.
(b) Meliseptol je registrovaná ochranná známka spoločnosti B. Braun Medical AG.

Nesmerujte spreje priamo na prístroj, nakoľko môžu spôsobiť chybné fungovanie elektroniky.
POZOR

Nesprejujte čokoľvek na ktorékoľvek nevymeniteľné alebo vnútorné súčasti!

Po dezinfikovaní prístroja počkajte 15 minút, aby sa dezinfekčné činidlo mohlo odpariť.
Nebezpečenstvo ohňa a výbuchu!
VÝSTRAHA

Z bezpečnostných dôvodov môže akumulátorovú batériu dekontaminovať iba popredajný
servis!

Tieto časti prístroja musia byť dezinfikované pravidelne:

Roche
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Dezinfekcia

Dezinfekcia obrazovky prístroja
Choďte na menu "Prístroj" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Dezinfekcia dotykovej obrazovky]
Vrstva obrazovky, ktorá je citlivá na dotyk, sa teraz deaktivuje na 30 sekúnd.
Dezinfikujte výhradne vlhkou handričkou (napr. nasiaknutou dezinfekčným prostriedkom).
POZOR

Nepoužívajte vodu ani spreje!

Dezinfekcia povrchov prístroja
Pravidelne dekontaminujte vonkajšie povrchy prístroja, včítane všetkých krytov
(napr. krytu tlačiarne, predných dverí), s pomocou dezinfekčného prostriedku podľa
všeobecných smerníc laboratória.
Veľmi znečistené povrchy očistite vopred s pomocou štetca alebo buničiny navlhčenej
do destilovanej vody.
Nesmerujte spreje priamo na prístroj, nakoľko môžu spôsobiť chybné fungovanie elektroniky.
POZOR

VÝSTRAHA

Nesprejujte čokoľvek na ktorékoľvek nevymeniteľné alebo vnútorné súčasti!

Po dezinfikovaní prístroja počkajte 15 minút, aby sa dezinfekčné činidlo mohlo odpariť.
Nebezpečenstvo ohňa a výbuchu!

Dezinfekcia priestoru spotrebného materiálu
Priestor pre spotrebný materiál môže byť dezinfikovaný iba počas výmeny
spotrebného materiálu alebo rutinnej činnosti pri vypnutom prístroji.
Ak je priestor pre spotrebný materiál viditeľne znečistený, zasiahnuté povrchy
starostlivo dezinfikujte vlhkou handričkou.
Dezinfekcii venujte približne 15 minút.
e Ďalšie informácie o čistení priestoru spotrebného materiálu nájdete v časti Výmena

senzorovej kazety Sensor Cartridge na strane E-8 a v časti Vymeniť kazetu s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) na strane E-11 a časti Vymeniť kazetu pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) (voliteľné) na strane E-14.
Modul s meracou komôrkou a senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa nesmú čistiť.
POZOR

Chráňte prístroj pred nasprejovaním čohokoľvek na ktorékoľvek nevymeniteľné alebo vnútorné
súčasti!
Nepoužívajte vodu ani spreje!

Roche
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Všeobecná výmena
Výmena papiera v tlačiarni
POZNÁMKA:
Papier do tlačiarne je tepelne citlivý len na jednej strane. Skontrolujte, či je termálny papier
správne vložený.

Choďte na menu "Pracovisko" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Vymeň papier v tlačiarni]
Objaví sa nasledujúca obrazovka:

Obrázok E-1

POZNÁMKA:
Výmenný postup môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla [Zrušeniei].

Postupujte podľa pokynov na obrazovke:
1 Otvorte kryt tlačiarne.

Obrázok E-2

2 Odstráňte prázdnu papierovú cievku.
3 Do držiaka cievky zasuňte nový kotúč papiera.

Roche
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Výmena závislá od vzoriek

Obrázok E-3

4 Opatrne zatvorte kryt tlačiarne.
5 Stlačte tlačidlo [Ok], aby ste zaznamenali výmenu v databáze pod [Pracovisko] >
[Databáza prístroja].

Výmena závislá od vzoriek
Výmena senzorovej kazety Sensor Cartridge

VÝSTRAHA

Pre zabezpečenie kvality výsledkov merania musíte zakaždým po výmene senzorovej kazety
(Sensor Cartridge) zbehnúť kontrolu kvality na 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 =
vysoká).

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) obsahuje po použití zvyšky biologických tekutín, ktoré
predstavujú riziko infekcie.
Zaobchádzajte s kazetou so senzormi so starostlivosťou zodpovedajúcou smerniciam o
zaobchádzaní s potenciálne infekčným materiálom. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.

Začínajúc menu "Pracovisko", stlačte nasledujúce tlačidlo pri
výmene senzorovej kazety (Sensor Cartridge):
h [Vymeň Sensor Cartridge]
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1 Prístroj sa automaticky pripraví na výmenu senzorovej kazety (Sensor Cartridge).
Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
V prípravnom čase sa senzorová kazeta (Sensor Cartridge) odpojí od kazety s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
Pri normálnej prevádzke je senzorová kazeta (Sensor Cartridge) pripojená ku
kazete s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
Červená oblasť meracej komôrky je viditeľná (poloha ready - pripravená).
Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa odpojí od kazety s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack), aby sa modul meracej komôrky pripravil pre výmenu senzorovej
Roche
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kazety (Sensor Cartridge).
Zelená oblasť meracej komôrky sa stane viditeľná (výmenná poloha ).

A

Poloha pri výmene (zelená)

B

Poloha pri normálnej činnosti
(červená)

Obrázok E-4

Modul meracej komôrky s kazetou so senzormi (Sensore Cartridge)

Predné dvere prístroja sa odistia a musia sa otvoriť do 30 sekúnd.
e Podrobnosti si prečítajte v časti Odistenie predných dverí na strane E-17.

2 Otvorte predné dvere prístroja.
3 Vyberte kazetu so senzormi (Sensor Cartridge).
POZNÁMKA:
Dotýkajte sa senzorovej kazety (Sensor Cartridge) len na rukoväti určenej na tento účel.

Zaobchádzajte so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge) opatrne, aby ste sa vyhli možnosti
úniku kvapaliny z kazety Sensor Cartridge

Obrázok E-5

POZNÁMKA:
Ak nechcete uskutočniť výmenu senzorovej kazety (Sensor Cartridge), môžete celý postup
zrušiť stlačením tlačidla [Zrušeniei].
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Senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) znehodnoťte podľa miestnych predpisov (je biologicky
kontaminovaná – nebezpečný odpad!)

Dezinfekcia
senzorovej kazety (Sensor
Cartridge)
(voliteľné)

Ak je senzorová kazeta (Sensor Cartridge) viditeľne znečistená, dezinfikovať možno
opatrne iba jej držadlo, a to vlhkou handričkou.
Dezinfekcii venujte približne 15 minút.
e Ďalšie informácie o čistení priestoru spotrebného materiálu si vyhľadajte v časti

Dezinfekcia priestoru spotrebného materiálu na strane E-6.
Modul meracej komôrky a senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa nesmú čistiť.
POZOR

Chráňte prístroj pred nasprejovaním čohokoľvek na ktorékoľvek nevymeniteľné alebo vnútorné
súčasti!
Nepoužívajte vodu ani spreje!

4 Zasuňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

Obrázok E-6

Prístroj automaticky oskenuje údaje o spotrebných materiáloch.
Po detegovaní čipu senzorovej kazety (Sensor Cartridge) používateľské rozhranie
automaticky prejde k nasledujúcemu kroku.
Ak bola vložená chybná senzorová kazeta (Sensor Cartridge), na obrazovke sa
objaví zodpovedajúce chybové hlásenie.
e Presný opis pozri Kapitola 14 Odstraňovanie problémov!

5 Zatvorte predné dvere prístroja.
Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) je znovu pripojená ku kazete s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack).
V rámci kroku [Zatvor predné dvierka] môžete vymeniť ďalšie spotrebné
materiály alebo pozrieť si informácie o ďalších spotrebných materiáloch.
e Podrobnosti si prečítajte v časti Dodatočná výmena na strane E-16.

Ďalej sa naštartujú automatizované následné činnosti (napríklad, kalibrácia systému).

Roche
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Kontrola kvality
Zakaždým po výmene senzorovej kazety (Sensor Cartridge) musíte vykonať meranie
kontroly kvality (QC) na všetkých 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 = vysoká)!
Presvedčte sa, či výsledky zodpovedajú cieľovým hodnotám.
e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 9 Kontrola kvality.

Vymeniť kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)

VÝSTRAHA

Pre zabezpečenie kvality výsledkov merania musíte zakaždým po výmene kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) zbehnúť kontrolu kvality na 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 =
vysoká).

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Po použití obsahuje kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) biologické kvapaliny alebo
zvyšky kvapalín, ktoré predstavujú riziko infekcie.
Zaobchádzajte s kazetou s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) so starostlivosťou, ktorá
rešpektuje smernice o zaobchádzaní s potenciálne infekčným materiálom. Zabráňte kontaktu s
pokokou.
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.

POZNÁMKA:
Podľa počtu meraní a/alebo vnútornej stability vymeňte kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack) najmenej každých 6 týždňov. Na obrazovke sa objaví zodpovedajúca informačná výzva.

Začínajúc ponukou "Pracovisko", stlačte pri výmene kazety s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack) nasledujúce tlačidlo:
h [Vymeň Fluid Pack]
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1 Prístroj sa automaticky pripraví na výmenu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).
Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
Predné dvere prístroja sa odistia a musia sa otvoriť do 30 sekúnd.
e Podrobnosti si prečítajte v časti Odistenie predných dverí na strane E-17.

2 Otvorte predné dvere prístroja.
3 Odstráňte kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

POZOR

Roche
Návod na používanie · Verzia 4.0

Počas odstránenia kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) si musíte byť absolútne istý, že
neposuniete ventily.
Posunuté ventily spôsobujú problémy pri vkladaní kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)!

December 2011
E-11

13 Výmena spotrebného materiálu

cobas b 123 POC system

Výmena závislá od vzoriek

Obrázok E-7

POZNÁMKA:
Ak nechcete uskutočniť výmenu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack), môžete celý
postup zrušiť stlačením tlačidla [Zrušeniei].

Kazetu s reagenčnými roztokmi Fluid Pack znehodnoťte podľa miestnych predpisov (je
biologicky kontaminovaná – nebezpečný odpad!)

Dezinfekcia
priestoru spotrebného materiálu
(voliteľné)

Priestor pre spotrebný materiál môže byť dezinfikovaný iba počas výmeny
spotrebného materiálu alebo rutinnej činnosti pri vypnutom prístroji.
Ak je priestor pre spotrebný materiál viditeľne znečistený, zasiahnuté povrchy
starostlivo dezinfikujte vlhkou handričkou.
Vyhnite sa dezinfikovaniu ľavej bočnej steny (časť medzi meracou komôrkou a
modulom oximetra s kyvetou), ochránite tým senzorovú kazetu a hemolyzér.
Dezinfekcii venujte približne 15 minút.
e Ďalšie informácie o čistení priestoru spotrebného materiálu si vyhľadajte v časti

Dezinfekcia priestoru spotrebného materiálu na strane E-6.
Priestor pre spotrebný materiál dezinfikujte pravidelne dezinfekčnými prostriedkami v zmysle
všeobecných laboratórnych predpisov.

Dezinfikujte výhradne vlhkou handričkou (napr. nasiaknutou dezinfekčným prostriedkom).
POZOR

Roche
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A

Ventily

B

Ľavá bočná stena

Obrázok E-8

POZNÁMKA:
Počas čistenia si musíte byť absolútne istý, že neposuniete ventily.
Posunuté ventily spôsobujú problémy pri vkladaní kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)!

4 Vložte novú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

Obrázok E-9

POZOR

Nedotýkajte sa kyvety a kontaktov senzora vzoriek na bočnej stene kazety s reagenčnými
roztokmi
(Fluid Pack).

Prístroj automaticky oskenuje údaje o spotrebných materiáloch.
Po detegovaní čipu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) používateľské
rozhranie automaticky prejde k nasledujúcemu kroku.
Ak bola vložená chybná kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack), na
obrazovke sa objaví zodpovedajúce chybové hlásenie.
e Presný opis pozri Kapitola 14 Odstraňovanie problémov!

POZNÁMKA:
Ak kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) nebola detegovaná, skontrolujte inteligentný
pamäťový čip na zadnej strane
kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack), či nie je viditeľne znečistená a ak je to potrebné,
starostlivo ju očistite dosucha.
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5 Zatvorte predné dvere prístroja.
V rámci kroku [Zatvor predné dvierka]môžete vymeniť ďalšie spotrebné materiály
alebo pozrieť si informácie o spotrebných materiáloch.
e Podrobnosti si prečítajte v časti Dodatočná výmena na strane E-16.

Spustia sa následné operácie.
Kontrola kvality
Zakaždým po výmene kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) musíte zbehnúť
kontrolu kvality na všetkých 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 = vysoká)!
Presvedčte sa, či výsledky zodpovedajú cieľovým hodnotám.
e Doplňujúce informácie nájdete v Kapitola 9 Kontrola kvality.

Vymeniť kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) (voliteľné)
POZNÁMKA:
Nová kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) sa musí prispôsobiť izbovej
teplote najmenej 24 hodín pred použitím.

POZOR

Kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Packs) analyzátora cobas b 123 vždy
skladujte vo zvislej polohe.

Začínajúc ponukou "Pracovisko" stlačte pri výmene kazety pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) nasledujúce tlačidlo:
h [Vymeň AutoQC Pack]
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1 Prístroj sa automaticky pripraví na výmenu kazety automatickej kontroly kvality
(AutoQC Pack).
Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
Predné dvere prístroja sa odistia a musia sa otvoriť do 30 sekúnd.
e Podrobnosti si prečítajte v časti Odistenie predných dverí na strane E-17.

2 Otvorte predné dvere prístroja.
Keď odstránite kazetu automatickej kontroly kvality (AutoQC Pack), môžu z kazety
automatickej kontroly kvality (AutoQC Pack) uniknúť úlomky ampuliek, ktoré sa zlomili.
Hrozí tu nebezpečenstvo poranenia.
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.
Znehodnoťte kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) podľa aplikovateľných
miestnych predpisov a smerníc.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo vyšplechnutia!

3 Vyberte kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack).
Roche
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Obrázok E-10

POZNÁMKA:
Ak nechcete uskutočniť výmenu kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack),
môžete celý postup zrušiť stlačením tlačidla [Zrušeniei].

POZOR

Ak sa sčasti použitá kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) má znovu
nainštalovať, neobracajte ju dnom nahor. Nainštalovanie kazety pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack), ktorá bola obrátená dnom nahor, môže zničiť celý modul AutoQC!

POZNÁMKA:
Znehodnoťte kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) podľa miestnych
predpisov.

Dezinfekcia
priestoru spotrebného materiálu
(voliteľné)

Priestor pre spotrebný materiál môže byť dezinfikovaný iba počas výmeny
spotrebného materiálu alebo rutinnej činnosti pri vypnutom prístroji.
Ak je priestor pre spotrebný materiál viditeľne znečistený, zasiahnuté povrchy
starostlivo dezinfikujte vlhkou handričkou.
Dezinfekcii venujte približne 15 minút.
e Ďalšie informácie o čistení priestoru spotrebného materiálu si vyhľadajte v časti

Dezinfekcia priestoru spotrebného materiálu na strane E-6.

VÝSTRAHA

Pri čistení kazety pre automatickú kontrolu (AutoQC), starostlivo očistite povrch interiéru.
Otvárač ampuliek, ktorý sa tu nachádza, predstavuje nebezpečenstvo zranenia.

Čistite len vlhkou tkaninou (napr. navlhčenou v dezinfekčnom prostriedku).
POZOR

Nepoužívajte vodu ani spreje!

4 Vložte novú kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack).
Roche
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Obrázok E-11

POZOR

Ak máte podozrenie, že nová kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) je
poškodená, za žiadnych okolností nevkladajte poškodenú kazetu pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) do prístroja! Použitie poškodenej kazety pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) môže zničiť modul AutoQC.

Prístroj automaticky oskenuje údaje o spotrebných materiáloch.
Po detegovaní čipu kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC)
používateľské rozhranie automaticky prejde k nasledujúcemu kroku.
Ak bol vložená chybná kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack),
na obrazovke sa objaví zodpovedajúce chybové hlásenie.
e Presný opis pozri Kapitola 14 Odstraňovanie problémov!

5 Zatvorte predné dvere prístroja.
V rámci kroku [Zatvor predné dvierka]môžete vymeniť ďalšie spotrebné materiály
alebo pozrieť si informácie o spotrebných materiáloch.
e Podrobnosti si prečítajte v časti Dodatočná výmena na strane E-16.

Spustia sa následné operácie.

Dodatočná výmena
Po vložení jednotlivých spotrebných materiálov môžete vymeniť ďalšie spotrebné
materiály.
Výmena ďalších spotrebných materiálov
Stlačte tlačidlo tých spotrebných materiálov, ktoré sa majú vymeniť.
h [Kazeta so senzormi] (Sensor Cartridge), [AutoQC Pack] alebo [Fluid Pack]
Vykonajte obvyklý postup výmeny podľa pokynov na obrazovke!

Roche
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Obrázok E-12

Zobrazenie stavu niektorého spotrebného materiálu
Tlačidlo [Info] ukáže stav príslušného spotrebného materiálu v rovnakom farebnom
kóde, ako na obrazovke "Prehľad".
e Ďalšie informácie o zobrazení stavu spotrebných materiálov si vyhľadajte v Kapitola

6 Systémové komponenty, časť Displej stavu spotrebných materiálov na strane C-10.
Spotrebný materiál je OK.
Bola dosiahnutá hladina výstrahy:

Spotrebný materiál je OK, ale musí sa vymeniť do 2 dní, nakoľko sa
čoskoro dosiahne maximum doby použitia alebo maximálny počet
testov.
Bola dosiahnutá hladina výstrahy:

Spotrebný materiál už nie je OK. Je nutná okamžitá výmena, nakoľko sa
už dosiahla najdlhšia doba používania alebo maximálny počet testov.

Vyvolanie funkcie zobrazí podrobný stav.

Obrázok E-13

Informácia o spotrebnom materiáli

Odistenie predných dverí
Počas rôznych rutinných postupov výmeny spotrebných materiálov je používateľ
vyzvaný, aby otvoril predné dvere.
Ak nie sú predné dvere otvorené do 30 sekúnd, dvere sa opäť uzamknú.
Stlačte tlačidlo [Odomkni predné dvierka], aby ste odistili predné dvere.
Stlačením tlačidla [Pokračuj] používateľské rozhranie automaticky prejde k ďalšiemu
kroku rutinnej výmeny.

Roche
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Odstraňovanie problémov – všeobecné informácie
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Komponenty analyzátora cobas b 123 POC system, včítane rozvodu hadičiek, odpadového
vaku, plniaceho otvoru atď. obsahujú po použití biologické kvapaliny a preto predstavujú
možné riziko infekcie.
Manipulujte s týmito komponentmi opatrne a podľa smerníc zahrnujúcich potenciálne
infekčné materiály.
Musí sa používať vhodný ochranný výstroj, ako je laboratórne oblečenie, ochranné rukavice a –
ak je to nutné – chrániče úst, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s pracovnými materiálmi
biologického charakteru. Okrem toho v prípade, že hrozí nebezpečenstvo vyšplechnutia, je
potrebné používať ochrannú masku tváre. Musia sa aplikovať primerané dezinfekčné a
sterilizačné postupy.

Analyzátor cobas b 123 POC system dokáže monitorovať vzduchové bubliny, krvné
zrazeniny, netesnosti a upchatia, ktoré sa môžu vyskytnúť v prístroji. Ak prístroj
deteguje niektorý z týchto problémov, podľa situácie sa objaví na výstupe chybové
hlásenie vo forme zastavenia systému, chyby alebo výstrahy.

Oblasť alarmu
Pri normálnej prevádzke je tlačidlo [Alarm] zablokované a zobrazovacie pole oblasti
alarmu na spodku obrazovky je prázdne.

Obrázok F-1

šedé tlačidlo [Alarm]

Ak sa vyskytne chyba, tlačidlo [Alarm] sa aktivuje a v oblasti alarmu sa zobrazí názov
alarmu (včít. dátumu, času a označenia chyby). Tlačidlo [Alarm] mení farbu v
závislosti od závažnosti chyby.
Nie sú prítomné žiadne výstrahy ani chyby.
Okno pre hlásenia sa nedá otvoriť.
Sú prítomné výstrahy.
Prístroj sa môže používať s prípadnými obmedzeniami.
Sú prítomné chyby.
Prístroj sa nedá používať alebo sa môže používať len v obmedzenej
miere.
Tabuľka F-1
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Oblasť alarmu

Obrazovka alarmu

Po stlačení tlačidla [Alarm] sa otvorí obrazovka alarmu, kde sú zobrazené
podrobnosti o výstrahách alebo chybách a navrhované nápravné opatrenia.

Obrázok F-2

Zoznam alarmov

V hornej časti obrazovky alarmu je uvedený zoznam doposiaľ nevyriešených chýb.
V zozname alarmov sú zobrazené nasledujúce dáta:
!

Druh chyby:

o
o
o

Zastavenie systému
Porucha
Výstraha

Dátum/čas

Tu sa zobrazí čas, kedy sa chyba vyskytla.

Kategória

Označenie chyby

napr. Fluid Pack Error (chyba kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack))
ID

Číslo chyby

POZNÁMKA:
Pri kontakte centra zákazníckej podpory Roche vždy uveďte číslo chyby!

Podrobné informácie týkajúce sa druhu chyby a zodpovedajúceho nápravného úkonu
je zobrazený v dolnej časti obrazovky alarmu.
a Priamy výber nápravného úkonu:

Požadovanú funkciu na odstránenie chyby možno vyvolať
priamo stlačením príslušného tlačidla.
Dodržujte pokyny na obrazovke.

Stlačenie tlačidla [Zatvorenie] zatvorí okno s hláseniami bez vyvolania nápravného
úkonu.
Tlačidlo [Alarm] naďalej ostatne zvýraznené príslušnou farbou, až kým chyba nie je
napravená.
Roche
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Zastavenie systému
Zastavenie systému je závažná chyba, ktorá zastaví prístroj.

Nie je možné vykonávať žiadne merania alebo kalibrácie.
POZOR

Keď sa táto chyba vyskytne, v menu „Prehľad" sa zobrazí okno zastavenia systému s
červeným okrajom. Príslušný spotrebný materiál je v stavovom displeji spotrebných
materiálov označený červenou lištou.
Okno zastavenia systému obsahuje nasledujúce údaje:
Kategória

Druh chyby, napr. Fluid Pack Error (chyba kazety s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack))

Príčina

Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) je prázdna

Nápravný úkon

Vymeniť kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
Požadovanú funkciu na odstránenie chyby možno vyvolať
priamo stlačením príslušného tlačidla. Dodržujte pokyny
na obrazovke.

Chybové hlásenie je zobrazené dovtedy, kým sa nevykoná nápravný úkon.
a Náprava zastavenia systému:
1 Vyvolajte zodpovedajúci nápravný úkon.
2 Dodržujte pokyny na obrazovke.

Obrázok F-3

Príklad: Prázdna kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) môže viesť k
zastaveniu systému.
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Zastavenie systému

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce druhy zastavenia systému:
ID

KATEGÓRIA

PRÍČINA

DRUH CHYBY:

ÚKON

1

Chyba prístroja

Porucha analyzátora

AutoQC – zastavenie
systému

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory
Roche.

2

Chyba prístroja

Vnútorný riadiaci
modul nereaguje.

Microcontroller –
zastavenie systému

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory
Roche.

3

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

SIM zastavenie systému Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
Porucha kazety s
[Vymeň Fluid Pack]
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack)

4

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Senzor vzoriek –
Porucha kazety s
zastavenie systému
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack)

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

5

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Ventil – zastavenie
Porucha kazety s
systému
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack)

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

6

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Zastavenie systému
Porucha kazety s
vyvolané chybou
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) preplachovania

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

7

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
Zastavenie systému
Porucha kazety s
vyvolané nedostatočnou [Vymeň Fluid Pack]
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) náplňou referenčného
roztoku

8

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Zastavenie systému
Porucha kazety s
vyvolané prázdnym
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) systémom

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

9

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Zastavenie systému v
Porucha kazety s
dôsledku polohovania
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) roztoku

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

10

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Zastavenie systému v
Porucha kazety s
dôsledku polohovania
reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) vzorky

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

11

Zrušenie
používateľom

Používateľ zrušil
úkon

Na odstránenie chyby stlačte nasledujúce tlačidlo:
[Akceptovanie]

12

Chyba prístroja

Analyzátor je
poškodený

Roche
F-8

Hardvéru ventilu je
poškodený

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory
Roche.
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13

Chyba senzorovej
kazety (Sensor
Cartridge)

Senzorová kazeta
(Sensor Cartridge) je
poškodená

Filling of Sensor
Cartridge not possible
(Naplnenie senzorovej
kazety nie je možné)

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Sensor Cartridge]

14

Chyba prístroja

Analyzátor je
poškodený

Modul meracej
komôrky je poškodený

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory
Roche.

15

Chyba prístroja

Analyzátor je
poškodený

Ovládací panel fluidiky
je poškodený

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory
Roche.

16

Chyba prístroja

Analyzátor je
poškodený

Doska oximetrického
modulu je poškodená

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory
Roche.

17

Chyba prístroja

Analyzátor je
poškodený

Hardvér UIM / napájací 1. Poznamenajte si číslo chyby.
zdroj je poškodený
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory
Roche.

18

Chyba senzorovej
kazety (Sensor
Cartridge)

Senzorová kazeta
(Sensor Cartridge) je
znečistená

1. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vymeň Sensor Cartridge]
2. Otvorte predné dvere a vyberte senzorovú kazetu
(Sensor Cartridge)
3. Skontrolujte zadnú stranu senzorovej kazety
(Sensor Cartridge), či nie je viditeľne znečistená a
ak je to potrebné, dôkladne ju očistite.
4. Vložte späť senzorovú kazetu (Senzor Cartridge)
a zatvorte predné dvere.
5. Ak chyba pretrváva, informujte centrum
zákazníckej podpory Roche.

19

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Kazeta s reagenčnými Systém fluidiky je
roztokmi (Fluid Pack) netesný
je poškodená

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

20

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Kazeta s reagenčnými Systém fluidiky je
roztokmi (Fluid Pack) zablokovaný
je poškodená

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

1000

Chyba prístroja

Vnútorná chyba
softvéru

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Reštart systému]

1001

Chyba senzorovej
kazety (Sensor
Cartridge)

Porucha napájania
elektrickým prúdom
počas výmeny
senzorovej kazety
(Sensor Cartridge)

Roche
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Server databázy
nenaštartoval

1. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vymeň Sensor Cartridge]
2. Otvorte predné dvere a vyberte senzorovú kazetu
(Sensor Cartridge)
3. Vložte späť senzorovú kazetu (Senzor Cartridge)
a zatvorte predné dvere.
4. Ak chyba pretrváva, informujte centrum
zákazníckej podpory Roche.
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Zastavenie systému

1002

Chyba senzorovej
kazety (Sensor
Cartridge)

Spotrebovaná alebo
exspirovaná

Kazeta so senzormi
Sensor Cartridge je
neplatná

1003

Chyba kazety s
reagenčnými
roztokmi (Fluid
Pack)

Spotrebovaná alebo
exspirovaná

Kazeta s roztokmi Fluid Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
Pack je neplatná
[Vymeň Fluid Pack]

1004

Chyba prístroja

Vnútorná chyba
softvéru

Prekročenie časového
limitu plánovača

1005

Časový limit

Nádobka na vzorku
nie je je odstránená

1. Odstráňte injekčnú striekačku
2. Na odstránenie chyby stlačte nasledujúce tlačidlo:
[Striekačka odstránená]

1006

Časový limit

Nádobka na vzorku
nie je je odstránená

1. Odstráňte kapiláru.
2. Na odstránenie chyby stlačte nasledujúce tlačidlo:
[Kapilára vybratá]

1007

Chyba prístroja

Na CF kartu sa nedá
pristupovať

1. Vložte platnú CF kartu.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu
funkciu: [Vypni systém]
3. Na spustenie analyzátora
cobas b 123 POC system stlačte tlačidlo (On/Off)
na zadnom paneli prístroja.

1008

Chyba prístroja

Aktualizácia softvéru Nesprávne
zlyhala
prispôsobenie verzie
softvéru

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Reštart systému]

1009

Chyba prístroja

Vnútorná chyba
softvéru

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Reštart systému]

POZOR

Chyba synchronizácie
dát na CF karte

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Sensor Cartridge]

Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Reštart systému]

Kvôli náprave zastavenia systému, ktorý nie je uvedený na tomto zozname, skontaktujte sa s
hotline zákazníckej podpory Roche.
e Ďalšie informácie o rôznych nápravných úkonoch, pozri časť Nápravné úkony na

strane F-13.

Roche
F-10
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Poruchy
POZNÁMKA:
Poruchy nespôsobujú zastavenie systému.
Naďalej môžete merať, no s istými obmedzeniami.

Poruchy indikujú problémy, ktoré sa vzťahujú len k istému modulu prístroja (napr.
kazeta pre automatickú kontrolu kvality AutoQC je prázdna), a nie k činnosti celého
prístroja.
Prístroj sa môže používať s obmedzeniami. Deaktivované sú len tie oblasti alebo
parametre, ktoré sú priamo dotknuté poruchou.
a Odstrániť poruchy:
1 Stlačte tlačidlo [Alarm], aby ste otvorili obrazovku alarmu.
2 Prečítajte si informáciu v zozname alarmov.
3 Dodržujte pokyny na obrazovke.
4 Vyvolajte zodpovedajúci nápravný úkon.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce chyby:
ID

KATEGÓRIA

PRÍČINA

ÚKON

3000

Chyba kazety pre
automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack)

Spotrebovaná alebo exspirovaná

Na odstránenie poruchy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň AutoQC Pack]

3001

Chyba modulu
automatickej kontroly
kvality (AutoQC)

Modul automatickej kontroly kvality
(AutoQC) je poškodený

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

3002

Chyba oximetrického
modulu

Oximetrický modul je poškodený

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

3003

Chyba tlačového modulu Tlačový modul je poškodený

1. Poznamenajte si číslo chyby.
2. Na odstránenie chyby vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vypni systém]
3. Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

3004

Chyba tlačového modulu V tlačiarni nie je papier

Vymeňte papier. Pre výmenu papiera vyvolajte
nasledujúcu funkciu: [Pracovisko] > [Vymeň papier v
tlačiarni]

3005

Chyba kazety pre
automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack)

POZOR

Kazeta pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack) je poškodená

Na odstránenie poruchy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň AutoQC Pack]

Pre odstránenie poruchy, ktorá nie je uvedená v tomto zozname, skontaktujte sa s hotline
zákazníckej podpory Roche.
e Ďalšie informácie o rôznych nápravných úkonoch, pozri časť Nápravné úkony na

strane F-13.
Roche
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Výstrahy

Výstrahy
Ak je v oblasti alarmu zobrazené výstraha, prístroj sa môže používať, no s možnými
obmedzeniami.
Výstraha je oznámenie v predstihu.
Napríklad:

Fluid Pack warning (Fluid Pack – výstraha) – Critical fill level in Fluid Pack (Kritická
hladina náplne v kazete s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack))

Obrázok F-4

a Nápravné výstrahy:
1 Stlačte tlačidlo [Alarm], aby ste otvorili obrazovku alarmu.
2 Prečítajte si informáciu v zozname alarmov.
3 Dodržujte pokyny na obrazovke.
4 Vyvolajte zodpovedajúci nápravný úkon.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce upozornenia:
ID

KATEGÓRIA

PRÍČINA

ÚKON

5000

Kazeta s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) –
výstraha

Kritická úroveň náplne v kazete s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)

Na odstránenie výstrahy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

5001

Kazeta s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) –
výstraha

Kazeta s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack) je takmer exspirovaná

Na odstránenie výstrahy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Fluid Pack]

5002

Kritická úroveň náplne v kazete pre
Kazeta pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack)
Pack) – výstraha

Na odstránenie výstrahy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň AutoQC Pack]

5003

Kazeta pre automatickú kontrolu
Kazeta pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC kvality (AutoQC Pack) je takmer
exspirovaná
Pack) – výstraha

Na odstránenie poruchy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň AutoQC Pack]

5004

Senzorová kazeta (Sensor Celkový počet testov sa blíži k hranici Na odstránenie výstrahy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
Cartridge) – výstraha
[Vymeň Sensor Cartridge]

5005

Senzorová kazeta (Sensor Senzorová kazeta (Senzor Cartridge)
Cartridge) – výstraha
je takmer exspirovaná

POZOR

Roche
F-12

Na odstránenie výstrahy vyvolajte nasledujúcu funkciu:
[Vymeň Sensor Cartridge]

Pre odstránenie upozornenia, ktoré nie je uvedené v tomto zozname, sa skontaktujte s hotline
zákazníckej podpory Roche.
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Nápravné úkony
POZNÁMKA:
Pred začiatkom nápravných úkonov identifikujte postihnuté parametre ako aj počet
postihnutých parametrov, a pridržiavajte sa zodpovedajúcich pokynov.

Senzorické parametre (BG - ISE - Glu - Lac)
Senzorické parametre zahrnujú nasledujúce parametre:
o
o
o
o

pH
PCO2
PO2
Hct

o
o
o
o

Na+
K+
Ca2+
Cl–

o
o

Glu
Lac

Oximetrické parametre (tHb - COOX)
Oximetrické parametre zahrnujú nasledujúce parametre:
o
o

tHb
COOX (včít. COHb, MetHb, O2Hb, HHb, SO2 a bilirubínu)



Nápravný úkon bol úspešný.
Nie sú potrebné žiadne ďalšie nápravné úkony.
Nakoniec, ak je to potrebné, vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach.



Nápravný úkon nebol úspešný.
Pre nápravu problému pokračujte s ďalším nápravným úkonom na
zozname.

Tabuľka F-2

Vysvetlivky symbolov

Nekalibrovaný parameter
a Jeden alebo viac senzorických parametrov nie je kalibrovaných.
1.

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vyvolajte "Kalibrácia pre pripravenosť prístroja".

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Pre vyvolanie kalibrácie stlačte nasledujúce tlačidlá:
[Prístroj] > [Kalibrácia pre pripravenosť prístroja]
2.

Vykonajte obvyklý postup interného zmáčania.
Pre vyvolanie obvyklého postupu zmáčania stlačte
nasledujúce tlačidlá: [Utiliy] > [Interná zvlhčovacia rutina
Sensor Cartridge].

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Potom vyvolaj ďalšiu "Kalibrácia pre pripravenosť

prístroja".

Roche
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Nápravné úkony

3.

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
4.

Uskutočnite výmenu senzorovej kazety (Sensor Cartridge).
Zasuňte novú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene senzorovej kazety (Sensor

Cartridge) pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného
materiálu, časť Výmena senzorovej kazety Sensor
Cartridge na strane E-8.
5.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

a Jeden alebo viac oximetrických parametrov nie je kalibrovaných.
1.

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vyvolajte "Kalibrácia pre pripravenosť prístroja".

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Pre vyvolanie kalibrácie stlačte nasledujúce tlačidlá:
[Prístroj] > [Kalibrácia pre pripravenosť prístroja]
2.

Znovu zasuňte už inštalovanú kazetu s reagenčnými roztokmi  Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
(Fluid Pack).
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom
1. Pre odstránenie kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack) stlačte nasledujúce tlačidlá: [Pracovisko] > [Vymeň
Fluid Pack]
2. Otvorte dvere prístroja.
3. Odstráňte už nainštalovanú kazetu s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack).
4. Znovu zasuňte tú istú kazetu s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack).
5. Zatvorte dvere prístroja.
6. Automaticky sa spustia následné úkony.

3.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
4.

Vykonajte výmenu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).
Vložte novú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety š reagenčnými

roztokmi (Fluid Pack) pozri v Kapitola 13 Výmena
spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) na strane E-11.
5.

Roche
F-14

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

December 2011
Návod na používanie · Verzia 4.0

cobas b 123 POC system

14 Odstraňovanie problémov
Nápravné úkony

Parameter s QC-uzáverom alebo QC-výstrahou
POZNÁMKA:

Pred nápravným úkonom identifikujte postihnuté parametre ako aj hladinu
kontrolného materiálu, ktorá spôsobuje problém..
QC-problém sa dá vyriešiť len správnym vykonaním QC-merania v rámci rozpätia s použitím
rovnakej hladiny.

a Jeden alebo viac senzorických parametrov je
obsadených s QC-uzáverom alebo QC-výstrahou

1.

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vykonajte manuálne QC-meranie.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Na vyvolanie ručného QC-merania stlačte nasledujúce
tlačidlá: [Pracovisko] > [Meranie QC]
e Ďalšie informácie o manuálnom QC-meraní pozri v

Kapitola 9 Kontrola kvality, časť Manuálne meranie QC s
COMBITROL PLUS B na strane D-69.
2.

Vyvolajte kalibráciu systému.
Pre vyvolanie kalibrácie stlačte nasledujúce tlačidlá:
[Prístroj] > [Systémová kalibrácia]

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Potom zopakujte manuálne QC-meranie.
3.

Vykonajte obvyklý postup interného zmáčania.
Pre vyvolanie obvyklého postupu zmáčania stlačte
nasledujúce tlačidlá: [Utiliy] > [Interná zvlhčovacia rutina
Sensor Cartridge]

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Potom vyvolajte inú kalibráciu systému a vykonajte manuálne
QC-meranie.
4.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
5.

Vymeňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
Zasuňte novú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene senzorovej kazety (Sensor

Cartridge) pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného
materiálu, časť Výmena senzorovej kazety Sensor
Cartridge na strane E-8.
6.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.
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Nápravné úkony

a Všetky senzorické parametre sú obsadené
QC-uzáverom alebo QC-výstrahou

1.

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vykonajte manuálne QC-meranie.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Na vyvolanie ručného QC-merania stlačte nasledujúce
tlačidlá: [Pracovisko] > [Meranie QC]
e Ďalšie informácie o manuálnom QC-meraní pozri v

Kapitola 9 Kontrola kvality, časť Manuálne meranie QC s
COMBITROL PLUS B na strane D-69.
2.

Vykonajte obvyklý postup interného zmáčania.
Pre vyvolanie obvyklého postupu zmáčania stlačte
nasledujúce tlačidlá: [Utiliy] > [Interná zvlhčovacia rutina
Sensor Cartridge]

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Potom vyvolajte inú kalibráciu systému a vykonajte manuálne
QC-meranie.
3.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.

a Jeden alebo viac oximetrických parametrov
je obsadených s QC-uzáverom alebo QC-výstrahou

1.

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vykonajte manuálne QC-meranie.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Na vyvolanie ručného QC-merania stlačte nasledujúce
tlačidlá: [Pracovisko] > [Meranie QC]
e Ďalšie informácie o manuálnom QC-meraní pozri v

Kapitola 9 Kontrola kvality, časť Manuálne meranie QC s
COMBITROL PLUS B na strane D-69.
2.

Vyvolajte oximetrickú kalibráciu.
Pre vyvolanie kalibrácie stlačte nasledujúce tlačidlá:
[Prístroj] > [Oximeter calibration] (Oximetrická kalibrácia)

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Potom zopakujte manuálne QC-meranie.
3.

Znovu zasuňte už inštalovanú kazetu s reagenčnými roztokmi  (Fluid Pack).
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom
1. Pre odstránenie kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack) stlačte nasledujúce tlačidlá: [Pracovisko] > [Vymeň
Fluid Pack]
2. Otvorte dvere prístroja.
3. Odstráňte už nainštalovanú kazetu s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack).
4. Znovu zasuňte tú istú kazetu s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack).
5. Zatvorte dvere prístroja.
6. Automaticky sa spustia následné úkony.
Potom zopakujte manuálne QC-meranie.

Roche
F-16

December 2011
Návod na používanie · Verzia 4.0

cobas b 123 POC system

14 Odstraňovanie problémov
Nápravné úkony

4.

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
5.

Vykonajte výmenu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).
Vložte novú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety s reagenčnými

roztokmi (Fluid Pack) pozri v Kapitola 13 Výmena
spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) na strane E-11.
6.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

Chyba senzorovej kazety (Sensor Cartridge)
a Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) je poškodená
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

13

Naplnenie senzorovej kazety (Sensor Cartridge) nie je možné

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
2.

Vymeňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
Zasuňte novú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene senzorovej kazety (Sensor

Cartridge) pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného
materiálu, časť Výmena senzorovej kazety Sensor
Cartridge na strane E-8.
3.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

Roche
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Nápravné úkony

a Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) je znečistená
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

18

Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) je znečistená

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vyberte už nainštalovanú senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

1. Pre odstránenie senzorovej kazety (Sensor Cartridge)
stlačte nasledujúce tlačidlá: [Pracovisko] > [Vymeň
Sensor Cartridge]
2. Otvorte predné dvere.
3. Vyberte už nainštalovanú senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).
4. Po odstránení senzorovej kazety (Sensor Cartridge)
skontrolujte zadnú stranu senzorovej kazety (Sensor
Cartridge) na akúkoľvek nečistotu.
Starostlivo očistite každú nečistotu pomocou suchej
tkaniny.
5. Potom vložte späť očistenú senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).
6. Zatvorte predné dvere.
7. Automaticky sa spustia následné úkony.
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
3.

Vymeňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
Zasuňte novú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene senzorovej kazety (Sensor

Cartridge) pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného
materiálu, časť Výmena senzorovej kazety Sensor
Cartridge na strane E-8.
4.

Roche
F-18

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.
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a Výpadok elektrického prúdu počas výmeny senzorovej kazety (Sensor
Cartridge)
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

1001

Výpadok elektrického prúdu počas výmeny senzorovej kazety (Sensor Cartridge)

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vyberte už nainštalovanú senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

1. Pre odstránenie senzorovej kazety (Sensor Cartridge)
stlačte nasledujúce tlačidlá: [Pracovisko] > [Vymeň
Sensor Cartridge]
2. Otvorte predné dvere.
3. Vyberte už nainštalovanú senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).
4. Vložte späť tú istú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
5. Zatvorte predné dvere.
6. Automaticky sa spustia následné úkony.
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
3.

Vymeňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
Zasuňte novú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene senzorovej kazety (Sensor

Cartridge) pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného
materiálu, časť Výmena senzorovej kazety Sensor
Cartridge na strane E-8.
4.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

a Spotrebovaná alebo exspirovaná
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

1002

Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) je neplatná

Nápravný úkon
1.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

2.

Vymeňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
Vložte novú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).

Výsledok a následný úkon

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene senzorovej kazety (Sensor

Cartridge) pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného
materiálu, časť Výmena senzorovej kazety Sensor
Cartridge na strane E-8.
3.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
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Nápravné úkony

a Odstránenie senzorovej kazety (Sensor Cartridge) nie je možné
Nápravný úkon
1.

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.

Chyba kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)
Kazeta s roztokmi (Fluid Pack) môže byť poškodená rôznymi spôsobmi.
Tie možno rozdeliť do dvoch skupín.
a Poškodená kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) - skupina 1
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

3

SIM zastavenie systému

4

Zastavenie systému senzorom vzoriek

5

Zastavenie systému ventilom

6

Zastavenie systému vyvolané chybou preplachovania

8

Zastavenie systému vyvolané prázdnym systémom

19

Systém fluidiky je netesný

20

Systém fluidiky je zablokovaný

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
2.

Vykonajte výmenu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).
Vložte novú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety s reagenčnými

roztokmi (Fluid Pack) pozri v Kapitola 13 Výmena
spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) na strane E-11.
3.

Roche
F-20

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.
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a Poškodená kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) - skupina 2
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

7

Zastavenie systému vyvolané nedostatočnou náplňou referenčného roztoku

9

Zastavenie systému v dôsledku polohovania roztoku

10

Zastavenie systému v dôsledku polohovania vzorky

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vykonajte obvyklý postup interného zmáčania.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Pre vyvolanie obvyklého postupu zmáčania stlačte
nasledujúce tlačidlá: [Utility] > [Internal wetting routine]
(Obvyklý postup pri vnútornom zmáčaní)
2.

Odstráňte skôr nainštalované spotrebné materiály.
1. Pre odstránenie spotrebných materiálov stlačte
nasledujúce tlačidlá:
[Pracovisko] > [Vymeň Sensor Cartridge]
2. Otvorte predné dvere.
3. Odstráňte už nainštalovanú senzorovú kazetu (Sensor
Cartridge).
4. Odstráňte už nainštalovanú kazetu s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack).
5. Vložte späť tú istú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge).
6. Vložte späť tú istú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).
7. Zatvorte predné dvere.
8. Automaticky sa spustia následné úkony.

3.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
4.

Vykonajte výmenu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).
Vložte novú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety s reagenčnými

roztokmi (Fluid Pack) pozri v Kapitola 13 Výmena
spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) na strane E-11.
5.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.
e Ďalšie informácie pozri časť Kontrola polohy ventilu na strane F-31.
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Návod na používanie · Verzia 4.0

December 2011
F-21

14 Odstraňovanie problémov

cobas b 123 POC system

Nápravné úkony

a Spotrebovaná alebo exspirovaná
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

1003

Kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) je neplatná

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

1.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

2.

Vykonajte výmenu kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid
Pack).
Vložte novú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).

 Vykonajte kontrolu kvality na 3 úrovniach
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety s reagenčnými

roztokmi (Fluid Pack) pozri v Kapitola 13 Výmena
spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) na strane E-11.
3.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.

a Odstránenie kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) nie je možné
Nápravný úkon
1.

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
2.

Roche
F-22

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
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Chyba kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)
a Spotrebovaná alebo exspirovaná
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

3000

Spotrebovaná alebo exspirovaná

Nápravný úkon
1.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

2.

Vykonajte výmenu kazety pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack).
Vložte novú kazetu pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack).

Výsledok a následný úkon

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety pre automatickú

kontrolu kvality (AutoQC Pack) pozri v Kapitola
13 Výmena spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu
pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)
(voliteľné) na strane E-14.
3.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
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Nápravné úkony

a Kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) je poškodená
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

3005

Kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) je poškodená

Nápravný úkon
1.

Výsledok a následný úkon

Odstráňte už nainštalovanú kazetu pre automatickú kontrolu  kvality (AutoQC Pack).
 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom
1. Pre odstránenie kazety pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack).stlačte nasledujúce tlačidlá:[Pracovisko]
> [Vymeň AutoQC Pack].
2. Otvorte predné dvere.
3. Odstráňte už nainštalovanú kazetu pre automatickú
kontrolu kvality (AutoQC Pack).
4. Vložte späť tú istú kazetu pre automatickú kontrolu
kvality (AutoQC Pack).
5. Zatvorte predné dvere.

2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
3.

Vykonajte výmenu kazetu pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack).
Vložte novú kazetu pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack).

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety pre automatickú

kontrolu kvality (AutoQC Pack) pozri v Kapitola
13 Výmena spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu
pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)
(voliteľné) na strane E-14.
4.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

a Odstránenie kazety pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) nie
je možné
Nápravný úkon
1.

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
2.

Roche
F-24

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
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Chyba modulu automatickej kontroly kvality AutoQC
a Modul automatickej kontroly kvality AutoQC je poškodený
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

3001

Modul automatickej kontroly kvality AutoQC je poškodený

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.
2.

Vykonajte výmenu kazety pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack)..
Vložte novú kazetu pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack)..

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Ďalšie informácie o výmene kazety pre automatickú

kontrolu kvality (AutoQC Pack) pozri v Kapitola
13 Výmena spotrebného materiálu, časť Vymeniť kazetu
pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack)
(voliteľné) na strane E-14.
3.

Kvôli ďalším opatreniam sa kontaktujte s hotline zákazníckej
podpory Roche.

Chyba oximetrického modulu
a Oximetrický modul je poškodený
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

3002

Oximetrický modul je poškodený

Nápravný úkon
1.

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Roche
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Nápravné úkony

Chyba tlačového modulu
a Tlačový modul je poškodený
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

3003

Tlačový modul je poškodený

Nápravný úkon
1.

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.

a V tlačiarni nie je papier
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

3004

V tlačiarni nie je papier

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

1.

Vykonajte výmenu papiera v tlačiarni
Vložte nový kotúč papiera do tlačiarne.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Vytvorte a odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní
problémov na strane F-33.

Roche
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Nápravné úkony

Chyba prístroja
a Analyzátor je poškodený
Druh chyby:

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

1

AutoQC – zastavenie systému

12

Hardvér ventilu je poškodený

14

Modul s meracou komôrkou je poškodený

15

Ovládací panel fluidiky je poškodený

16

Doska oximetrického modulu je poškodená

17

Hardvér UIM / napájací zdroj je poškodený

Nápravný úkon
1.

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.
e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
Potom stlačte tlačidlo [Vypni systém].
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.

a Vnútorný riadiaci modul nereaguje.
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

2

Microcontroller – zastavenie systému

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
Potom stlačte tlačidlo [Reštart systému].
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Roche
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Nápravné úkony

a Vnútorná chyba softvéru
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

1000

Server databázy nenaštartoval

1004

Prekročenie časového limitu plánovača

1009

Chyba synchronizácie dát na CF karte

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
Potom stlačte tlačidlo [Reštart systému].
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.

a Na CF kartu sa nedá pristupovať
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

1007

Na CF kartu sa nedá pristupovať

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
Potom stlačte tlačidlo [Vypni systém].
Na spustenie analyzátora cobas b 123 POC system stlačte
tlačidlo (On/Off) na zadnom paneli prístroja.
2.

Kontaktujte sa s hotline zákazníckej podpory Roche.

Odošlite hlásenie o odstraňovaní problémov.

a Aktualizácia softvéru zlyhala
Druh chyby:

1.

ID

CHYBOVÉ HLÁSENIE

1008

Nesprávne prispôsobenie verzie softvéru

Nápravný úkon

Výsledok a následný úkon

Vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov.

 Pokračujte s nasledujúcim nápravným úkonom

e Pre ďalšie informácie o hlásení o odstraňovaní

problémov pozri časť Hlásenie o odstraňovaní problémov
na strane F-33.
Potom stlačte tlačidlo [Vypni systém].
Na spustenie analyzátora cobas b 123 POC system stlačte
tlačidlo (On/Off) na zadnom paneli prístroja.
2.

Roche
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Obvyklý postup pri zmáčaní senzorovej kazety (Sensor
Cartridge)
Po vložení novej, nezmáčanej senzorovej kazety (Sensor Cartridge) analyzátor
cobas b 123 POC system automaticky vykoná vnútorné zmáčanie.
Po skončení vnútorného zmáčania sa automaticky vyvolá ako následný úkon 2bodová kalibrácia.
Ak chcete senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) dodatočné zmáčať, môžete to urobiť
buď pomocou zmáčacieho roztoku (vnútorné zmáčanie) alebo pomocou vzorky plnej
krvi (vonkajšie zmáčanie).

VÝSTRAHA

Používanie iných zmáčacích tekutín, než sú tekutiny odporúčane firmou Roche, môže spôsobiť
chyby kalibrácie a merania.

Vnútorné zmáčanie
Ak je to potrebné, môžete vyvolať vnútorné zmáčanie aj manuálne.
Choďte na menu "Utility" (Pomôcky) a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Interná zvlhčovacia rutina Sensor Cartridge]
Pre rutinné vnútorné zmáčanie senzorovej kazety Sensor Cartridge sa používa
zmáčacia tekutina (WET) z kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
Po skončení vnútorného zmáčania sa automaticky vyvolá ako následný úkon
2-bodová kalibrácia.

Vonkajšie zmáčanie
Pred začiatkom vonkajšieho zmáčania je nevyhnutné vopred pripraviť vzorku s humánnou
plnou krvou.
POZOR

Plná krv nesmie byť staršia ako 24 hodín. Mala by obsahovať heparín ako antikoagulans.
o

Pre toto zmáčanie, ktoré sa uskutoční pomocou injekčnej striekačky je potrebná vzorka o
objeme najmenej 1 ml v 2 ml striekačke .

o

Pre zmáčanie, ktoré sa uskutoční kapilárnym spôsobom, je potrebná vzorka o objeme
najmenej 180 μl.

Choďte na menu "Utility" (Pomôcky) a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Zvlhčovacia rutina Sensor Cartridge]
Zmáčanie senzorovej kazety (Sensor Cartridge) sa môže uskutočniť buď pomocou
injekčnej striekačky alebo kapilárne.

Roche
Návod na používanie · Verzia 4.0

December 2011
F-29

14 Odstraňovanie problémov

cobas b 123 POC system

Obvyklý postup pri zmáčaní senzorovej kazety (Sensor Cartridge)

Požadovaný vstupný modus si zvoľte stlačením zodpovedajúceho tlačidla.
Zmáčanie sa uskutoční pomocou kapiláry

Zmáčanie sa uskutoční v injekčnou striekačkou

1 Prístroj sa automaticky pripraví na zmáčanie senzorovej kazety (Sensor
Cartridge). Počkajte, kým neuplynie prípravná doba.
2 Príslušnú nádobku na vzorku spoľahlivo zasuňte do plniaceho otvoru a stlačte
(aspirácia vzorky)
[Aspirate sample].(Nasať vzorku)

Obrázok F-5

3 Vzorka sa nasaje.
4 Odstráňte nádobku na vzorku a stlačte tlačidlo [Confirm removal of the sample
container] (Potvrdiť odstránenie nádobky na vzorku).

Obrázok F-6

5 Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) sa automaticky navlhčí.
Hneď po tom sa automaticky spustia následné úkony.

Roche
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Kontrola polohy ventilu
Ak v priebehu nápravy chyby na kazete s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) znovu
vložíte kazetu Fluid Pack, ktorá bola predtým inštalovaná, musíte ešte pred vložením
kazety bezpodmienečne skontrolovať polohu ventilu na zadnej strane kazety s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack). Dodatočne skontrolujte aj polohu ventilu v
prístroji.
e Ďalšie informácie o inicializácii vakových ventilov bez kazety s reagenčnými roztokmi

(Fluid Pack) pozri v Kapitola 12 Softvérové funkcie, časť Fluidický riadiaci modul (Fluidics
Control Module – FCM), ventily.

A

Správna poloha ventilov

B

Nesprávna poloha ventilu (3. ventil, v
strede)

Obrázok F-7

Nesprávna poloha ventilu sa dá ľahko napraviť, napríklad pomocou pera.
Ventil môžete posunúť do správnej polohy, keď priložíte pero k spodnej, viditeľnej
časti ventilu a tlačíte ju nahor. Tlačením nahor sa posunie ventil do správnej polohy.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Noste primeraný bezpečnostný výstroj, ako laboratórne oblečenie, ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare a, ak je to potrebné, masky, aby ste predišli priamemu kontaktu s
biologickými látkami. Ak hrozí vyšplechnutie, musíte použiť aj bezpečnostný chránič tváre.
Aplikujte primerané dezinfekčné postupy.

Roche
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Čítačka čiarového kódu

Čítačka čiarového kódu
Ak sa u čítačky čiarového kódu (MT 9060/4 Wedge PS2 ručný skener s integrovaným
dekodérom), ktorá je v rozsahu dodávky, vyskytnú problémy s čítaním, vykonajte
nasledujúce kroky:
1 Presvedčte sa, či váš skener je pevne pripojený ku konektoru rozhrania prístroja.
2 Podrobne skontrolujte stav kábla, napr. hľadaním nalomených miest alebo
voľných častí kábla.
3 Skontrolujte napätie dodávky prúdu kontrolou, či je svetlo LED viditeľné (či svieti
neprerušene alebo iba bliká). Okrem toho skener vydáva pri prečítaní čiarového
kódu pípnutie.
4 Použite testovaciu funkciu prístroja na načítanie čiarového kódu so známymi
číslami. V prípade, ak sa znaky správne prenesú a správne zobrazia, čítačka
čiarového kódu to indikuje krátkym rozsvietením LED na hornej strane a
pípnutím.
5 Ak je v čítačke nejaký problém, znaky sa neprenesú a/alebo nezobrazia správne,
alebo sa vôbec neprenesú a/alebo nezobrazia.
V takomto prípade prejdite na 6. krok.
6 Odpojte kábel čítačky čiarového kódu od prístroja.
7 Kábel čítačky čiarového kódu znovu pripojte.
8 Zopakujte krok 4, aby ste znovu skontrolovali funkcionalitu. Ak čítačka ešte stále
neobnovila funkcionalitu, pokračujte krokom 9.
9 Pomocou príručky k čítačke čiarového kódu nastavte skener na implicitné
štandardné hodnoty:
o

V prípade chýbajúcich alebo nesprávnych znakov zvoľte skupinu 10
"Intercharakter Delay", prečítajte čiarový kód označený ako "4mS" (B013$)
alebo "16mS" (B014$).

o

V prípade, že pri načítaní sa nezobrazia žiadne znaky, ale pri načítaní
čiarového kódu sa rozsvieti svetlo LEDky a čítačka vydá pípnutie, zvoľte si
skupinu 1 "Computer type" a načítajte čiarové kódy označené ako "Notebook*"
(C007$).
POZOR: Tento kód deaktivuje pripojenú klávesnicu.

o

V prípade, že čítačka nedokáže prečítať niektorý špeciálny druh čiarového
kódu, zvoľte skupinu 15 "Enable symbologies" a prečítajte čiarový kód
označený ako "Enable all code" (A002$).

Ak chyba pretrváva, zavolajte hotline centra zákazníckej podpory Roche.

Roche
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Hlásenie o odstraňovaní problémov
Vytvorenie správy o odstraňovaní problémov
Hlásenie o odstraňovaní problémov je prístrojom automaticky vygenerované
hlásenie, čo v prípade príhody s prístrojom alebo problémov so spotrebným
materiálom využívajú zákaznícke hotline alebo servisné organizácie na dôkladnú
analýzu príhody.
Hlásenie o odstraňovaní problémov sa používa aj na vyhodnotenie sťažností.
Keď chcete vytvoriť hlásenie o odstraňovaní problémov, stlačte nasledujúce tlačidlá:
h [Utiliy] > [Export/Import] > [Export Troubleshooting-Report] (Export hlásenia o
odstraňovaní problémov)
a Vytvorenie hlásenia o odstraňovaní problémov.
1 Zo zoznamu vyberte a označte jeden alebo viac problémov, ktoré sa vyskytli a
stlačte toto tlačidlo.
2 Pokračujte s tlačidlom [Next] (Ďalší).
3 Zo zoznamu vyberte a označte jeden alebo viac nápravných úkonov, ktoré boli
vykonané a stlačte toto tlačidlo.
4 Pokračujte s tlačidlom [Next] (Ďalší).
5 Keď chcete exportovať hlásenie o odstraňovaní problémov, stlačte nasledujúce
tlačidlá:
h [Export to USB] (Export na USB)
6 Pripojte USB pamäťové zariadenie.

Obrázok F-8

7 Stlačením tlačidla [Start] spustite export dát.
Hlásenie o odstraňovaní problémov sa okamžite exportuje do predtým pridaného
USB pamäťového zariadenia.
POZNÁMKA:
Ak USB pamäťové zariadenie nemá dostatok miesta v pamäti, objaví sa zodpovedajúce chybové
hlásenie. Prenos dát sa zruší.

8 Po dokončení prenosu dát odpojte USB pamäťové zariadenie.
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Oprava v servisnom centre

POZNÁMKA:
Na zadnej strane analyzátora cobas b 123 POC system sú umiestnené dve ďalšie USB
rozhrania.

Oprava v servisnom centre
POZNÁMKA:
Časť „Oprava v servisnom stredisku" je aplikovateľná len vtedy, ak sa tento servis poskytuje v
miestnom popredajnom servise Roche. Podľa organizácie v príslušnej krajine sa môžu
vyskytovať rozdiely alebo odchýlky od opísaného procesu.
V prípade nejasností, alebo ak máte nejaké otázky o časti „Oprava v servisnom stredisku",
skontaktuje sa s hotline centra zákazníckej podpory Roche.

Všeobecná informácia – zámena prístroja
Oprava v servisnom centre je proces opravy poškodených prístrojov zákazníkov,
ktorá sa nevykonáva na mieste zákazníkovho sídla, ale v internom opravárenskom
centre (lokálnom alebo globálnom) firmy Roche. Počas tejto doby sa zákazníkovi
poskytne náhradný prístroj, ktorý musí byť správne nastavený, aby nahradil
zákazníkov prístroj.
Ak si poškodený analyzátor cobas b 123 POC system vyžaduje opravu, výrobca
poskytne zodpovedajúci náhradný prístroj.
Náhradný prístroj sa dodáva na zákazníkovu adresu.
K náhradnému prístroju sú pripojené pokyny, aby sa zabezpečila nekomplikovaná
výmena prístroja.
POZNÁMKA:
Začnite pozorným prečítaním poskytnutého kontrolného zoznamu. Jednotlivé pokyny
dodržujte krok za krokom a príslušné úlohy skontrolujte po každom kroku.

Kontrolný zoznam k oprave v zákazníckom servisnom stredisku je členený na 4
oblasti:
1 Vyradenie poškodeného prístroja z prevádzky
2 Prípravy pre náhradný prístroj
3 Uvedenie náhradného prístroja do prevádzky
4 Prípravy poškodeného prístroja na prepravu

S prístrojom sa štandardne dodávajú nasledujúce súčasti:

Roche
F-34

o

Náhradný prístroj za analyzátor cobas b 123 POC system (s výnimkou
spotrebných materiálov,
čítačky čiarového kódu, pamäťovej karty CompactFlash, papiera do tlačiarne a
napájacieho zdroja)

o

Prepravné balenie

o

Vak z plastov
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o

Používateľský kontrolný zoznam k oprave v servisnom centre

o

Štítok s adresou

POZNÁMKA:
Kompletne vyplnený používateľský kontrolný zoznam k oprave v servisnom centre odošlite
spolu s poškodeným prístrojov miestnej servisnej organizácii Roche.

Vyradenie poškodeného prístroja z prevádzky
Pre zaistenie správnej prepravy je nevyhnutné, aby poškodený prístroj bol vyradený z
prevádzky.

POZOR

Ak sa jeden alebo viac krokov rutinného vyradenia z prevádzky nedá vykonať, spojte sa ihneď s
hotline zákazníckej podpory Roche.

Roche odporúča, aby sa pred uvedením prístroja mimo prevádzku dekontaminovali všetky
povrchy.
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného materiálu, časť Dezinfekcia na

strane E-5.
POZNÁMKA:
Počas procedúry vyradenia z prevádzky sa musia odstrániť všetky spotrebné materiály.
Ak sa jeden alebo viac spotrebných materiálov nedá odstrániť, spojte sa ihneď s hotline
zákazníckej podpory Roche.
Postup sa ukončí vypnutím prístroja.
Dodržujte pokyny na obrazovke.
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť Vyradenie z

prevádzky na strane D-14.
POZNÁMKA:
Pred ukončením činnosti systému (shutdown) vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov pod
[Utiliy] > [Export/Import] > [Export Troubleshooting-Report] (Export hlásenia o
odstraňovaní problémov) a exportujte ho na USB pamäťové médium.

Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Preruš činnosť]
1 Tlačidlom [Ok] potvrďte príjem výstrahy.
2 Príprava na odstránenie (automatický krok)
3 Otvorte predné dvere.
4 Odstráňte kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
5 Odstráňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) a položte ju na čistú, rovnú
plochu.

POZOR

Ak sa predtým použitá kazeta so spotrebným materiálom (Fluid Pack alebo Sensor Cartridge)
nevloží do náhradného prístroja do 24 hodín, nemôže sa viac použiť! Musí sa vložiť nová
kazeta so spotrebným materiálom!
Výnimka: predtým použitá kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) sa môže
znovu použiť do 7 dní.
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Zaobchádzajte so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge) opatrne, aby ste predišli úniku
kvapaliny z kazety.

6 Odstráňte kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) (voliteľné).
7 Ak je priestor pre spotrebné materiály viditeľne špinavý, opatrne očistite
postihnuté povrchy pomocou navlhčenej tkaniny (voliteľné).
8 Zatvorte predné dvere.
9 Stlačte tlačidlo [Vypni], aby ste ukončili rutinné vyradenie z prevádzky.
10 Napájací zdroj odpojte najprv od elektrickej siete a potom od prístroja.
11 Odpojte snímač čiarového kódu a sieťové pripojenie (ak existuje) na zadnej strane
prístroja.
12 Odstráňte USB pamäťové zariadenie (ak existuje).
13 Odstráňte papier do tlačiarne.
14 Odstráňte pamäťovú kartu CompactFlash zo štrbiny pre pamäťovú kartu, ktorá sa
nachádza na zadnej strane poškodeného prístroja.

Pamäťovú kartu Compact Flash nikdy neodstraňujte zo zariadenia, pokiaľ je zapnuté.
POZOR

A

Pomocou pera stlačte vyhadzovacie zariadenie

Obrázok F-9

B

Odstráňte pamäťovú kartu CompactFlash

Odstránenie pamäťovej karty CompactFlash

Prípravy pre náhradný prístroj
Bezpodmienečne uchovajte prepravný obal náhradného prístroja!
POZOR

Roche
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1 Náhradný prístroj úplne vybaľte.

A

Odstráňte z krabice upínacie kusy z plastu a

B

Upínací kus z plastu

C

otvorte prepravný obal.

Prístroj je otvorený
prepravné balenie

Obrázok F-10

2 Postavte prístroj na vhodné rovné miesto.
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť

Umiestnenie na strane D-5.

3 Vložte pamäťovú kartu CompactFlash do štrbiny pre pamäťovú kartu, ktorá sa
nachádza na zadnej strane náhradného prístroja.

Obrázok F-11

Vkladanie pamäťovej karty CompactFlash

Inštalácia náhradného prístroja
e Podrobné informácie pozri v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť

Inštalácia na strane D-5.

1 Pripojte snímač čiarového kódu a, ak je to potrebné, sieťové pripojenie do
príslušného rozhrania na zadnej strane analyzátora cobas b 123 POC system.
2 Najprv pripojte externý napájací zdroj k prístroju a potom do elektrickej
rozvodnej siete.
3 Zapnite prístroj
4 Po vložení pamäťovej karty CF sa objaví výzva k odpovedi na otázku, či chcete
prekopírovať údaje na pamäťovú kartu CF. Potvrďte výzvu tlačidlom [Import].
POZNÁMKA:
Záložná kópia všetkých nastavení a databáz (s výnimkou IP-adresy) a databázy meraní sa
automaticky načíta z pamäťovej karty CompactFlash na prístroj.
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5 S pomocou konfiguračného asistenta skontrolujte najdôležitejšie nastavenia a v
prípade potreby ich prispôsobte.
Stlačte tlačidlo [Konfiguruj], aby ste otvorili obrazovku konfiguračného asistenta.

Obrázok F-12

Konfigura?ný asistent

Stlačením tlačidla [Zatvorenie] sa všetky zmeny automaticky uložia.
Stlačením tlačidla [Pokračuj] používateľské rozhranie automaticky prejde k
ďalšiemu kroku inštalačnej rutiny.
6 Uvedenie do prevádzky je pripravené (automatický krok).
7 Otvorte predné dvere.
8 Vložte použitú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) z poškodeného
prístroja do náhradného prístroja.
Ak na dokovacích častiach kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sú viditeľné kryštály,
opatrne ich očistite alebo odstráňte s pomocou zľahka navlhčenej tkaniny (napr. destilovanou
vodou).

A
A

A A

Dokovacie časti

Obrázok F-13

9 Vložte použitú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) z poškodeného prístroja do
náhradného prístroja.
Ak na vstupných alebo výstupných otvoroch senzorovej kazety (Sensor Cartridge) sú viditeľné
kryštály, opatrne ich očistite alebo odstráňte s pomocou zľahka navlhčenej tkaniny (napr.
destilovanou vodou).
Roche
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A
A

B

Výstupný otvor (k peristaltickému
čerpadlu 1 a vaku s odpadovou vodou)

B

C
C

Vstupný otvor (pre kalibračné roztoky,
pohotovostný roztok a vzorku)

Vstupný otvor (pre referenčný roztok)

Obrázok F-14

10 Vložte použitú kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) z
poškodeného prístroja do náhradného prístroja (voliteľné).
11 Zatvorte predné dvere.
12 Vložte papier do tlačiarne z poškodeného prístroja do náhradného prístroja.
13 Ukončite inštalačnú rutinu stlačením tlačidla [Complete] (Dokončiť).
14 Kontrolu kvality zbehnite na všetkých 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 =
vysoká).
Presvedčte sa, či sa výsledky zhodujú s cieľovými hodnotami.
Príprava poškodeného prístroja na prepravu
1 Vyplňte časť "Informácie zákazníka" v priloženom dodacom liste (včítane čísla
dodávky).
POZNÁMKA:
Odfaxujte dodací list organizácii miestneho servisu Roche.

2 Poskladajte prepravnú ochranu a zabaľte poškodený prístroj
(okrem spotrebného materiálu, pamäťovej karty CompactFlash, napájacieho
zdroja, čítačky čiarového kódu a papiera do tlačiarne) pomocou obalového
materiálu, ktorý ste dostali.
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A

Montáž prepravnej ochrany

B

Umiestnenie analyzátora cobas b 123 POC system do obalu

Obrázok F-15

A

Zabaľte poškodený prístroj

B

podľa nákresu. Prepravný obal

Vložte upínacie kusy z plastu do príslušných otvorov
na prepravnom obale.

uzavrite.
Obrázok F-16

Prepravné balenie

3 Pripojte k poškodenému prístroju vyplnený kontrolný zoznam používateľa opravy
v zákazníckom servisnom stredisku.
4 Prepravný obal uzavrite a zalepte.
5 Nalepte štítok s adresou na prepravný obal.

Roche
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A

Prepravný obal s nalepeným
adresným štítkom

Obrázok F-17

6 Pošlite kompletne zabalený prístroj príslušnej servisnej organizácii Roche.
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Návod na používanie · Verzia 4.0

December 2011
F-41

14 Odstraňovanie problémov

cobas b 123 POC system

Oprava v servisnom centre

Všeobecná informácia – Spätná zámena prístroja
Keď poškodený analyzátor cobas b 123 POC system úspešne opravia v servisnom
centre, musíte náhradný prístroj poslať späť servisnému centru.
S opraveným prístrojom dostanete návod pre jednoduchú a účinnú výmenu prístroja.
POZNÁMKA:
Začnite pozorným prečítaním poskytnutého kontrolného zoznamu. Jednotlivé pokyny
dodržujte krok za krokom a príslušné úlohy skontrolujte po každom kroku.

Kontrolný zoznam používateľa k oprave v zákazníckom servisnom stredisku je
členený na 4 oblasti:
1 Vyradenie zapožičaného prístroja z prevádzky
2 Prípravy pre opravený prístroj
3 Uvedenie opraveného prístroja do prevádzky
4 Príprava zapožičaného prístroja na prepravu

S prístrojom sa štandardne dodávajú nasledujúce súčasti:
o

Opravený prístroj (okrem čítačky čiarového kódu, pamäťovej karty
CompactFlash, papiera do tlačiarne a napájacieho zdroja)

o

Prepravné balenie

o

Vak z plastov

o

Používateľský kontrolný zoznam k oprave v servisnom centre

o

Štítok s adresou

POZNÁMKA:
Kompletne vyplnený kontrolný zoznam používateľa odošlite spolu so zapožičaným prístrojom
miestnej servisnej organizácii Roche.

Vyradenie zapoži?aného prístroja z prevádzky
V rámci správnej prepravy je povinnosťou vykonať vyradenie zapožičaného prístroja
z prevádzky.

POZOR

Ak sa jeden alebo viac krokov rutinného vyradenia z prevádzky nedá vykonať, spojte sa ihneď s
hotline zákazníckej podpory Roche.

Roche odporúča, aby sa pred uvedením prístroja mimo prevádzku dekontaminovali všetky
povrchy.
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 13 Výmena spotrebného materiálu, časť Dezinfekcia na

strane E-5.
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POZNÁMKA:
Počas procedúry vyradenia z prevádzky sa musia odstrániť všetky spotrebné materiály.
Ak sa jeden alebo viac spotrebných materiálov nedá odstrániť, spojte sa ihneď s hotline
zákazníckej podpory Roche.
Postup sa ukončí vypnutím prístroja.
Dodržujte pokyny na obrazovke.
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť Vyradenie z

prevádzky na strane D-14.
POZNÁMKA:
Pred ukončením činnosti systému (shutdown) vytvorte hlásenie o odstraňovaní problémov pod
[Utiliy] > [Export/Import] > [Export Troubleshooting-Report] (Export hlásenia o
odstraňovaní problémov) a exportujte ho na USB pamäťové médium.

Choďte na menu "Utility" a stlačte nasledujúce tlačidlo:
h [Preruš činnosť]
1 Tlačidlom [Ok] potvrďte príjem výstrahy.
2 Príprava na odstránenie (automatický krok)
3 Otvorte predné dvere.
4 Odstráňte kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
5 Odstráňte senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) a položte ju na čistú, rovnú
plochu.

POZOR

Ak sa predtým použitá kazeta so spotrebným materiálom (napr. Fluid Pack alebo Sensor
Cartridge) nevloží do opraveného prístroja do 24 hodín, nemôže sa viac použiť! Musí sa vložiť
nová kazeta so spotrebným materiálom!
Výnimka: predtým použitá kazeta pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) sa môže
znovu použiť do 7 dní.
Zaobchádzajte so senzorovou kazetou (Sensor Cartridge) opatrne, aby ste predišli úniku
kvapaliny z kazety.

6 Odstráňte kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) (voliteľné).
7 Ak je priestor pre spotrebné materiály viditeľne špinavý, opatrne očistite
postihnuté povrchy pomocou navlhčenej tkaniny (voliteľné).
8 Zatvorte predné dvere.
9 Stlačte tlačidlo [Vypni], aby ste ukončili rutinné vyradenie z prevádzky.
10 Napájací zdroj odpojte najprv od elektrickej siete a potom od prístroja.
11 Odpojte snímač čiarového kódu a sieťové pripojenie (ak existuje) na zadnej strane
prístroja.
12 Odstráňte USB pamäťové zariadenie (ak existuje).
13 Odstráňte papier do tlačiarne.
14 Odstráňte pamäťovú kartu CompactFlash zo štrbiny pre pamäťovú kartu, ktorá sa
nachádza na zadnej strane zapožičaného prístroja.
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Pamäťovú kartu Compact Flash nikdy neodstraňujte zo zariadenia, pokiaľ je zapnuté.
POZOR

A

Pomocou pera stlačte vyhadzovacie zariadenie.

Obrázok F-18

B

Odstránenie pamäťovej karty CompactFlash

Odstránenie pamäťovej karty CompactFlash

Prípravy pre opravený prístroj
Bezpodmienečne uchovajte prepravný obal opraveného prístroja!
POZOR

Prepravný obal nezničte!

1 Opravený prístroj úplne vybaľte.

A

Odstráňte z krabice upínacie kusy z plastu a

B

Upínací kus z plastu

otvorte prepravný obal.

C

Prístroj je otvorený
prepravné balenie

Obrázok F-19

2 Postavte prístroj na vhodné rovné miesto.
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť

Umiestnenie na strane D-5.

3 Vložte pamäťovú kartu CompactFlash do štrbiny pre pamäťovú kartu, ktorá sa
nachádza na zadnej strane opraveného prístroja.
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Obrázok F-20

Vloženie pamäťovej karty CompactFlash

Uvedenie náhradného prístroja do prevádzky
e Ďalšie informácie pozri v Kapitola 7 Inštalácia a vyradenie z prevádzky, časť Inštalácia na

strane D-5.

1 Pripojte snímač čiarového kódu a, ak je to potrebné, sieťové pripojenie do
príslušného rozhrania na zadnej strane analyzátora cobas b 123 POC system.
2 Najprv pripojte externý napájací zdroj k prístroju a potom do elektrickej
rozvodnej siete.
3 Zapnite prístroj
4 Po vložení pamäťovej karty CF sa objaví výzva k odpovedi na otázku, či chcete
prekopírovať údaje na pamäťovú kartu CompactFlash. Potvrďte výzvu tlačidlom
[Import].
POZNÁMKA:
Záložná kópia všetkých nastavení a databáz (s výnimkou IP-adresy) a databázy meraní sa
automaticky načíta z pamäťovej karty CompactFlash na prístroj.

5 S pomocou konfiguračného asistenta skontrolujte najdôležitejšie nastavenia a v
prípade potreby ich prispôsobte.
Stlačte tlačidlo [Konfiguruj], aby ste otvorili obrazovku konfiguračného asistenta.

Obrázok F-21

Konfigura?ný asistent

Stlačením tlačidla [Zatvorenie] sa všetky zmeny automaticky uložia.
Roche
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Stlačením tlačidla [Pokračuj] používateľské rozhranie automaticky prejde k ďalšiemu
kroku inštalačnej rutiny.
6 Uvedenie do prevádzky je pripravené (automatický krok).
7 Otvorte predné dvere.
8 Vložte použitú kazetu s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) zo zapožičaného
prístroja do opraveného prístroja.
Ak na dokovacích častiach kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sú viditeľné kryštály,
opatrne ich očistite alebo odstráňte s pomocou zľahka navlhčenej tkaniny (napr. destilovanou
vodou).

A A

A
A

Dokovacie časti

Obrázok F-22

9 Vložte použitú senzorovú kazetu (Sensor Cartridge) zo zapožičaného prístroja do
opraveného prístroja.
Ak na vstupných alebo výstupných otvoroch senzorovej kazety (Sensor Cartridge) sú viditeľné
kryštály, opatrne ich očistite alebo odstráňte s pomocou zľahka navlhčenej tkaniny (napr.
destilovanou vodou).

A
A

B

Výstupný otvor (k peristaltickému
čerpadlu 1 a vaku s odpadovou vodou)

B

C
C

Vstupný otvor (pre kalibračné roztoky,
pohotovostný roztok a vzorku)

Vstupný otvor (pre referenčný roztok)

Obrázok F-23

10 Vložte použitú kazetu pre automatickú kontrolu kvality (AutoQC Pack) zo
zapožičaného prístroja do opraveného prístroja (voliteľné).
11 Zatvorte predné dvere.
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12 Vložte papier do tlačiarne z poškodeného prístroja do náhradného prístroja.
13 Ukončite inštalačnú rutinu stlačením tlačidla [Complete] (Dokončiť).
14 Kontrolu kvality zbehnite na všetkých 3 úrovniach (1 = nízka, 2 = normálna, 3 =
vysoká).
Presvedčte sa, či sa výsledky zhodujú s cieľovými hodnotami.
Prípravy zapoži?aného prístroja na prepravu
1 Vyplňte časť "Informácie zákazníka" v priloženom dodacom liste (včítane čísla
dodávky).
POZNÁMKA:
Odfaxujte dodací list organizácii miestneho servisu Roche.

2 Zmontujte prepravnú ochranu a zabaľte zapožičaný prístroj
(okrem spotrebného materiálu, pamäťovej karty CompactFlash, napájacieho
zdroja, čítačky čiarového kódu a papiera do tlačiarne) pomocou obalového
materiálu, ktorý ste dostali.

A

Montáž prepravnej ochrany

B

Umiestnenie analyzátora cobas b 123 POC system do obalu

Obrázok F-24
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A

Zapožičaný prístroj zabaľte

B

podľa nákresu. Prepravný obal

Vložte upínacie kusy z plastu do príslušných otvorov
na prepravnom obale.

uzavrite.
Obrázok F-25

Prepravné balenie

3 K zapožičanému prístroju pripojte vyplnený kontrolný zoznam používateľa
opravy v zákazníckom servisnom stredisku.
4 Prepravný obal uzavrite a zalepte.
5 Nalepte štítok s adresou na prepravný obal.

A

Prepravný obal s nalepeným
adresným štítkom

Obrázok F-26

6 Kompletne zabalený prístroj odošlite príslušnej servisnej organizácii Roche.

Roche
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Zoznam – spotrebné materiály

V tejto kapitole sú uvedené všetky spotrebné materiály a objednávacie čísla, ktoré sú
potrebné na prevádzku prístroja.

V tejto kapitole
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Objednávacie informácie
Na meranie príslušných parametrov sú potrebné nasledujúce výrobky:

Druhy senzorových kaziet (Sensor Cartridges)
Parameter
Cl-

Na+

K+

Ca2+

PCO2

PO2

pH

Hct

tHb

SO2

COOX

Glu

Lac

cobas b 123
Senzorová kazeta (Sensor
Cartridge) BG
05170397001

-

-

-

-

X

X

X

X

+

+

+

-

-

cobas b 123
Senzorová kazeta (Sensor
Cartridge) BG/ISE
05170460001

X

X

X

X

X

X

X

X

+

+

+

-

-

cobas b 123
Senzorová kazeta (Sensor
Cartridge)
BG/ISE/Glu
05331781001

X

X

X

X

X

X

X

X

+

+

+

X

-

cobas b 123
Senzorová kazeta (Sensor
Cartridge)
BG/ISE/Glu/Lac
05170478001

X

X

X

X

X

X

X

X

+

+

+

X

X

Tabuľka G-1

Roche
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-

Parameter nie je meraný.

X

Parameter nie je meraný.

+

Parameter je meraný cez oximetrický modul.
Možné iba u analyzátorov cobas b 123<3> POC systém a
cobas b 123<4> POC systém v spojení s niektorými druhmi kaziet s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) cobas b 123 COOX.

December 2011
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Druhy kaziet s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)
Parameter
-

+

+

2+

Cl

Na

K

Ca

PCO2

PO2

pH

Hct

tHb

SO2

COOX

Glu

Lac

cobas b 123
Fluid Pack COOX 200(a)
05169992001

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cobas b 123
Fluid Pack COOX 400(b)
05170036001

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cobas b 123
Fluid Pack COOX 700(c)
05170052001

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cobas b 123
Fluid Pack 200(a)
05403308001

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

cobas b 123
Fluid Pack 400(b)
05403154001

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

cobas b 123
Fluid Pack 700(c)
05403286001

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

Tabuľka G-2
(a) Táto kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sa môže použiť až na 200 testov.
(b) Táto kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sa môže použiť až na 400 testov.
(c) Táto kazeta s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) sa môže použiť až na 700 testov.

X

Parameter je dostupný (v závislosti od druhu použitej senzorovej kazety
(Sensor Cartridge)).

-

Parameter nie je dostupný.

e Pre viac informácií pozri Kapitola 4 Špecifikácie, časť Kazeta s reagenčnými roztokmi cobas

b 123 (Fluid Pack) na strane B-36 a Kapitola 6 Systémové komponenty, časť Kazeta s
reagenčnými roztokmi Fluid Pack na strane C-20.
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QC-materiál
Parameter
-

+

+

2+

Cl

Na

K

Ca

PCO2

PO2

pH

Hct

tHb

SO2

COOX

Glu

Lac

cobas b 123
AutoQC Pack Tri-Level
05169933001

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

cobas b 123
AutoCVC Pack
05231183001

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMBITROL PLUS B
Level 1
03321193001 (BP9097)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

COMBITROL PLUS B
Level 2
03321207001 (BP9098)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

COMBITROL PLUS B
Level 3
03321215001 (BP9099)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Roche
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+

Len pre cobas b 123<2> POC systém a cobas b 123<4> POC systém s
integrovaným modulom AutoQC (automatická kontrola kvality).

O

Pre všetky analyzátory cobas b 123 POC systems.
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Príslušenstvo
Parameter
-

+

Cl

Na

PCO2

PO2

pH

Hct

tHb

SO2

COOX

Glu

Lac

Papier pre tlačiareň analyzátora
cobas b 123
05082595001

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Adapter for Capillaries
03069931001 (BP0959)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ampoule Adapter
03066762001 (BP1938)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Adapter for Sample Containers
03112101180 (BP2277)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Clot Catcher (a)
03112012180 (BP2243)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Clot Catcher PRO(b)
05689856001

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Caps for Roche
MICROSAMPLER
03112152180 (BP2288)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Roche MICROSAMPLER
PROTECT, non sterile
05772494001 (200 pcs.)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Roche MICROSAMPLER
PROTECT, sterile
05772583001 (50 pcs.)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Roche MICROSAMPLER
PROTECT, with accessories
05772591001(c)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

BS2 Blood Sampler
03113493035 (MC0028)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Capillary Tubes, ~ 200 μL
03113477180 (MC0024)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Capillary Tubes, ~ 115 μL
03113507035 (MG0002)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Plastic Capillary Tubes,
~ 140 μL, 05174791001

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Caps for Capillary Tubes
03113647035 (RE0410)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Sterile Capillary Holder
05174830001

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

K

+

Ca

2+

(a) Použitie zachytávača Clot Catcher nie je vhodné pri režime injekčných striekačiek analyzátora cobas b 123 POC system.
(b) Použitie zachytávača Clot Catcher nie je vhodné pri režime injekčných striekačiek analyzátora cobas b 123 POC system.
(c) Dostupné len v USA.

O

VÝSTRAHA
Roche
G-8

Môže sa použiť

Použitie zachytávača Clot Catcher nie je vhodné pri režime injekčných striekačiek analyzátora
cobas b 123 POC system.
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Informácia o softvérových licenciách
Softvér analyzátora cobas b 123 POC system
Softvér analyzátora cobas b 123 POC system je chránený zmluvným právom,
autorskými právami a medzinárodnými dohodami. Používanie softvéru analyzátora
systému cobas b 123 POC system je licencované dohodou medzi spoločnosťou F.
Hoffmann-La Roche Ltd a držiteľom povolenia a na softvér sú oprávnení pristupovať
a používať ho len nižšie uvedení používatelia. Neoprávnené použitie a šírenie môže
mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne postihy.

Open-source softvér a softvér tretích strán
Časti softvéru analyzátora cobas b 123 POC system obsahujú jeden alebo viac opensourceových softvérových programov alebo softvérových programov tretích strán. Čo
sa týka poznámok, autorsko-právnych a licenčných podmienok týkajúcich sa opensourceových programov alebo softvérových programov tretích strán, ktoré boli
zahrnuté do softvéru analyzátora cobas b 123 POC system, pozri časť Licencie tretích
strán a licenčné oznamy v rámci softvéru analyzátora cobas b 123 POC system.
Odkazy na "softvér", "Softvér", "Program" alebo "program" sa vzťahujú na softvérové
open-source programy alebo programy tretích strán. Tieto pojmy a poznámky sa
nevzťahujú na vlastný softvér analyzátora cobas b 123 POC system.
Programové balíky tretích strán
o

Qt GUI Toolkit - GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, verzia 2.1

o

Firebird RDBMS - INTERBASE PUBLIC LICENSE, Initial Developer's PUBLIC
LICENSE, verzia 1.0

o

QuaZIP - GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, verzia 2.1

o

Fonty DejaVu TrueType - pozri kopyrajtovú poznámku

o

FireFlySung TrueType-Font - ARPHIC PUBLIC LICENSE

o

Fonty Sazanami TrueType - pozri kopyrajtovú poznámku

Zdrojový kód open-source softvéru si možno vyžiadať na štandardnom výmennom
médiu dát na nasledujúcej adrese:
Roche Diagnostics Graz GmbH
Kratkystrasse 2
8020 Graz
Rakúsko
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Glosár
acido-bázický diagram - hlásenie o riešených problémoch

Glosár
A
acido-bázický diagram Diagram log PCO2/pH slúži
ako základ pre zobrazenie obmenenej HendersonHasselbachovej rovnice.
alkalický bázický
arteriálna krv Krv odobratá z tepny.

D
Depot-Repair (= oprava v servisnom centre)
Pracovný postup "Depot-Repair", resp. oprava v
servisnom centre znamená opravu chybných prístrojov
zákazníka, ktorá sa nevykonáva v zákazníkovom sídle,
alebo v internom opravárenskom stredisku Roche
(miestnom alebo globálnom). Počas tejto doby dostane
zákazník náhradný prístroj, ktorý sa musí správne
nastaviť, aby nahradil zákazníkov prístroj.

B
BG Skratka pre krvný plyn (angl. blood gas)
bilirubín je žltý produkt rozkladu pigmentu červených
krviniek, hemoglobínu, alebo presnejšie pigmentu
zdieľaného s hemoglobínom.

C
čas IN-USE je čas od začiatku fázy RUN-IN až do
konca "stabilnej fázy" (koniec životnosti senzorovej
kazety (Sensor Cartridge)).
clot catcher Zachytávač zrazeniny pre použitie so
zariadením Roche MICROSAMPLER PROTECT a
kapilárami.
clot catcher PRO Zachytávač zrazeniny pre použitie s
injekčnými striekačkami.
cobas b 123 AutoQC Pack – kazeta pre
automatickú kontrolu kvality. Obsahuje multianalytický
kontrolný materiál pre automatickú kontrolu BG, ISE,
Glu, Lac, COOX/bilirubín.
cobas b 123 Fluid Pack – kazeta s reagenčnými
roztokmi. Je dostupná v rôznych typoch. Kazeta s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack) obsahuje všetky
prevádzkové tekutiny, 2 vrecká na odpad, jednotku
vkladania vzoriek, kyvetu pre modul oximetra (voliteľná),
hadičky pre dve peristaltické čerpadlá a ventilové
hadičky.
COMBITROL PLUS B Kontrolný materiál pre
kontrolu kvality BG, ISE, Glu, Lac, COOX/bilirubín.
COOX Pozri oximetrický modul.
Roche
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F
Fáza RUN-IN Fáza, ktorá začína ukončením fázy
START-UP a pokračuje po dobu fázy RUN-IN uloženej
na inteligentnom pamäťovom čipe senzorovej kazety
(Sensor Cartridge). Počas tejto doby sa prístroj musí
často kalibrovať.
fáza START-UP Po zasunutí novej senzorovej kazety
(Sensor Cartridge) poskytnite prístroju čas na fázu
START-UP . Počas tohto času sa senzorová kazety
(Sensor Cartridge) zvlhčí a prebehne systémová
kalibrácia.

H
hematokryt V skratke Hct je pomer objemu krvných
buniek (najmä častíc - korpuskúl červených krviniek) k
celkovému objemu krvi.
hemoglobín Je hlavnou zložkou erytrocytov a slúži k
preprave kyslíka.
hemolyzátor Vzorka je vystavená silnému
ultrazvukovému poľu, čím sa zničia bunečné steny a
uvoľní hemoglobín.
heparínové soli Sú jediné prípustné antikoagulanciá.
hlásenie o riešených problémoch Správa o
odstraňovaných problémoch je hlásenie automaticky
vygenerované prístrojom, ktoré sa používa na horúcej
linke zákazníckych služieb alebo servisných organizácií v
prípade problému s prístrojom alebo spotrebným
materiálom pre vyčerpávajúcu analýzu.
December 2011
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cobas b 123 POC system

ISE - peristaltické čerpadlo

Hlásenie o odstraňovaní problémov sa používa aj na
vyhodnotenie sťažností.

I
ISE Skratka pre ión-selektívnu elektródu.

K
kalibrácia pre Ready (Pripravený) Kalibrácia
zvolená k tomu, aby uviedla všetky aktivované parametre
do stavu „Ready" (Pripravený).
kontakty senzora vzoriek Kontakty senzora vzoriek
vytvárajú elektrické rozhranie medzi kazetou s
reagenčnými roztokmi (Kazeta s reagenčnými roztokmi
(Fluid Pack)) a modulom meracej komôrky.
kontrola kvality Známe cieľové oblasti
QC–materiálov sa porovnajú s výsledkami QC
dosiahnutými na danom prístroji.

L
Levey-Jenningsov diagram Diagram štatistických
hodnôt QC

M
menu "Prístroj" Tu sa zobrazia všetky údaje, ktoré sa
týkajú prístroja (napr. zobrazenie stavu). V tomto menu
je možné ručne spustiť kalibrácie a vyvolať rôzne
údržbové práce.
menu "Prehľad" Na tejto obrazovke sú zobrazené
všetky údaje (výsledky, prevádzkové pokyny, alarmy,
upozornenia atď.) V tomto menu sa tiež spúšťajú
merania.
menu "Pracovisko" V tomto menu môžete vyvolať
postupy bežnej výmeny, ručné merania QC a jednotlivé
databázy.
menu "Utility": V tomto menu nájdete okrem
pomocných funkcií (štandardný postup pri odstraňovaní
problémov, aktualizácia softvéru atď.) aj funkcie
sprevádzkovania a vyraďovania z prevádzky. Okrem toho
môžete v tomto menu konfigurovať rôzne nastavenia.
Roche
G-14

Modul AutoQC Modul AutoQC je jednotka, ktorá
automaticky používa výsledky merania kontroly kvality
naprogramované používateľom.
modul používateľského rozhrania Slúži ako
grafické rozhranie používateľa. Na tejto obrazovke sú
zobrazené všetky informácie (výsledky, prevádzkové
pokyny, alarmy, upozornenia atď.) Obrazovka pozostáva
z farebných LCD, ktoré sú pokryté s dotykovo citlivým
filmom ("touch screen" - dotyková obrazovka).
modul s meracou komôrkou Slúži na
kontaktovanie a kontrolu teploty senzorovej kazety
(Sensor Cartridge). Modul s meracou komôrkou
mechanicky pripája zásobník Sensor Cartridge ku kazete
s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
modul vkladania vzoriek Obsahuje plniaci otvor a je
súčasťou kazety s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)
analyzátora cobas b 123. Modul vkladania vzoriek
môžete vymeniť len výmenou celej kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack).
Multirules Vyhodnotenie výsledkov QC sa zakladá na
Westgardových pravidlách a ich interpretácii pre analýzu
krvných plynov. Z toho bol odvodený viacnormový
(multirule) postup. Umožňuje v ranom štádiu detegovať
chybné funkcie prístroja.

N
normy NIST Definujú precízne séra s certifikovanými
očakávanými hodnotami.

O
oximetrický modul Oximetrický modul pozostáva z
hemolyzátora a meracej komôrky COOX. Je to optický
senzor pre stanovenie celkového hemoglobínu (tHb) a
derivátov hemoglobínu – oxyhemoglobínu (O2Hb),
dezoxyhemoglobínu (HHb), karboxyhemoglobínu
(COHb), methemoglobínu (MetHb) a bilirubínu (Bili).

P
peristaltické čerpadlo Transport vzorky a
prevádzkových tekutín je realizovaný prostredníctvom
dvoch peristaltických čerpadiel. Peristaltické čerpadlá a
čerpadlové hlavy sú súčasťou prístroja. Hadice
December 2011
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Glosár
plazma - systémová kalibrácia

peristaltických čerpadiel sú súčasťou kazety s
reagenčnými roztokmi (Fluid Pack).
plazma Vzorky plazmy sa získavajú centrifugovaním
heparinizovanej celej krvi, pričom sa od krvi oddelia
celulárne bunečné časti krvi.
plniaci otvor Je súčasťou kazety s reagenčnými
roztokmi (Fluid Pack) analyzátora cobas b 123. Plniaci
otvor umožňuje, aby vzorka bola z injekčných striekačiek
nasatá kapilárami a ampulkovými adaptérmi Roche
MICROSAMPLER PROTECT.
polychromátor Svetlo sa lomí a zobrazí na povrchu
fotosenzitívneho prijímača (CCD).
Poruchy, poškodenia Vzťahujú sa na problémy,
ktoré sa týkajú len určitého prístrojového modulu (napr.
prázdna kazeta s reagenčnými roztokmi (AutoQC Pack)),
a nie činnosti celého prístroja. Spôsobujú, že prístroj sa
môže používať len s obmedzeniami. Z prevádzky sú
vyradené len tie oblasti, alebo parametre, ktoré sú priamo
dotknuté chybnou funkciou.
PP Skratka pre peristaltické čerpadlo.
priepustnosť vzoriek Počet vzoriek za hodinu

Q
QC Skratka angl. termínu quality control – kontrola
kvality.
QC–materiál Pozri cobas b 123 AutoQC Pack,
COMBITROL PLUS B!

R
rekalibrácia Rekalibrácia je automatická kalibrácia,
ktorá sa vykonáva po každom meraní. Parametre
merania sa kalibrujú pomocou roztoku (STDBY solution
– pohotovostný roztok).
RiliBÄK (Smernica Nemeckej federálnej
lekárskej spoločnosti) Účelom dokumentu
"Guidelines of the German Federal Medical Council for
quality assurance of test results in medical laboratories"
(RiliBÄK) – Smernice Nemeckého federálneho
lekárskeho výboru pre zaistenie kvality výsledkov meraní
v medicínskych laboratóriách (RiliBÄK) je zaistiť kvalitu
vyšetrení a meraných parametrov. Dokument prezentuje
minimálne požiadavky pre zaistenie kvality s
podmienkami zacielenými špecificky na presnosť
Roche
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merania u kvantitatívnych analýz v medicínskych
laboratóriách.

S
senzory BG Senzory BG sú súčasťou senzorovej
kazety (Sensor Cartridge) analyzátora cobas b 123 a
slúžia na meranie hodnoty PH a hodnôt krvných plynov
PO2 a PCO2.
Senzory Glu/Lac Senzory Glu/Lac sú súčasťou
senzorovej kazety (Sensor Cartridge) analyzátora
cobas b 123 a slúžia na meranie metabolických hodnôt
glukózy a laktázy.
senzory ISE Senzory ISE sú súčasťou senzorovej
kazety (Sensor Cartridge) analyzátora
cobas b 123 a slúžia na meranie hodnoty hematokritu a
hodnôt elektrolytov Na+, K+, Ca2+ a Cl-.
senzorová kazeta (Sensor Cartridge)
analyzátora cobas b 123 – senzorová kazeta. Je to
tenkovrstevný senzor a slúži na stanovenie všetkých
elektrochemických a elektrických meracích parametrov.
Senzorová kazeta (Sensor Cartridge) je dostupná vo
viacerých typoch.
senzorová kazeta (Sensor Cartridge) Pozri
senzorová kazeta (Sensor Cartridge) analyzátora
cobas b 123.
snímač čiarového kódu Ručný PS2 skener s
integrovaným dekodérom jednoduchého vstupu údajov
QC, údajov elektródy, pacienta alebo identity
používateľa.
SO2 saturácia kyslíkom
Stabilná fáza "Stabilná fáza" začína po ukončení fázy
RUN-IN. Od tohto času pracuje senzorová kazeta
(Sensor Cartridge) na plný výkon a je kompletne
pripravená na používanie. To pokračuje až do konca
životnosti senzorovej kazety (Sensor Cartridge).
systémová kalibrácia Vykonáva sa každých 24
hodín (fixný interval, dobu štartu určuje používateľ) a
pozostáva z kalibrácie vlnovej dĺžky polychromátora
(voliteľný), z kalibrácie lámp oximetrického modulu
(voliteľný), z kalibrácie hrúbky vrstvy kyvety (voliteľná),
2-bodovej kalibrácie všetkých parametrov, kalibrácie
vzdušného kyslíka O2 a zo stanovenia aktuálnej hodnoty
O2.
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time-to-display (doba do zobrazenia) - zastavenie systému

T
time-to-display (doba do zobrazenia) Je časový
odstup od začiatku merania až po zobrazenie výsledkov
na displeji.
time-to-ready (doba, ktorá uplynie do
pripravenosti) Je to časový odstup od začiatku
merania, až kým prístroj nie je opäť k dispozícii pre nové
meranie.
tlačiareň Je súčasťou modulu používateľského
rozhrania. Je to nízkohlučná termotlačiareň.
tonometrizovaná celá krv Celá krv sa nastaví s
pomocou precízneho plynu na nastavené hodnoty PO2 a
PCO2.
tonometria Prispôsobenie PO2 a PCO2 čiastkovému
tlaku tekutiny s pomocou precízneho plynu.
trendový diagram pacienta S pomocou tohto
diagramu je možné zobraziť a vytlačiť priebeh
jednotlivých parametrov (namerané a vypočítané
hodnoty) pacienta počas ľubovoľného časového
intervalu.

V
vyhodnotenie merania Skôr, ako sa na základe
výsledkov urobia klinické rozhodnutia, je nevyhnutné,
aby lekárski odborníci preverili hodnovernosť všetkých
získaných výsledkov merania, a tým vzali do úvahy
klinický stav pacienta.
výstrahy Výstrahy sa zobrazujú v oblasti alarmu.
Prístroj sa môže používať s prípadnými obmedzeniami.
Výstraha je upozornenie vopred, napr. "Kritická hladina
náplne v kazete s reagenčnými roztokmi (Fluid Pack)".

Z
zastavenie systému Kritická chyba, ktorá zastaví
prístroj. Keď sa táto chyba vyskytne, v menu „Prehľad" sa
zobrazí okno zastavenia systému s červeným okrajom.
Príslušný spotrebný materiál je v stavovom displeji
spotrebných materiálov označený červenou lištou.
Chybové hlásenie je zobrazené dovtedy, kým sa nevykoná
nápravný úkon.
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– Konfigurácia, D-127
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Čas IN-USE, B-17
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Čistenie
– Priestor spotrebného materiálu, E-6
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– Odstraňovanie problémov, F-32
– Technické špecifikácie, B-39
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cobas b 123 Fluid Pack
– Teplota / vlhkosť / stabilita, B-36
– Teplota / vlhkosť vzduchu / stabilita, B-36
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C-20
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– Prevádzkové kvapaliny, C-22
cobas b 123 modul pre automatickú kontrolu kvality
(AutoQC Pack, C-24
cobas b 123 Sensor Cartridge, C-16
– Teplota / vlhkosť / stabilita, B-35
cobas b 123 senzorová kazeta (Sensor Cartridge)
– BG-senzory, C-17
– Glu/Lac-senzory, C-19
– ISE-senzory, C-18
cobas® e-support, D-128
– Konfigurácia, D-128
Configuration
– Connectivity
– Queries, D-129
Connectivity
– Queries, D-129
CSV export, D-133
CVC
– Vkladanie balenia AutoCVC, D-103

D
Databáz
– Výpis, D-119
Databáza, D-117
– Databáza meraní, D-45
– Databáza QC, D-75
– Funkcie, D-118
– Kalibrácia, D-98
– Výpis, D-46, D-76
– Vytlačenie údajov, D-109
Dátový vstup počas merania, D-42
– Konfigurácia, D-53
– Naskenovanie údajov pomocou čítačky čiarového kódu,
D-43
– Povinný vstup, D-43
– Konfigurácia, D-55
– Ručný dátový vstup, D-42
Dátum a čas, D-123
– Konfigurácia, D-123
Dekontaminácia
– Čistenie priestoru spotrebného materiálu, E-12, E-15
Dezinfekcia
– Obrazovka prístroja, E-6
– Povrch prístroja, E-6
– Priestoru spotrebného materiálu, E-6
Dezinfekcia dotykovej obrazovky, D-121
Dezinfekcia priestoru spotrebného materiálu, D-121
DNS, D-126
– Konfigurácia, D-126
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– Látky bez účinku, D-26
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IP adresy, D-126

E
Environmentálne parametre, B-35
– Teplota / vlhkosť / stabilita, B-35
– cobas b 123 Fluid Pack, B-36
– Kontrola kvality (QC) - materiál, B-36
– Prístroj, B-35
– Sensor Cartridge cobas b 123, B-35
Export log-súborov, D-140
Export prístrojových dát, D-139, D-140
– Export log-súborov, D-140
– Export správy o odstraňovaní problémov, D-140
Export/import konfigurácie, D-139

F
Fáza RUN-IN, B-16
Fáza START-UP, B-16
– Doba bobtnania, B-16
– Kontrola termočlánkov, B-16
– Procedúra WET-UP, B-16
– Prvá systémová kalibrácia, B-16

G
Glosár, G-13

H
Hlásenie o odstraňovaní problémov, F-33
– Export správy o odstraňovaní problémov, D-140
– Vytvorenie, F-33
Hlasitosť
– Konfigurácia, D-131
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