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Poznámka k vydaniu

Prístroj cobas c111 je analyzátor s neustálym priamym prístupom k údajom, určený
na in vitro klinickochemické vyšetrenia a vyšetrenia elektrolytických parametrov v
sére, plazme, moči alebo plnej krvi (HbA1c). Je navrhnutý pre malú pracovnú záťaž
v rozsahu niekoľkých vzoriek za deň. Pri meraniach využíva fotometrickú analýzu a
voliteľnú jednotku s ión selektívnymi elektródami (ISE).
Tento návod je určený pre používateľov prístroja cobas c111.
V najväčšej možnej miere sme sa snažili zaistiť, aby informácie obsiahnuté v tomto
návode boli aktuálne v čase jeho vydania. Spoločnosť Roche Diagnostics GmbH si
však vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny bez predchádzajúceho
upozornenia ako súčasť neustáleho vylepšovania produktu.
Akékoľvek zásahy do prístroja usktočnené zákazníkom budú mať za následok
ukončenie záruky alebo dohodnutého servisu.
Aktualizácia softvéru môže byť prevedená len servisným technikom.

Využitie

Prístroj cobas c111 je analyzátor s neustálym priamym prístupom k údajom, určený
na in vitro klinickochemické vyšetrenia a vyšetrenia elektrolytických parametrov v
sére, plazme, moči alebo plnej krvi (HbA1c).
Je dôležité, aby si obsluha prístroja pozorne prečítala tento návod pred použitím
systému.

Autorské práva
Ochranné známky

© 2009, Roche Diagnostics GmbH. Všetky práva vyhradené.
Použité ochranné známky:
COBAS, COBAS C a LIFE NEEDS ANSWERS sú obchodné značky Roche.
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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Schválenia prístroja

Prístroj cobas c111 spĺňa ochranné požiadavky určené IVD smernicou 98/79/EC a
európsky štandard EN 591. Navyše naše prístroje sú vyrobené a testované podľa
nasledujúcich medzinárodných štandardov:
o

EN/IEC 61010-1, 2. vydanie

o

EN/IEC 61010-2-101 1, 1. vydanie

Návod na obsluhu spĺňa európsky štandard EN 591.
Zhoda s predpismi je označená nasledujúcimi známkami:
Zhoduje sa so smernicou EU 98/79/EC.

C

®

US

Vydané spoločnosťou Underwriters Laboratories, Inc. (UL) pre
Kanadu a Spojené štáty.

Kontaktné adresy
Výrobca

Distribútor

Roche Diagnostics Ltd.
Forrenstrasse
CH-6343 Rotkreuz
Švajčiarsko
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Nemecko
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Predslov
The cobas c111 instrument is a continuous random-access analyzer intended for the
in vitro determination of clinical chemistry and electrolyte parameters in serum,
plasma, urine or whole blood (HbA1c). It is optimized for small throughput
workloads of approximately samples per day, utilizing photometric analysis and an
optional unit for ion selective electrodes (ISE).
Tento návod popisuje funkcie prístroja cobas c111 a všeobecné princípy obsluhy, sú
v ňom zahrnuté postupy pri obsluhe, údržbe a pri riešení ťažkostí.

Ako používať tento návod
o

Tento Návod na obsluhu odkladajte na bezpečné miesto, aby ste predišli jeho
poškodeniu.

o

Tento Návod na obsluhu by mal byť vždy ľahko dostupný.

Na začiatku návodu a každej kapitoly sa nachádza obsah, aby ste mohli ľahko nájsť
potrebné informácie. Na konci návodu sa nachádza register.

Pomocník
The cobas c111 instrument has a context-sensitive online Help feature to aid in its
operating. “Context-sensitive” means that wherever you are located within the
cobas c111 software, choosing Help (
) displays Help text relating to that area of
the software. The online Help offers a quick and convenient way of finding
information, such as explanations of screens and dialog boxes and on how to perform
particular tasks.

Roche Diagnostics
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Skratky použité v tomto návode
V tomto návode sú použité farebné symboly, ktoré vám umožnia rýchlejšie zaradiť a
interpretovať informácie. V tomto odseku sú vysvetlené jednotlivé symboly použité v
tomto návode.
Symboly

Použité symboly:
Symbol

Používané pre

a

Začiatok pracovného postupu

o

Položka zoznamu

e

Odkaz

h

Upozornenie (softvérový príkazový riadok)
Farba položky na obrazovke
Nápoveda
Bezpečnostné upozornenie

Na elektrické a elektronické zariadenia označené týmto symbolom sa
vzťahuje európska smernica WEEE.
Symbol označuje, že zariadenie nesmie byť likvidované v systéme
komunálneho odpadu.

Tlačidlá

Zobrazenia

Ak sa používajú za účelom identifikácie, použijú sa tlačidlá bez farby alebo
navigačných ukazovateľov.
Zobrazenia v tejto publikácii sú len ilustratívne. Na zobrazeniach nemusia byť
ukázané skutočné údaje.

Roche Diagnostics
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Skratky

Použité skratky:
Skratka

Definícia

C

Cfas

Kalibrátor pre automatizované systémy

D

DIL

Riediaci roztok

DM

Správa údajov

DRAM

Dynamická pamäť

E

e.g.

Exempli gratia – napríklad

EMC

Elektromagnetická kompatibilita

EN

Európska norma

I

i.e.

Id est – to znamená

IEC

International Electrical Commission (Medzinárodný
elektrotechnický výbor)

ISE

Ión selektívna elektróda

L

LED

Dióda vyžarujúca svetlo

LIS

Laboratórny informačný systém

LLD

Zisťovanie množstva tekutiny

N

n/a

Neaplikovateľné

Q

QC

Kontrola kvality

R

REF

Referenčný roztok pre jednotku ISE

ROM

Trvalá pamäť

S

SD

Smerodajná odchýlka

SRAM

Statická pamäť

Roche Diagnostics
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Jednotky

Skratka

Popis

°C

stupeň Celzia

µL

mikroliter

µm

mikrometer

A

ampér

cm

centimeter

h

hodina

Hz

hertz

LB

libra (hmotnosť)

in

palec (dĺžka)

kg

kilogram

kVA

kilo volt-ampér

L

liter

m

meter

MB

megabajty

min

minúta

mL

milliliter

mm

millimeter

nm

nanometer

s

sekunda

V

volt

VA

volt-ampér

V AC

volt striedavý prúd

V DC

volt jednosmerný prúd

W

watt
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1 Bezpečnosť
Bezpečnostná klasifikácia

Bezpečnostná klasifikácia
Predtým ako sa rozhodnete používať prístroj cobas c111, sa musíte dokonale
oboznámiť s významom nasledujúcich symbolov:
Varovanie
VAROVANIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok
smrť alebo vážny úraz.
Výstraha

VÝSTRAHA
UPOZORNENIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok
menší úraz.
Upozornenie
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok
poškodenie majetku

Bezpečnostné informácie
Predtým, ako začnete obsluhovať prístroj cobas c111, je dôležité, aby ste si prečítali a
porozumeli ste bezpečnostným informáciám uvedeným nižšie.
Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné oznamy od spoločnosti Roche a uistite sa,
že ste im porozumeli.

Preprava
Poranenie spôsobené ťažkým nákladom
VAROVANIE

Počas umiestňovania analyzátora na určené miesto môže dôjsť k poraneniu vašich
rúk, prstov alebo chrbtice. Prenášajte analyzátor podľa prepravných pokynov.

Bezpečnosť pri práci s elektrickým zariadením
Elektrický šok spôsobený kontaktom s elektronickým zariadením
VAROVANIE

Nepracujte v akomkoľvek elektronickom priestore prístroja. Inštalácia, servis a oprava
musí byť vykonaná autorizovaným a kvalifikovaným personálom.
Bezpečnosť pri práci s elektrickým zariadením
Analyzátor môžete pripojiť len k uzemnenej elektrickej zásuvke (IEC trieda ochrany
1). Všetky periférne zariadenia, ktoré sú pripojené k prístroju cobas c111, musia
spĺňať bezpečnostné štandardy IEC 60950 pre zariadenia s informačnými
technológiami alebo IEC 61010-1, UL 61010-1 pre laboratórne prístroje.

Roche Diagnostics
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Bezpečnostné informácie

Bezpečnosť očí
Strata zraku
VAROVANIE

Intenzívne svetlo z LED diód môže vážne poškodiť váš zrak. Nepozerajte sa dlho na
LED diódy.
Na skenovacie zariadenie, ktoré používa technológiu LED diód, sa vzťahuje
medzinárodný štandard IEC 60825 – 1: Bezpečnostná trieda 1.

Mechanická bezpečnosť
Úraz alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s prístrojovým
zariadením
VAROVANIE

Počas obsluhy sa nedotýkajte pohyblivých častí prístroja.

Kryty prístroja
Úraz alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s prístrojovým
zariadením
VAROVANIE

Udržujte všetky kryty zatvorené, obsluhujte ich tak, ako je to uvedené na obrazovke.

Obsluha a údržba
Úraz alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s prístrojovým
zariadením
VAROVANIE

Počas prevádzky prístroja sa nedotýkajte iných častí ako v tomto dokumente
zmienených. Počas obsluhy alebo údržby prístroja postupujte podľa uvedených
pokynov.

Biologicky nebezpečný materiál
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
VAROVANIE

Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Roche Diagnostics
A-6

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

1 Bezpečnosť
Bezpečnostné informácie

Odpad
Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom
VAROVANIE

Kontakt s odpadovým roztokom môže viesť k infekcii. Všetky materiály a mechanické
prvky, ktoré sa dostávajú do styku s odpadovým systémom, sú potencionálne
infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Reagencie a iné pracovné roztoky
Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s reagenciami, čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi
môže zapríčiniť poranenie.
Pri narábaní s reagenciami dodržiavajte bezpečnostné opatrenia týkajúce sa
narábania s laboratórnymi reagenciami, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a
informácie uvedené v bezpečnostných listoch pre reagencie a čistiace prostriedky od
Roche Diagnostics.
Zápal kože spôsobený kontaktom s činidlami
Priamy kontakt s činidlami môže spôsobiť svrbenie, zápal alebo poleptanie kože.
Pri manipulácii s činidlami sa uistite, že máte na sebe ochranné pomôcky a dbajte na
varovania uvedené v príbalovom letáku.

Inštalácia
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej inštalácie
Postupujte podľa určených inštalačných pokynov.
VAROVANIE

Okolité podmienky
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora spôsobené teplom a
vlhkosťou
VAROVANIE

Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch v budovách.

e Viac informácií o požadovanom prostredí nájdete v odseku Okolité podmienky na

strane A-67.
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Bezpečnostné informácie

Výpadok elektrického prúdu
UPOZORNENIE

Strata údajov alebo poškodenie systému v prípade výpadku elektrického prúdu
Krátkodobým alebo dlhodobým výpadkom elektrického prúdu môže dôjst k
poškodeniu operačnej jednotky, softvéru systému alebo strate údajov. Používajte len
neprerušiteľné zdroje napájania.

Elektromagnetické zariadenia
Porucha prístroja a nesprávne výsledky z dôvodu rušivých
elektromagnetických polí
VAROVANIE

UPOZORNENIE

Zariadenia, ktoré vyžarujú elektromagnetické vlny, môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia. Nepoužívajte nasledujúce zariadenia v tej istej miestnosti, ako je
nainštalovaný prístroj:
o

mobilný telefón

o

vysielačku

o

bezdrôtový telefón

o

iné elektronické zariadenia, ktoré produkujú elektromagnetické vlny

Pokyny pre in vitro diagnostické (IVD) zariadenia pre profesionálne využitie
Toto IVD zariadenie spĺňa nároky na emisie a odolnosť popísané v príslušných
požiadavkách na IVD medicínske zariadenia v štandarde EN/IEC 61326-2-6.
Elektromagnetické prostredie, v ktorom sa nachádza prístroj, by malo byť
vyhodnotené pred spustením prístroja.
Dodržiavanie pravidiel FCC pre triedu B
Tento prístroj bol testovaný a spĺňa limity pre digitálne prístroje triedy B v súlade s
časťou 15 požiadaviek FCC. Tieto limity boli navrhnuté, aby poskytli rozumnú ochranu
proti škodlivým interferenciám vznikajúcim počas obsluhy prístroja v obytnej zóne.
Napriek tomu tento prístroj generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie a
pokiaľ nie je správne nainštalovaný a používaný, môže spôsobiť rušenie rádiovej
komunikácie.
Elektromagnetické prostredie, v ktorom sa nachádza prístroj, by malo byť
vyhodnotené pred spustením prístroja.

Schválené súčiastky
Porucha prístroja a nesprávne výsledky z dôvodu použitia neschválených
súčiastok
VAROVANIE

Použitím neschválených súčiastok alebo zariadení môže dôjsť k poruche prístroja a
následne k ukončeniu poskytovanej záruky na zariadenie. Používajte len súčiastky a
zariadenia schválené spoločnosťou Roche Diagnostics.
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Softvér od iných dodávateľov
Porucha prístroja a nesprávne výsledky z dôvodu použitia softvéru od iných
dodávateľov
VAROVANIE

Nainštalovanie akéhokoľvek softvéru od dodávateľov, ktorí neboli schválení
spoločnosťou Roche Diagnostics, môže viesť k chybnému fungovaniu prístroja.
Neinštalujte akýkoľvek, firmou Roche neschválený softvér.

Kvalifikácia obsluhy
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
VAROVANIE

Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.

Obsluha prístroja po dlhú dobu
Únava v dôsledku dlhej pracovnej doby
VÝSTRAHA

Dlhodobé sledovanie obrazovky monitora môže spôsobiť únavu očí alebo tela. Každú
hodinu si odpočiňte na 10 až 15 minút. Na obrazovku nepozerajte dlhšie ako 6 hodín
denne.

Krížová kontaminácia vzoriek
Nesprávne výsledky v dôsledku prenosu (carry-over)
VAROVANIE

Stopy analytov alebo činidiel sa môžu preniesť z jedného stanovenia na druhé.
Prijmite primerané opatrenia (napr. rozdelenie vzorky na alikvóty) na zabezpečenie
správnosti stanovení, aby ste sa vyhli potencionálne falošným výsledkom.

Nerozpustné prímesy vo vzorke
Nesprávne výsledky alebo prerušenie analýzy v dôsledku prímesy vo vzorkách
VAROVANIE

Nerozpustný obsah vo vzorkách môže zapríčiniť zanášanie alebo nedostatočnú
priepustnosť pipety a zníženie presnosti meraní. Pri vkladaní vzoriek do prístroja sa
uistite, že vzorky neobsahujú nerozpustné látky, napr. fibrín alebo usadeniny.
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Bezpečnosť údajov

Rozliatie
UPOZORNENIE

Porucha z dôvodu rozliatej tekutiny
Akákoľvek tekutina rozliata v prístroji môže mať za následok poruchu prístroja. Ak sa
tekutina rozleje na prístroj, okamžite ju poutierajte a miesto vydezinfikujte.

Bezpečnosť údajov
Neoprávnený prístup a strata údajov z dôvodu škodlivého softvéru alebo útoku
hackerov
VÝSTRAHA

Prenosné pamäťové média môžu byť infikované a prenášať počítačový malware,
ktorý môže byť použitý na získanie neoprávneného prístupu k údajom alebo spôsobiť
nežiaduce zmeny v softvéri.
Prístroj cobas c111 nie je chránený proti škodlivému softvéru a útokom hackerov.
Zákazníci sú zodpovední za IT bezpečnosť ich IT infraštruktúry a jej ochrany proti
škodlivému softvéru a útokom hackerov. Nezabezpečenie IT infraštruktúry môže mať
za následok stratu údajov alebo zapríčiniť nepoužiteľnosť prístroja cobas c111.
Roche odporúča dodržiavať nasledujúce opatrenia:
o

Umožnite prístup len autorizovaným externým zariadeniam.

o

Uistite sa, že všetky externé zariadenia sú chránené vhodným bezpečnostným
softvérom.

o

Uistite sa, že prístup ku všetkým externým zariadeniam je chránený vhodným
bezpečnostným softvérom.

o

Nekopírujte alebo neinštalujte nový softvér do prístroja cobas c111, pokiaľ nie je
súčasťou softvérového systému alebo pokiaľ vám to nie je umožnené servisným
technikom spoločnosti Roche.

o

Ak musíte nainštalovať nový softvér, kontaktujte vášho servisného technika, ktorý
vám poskytne informácie o validite daného softvéru.

o

Nepoužívajte USB porty na pripojenie iných zálohovacích zariadení, pokiaľ tak nie
ste inštruovaný servisným technikom alebo oficiálnou užívateľskou
dokumentáciou.

o

S maximálnou opatrnosťou používajte externé zálohovacie zariadenia ako napr.
USB flash disky, CD alebo DVD. Nepoužívajte ich na domácich alebo verejných
počítačoch, pokiaľ ich používate na prístroji cobas c111.

o

Skladujte všetky externé pamäťové zariadenia na bezpečnom mieste a uistite sa,
že prístup k nim majú len oprávnené osoby.

e Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho servisného technika spoločnosti Roche.
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Licenčné upozornenia
Porucha prístroja a nesprávne výsledky z dôvodu softvérových úprav
zákazníkom
VAROVANIE

Prístroj cobas c111 používa open source softvér (s voľne dostupným zdrojovým
kódom). Okrem iného držiteľ vlastníckych práv poskytuje licenciu v súlade s
podmienkami GNU General Public License (GPL, vydanie 2. alebo vyššie) ako aj
GNU Lesser General Public License (LGPL).
Prístroj cobas c111 bol navrhnutý tak, aby mohol byť obsluhovaný s
nemodifikovaným softvérom od doby jeho dodania. Používateľ preberá plnú
zodpovednosť za zmenu akejkoľvek časti open source softvéru, firma Roche
Diagnostics Ltd nenesie žiadnu zodpovednosť.
Tento program je distribuovaný bez akejkoľvek záruky; neposkytujú sa ani odvodené
záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel. Bližšie informácie
nájdete na internetovej stránke GNU General Public License
(www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
Zdrojový kód použitého open source softvéru je súčasťou softvéru MIKRAP
CPUX255LCDNET a môže byť získaný od SYSGO
(http://www.sysgo.com/products/board-support-package).

Právna zodpovednosť
Roche Diagnostics Ltd. nesie iba obmedzenú zodpovednosť za používanie prístroja
cobas c111 v spojení s cobas c111 Development Channel Programming Software.
Podrobnejšie informácie o tejto záležitosti nájdete v najnovšej verzii registračného
formuláru Development Channel Registration Form cobas c111 a v návode na
obsluhu vývojového kanálu cobas c111.
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Odporúčaný postup likvidácie prístroja

Odporúčaný postup likvidácie prístroja
Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť separované od komunálneho
odpadu a mali by byť zlikvidované oddelene. Správna likvidácia starých spotrebičov
chráni životné prostredie a ľudské zdravie pred možnými negatívnymi následkami.

Symbol likvidácie
Na elektrické a elektronické zariadenia označené týmto symbolom sa vzťahuje
Európska smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
2002/96/EC.
Symbol označuje, že zariadenie nesmie byť likvidované v systéme komunálneho
odpadu.

Likvidácia externých komponentov
Na externé komponenty, ako napríklad skener a zdroj napätia, ktoré sú označené
symbolom preškrtnutého odpadového koša, sa vzťahuje Európska smernica
2002/96/EC (WEEE).
Tieto predmety musia byť zlikvidované na určených zberných miestach stanovených
vládou alebo miestnymi úradmi.
Pre viac informácií o likvidácii starých spotrebičov sa obráťte na váš mestský úrad,
prevádzkovateľa likvidácie odpadu alebo vášho miestneho servisného technika.

Likvidácia prístroja

VAROVANIE

S prístrojom sa musí zaobchádzať ako s biologicky kontaminovaným odpadom.
Konečná likvidácia musí byť zorganizovaná tak, aby neohrozila spracovateľa odpadu.
Prístroj musí byť sterilný predtým, ako sa dostane na konečnú likvidáciu.
Pre viac informácií kontaktujte vášho miestneho servisného technika.

Obmedzenia
Je na príslušnom laboratóriu, aby určilo, či komponenty riadiacej jednotky sú alebo
nie sú kontaminované. Ak sú kontaminované, zaobchádzajte s nimi rovnako ako s
prístrojom.
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Bezpečnostné označenia
Prečítajte si všetky informácie o bezpečnostných označeniach na prístroji a zariadení.
Nasledujúce obrázky ukazujú, kde sú štítky na prístroji umiestnené.
B

A

A

Toto označenie na elektródovom bloku jednotky ISE indikuje,

B

Toto označenie na hlavnom kryte indikuje, že v jeho blízkosti

že v jeho blízkosti existuje riziko vzniku nebezpečných situácií,

existuje riziko kontaktu s biologicky nebezpečným materiálom,

ktoré môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

čo môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Musia byť dodržiavané príslušné bezpečnostné laboratórne

Musia byť dodržiavané príslušné bezpečnostné laboratórne

postupy.

postupy.

(Toto označenie nájdete len vtedy, ak je ISE jednotka
nainštalovaná.)
Obrázok A-1

Bezpečnostné označenia na prístroji cobas c111

Okrem bezpečnostných označení na prístroji sú bezpečnostné pokyny uvedené aj v
príslušnej časti návodu na použite.
Tieto bezpečnostné pokyny poskytujú detailnejšie informácie o potencionálne
nebezpečných situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť počas bežnej obsluhy alebo
údržby.
Pri práci s prístrojom dbajte na bezpečnostné označenia na prístroji a na
bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie.
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Prehľad
The cobas c111 instrument is a continuous random-access analyzer intended for the
in vitro determination of clinical chemistry and electrolyte parameters in serum,
plasma, urine or whole blood (HbA1c). It is optimized for small throughput
workloads of approximately samples per day, utilizing photometric analysis and an
optional unit for ion selective electrodes (ISE).
Obsluhovať prístroj môže iba vyškolený laboratórny personál cobas c111.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
VAROVANIE

Vlastnosti

Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.

Prístroj cobas c111 je súčasťou rodiny prístrojov cobas, ktorá poskytuje malým
laboratóriám nasledujúce výhody:
o

Vysoký analytický výkon
Činidlá, ktoré sú z väčšej časti zhodné s činidlami iných prístrojov cobas,
fotometer s 12 vlnovými dĺžkami a jednorazové kyvety produkujú výsledky, ktoré
korelujú s výsledkami získanými s ostatnými prístrojmi cobas.

o

Efektívna obsluha
Chladené, vymeniteľné reagenčné disky zabezpečujú ekonomické využitie
reagencií; jednorazové kyvetové segmenty umožňujú jednoduché vkladanie a
odstraňovanie kyviet.

o

Vysoká spoľahlivosť, jednoduchá údržba
Inovatívna jednoduchá konštrukcia prístroja spolu so softvérovým riadením
preventívnej údržby znižuje výskyt porúch a znižuje náklady na údržbu.

o

Prispôsobivé užívateľské prostredie
Zabudovaná farebná dotyková obrazovka, procesovo riadený softvér, prístup k
čiarovým kódom reagencií a vzoriek, to všetko sa prispôsobuje používateľom s
rôznymi znalosťami a úrovňami prístupu do systému.

o

Vysoké bezpečnostné štandardy
Vstavané bezpečnostné zariadenia slúžiace na detekciu hladiny, detekciu dna
skúmavky, kontrolu kvality kyviet a detekciu zrazenín v pipetovacom systéme
umožňujú počas prevádzky predchádzať potencionálnym nebezpečenstvám.

o

Flexibilné vzorkovanie
Osem možných umiestnení vzoriek umožňuje analyzátoru prijať prakticky
akýkoľvek typ nosiča so vzorkami a umožňuje kontinuálne umiestňovanie a
odstraňovanie vzoriek počas prevádzky.
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o

Správa údajov
Obojsmerné porty RS-232 a USB, zabudovaná tepelná tlačiareň a ovládače
ponúkajú najnovšie možnosti spracovania údajov.

Princíp meraní

Merania sú vykonávané pomocou absorbančného fotometra a voliteľného modulu
ISE (ión selektívne elektródy), ktorý využíva ión selektívnu potenciometriu.

Prvý pohľad na prístroj

A

B

C

D

E
F
G
H
I
J

K

L
A
B

M N

O

Ľavý servisný kryt (zakrýva umývaciu

H

Dotyková obrazovka

linku, ISE vežu, hadičky)

I

Konektory pre nádoby s tekutinami

Hlavný kryt (zakrýva rotor, reagencie,

J

Pravý servisný kryt (zakrýva fotometrickú

kyvety, fotometrickú jednotku)

jednotku, oblasť vzoriek)

C

Hlavný vypínač

K

Panel tlačiarne

D

Prenosová hlavica (drží ihlu)

L

LED dióda hlavného krytu

E

Zadný servisný kryt (zakrýva počítačové

M Otvor, z ktorého vychádza papier s

dosky, elektrický zdroj, zariadenie na

výsledkami

odstránenie plynu zo systémovej vody)

N

F

LED dióda oblasti vzoriek

O USB konektor (nie je zobrazený)

G

Oblasť vzoriek (miesto pre 8 skúmaviek)

Obrázok A-2

Uvoľňovacie tlačidlo panelu tlačiarne

Prístroj cobas c111
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Zásady obsluhy
Prístroj cobas c111 používa absorbčnú fotometriu na stanovenie absorbancie
tekutiny. Z absorbancie sa vypočíta koncentrácia látky v roztoku.
Vkladanie vzoriek

Obsluha identifikuje vzorky, vloží ich do prístroja a zadá objednávku. (Ak pracujete s
laboratórnym informačným systémom, príkaz je zadaný automaticky.)

Merací proces

Merací proces každého stanovenia pozostáva zo 40 pravidelných cyklov, z ktorých
každý trvá 18 sekúnd. V každom z týchto cyklov je vykonané meranie, bez ohľadu na
iné činnosti prebiehajúce počas daného cyklu. Definície aplikácie určujú, ktoré
činnosti budú vykonané v danom cykle, a taktiež určujú, ktoré výsledky budú
zohľadnené pri výslednom výpočte.
S každým cyklom môže byť spustené nové stanovenie.
Základný proces funguje nasledovne:
1. Kontrola kyvety
Prebieha meranie na kontrolu kvality kyvety.
2. Pipetovanie reagencie (R1) do kyvety
Po každom pipetovaní, systém uskutoční premývací cyklus, aby minimalizoval
prenos (carry-over) z predchádzajúceho pipetovania: Počas tohto cyklu sú snímač
a hadičky prepláchnuté vodou a čistiacim roztokom.
3. Čakanie
Tekutina musí dosiahnuť predpísanú teplotu. Táto fáza môže trvať niekoľko
cyklov.
Počas týchto čakacích cyklov sú vykonávané iné testy.
4. Pipetovanie ďalšej tekutiny
Zvyčajne to je vzorka. Podrobnosti sú opísané v definíciách aplikácie.
5. Čakanie
6. Pipetovanie ďalšej tekutiny
7. Čakanie
8. A tak ďalej.

Výpočet výsledkov

Výsledok stanovenia je vypočítaný na základe výsledkov fotometrických meraní.
Počas tohto procesu sú vykonávané rôzne kontroly, ktoré zaistia technickú správnosť
meracieho procesu. Ak sú hodnoty nad alebo pod vopred definovanými limitmi, je
výsledok testu označený symbolom.
Výsledky sú uložené do systému. Ukladajú sa výsledky štyridsiatich meraní (hrubé
údaje - raw data) a vypočítaný výsledok testu.

Postupnosť spracovania

Pre danú vzorku sú stanovenia spracovávané v poradí určeným dobou potrebnou na
ich spracovanie (počet cyklov), začínajúc s tým, ktorý trvá najdlhšie. Toto poradie
môže byť manuálne zmenené zadaním konkrétnej postupnosti spracovania.

Stav meracieho procesu

V akejkoľvek fáze môže používateľ skontrolovať stav meracieho procesu na
obrazovke.

Správa údajov s výsledkami

Na systém je možné uložiť výsledky z jedného pracovného dňa. Pre potreby
zálohovania musia byť výsledky každý deň exportované na externé zálohovacie
zariadenie.

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

A-19

2 Úvod k prístroju

cobas c111

Užívateľské prostredie

Užívateľské prostredie
Prístroj cobas c111 je vybavený dotykovou obrazovkou, klávesnicou na obrazovke a
štyrmi všeobecnými tlačidlami. LED diódy a zvukové signály vás upozornia, kedy je
bezpečné vložiť alebo odstrániť vzorky, reagencie a iné tekutiny.
Pri zobrazovaní tlačidiel a iných položiek je používaný systém „semaforových“
svetiel. Zelená znamená OK, žltá: pozor, musíte niečo spraviť, červená znamená, že
musíte zasiahnuť do procesu, inak nemôže systém ďalej pokračovať.
Na obrazovke sú prvky rozložené jasne, konzistentne a sú tak ľahko použiteľné. Na
dotykovom displeji sa môžete stretnúť s nasledujúcimi názvami pracovných oblastí:
Overview (celkový prehľad) pre príkazy a narábanie s tekutinami, Workplace
(pracovná oblasť) pre nakladanie s výsledkami a detailmi príkazov, Utilities
(užívateľské nastavenia) pre správu úloh.
e Viac informácií o užívateľskom prostredí nájdete v odseku Kapitola 4 Softvér.

Toto je ukážka zobrazenia. Obsahuje celú škálu zobraziteľných položiek.
A

F

B
C

G
D

E
A

Riadok Status popisuje stav systému.

B

Záložky zobrazujú hlavné pracovné

zobrazia stručné informácie týkajúce sa

oblasti.

súčasného zobrazenia a situácie.

C

D

F

The Stlačením tlačidla Pomocník sa

Nadpis charakterizuje obsah alebo funkciu G Všeobecné tlačidlá sú použiteľné vo
zobrazenia. Ak je zobrazenie súčasťou

všetkých zobrazeniach a majú tieto

sekvencie zobrazení (tzv. sprievodca),

funkcie: Štart, Stop, Výstraha (Alarm),

nadpis vám napovie, v ktorej časti sa

Posuv papiera. LED diódy vedľa nich

práve nachádzate.

poukazujú na ich stav.

Pracovná plocha zaberá hlavnú časť
obrazovky.

E

Tlačidlá sa líšia v závislosti na obsahu
pracovnej plochy a poradia zobrazenia v
rámci série krokov (sprievodca).

Obrázok A-3

Ukážka zobrazenia
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Sprievodca (Wizards)
Zobrazenia vám pomôžu pri vykonávaní rôznych úloh. Ak všetky kroky zadanej
úlohy nemôžu byť vykonané na jednom zobrazení, tak je práca realizovaná pomocou
sekvencie zobrazení, tzv. sprievodca. Sprievodca prístroja cobas c111 vás zvyčajne
nenúti vykonať úlohu v určitom štádiu, len vám uľahčuje prácu.
e Viac informácií o práci a sprievodcoch je uvedených v odseku Práca so sprievodcom na

strane A-74.

Kedy je nutné zasiahnuť

Existuje niekoľko spôsobov ako vám systém môže prostredníctvom obrazovky dať
najavo, kedy je nutné zasiahnuť:
o

Tlačidlá a text sú farebne označené.
Všetko je v poriadku.
Aby mohol prístroj pracovať bez prerušenia, musíte splniť nejakú úlohu.
Súčasný proces alebo akcia ešte nezačala alebo bola zastavená. Musíte
vykonať nejakú činnosť, aby sa začala alebo pokračovala.

o

Zobrazenia (Screens) môžu obsahovať inštrukcie. Napr. môžete byť požiadaný,
aby ste umiestnili vzorku do oblasti vzoriek alebo aby ste odstránili fľašku s
reagenciou z reagenčného disku.

o

Správy (Messages) vás informujú o stave prebiehajúcich úloh.

o

Neustále Sledovanie výstrah (Alarm monitor) vás upozorní na udalosti, o ktorých
by ste mali byť informovaní.

Sprievodca (Wizards)

Existujú traja hlavní sprievodcovia: sprievodca prípravou Prepare, sprievodca
objednávkami Orders a sprievodca ukončením práce End Shift. Pri riešení väčšiny
úloh, ktoré zahŕňajú viac ako jeden krok ako napr. výmena reagencií alebo fliaš s
tekutinou, vám pomôže sprievodca.

Sprievodca prípravou
(Prepare)

Sprievodca prípravou vás prevedie cez úlohy, ktoré musia byť vykonané na začiatku
pracovného postupu. Keď je sprievodca hotový, systém je pripravený spracovať
objednávky.

Sprievodca objednávkami
(Orders)
Sprievodca ukončením práce
(End Shift)

Sprievodca objednávkami vás prevedie cez proces vytvárania a menenia objednávok.

Sprievodca ukončením práce vás prevedie cez úlohy, ktoré musíte vykonať na konci
dňa alebo pri predávaní obsluhy ďalšiemu operátorovi.
Individuálne úlohy môžete vykonávať mimo sprievodcov.
Väčšina úloh, ktoré je súčasťou pracovného postupu, môže byť vykonávaná bez
použitia sprievodcu.
Ak vykonávate úlohy nezávisle od sprievodcu, je nutné najprv vyhľadať správne
zobrazenie a tam spustiť úlohu; pri použití sprievodcu sa vám automaticky objaví
príslušné zobrazenie.
Použitie sprievodcu vám taktiež zaručí, že všetky kroky vykonáte v správnom poradí.
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Denná obsluha
Prehľad (Overview)
Denná obsluha zahŕňa rutinné úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre prípravu a sledovanie
systému a analýzu vzoriek.
Po zapnutí prístroja vykoná systém niekoľko kontrol, aby sa uistil, či sú splnené
všetky predpoklady na prácu, napr. či sú všetky kryty zatvorené alebo či sú dostupné
kyvety. Potom vykoná autokontrolu, aby sa uistil, že všetky moduly fungujú správne.
Na konci štartovania sa obrazovka aktualizuje, aby zobrazila súčasný stav systému.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy, ktoré budete pravdepodobne vykonávať
počas dennej obsluhy.
Úloha

Postup

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

1

Spustenie systému

2

Prihlásenie sa do systému

3

Príprava systému

4

Zadávanie objednávok

1. Zapnite systém.
Overview > Logon
Spustite sprievodcu prípravou Prepare. Overview > Prepare
1. Skontrolujte externé nádoby s
tekutinou.

Overview >

2. Vykonajte nutnú údržbu v bloku
údržby .

Utilities > Maintenance

3. Vložte reagenčný disk.

Overview >

4. Skontrolujte reagencie.

Overview >

5. Skontrolujte kyvety.

Overview >

6. Spustite miešanie.

Overview >

7. Vykonajte nutné kalibrácie

Workplace > Calibrations >

Spustite sprievodcu objednávkami
Orders.

>

> test >
>

Overview > Order (alebo Overview > STAT)

1. Identifikujte vzorku.

n/a

2. Vyberte testy.

n/a

3. Umiestnite vzorku

n/a

4. Spustite spracovanie.

5

Sledovanie postupu

6

Hodnotenie výsledkov

n/a

Prehľad (Overview)

1. Zobrazte výsledky.

n/a

Workplace > Result Review

2. Zaoberajte sa výsledkami
označenými symbolom (flagged).

n/a

Workplace > Result Review >
... > Repeat (Zopakovať s
rovnakým riedením)
... > Rerun (Zopakovať s iným
riedením)

3. Akceptujte výsledky.
Tabuľka A-1

n/a

Workplace > Result Review >
> Accept

Prehľad denných úloh
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Úloha

Postup

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

7

Vykonávanie kalibrácií
Vykonanie jednotlivých
kalibrácií

1. Spustite sprievodcu.

Workplace > Calibrations >

2. Vyberte test.

n/a

3. Pripravte a vložte kalibrátory.

n/a

4. Spustite kalibráciu.
5. Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Workplace > Calibrations >

6. Odstráňte kalibrátory.
1. Spustite sprievodcu.
Vykonávanie
všetkých kalibrácií,
2. Vyberte všetky kalibrácie, ktorých
ktorých platnosť vypršala
platnosť vypršala.
alebo
Vyberte všetky testy, ktorých
platnosť kalibrácie vyprší v
najbližšom období.
3. Pripravte a vložte kalibrátory.

Workplace > Calibrations >
n/a

n/a

4. Spustite kalibráciu.
5. Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Workplace > Calibrations >

6. Odstráňte kalibrátory.

8

Vykonávanie kontrol
1. Spustite sprievodcu.
Overview > Order >
Vykonávanie
Default QC (Predvolená 2. Vyberte kontrolu a umiestnite
n/a
kontrola kvality)
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.
3. Spustite meranie kontroly kvality.

Vykonávanie
individuálnych kontrol
kvality

4. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

5. Odstráňte kontroly.

n/a

1. Spustite sprievodcu.

Workplace > QC Status >

2. Vyberte test.

n/a

3. Vyberte kontrolu a umiestnite
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.

n/a

4. Spustite meranie kontroly kvality.
5. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

6. Odstráňte kontrolu.
Tabuľka A-1

Prehľad denných úloh
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Úloha

Postup

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

Vykonávanie všetkých
kontrol kvality, ktorých
platnosť vypršala

1. Spustite sprievodcu.

Overview > Order >

>

n/a

2. Vyberte kontrolu a umiestnite
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.
3. Spustite meranie kontroly kvality.
4. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

5. Odstráňte kontroly.

9

Ukončenie práce

1. Skontrolujte neukončené
objednávky.

Workplace > Orders

2. Skontrolujte nevalidované
(neakceptované) výsledky.

Workplace > Result Review

3. Skontrolujte neprenesené výsledky.

Workplace > Result Review

Zvoľte

> Not Finished.

Zvoľte

(Len ak pracujete s laboratórnym
informačným systémom.)

> Not Accepted

Zvoľte

> Not Sent to Host.

4. Spustite sprievodcu ukončením práce Overview > End Shift
End Shift.
5. Vykonajte denné zálohovanie.

Utilities > Export > Database

6. Exportujte všetky výsledky.

Utilities > Export > Results

7. Vyčistite databázu.

Workplace > Orders >
Workplace > Result Review>
Workplace > QC Status >
Workplace > QC History >
Workplace > Calibrations >

8. Vykonajte činnosti údržby, ktorých
platnosť vypršala.

Utilities > Maintenance

9. Vymeňte kyvety.

Overview >

10. Skontrolujte externé nádoby s
tekutinou.

Overview >

>

11. Odstráňte reagenčný disk (ak ste
posledná pracovná zmena).

Overview >

>

12. Odhláste sa zo systému.

Tlačidlo Overview > s vašim
užívateľským menom

13. Vypnite systém (ak ste posledná
pracovná zmena).
Tabuľka A-1

n/a

n/a

Prehľad denných úloh
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Práca s reagenciami a riediacimi roztokmi

A

A

Reagenčný disk

B

Reagenčná fľaška s čiarovým kódom

C

Komínček

Obrázok A-4

Reagenčný disk

B

C

Výbava na prácu s reagenciami

V prístroji sú reagencie uskladnené v reagenčnom disku. Disk poskytuje priestor pre
27 fliašiek, možete doň nainštalovať až 14 reagenčných súprav za predpokladu, že
väčšina stanovení potrebuje dve reagencie. Prídatné riediace a čistiace roztoky sú
takiež uložené v reagenčnom disku.
Na prístroji cobas c111 môžete pracovať až s ôsmimi rôznymi reagenčnými diskami.
Vždy vkladajte a odstraňujte fľašky, keď je disk v prístroji. (Systém potrebuje presne
vedieť, čo vkladáte do disku.)
Po ukončení stanovení môžete celý reagenčný disk vybrať, umiestniť ho do obalu pre
reagenčný disk a uložiť ho do chladničky.

Fľašky

Komínčeky

Reagencie cobas c111, riediace a prídatné čistiace roztoky sú dodávané v rovnakých
fľaškách. Sú vybavené dvojrozmernými čiarovými kódmi a sú umiestňované do
reagenčného disku bez uzáverov.
Komínčeky sú vložky do fľašiek, ktoré znižujú vyparovanie. Roche odporúča
používať komínčeky v reagenčných fľaškách reagencií, ktoré sú citlivé na zmeny
koncentrácie. (Pozrite si príbalové letáky jednotlivých stanovení, kde nájdete viac
informácií o tom, či by ste mali používať komínčeky alebo nie.)
Aby ste celkovo obmedzili vyparovanie, môžete použiť komínčeky na všetkých
reagenčných fľaškách.

Reagenčná súprava

Na vykonanie niektorých stanovení môžu byť potrebné až tri reagencie. Reagencie
potrebné pre jeden druh stanovenia tvoria reagenčnú súpravu. Pre stanovenie môžete
definovať viac ako jednu reagenčnú súpravu, ale iba jedna môže byť aktívna.
Reagenčná súprava je definovaná hneď po vložení prvej fľašky. Od tejto chvíle ak
budete vyberať alebo meniť reagenciu, urobte tak so všetkými reagenciami v
súprave.
Každá fľaša s riediacim alebo čistiacim roztokom je braná ako osobitná reagenčná
súprava.
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Zisťovanie objemu

Pre každú reagenčnú súpravu je priebežne vypočitávaný počet zostávajúcich
stanovení.

Obrázok A-5

Pravidelné miešanie

Zobrazenie počtu zostávajúcich stanovení

Reagencie môžu mať určený interval, v akom majú byť pravidelne miešané. Tento
interval je kontrolovaný systémom každých 30 sekúnd a miešanie je vykonávané bez
vybrania reagenčných fľašiek z reagenčného disku.
U reagenčnej súpravy, ktorá obsahuje viac ako jednu reagenciu, ktorá sa má miešať,
je najkratší interval miešania použitý pre miešanie všetkých reagencií.
Všetky stanovenia sú zastavené, ak akákoľvek reagencia, ktorá sa používa, vyžaduje
miešanie.

Riediace roztoky

Využíva sa systémová voda a prídatné riediace roztoky. Systémová voda sa nachádza
v externej nádobe, prídatné riediace roztoky sa dodávajú v reagenčných fľaškách a sú
umiestnené v reagenčnom disku.

Čistiace roztoky

Môžu sa používať systémový čistiaci roztok ako aj prídatné čistiace roztoky.
Systémový čistiaci roztok sa nachádza v externej fľaši, prídatné čistiace roztoky sa
dodávajú v reagenčných fľaškách a sú umiestnené v reagenčnom disku.

Kalibrácia
Kalibrácia je proces, ktorý za predpísaných podmienok vyhodnocuje vzťah medzi
hodnotami stanovenými analytickým prístrojom a príslušnými známymi hodnotami
analytu.
Vyžaduje sa opakovaná kalibrácia, pretože koncentrácia reagencií sa môže v
priebehu času meniť.
Reagencie sú väčšinou kalibrované dvojbodovou kalibráciou, stanovením vopred
definovanej hodnoty multikalibrátora a systémovej vody. Niektoré reagencie sú
kalibrované pomocou súprav kalibrátorov.
Prístroj cobas c111 akceptuje reagenčné súpravy až s troma reagenciami. (Vždy
vkladajte a vyberajte všetky reagencie súpravy.) V dôsledku toho sú všetky reagencie
(fľašky) súpravy kalibrované súčasne.
Systém kontroluje, kedy je potrebné vykonať kalibráciu.
Každá reagenčná súprava musí mať akceptované výsledky kalibrácie, aby boli
dostupné v stanoveniach.

Kedy je nutné vykonať kalibráciu závisí na dvoch nastaveniach, na nastavení typu
kalibrácie a postupnosti kalibrácie.
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Typ kalibrácie
Typy kalibrácie Set (Kalibrácia súpravy) a Lot (Kalibrácia šarže) stanovujú spôsob,
na základe ktorého systém určí, či existuje platný výsledok kalibrácie pre konkrétnu
súpravu činidiel.
Kalibrácia súpravy (Set
calibration)
Kalibrácia šarže (Lot
calibration)

Výsledky kalibrácie súpravy sú platné len pre kalibrovanú súpravu. Kalibrovaná
môže byť akákoľvek súprava činidiel.
Výsledky kalibrácie šarže sú platné pre reagenčnú súpravu, ktorá bola kalibrovaná a
pre všetky nasledujúce reagenčné súpravy tej istej šarže. Väčšinou sa kalibrácia šarže
používa na kalibrovanie prvej reagenčnej súpravy novej šarže. Reagencie danej šarže
môžu mať akceptovaný len jeden výsledok kalibrácie.
Predpokladajme, že umiestnite prvú reagenčnú súpravu novej šarže a hneď ju
nakalibrujete. Ďalej predpokladajme, že ďalšie kontrolné merania navrhnú, že je
nutná nová kalibrácia. Do 24 hodín od umiestnenia súpravy do systému, ju môžete
znova nakalibrovať, existujúce výsledky kalibrácie šarže budú nahradené. Po
uplynutí tejto lehoty už nemôžete zmeniť výsledky kalibrácie šarže. (Ak chcete
znova kalibrovať šaržu, musíte vymazať existujúce výsledky a potom nakalibrovať
novú reagenčnú súpravu.)
Kalibrácia šarže je dôležitá, ak pracujete s postupnosťou kalibrácie [Each Lot and
Interval].

Nasledujúca tabuľka ilustruje dva typy kalibrácie na príklade.
Predpoklady:
o

Postupnosť: Each Lot and Interval (Každá šarža a interval).

o

Interval: 5 dní.
(Všimnite si, že interval začne plynúť (znova), keď je súprava kalibrovaná po
vypršaní intervalu alebo ak sa začína pracovať s novou šaržou.)
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Deň Udalosť

Úloha

Použitý

Typ

Použitie

výsledok

Súprava

kalibrácie

kalibrácie

1

NA

1. Vložte prvú reagenčnú súpravu novej šarže.
2. Kalibrujte súpravu L1/1.

Výsledok 1 L1/1

Šarža

Aktuálna

2

Fľaška s
reagenciou
prázdna.

1. Vyberte súpravu L1/1.
2. Vložte novú súpravu L1/2.

Výsledok 1 L1/2

Súprava

Aktuálna

Šarža

-

Fľaška s
reagenciou
prázdna.

Vymeňte súpravu, vždy keď je prázdna.

Výsledok 1

Súprava

Aktuálna

Interval vypršal.

Kalibrujte aktuálnu sadu L1/n.

Výsledok 2 L1/n

5
6

8

11

Súprava

Aktuálna

L1/n-1

Súprava

Neplatná

Výsledok 1 L1/n+1

Súprava

Aktuálna

Súprava

Neplatná

Fľaška s
reagenciou
prázdna.

Vložte novú súpravu L1/n+1.

Fľaška s
reagenciou
prázdna.

1. Vyberte súpravu L1/n+1.
2. Vložte novú súpravu, ktorá je prvá v novej
šarži.
3. Kalibrujte súpravu L2/1.

Výsledok 3 L2/1

Šarža

Aktuálna

L1/1

Šarža

Neplatná

L1/n+1

Súprava

Neplatná

Fľaška s
reagenciou
prázdna.

Vložte novú súpravu L2/2.

Výsledok 3 L2/2

Súprava

Aktuálna

Šarža

-

Interval vypršal.

Kalibrujte aktuálnu sadu L2/n.

Súprava

Aktuálna

L2/n-1

Súprava

Neplatná

Výsledok 3 L2/n+1

Súprava

Aktuálna

Súprava

Neplatná

L1/n

Nová šarža.

10

L1/1

L2/1

Vložte novú súpravu L2/n+1.

Fľaška s
reagenciou
prázdna.

Tabuľka A-2

Výsledok 4 L2/n

L2/n
Príklad zmeny súpravy a typu kalibrácie

Postupnosť kalibrácie
Postupnosť kalibrácie môžete zmeniť v nastaveniach aplikácie. Určuje, kedy systém
rozpozná, že je nutné vykonať kalibráciu.
Roche odporúča nemeniť postupnosť kalibrácie.

Interval kalibrácie charakterizuje stabilitu činidla v analyzátore.
Jedna z nasledujúcich postupností sa hodí na každú reagenčnú súpravu:
No Interval (Žiaden interval)

Interval Only (len interval)
Each Lot and Interval (Každá
šarža a interval)

Vykonáte kalibráciu vždy, keď to budete považovať za adekvátne. Používajte túto
možnosť, pokiaľ ste si istý, že reagencia je stabilná, dokiaľ nie je prázdna a kým ju
nevymeníte za novú. Kalibráciu musíte vykonať, keď vložíte novú reagenčnú
súpravu do prístroja.
Vykonáte kalibráciu len vtedy, keď vypršal interval.
Vykonáte kalibráciu, keď vložíte prvú reagenciu novej šarže a potom vždy, keď
vyprší interval.
V takomto prípade súvisí interval s dátumom, kedy bola vykonaná kalibrácia a začne
(znova) plynúť vždy, keď nakalibrujete reagenčnú súpravú (kvôli uplynutiu intervalu
alebo ak bola začatá nová šarža).
Kontrolu intervalu môžete vypnúť nastavením dĺžky intervalu na 0 (nulu).
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Each Set and Interval (Každá
súprava a interval)

Vykonáte kalibráciu, keď vložíte novú reagenciu a keď vyprší interval.
Interval začne plynúť znovu, keď nakalibrujete reagenčnú súpravu, pretože interval
už vypršal alebo bola začatá nová šarža.
Kontrolu intervalu môžete vypnúť nastavením dĺžky intervalu na 0 (nulu).

Stav kalibrácie súpravy
Každá reagenčná súprava má jeden z nasledujúcich stavov kalibrácie:
CU

(current – aktuálna) označuje, že súprava je v analyzátore a výsledky jej kalibrácie sa
momentálne používajú.

OB

(obsolete – stará) znamená, že výsledky kalibrácie súpravy sa už nepoužívajú.
Tento stav sa vzťahuje napr. na nasledujúce situácie:

SB

o

Súprava bola odstránená a je prázdna.

o

Súprava bola odstránená a nie je prázdna. Bola odstránená pred viac ako 30
dňami.

(standby – pohotovostná) znamená, že výsledky kalibrácie súpravy sa práve
nepoužívajú.
Tento stav sa vzťahuje napr. na nasledujúce situácie:
o

Bola vložená a kalibrovaná nová súprava, zatiaľčo rovnaká súprava sa stále
používala (predčasná kalibrácia).

o

Súprava bola odstránená pred menej ako 30 dňami a nie je prázdna.

Ukladanie výsledkov kalibrácie
V systéme môže byť uložený výsledok poslednej kalibrácie a maximálne päť
výsledkov starých kalibrácií. Ak sa v systéme nachádza viac ako päť starých
výsledkov kalibrácií, tak výsledok najstaršej neplatnej kalibrácie je automaticky
vymazaný ako súčasť denného procesu ukončenia práce.
Vyhodnotenie výsledkov kalibrácie
Aplikácie majú definované kontroly pre rozsahy a limity. Ak sú prekročené, výsledky
sú označené symbolom (flag).
Každý nový výsledok kalibrácie musí byť overený. Ak je označený symbolom,
musíte určiť príčinu a rozhodnúť sa, či akceptujete výsledok, spustíte kalibráciu
odznova alebo budete naďalej používať staré výsledky kalibrácie.
Môžete automaticky prijať výsledky neoznačené symbolom a výsledky označené
symbolmi, ktoré môžu byť ignorované. Symboly, ktoré môžete ignorovať, sú
obsiahnuté v špeciálnom zozname symbolov.
e Pozri Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov na strane B-165.
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Spôsoby vykonania kalibrácie
Existujú tri základné spôsoby vykonania kalibrácie:

<xyz>

Najbližšie obdobie (Forecast
period)

o

Kalibrovanie všetkých reagenčných súprav, ktoré potrebujú kalibráciu.

o

Kalibrovanie všetkých reagenčných súprav, ktoré budú potrebovať kalibráciu v
najbližšom čase.

o

Kalibrovanie jednotlivých reagenčných súprav.

Dĺžku najbližšieho obdobia si môžete nastaviť. Kalibrácie, ktorých platnosť vyprší v
tomto období, budú vykonávané spoločne.
e Pozri Kalibrácia na strane B-171.

Najlepšie je nastaviť dĺžku tohto obdobia tak, aby sa zhodovala s dĺžkou vašej
pracovnej zmeny, napr. 8 hodín. To vám umožní pripraviť prístroj skôr ako začne
pracovná zmena a vyhnúť sa tak prerušeniu spracovaniu vzoriek kvôli kalibráciám.
Predčasná kalibrácia
(Precalibration)

Každé stanovenie môže mať prijatý len jeden výsledok kalibrácie. Avšak môžete
nainštalovať a dopredu nakalibrovať jednu náhradnú reagenčnú súpravu. Takúto
predčasnú kalibráciu môžete uskutočniť, aby ste zabezpečili neustále spracovanie
vzoriek.

Kontrola kvality (QC)
Kontrola kvality sa vykonáva v pravidelných intervaloch na skontrolovanie integrity
celého meracieho systému. Každé stanovenie može mať definované až tri kontroly.
Výsledky sú porovnávané s vopred definovanými rozsahmi alebo hodnotami a
následne sú interpretované.
Kontrola

Kedy je nutná kontrola kvality

Kontrola je vzorka, ktorá bola zmeraná pomocou všetkých možných stanovení, s
ktorými je asociovaná, za účelom stanovenia rozsahov a hodnôt, ktoré určujú správne
fungovanie prístroja. Zvyčajne sa stanovujú kontroly s hodnotami v normálnom a
patologickom rozsahu.
Podľa toho kedy je nutné vykonať kontrolu kvality, ju delíme na nasledujúce typy:
o

QC After Cal (Kontrola kvality po kalibrácii)
Kontrolu kvality je nutné vykonať po kalibrácii stanovenia.

o

Interval QC (Intervalová kontrola kvality)
Kontrolu kvality musíte vykonať vždy, keď vypršal interval na jej vykonanie.
Merania kontroly kvality tohto typu sa vykonávajú v sérií, zvyčajne raz alebo
dvakrát za deň.

o

Default QC (Predvolená kontrola kvality)
Kontrola kvality sa vykonáva v určitých časoch počas bežnej obsluhy. Cieľom je
prispôsobiť sa laboratórnym procesom a postupom.
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Spôsoby vykonávania kontroly
kvality

Na základe toho, ako sa vykonávajú kontroly kvality, ich delíme na:
o

Default QC (Predvolená kontrola kvality)
Predvolená kontrola kvality je automatizované vykonanie viacerých kontrol
kvality súčasne po zadaní objednávky kontroly kvality. Je to ideálny spôsob, ak
chcete vykonávať kontrolu kvality v určitých časoch a dňoch.
Tento spôsob sa vzťahuje iba na stanovenia, pri ktorých je kontrola zadaná tak,
aby bola vykonávaná ako súčasť kontroly kvality Predvolená kontrola kvality
(Default QC). Preto, ak chcete pracovať s funkciou Predvolená kontrola
kvality, musíte podľa toho nastaviť stanovenia.
Default QC (Predvolená kontrola kvality) postupuje podľa skráteného postupu,
kde objednávky potrebných kontrol kvality sú automaticky definované po
identifikácii kontroly. Objednávka je definovaná pre každé stanovenie, u ktorého
je táto kontrola zadaná, za predpokladu, že stanovenie je v tom čase nastavené
ako aktívne. Sprievodca vám pomôže vybrať kontroly a zoznam s umiestneniami
vám pomôže pri ich príprave a vložení.

o

Interval QC (Intervalová kontrola kvality)
Táto metóda je vhodná pre stanovenia s kontrolami, ktoré majú definovaný
interval.
Intervalová kontrola kvality je je vhodná na vykonávanie jedného ako aj všetkých
potrebných meraní kontroly kvality. Stlačením tlačidla môžete jednoducho vybrať
všetky stanovenia, ktoré vyžadujú kontrolu kvality. (Tento výber stanovení platí
aj pre kontrolu kvality typu Kontrola kvality po kalibrácii (QC After Cal).)
Sprievodca vám pomôže vybrať správne kontroly a zoznam s umiestneniami vám
pomôže pri ich príprave a vložení.

Vyhodnotenie výsledkov
kontroly kvality

Každý nový výsledok kontroly kvality musí byť overený. Ak sú niektoré výsledky
kontroly kvality označené symbolom, musíte určiť ich príčinu a rozhodnúť sa, či
budete akceptovať alebo ignorovať výsledok.
Môžete automaticky prijať výsledky neoznačené symbolom a výsledky označené
symbolom, ktorý môže byť ignorovaný. Symboly, ktoré môžete ignorovať, sú
obsiahnuté v špeciálnom zozname symbolov.
e Pozri Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov na strane B-165.

Výsledok kontroly kvality, ktorý neakceptujete, vylúčite z ďalších výpočtov, napr. zo
štatistiky histórie kontroly kvality.
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Zaobchádzanie so vzorkami
Do oblasti vzoriek môžete vložiť až osem vzoriek.
A

A

LED dióda oblasti vzoriek. Zelená dióda značí, že by ste mali vložiť skúmavku, blikajúca
žltá dióda znamená, že nemáte vstupovať do oblasti vzoriek.

Obrázok A-6

Typy vzoriek

Oblasť vzoriek so skúmavkami

Prístroj cobas c111 dokáže spracovať nasledujúce typy vzoriek:
o

Sérum

o

Plazma

o

Moč

o

Plnú krv pre HbA1c

Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatočnej prípravy vzoriek
VAROVANIE

Vzorka obsahujúca zrazeniny môže upchať ihlu. Vzorka obsahujúca bubliny alebo
penu, môže zapríčiniť chyby pri detekcii a pipetovanie vzduchu. Následne sa môžu
vygenerovať chybné výsledky.
Venujte dostatočnú pozornosť príprave vzoriek.
Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatku tekutiny
Nedostatok tekutiny môže viesť k nepresnému pipetovaniu a následne k nesprávnym
výsledkom.
Vždy naplňte skúmavky dostatočným množstvom tekutiny, minimálne takým, aby po
skončení pipetovania zostal v skúmavke mŕtvy objem.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.

Skúmavky

Prístroj cobas c111 dokáže používať primárne aj sekundárne skúmavky (nádobky).
Môžete použiť akýkoľvek typ primárnych skúmaviek, pokiaľ sú ich rozmery v
predpísaných limitoch. Roche odporúča používať len odsúhlasené skúmavky.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.

UPOZORNENIE

Poškodenie ihly z dôvodu neodstránenia uzáverov z primárnych skúmaviek
Pipetovacia ihla nie je navrhnutá tak, aby mohla prepichnúť uzávery skúmaviek.
Počas pokusu o ich prepichnutie sa môže poškodiť.
Vždy odstráňte uzávery primárnych skúmaviek predtým, ako ich vložíte do prístroja.
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ID vzorky (Sample ID)

ID vzorky je identifikačný znak skladajúci sa až z 23 alfanumerických znakov, ktorý
je jedinečný v celej inštitúcii, napr. v nemocnici. Identifikuje vzorku a zároveň sa
používa v komunikácii s laboratórnym informačným systémom.
ID vzorky je určené buď naskenovaním čiarového kódu alebo manuálnym vložením.
Keďže obrazovka má obmedzený priestor na zobrazenie zoznamov, Roche odporúča
obmedziť ID na 13 znakov.

Čiarový kód vzorky (Sample
barcode)
Riedenie (Dilution)

Môžete použiť skúmavky s alebo bez čiarového kódu.

Riedenie pred analytickým spracovaním (Pre-dilution) sa využíva pri kalibrácii.
Riedenie po analytickom spracovaní (Post-dilution) sa využíva pri meraní
koncentrácií vzoriek.
(Riediaci faktor je súčasťou definície aplikácie a preto nemusí byť zadávaný
obsluhou.)

Vybranie skúmaviek

Skúmavky so vzorkami môžete vybrať hneď po dokončení pipetovania.

Spracovanie objednávok
Order Mode (Režim
objednávania)

Režim objednávania odráža spôsob, akým si organizujete stanovenia na obrazovke.
Zvoľte Easy, ak sa reagencie zmestia do jedného alebo dvoch reagenčných diskov a
vy pracujete na obrazovke s jedným testovacím panelom (Na tomto paneli môžete
zadať až 25 stanovení a profilov).
Zvoľte Full, ak máte reagencie rozdelené do niekoľkých (max. ôsmich) reagenčných
diskov a ak pracujete prevažne so špecifickou skupinou stanovení, napr. stanovenia v
núdzových situáciách alebo vzoriek diabetikov. Každému panelu (záložke) môžete
priradiť až 20 stanovení a profilov.

ID objednávky (Order ID)

ID objednávky je identifikačný znak skladajúci sa až z 23 alfanumerických znakov,
ktorý je jedinečný v celom laboratóriu. ID objednávky identifikuje objednávku a
spája ho so vzorkou.
ID vzorky a objednávky sú často identické. Používanie rôznych ID má svoj význam,
pokiaľ pracujete s laboratórnym informačným systémom.
ID objednávky je určené buď naskenovaním čiarového kódu alebo manuálnym
vložením.
Keďže obrazovka má obmedzený priestor na zobrazenie zoznamov, Roche odporúča
obmedziť ID na 13 znakov.

Demografické údaje pacienta

Prístroj cobas c111 nepodporuje prácu s demografickými údajmi pacienta.
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Pripojenie k laboratórnemu
informačnému systému

Prístroj cobas c111 môže byť pripojený k externému laboratórnemu informačnému
systému (LIS), k hlavnému počítaču za účelom sťahovania objednávok a odosielania
výsledkov alebo k softvéru cobas c111 Printer Tool (softvér pre úpravu tlačového
výstupu z c111).
Ak je prístroj pripojený k laboratórnemu informačnému systému, môžete upraviť
nasledujúce nastavenia:
o

Sťahovanie objednávok
Keď identifikujete vzorku pomocou skenera čiarových kódov, príslušné
informácie o objednávke sú automaticky priradené k objednávke v systéme.
(Informácie o objednávke boli dopredu stiahnuté.)

o

Vyžadovanie informácií o objednávke
Po rozpoznaní vzorky pomocou skenera čiarových kódov je hlavnému počítaču
zaslaná žiadosť o odoslanie informácií o objednávke, ktorá sa týka danej vzorky.
Táto informácia je následne stiahnutá do prístroja cobas c111 a v systéme je
automaticky priradená ku vzorke.

o

Prenos výsledkov
Výsledky môžu byť automaticky zasielané na hlavný počítač, len čo sú prijaté.

e Informácie o nastavení pripojenia prístroja k softvéru cobas c111 Printer Tool nájdete v

návode na použitie cobas c111 Printer Tool.

Rutinné objednávky

STAT objednávky

Zadávanie objednávok

Rutinné objednávky sú väčšinou definované v záložke Overview. Softvér vás
prevedie cez proces priraďovania stanovení k vzorke a umiestnenia skúmavky so
vzorkou do príslušnej pozície v prístroji.
So STAT (short turn around time) objednávkami sa zaobchádza rovnakým spôsobom
ako s rutinnými objednávkami až na to, že statimové testy sú spracovávané ihneď bez
ohľadu na naplánované rutinné objednávky.
V prístroji musí byť voľné aspoň jedno miesto pre skúmavku. Softvér vás prevedie
cez objednávanie stanovení a umiestňovanie vzoriek.
Pre každé stanovenie a vzorku môže byť zadaná iba jedna objednávka.

Upravovanie objednávok

Postup pri zmene objednávky je podobný jej zadávaniu. Najprv musíte identifikovať
vzorku a potom zmeniť stanovenia. Objednávku môžete zmeniť, kým nezačal proces
spracovania.
Do už existujúcej objednávky je vždy možné pridať ďalšie stanovenie.

Vymazanie objednávok

Na konci pracovnej zmeny by ste mali vymazať všetky objednávky, ktoré sú zadané.
Účelom toho je uvoľniť pamäť pre ďalšiu pracovnú zmenu. Vymazanie objednávok
je integrálnou súčasťou sprievodcu ukončením práce End Shift. (Vymazanie
objednávky zároveň vymaže príslušné výsledky vzoriek.)
Údaje môžete preniesť na USB kľúč a uložiť ich v počítači.

Ovládanie priebehu stanovenia

Priebeh stanovenia môžete ovládať prostredníctvom všeobecných tlačidiel.
Stlačte

, aby sa stanovenie spustilo.

Stlačte

, aby sa stanovenie zastavilo.
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Výsledky
Ihneď po výpočte môžete výsledky skontrolovať na obrazovke.
Jednotky

Výsledky sú väčšinou vydávané vo vašich laboratórnych jednotkách. Tieto jednotky
si môžete nakonfigurovať.

Symboly

Symboly pri výsledkoch sú špecifické pre stanovenie. Udávajú, že limity internej
kontroly boli prekročené alebo neboli dosiahnuté.
Systémové symboly poukazujú na stav výsledku v rámci procesu analýzy, informujú
vás napríklad o tom, že výsledok nebol akceptovaný alebo nebol úspešne zaslaný do
laboratórneho informačného systému.

Tlač výsledkov

Pomocou zabudovanej tlačiarne môžete vytlačiť všetky alebo len vybrané výsledky.

Validácia výsledkov

Všetky výsledky musia byť validované (akceptovať výsledok, zopakovať stanovenie
s rovnakým alebo iným riedením).
Symboly pri výsledkoch vám pomôžu určiť kritické výsledky a poukážu na možné
riešenia, ktoré je nutné vykonať.
Výsledky kalibrácie každého stanovenia musia byť akceptované; stanovenia, ktorých
kalibračné výsledky neboli akceptované, nemôžu byť vykonávané.

Pomerné výsledky - výpočet
(Ratio)

Opakovanie stanovení

Ukladanie výsledkov

Používateľ si môže sám nadefinovať výsledky uvádzané v pomere. Narábanie s
pomernými výsledkami je rovnaké ako s inými výsledkami, len s tým rozdielom, že
používateľ ich nemôže sám akceptovať. Sú akceptované automaticky, ak sú všetky
čiastkové výsledky, z ktorých sa skladajú, prijaté.
Ak je výsledok označený symbolom (Flag), môžete sa rozhodnúť zopakovať
stanovenie. Môžete buď zopakovať presne to isté stanovenie (Repeat) alebo ho
uskutočniť s iným vopred definovaným riedením (Rerun).
Prístroj cobas c111 je navrhnutý tak, aby ukladal výsledky vzoriek analyzovaných
počas jedného dňa. Preto musíte pravidelne zálohovať údaje na externé médium.
(Zálohovanie údajov je neoddeliteľnou súčasťou sprievodcu ukončením práce End
Shift.)
Výsledky kontroly kvality z predchádzajúcich a aktuálneho mesiaca sú uložené v
systéme.
Až päť výsledkov kalibrácie každého stanovenia je uložených v systéme.

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

A-35

2 Úvod k prístroju

cobas c111

Údržba

Údržba
Completing maintenance actions correctly and on time helps to ensure smooth and
uninterrupted operation of your instrument.
Maintenance scheduling

The cobas c111 instrument facilitates performing the maintenance actions in bundles
at the times that suit your laboratory work processes. To that purpose, you can define
in the configuration settings one day of the week as your maintenance day.
e For information on scheduling maintenance actions, see Rozvrh údržby na strane B-161.

All maintenance actions can be performed any time.
Interval

For most maintenance actions a fixed maintenance interval is defined. (You cannot
change this interval.) This is the basis upon which the system calculates the date
when the actions need to be performed.
The interval timers and counters are reset whenever you confirm that the
maintenance action has been performed.
Maintenance actions without predefined intervals are performed whenever necessary,
or they are triggered by another maintenance action.

Due date

The due date is the last possible maintenance day. This is the date you see when you
check the status of maintenance actions.

Ensuring smooth operation

Performing all due maintenance actions during the daily Prepare or End Shift phase
ensures that routine operation does not have to be interrupted for performing
maintenance actions.

Stav systému
Prístroj cobas c111 vás informuje niekoľkými spôsobmi o stave jednotlivých častí a
procesov.
o

Farebné LED diódy na prístroji vás informujú o tom, kedy otvoriť kryty alebo
umiestniť skúmavky.
e Pozri Farebná interpretácia LED diód na strane A-123.

o

Farba tlačidiel vám napovedá, kedy musíte zasiahnuť.
e Pozri Koncept farieb na strane A-74.

Význam tlačidla a jeho farby môžete skontrolovať pomocou pomocníka

.

o

Tlačidlá na záložke Overview vás ďalej povedú k podrobnejším informáciám o
stave vybraných procesov a zložiek hardvéru.

o

Správy na obrazovke vám poskytnú informácie o jednotlivých úlohách a
udalostiach.

o

Informáciu o stave a aktivitách jednotky analyzátora a fotometra sú uvedené v
riadku Status.
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Stav systému

Systém môže byť v nasledujúcich stavoch:
Stav

Komentár

Standby

Užívateľské rozhranie a rozhranie hlavného počítača zostáva
aktívne, tak ako aj reagenčný chladiaci systém, systém obehu
tekutín a vyhrievanie kyviet.

Maintenance

Je vykonávaná údržba. Systém nie je schopný vykonávať
testy.

Diagnostics

Je vykonávaná diagnostika. Systém nie je schopný vykonávať
testy.

Operating

Vykonáva sa spracovanie.

Powerup

Po zapnutí vykoná systém inicializáciu a test funkčnosti.

Powerdown

Systém sa vypína.

E-Stopped

Spracovanie sa zastavilo. Je nutný zásah používateľa, aby
systém pokračoval v chode.

Tabuľka A-3

Stav systému
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Obsah

Hardvér
Časti a ich funkcia

V tejto kapitole nájdete informácie o hlavných hardvérových komponentoch prístroja
cobas c111.

V tejto kapitole

Kapitola

3

Kryty a panely ..................................................................................................... A–41
LED diódy ........................................................................................................... A–43
Hlavné komponenty ............................................................................................. A–45
Prehľad hardvéru ................................................................................................. A–46
Oblasť vzoriek ............................................................................................... A–46
Systém obehu tekutín (Fluid system) ............................................................. A–47
Ihla a striekačka ........................................................................................ A–48
Injekčná striekačka s príslušenstvom ...................................................... A–48
Umývacia linka ........................................................................................ A–49
Konektory pre externé nádoby s tekutinami ............................................ A–49
Prenosová jednotka (Transfer unit) ................................................................ A–50
Nádoby s tekutinami ...................................................................................... A–52
Nádoby na odpad (Waste) ........................................................................ A–52
Nádoba na vodu (Water) .......................................................................... A–53
Fľaša s čistiacim roztokom (Cleaner) ...................................................... A–54
Reagenčné fľašky ..................................................................................... A–55
Skúmavky ................................................................................................. A–56
Kyvety ...................................................................................................... A–57
Kyvetové segmenty .................................................................................. A–57
Práca s kyvetami ...................................................................................... A–58
Práca s reagenciami .................................................................................. A–58
Rotor .............................................................................................................. A–59
Reagenčný disk .............................................................................................. A–60
Obal reagenčného disku ................................................................................. A–61
Chladič reagencií ........................................................................................... A–61
Kyvetový prstenec ......................................................................................... A–61
Skener čiarových kódov ................................................................................. A–62
Tlačiareň ........................................................................................................ A–63
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Obsah

Absorbančný fotometer .................................................................................. A–64
Konektory ...................................................................................................... A–65
Poistky ........................................................................................................... A–66
Technické špecifikácie ..........................................................................................A-67
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Kryty a panely
Nasledujúci obrázok zobrazuje panely a kryty, ktoré môžete otvoriť.
A

B

C

D

E

F

G

H

A

Ľavý bočný panel

E

Zadný servisný kryt

B

Ľavý servisný kryt

F

Pravý bočný panel

C

Hlavný kryt

G Pravý servisný kryt

D

Kryt prenosovej hlavice

H

Obrázok A-7

Kryt prenosovej hlavice

Panel tlačiarne

Prístroj cobas c111

Poskytuje prístup k:
o

prenosovému mechanizmu

o

ihle

Predtým, ako otvoríte tento kryt, vypnite prístroj.
Ľavý servisný kryt

Poskytuje prístup k:
o

umývacej linke

o

hadičkám

o

internej nádrži na odpad

o

inicializačnej doske

Počas údržby otvorte tento kryt podľa inštrukcií alebo vypnite prístroj predtým, ako
ho vyberiete.
Ak chcete otvoriť tento kryt, zatlačte jeho predok k prístroju a zdvihnite ho.
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Kryty a panely

Hlavný kryt

Poskytuje prístup k:
o

rotoru

o

reagenčnému disku

o

kyvetám

o

reagenčným fľaškám

o

fotometrickej jednotke

Tento kryt otvorte, ak potrebujete narábať s kyvetami, reagenčnými fľaškami alebo
reagenčným diskom. Zelená LED dióda značí, že máte vložiť nejakú položku; žltá
LED dióda značí, že nemáte otvárať hlavný kryt.
Na otvorenie krytu stlačte tlačidlo na otvorenie panelu umiestnené na spodnej strane
krytu vpredu.
Ak zaznie zvukový signál a systémová ikona
rozsvieti na červeno, zatvorte kryt.
Zadný servisný kryt

pod nadpisom System Status sa

Poskytuje prístup k:
o

počítačovým doskám

o

napájaniu

o

prenosovej jednotke

o

zariadeniu na odstránenie plynu zo systémovej vody

Tento kryt môže otvárať len servisný technik.
Predtým než otvoríte tento kryt, vypnite systém a odstráňte dva bočné panely.
Pravý bočný panel

Poskytuje prístup k:
o

injekčnej striekačke s príslušenstvom

Počas údržby odstráňte tento panel podľa inštrukcií alebo vypnite prístroj predtým,
ako ho vyberiete.
Pravý servisný kryt

Poskytuje prístup k:
o

fotometrickej jednotke

o

oblasti vzoriek

o

dotykovej obrazovke

o

počítaču správy údajov

Počas údržby otvorte tento panel podľa inštrukcií alebo vypnite prístroj predtým, ako
ho otvoríte.
Panel tlačiarne

Poskytuje prístup k:
o

papieru tlačiarne

Tento kryt môžete otvoriť, keď tlačiareň netlačí.
Na otvorenie panelu stlačte tlačidlo na otvorenie panelu.
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LED diódy
LED diódy sú umiestnené na kľúčových miestach prístroja cobas c111. Informujú
vás o tom, ktoré kroky môžete vykonať.

A

B
C

A

LED dióda oblasti vzoriek

B

LED diódy všeobecných tlačidiel (odzhora:

C

LED dióda hlavného krytu

Štart dióda, Stop dióda, Výstražná dióda)
Obrázok A-8

Interpretácia farieb LED diód

LED
LED dióda hlavné

Prístroj cobas c111
Farba

Vypnutá

krytu

Význam

V tejto oblasti sa nevykonáva žiadna činnosť.
Môžete otvoriť hlavný kryt.
Je nutný zásah obsluhy, napr. musíte umiestniť
alebo odstrániť fľašku.
Systém vykonáva nejakú operáciu. Nemanipulujte
s krytom.

Ak je systém v stave Operating a zároveň je otvorený kryt, ozve sa
zvukový signál. Hlasitosť môžete upraviť (Utilities > Configuration >
System > Volume).
LED dióda oblasti

Vypnutá

vzoriek

V tejto oblasti sa nevykonáva žiadna činnosť.
Môžete vybrať skúmavky.
Očakáva sa, že vložíte skúmavku.

Štart dióda

Bliká

Prenosová hlavica sa približuje. Neumiestňujte
vaše ruky alebo iné objekty do oblasti vzoriek.

Vypnutá

Nemôžete spustiť proces merania.
Môžete spustiť proces merania.

Tabuľka A-4

LED diódy a ich význam
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LED diódy

LED
Stop dióda

Výstražná dióda

Farba

Vypnutá

Vypnutá

Význam

Stlačenie

nemá žiaden efekt.

Stlačenie
zastavenia.

povedie k rôznym možnostiam

Systém nevie o žiadnych nepotvrdených
výstražných správach.
Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná
správa. Musíte sa ňou čo najskôr zaoberať.
Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná
správa. Musíte ju okamžite riešiť; spracovanie
nebude pokračovať, kým tak nespravíte.

Keď sa vygeneruje výstražná správa, zaznie zvukový signál. Hlasitosť
môžete upraviť (Utilities > Configuration > System > Volume).
Tabuľka A-4

LED diódy a ich význam
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Hlavné komponenty
Nasledujúci obrázok zobrazuje hlavné komponenty prístroja cobas c111.
A

B

C

D

E

F
G
H

I
J

K
A

Rotor

B

Prenosová hlavica

C

Fotometrická jednotka

D

PCB matičná doska

E

Obrázok A-9

Zariadenie na odstránenie plynu zo

I

Predný USB port

systémovej vody

J

Externý stojan

F

Oblasť vzoriek

K

Tlačiareň

G

Displej

H

Injekčná striekačka s príslušenstvom

Hlavné hardvérové komponenty

Rotor

Prenosová hlavica

Fotometrická jednotka
PCB matičná doska

Obsahuje chladenú oblasť pre reagencie (chladiaca linka) a oblasť s regulovanou
teplotou pre kyvety. Premiestňuje nádoby ako fľašky a kyvety na miesta, kde ich
môžete vložit a vybrať, zároveň ich prenáša na miesta, kde prebieha pipetovanie a
merania.
Pipetuje vzorky, reagencie a iné tekutiny z ich pôvodných do konečných nádob ako
sú kyvety a prepravuje ihlu do umývacej linky.
Obsahuje absorbančný fotometer, ktorý sa používa na merania absorbancie.
Kontroluje hardvér prístroja.
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Prehľad hardvéru

Systém obehu tekutín (nie je
zobrazený)
Injekčná striekačka s
príslušenstvom

Zariadenie na odstránenie
plynu zo systémovej vody
Oblasť vzoriek

Displej

Predný USB port

Prepravuje všetky tekutiny v prístroji vrátane vzoriek, reagencií, kalibrátora,
riediacich a čistiacich roztokov, systémovej vody a odpadu.
Aspiruje a dávkuje tekutiny. To sa týka aj vody a čistiaceho roztoku, ktoré slúžia na
vyčistenie ihiel v umývacej linke po každom pipetovaní. Cieľom toho je zabrániť
prenosu (carry-over).
Odstraňuje možné vzduchové bubliny zo systémovej vody.

Osem pozícii pre uloženie skúmaviek so vzorkami. Táto oblasť zároveň slúži na
umiestnenie kalibrátorov, kontrol a prídavných tekutín.
Pomocou užívateľského rozhrania na dotykovom displeji môžete kontrolovať a
spravovať prístroj cobas c111.
Tento port je určený pre USB kľúč, ktorý využijete počas zálohovania údajov alebo
nahrávania údajov do systému.

Prehľad hardvéru
Oblasť vzoriek
Oblasť vzoriek poskytuje 8 pozícií na umiestnenie skúmaviek so vzorkami. Môžete
vložiť primárne alebo sekundárne skúmavky.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.
A

A

LED dióda indikuje, že sa približuje prenosová hlavica alebo že máte vložiť skúmavku so
vzorkou.

Obrázok A-10

Oblasť vzoriek so skúmavkami

Keď vás systém upozorní, umiestnite vzorky. Systém vám napovie, na ktoré miesto
máte umiestniť kalibrátory; ostatné tekutiny môžete vložiť na akékoľvek voľné
miesto.
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Systém obehu tekutín (Fluid system)
Systém obehu tekutín pozostáva z ventilov, púmp, hadičiek, injekčnej striekačky,
senzorov tekutín, nádob na vodu a odpad, umývacej linky a ihly. Prepravuje všetky
tekutiny v prístroji vrátane vzoriek, reagencií, kalibrátora, riediacich a čistiacich
roztokov, systémovej vody a odpadu. Systém obehu tekutín zároveň dodáva správne
množstvo tekutín do kyviet.
A

B

C

D

E

F

G

I

A

Umývacia linka

F

B

Prenosová hlavica (drží ihlu)

G Fľaša s čistiacim roztokom (červený

C

Pumpy

D

Zariadenie na odstránenie plynu zo

H

Nádoba na vodu (biela)

systémovej vody

I

Nádoba na odpad (žltá)

E

Interná nádrž na odpad
uzáver)

Injekčná striekačka s príslušenstvom

Obrázok A-11
UPOZORNENIE

H

Systém obehu tekutín

Aby sa zabránilo pretekaniu vnútornej nádoby na odpad, keď je systém v Standby
režime, tak je odpad neustále pumpovaný do externej nádoby na odpad. (V
chladiacom systéme môže dôjsť ku kondenzácii, pokiaľ je systém v Standby režime.)
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Prehľad hardvéru

Ihla a striekačka

A

C
B

A

Senzor tekutiny

B

Ihla

Obrázok A-12

C

Striekačka

Ihla a striekačka

Ihla je spojená hadičkami s(o):
o

striekačkou na zaistenie pipetovania potrebného množstva tekutín.

o

externou nádobou na vodu a fľašou s čistiacim roztokom, čím je zabezpečená
dodávka čerstvej vody a čistiaceho roztoku.

e Pozri údržbu Manuálne vyčistenie ihly na strane C-12.

Pozri údržbu Deproteinizácia ihly na strane C-10.
Pozri Výmena ihly na strane B-128.

Injekčná striekačka s príslušenstvom
Striekačka kontroluje aspiráciu a dávkovanie tekutín. To sa týka aj vody a čistiaceho
roztoku, ktoré slúžia na vyčistenie ihiel v umývacej linke po každom pipetovaní.
Cieľom toho je zabrániť prenosu (carry-over).
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Umývacia linka

Obrázok A-13

Umývacia linka

Ihla je umytá po každom pipetovaní. Je ponorená do umývacej stanice a potom je
čistiaci roztok prepumpovaný cez ihlu, aby ju umyl zvonku aj zvnútra. Následne je
voda prečerpaná cez ihlu za účelom odplavenia čistiaceho roztoku.
Umývacia linka je spojená hadičkou s internou nádobou na odpad.
Konektory pre externé nádoby s tekutinami
Tri externé nádoby s tekutinami musia byť správne spojené s prístrojom cobas c111
predtým, ako ho zapnete.
A

B

C

A

Konektor pre hadičku nádoby na vodu

B

Konektor pre hadičku fľaše s čistiacim

C

Konektor pre hadičku nádoby na odpad

roztokom
Obrázok A-14

Konektory pre externé nádoby s tekutinami
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Prehľad hardvéru

Prenosová jednotka (Transfer unit)
Prenosová jednotka premiestňuje ihlu na miesta, kde prebieha pipetovanie a čistenie.
Nasledujúci obrázok ukazuje hlavné časti prenosovej jednotky.
A

B

C

A

Prenosová hlavica

B

Prepravné zariadenie ihly

Obrázok A-15

Prenosová hlavica (Transfer
head)

Zastavenie prenosovej hlavice

C

Prenosová vodiaca lišta v osi X

Hlavné prvky robotizovanej prenosovej jednotky

Prenosová hlavica sa pohybuje horizontálne (os X); ihla sa pohybuje hore a dole (os
Z) a vykonáva rotačný pohyb kvôli miešaniu obsahu v kyvetách a reagenčných
fľaškách.
Hlavica sa okamžite zastaví, ak je jej bránené v pohybe v horizontálnom smere.
Všetky pipetovania a procesy sa zastavia.
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A

B
C

D

E

A

Motor mixéra

D

Ihla

B

Motor, ktorý prenáša ihlu po osi Z

E

Os pohybu mixéra

C

Držiak ihly

Obrázok A-16

Motor mixéra

Prenosová hlavica

Motor mixéra je namontovaný na prepravné zariadenie. Spôsobuje kruhový pohyb
ihly. Tento pohyb sa používa na miešanie obsahu kyviet a reagenčných fľašiek.

Ihla

Ihla má plochý hrot. To je nutné pre detekciu dna skúmavky. Pretože takáto ihla
nemôže prepichnúť uzáver fliaš, musia byť všetky fľaše v prístroji bez uzáverov.

Detekcia hladiny

Senzor registruje, keď sa ihla ponorí do tekutiny. Na základe tejto detekcie zistí
systém výšku hladiny a určí, či je dostatok tekutiny na vykonanie naplánovaného
pipetovania.

Detekcia dna skúmavky

Len čo sa senzor dotkne dna skúmavky, okamžite sa aktivuje.
Tento mechanizmus funguje taktiež, keď sa ihla dotkne objektu mimo skúmavky. V
obidvoch prípadoch sa ihla zastaví a zobrazí sa príslušná výstražná správa.
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Nádoby s tekutinami
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé tekutiny spolu s nádobami, v ktorých
sa uchovávajú:
Tekutina

Nádoba

Umiestnenie

Vzorka

Skúmavka

Oblasť vzoriek

Kontrola

Skúmavka

Oblasť vzoriek

Kalibrátor

Skúmavka

Oblasť vzoriek

Riediaci roztok

Reagenčná fľaška

Reagenčný disk

Systémový čistiaci roztok

Externá fľaša s čistiacim roztokom Externý stojan

Čistiaci roztok

Reagenčná fľaška

Reagenčný disk

Reagencia

Reagenčná fľaška

Reagenčný disk

Voda

Fľaška

Externý stojan

Odpad

Fľaška

Externý stojan

Tabuľka A-5

Nádoby s tekutinami, na čo sa používajú a kde

Termín skúmavka zahŕňa všetky druhy skúmaviek, pokiaľ sú ich rozmery v rámci
predpísaných limitov. Patria sem aj sekundárne skúmavky. Pozri Skúmavky na
strane A-56.

Nádoby na odpad (Waste)

A

C

B

A

Adaptér s hadičkou

B

Externá nádoba na odpad

Obrázok A-17

Interná nádrž na odpad

C

Interná nádrž na odpad

Nádoba na odpad

Interná nádrž na odpad zbiera odpad z umývacej linky a z jednotky ISE (ak sa
používa). Zároveň zbiera kondenzovanú vodu z chladiacej linky v rotore.
Interná nádrž na odpad je spojená hadičkami s:
o

externou nádobou na odpad

o

umývacou linkou

o

chladičom reagencií (kondenzácia)

o

ISE jednotkou (ak je nainštalovaná)
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Externá nádoba na odpad

Žltá externá nádoba na odpad je umiestnená v externom stojane. Je navrhnutá tak,
aby ju bolo možné umyť a znovu použiť.
Pretože sa prístroj periodicky umýva, musí byť vždy k prístroju pripojená externá
nádoba na odpad. Preto, keď chcete vyprázdniť nádobu na odpad, okamžite ju
nahraďte rezervnou nádobou a až potom vyprázdnite pôvodnú nádobu. (Prístroj sa
dodáva s rezervnou nádobou na odpad.)
Prístroj nedisponuje žiadnym aktívnym monitorovaním hladiny odpadu v externej
nádobe na odpad, ale systém vás upozorní, ak nebola externá nádoba na odpad
vyprázdnená dlhšie ako jeden deň.
Externá nádoba na odpad je pripojená hadičkou k internej nádrži na odpad.
e Pozri Zapojenie a odpojenie externých nádob na strane B-130.

Pozri Kontrola stavu externých nádob s tekutinou na strane B-15.
Pozri údržbu Vyčistenie nádob na odpad a vodu na strane C-16.

Nádoba na vodu (Water)
Biela nádoba na vodu je umiestnená v externom stojane. K uzáveru je pripojená sacia
hadička, ktorá je vybavená vodným filtrom.
Prístroj nedisponuje žiadnym aktívnym monitorovaním hladiny v nádobe na vodu,
ale systém vás upozorní, ak nebola do nádoby doplnená voda dlhšie ako jeden deň.
Nádoba na vodu je skonštruovaná tak, aby mohla byť umytá a znovu naplnená.

A
B
C

A

Hadičky

B

Nádoba

Obrázok A-18

C

Filter pritekajúcej vody

Nádoba na vodu

Nádoba na vodu je spojená hadičkami s:
o

pumpou

o

injekčnou striekačkou s príslušenstvom

o

ihlou

e See Zapojenie a odpojenie externých nádob na strane B-130.

Pozri Kontrola stavu externých nádob s tekutinou na strane B-15.
Pozri údržbu Vyčistenie nádob na odpad a vodu na strane C-16.
Pozri údržbu Výmena filtra pritekajúcej vody na strane C-18.
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Fľaša s čistiacim roztokom (Cleaner)
Fľaša s čistiacim roztokom je umiestnená v externom stojane. Je navrhnutá tak, aby
ju bolo možné vymeniť, keď je prázdna.
Sledovanie množstva tekutiny vo fľaši je založené na meraní počtu vykonaných
čistení a pipetovaní.

A

B

A

Adaptér s hadičkou

Obrázok A-19

B

Fľaša s čistiacim roztokom

Fľaša s čistiacim roztokom

Pri dodaní má fľaša biely uzáver. Počas inštalácie je vymenený za červený uzáver
spolu s hadičkou, ktorá je k nemu pripojená (adaptér s hadičkou).
Fľaša s čistiacim roztokom je spojená hadičkami s:
o

injekčnou striekačkou s príslušenstvom

o

ihlou

e Pozri Zapojenie a odpojenie externých nádob na strane B-130.

Pozri Kontrola stavu externých nádob s tekutinou na strane B-15.
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Reagenčné fľašky
Prístroj cobas c111 pracuje výhradne s reagenčnými fľaškami,
ktoré sú vybavené dvojrozmerným čiarovým kódom.
Každá fľaška obsahuje maximálne 20 mL tekutiny. Aktuálne
množstvo záleží na druhu stanovenia.
Fľašky umiestnite do reagenčného disku podľa pokynov, ktoré vám
dá softvér.
Reagencie potrebné pre jeden druh stanovenia tvoria reagenčnú
súpravu. Súprava môže pozostávať maximálne z troch reagencií.
Vždy vkladajte a vyberajte všetky reagenčné fľašky súpravy.
Komínčeky

Komínčeky sú vložky do fľašiek, ktoré znižujú vyparovanie.
Roche odporúča používať komínčeky v reagenčných fľaškách
reagencií, ktoré sú citlivé na zmeny koncentrácie. (Pozrite si
príbalové letáky jednotlivých stanovení, kde nájdete viac
informácií o tom, či by ste mali používať komínčeky alebo nie.)
Aby ste celkovo obmedzili vyparovanie, môžete použiť komínčeky
na všetkých reagenčných fľaškách.

Nesprávne výsledky z dôvodu klesajúcej kvality reagencií
VAROVANIE

Ak definície aplikácie odporúčajú používať komínčeky (pozri príbalové letáky), tak
potom príslušné kalibračné intervaly sa vzťahujú na prácu s nimi.
Roche odporúča používať komínčeky vždy, keď sa to odporúča v letáku
vykonávaného stanovenia.
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Skúmavky
Prístroj cobas c111 dokáže používať primárne aj sekundárne skúmavky (nádobky).
Môžete použiť akýkoľvek typ primárnych skúmaviek, pokiaľ sú ich rozmery v
predpísaných limitoch.
o

Maximálna výška (vrátane sekundárnej skúmavky): 102 mm

o

Minimálna výška: 70 mm

o

Maximálna vonkajšia šírka: 16,3 mm

o

Minimálna vonkajšia šírka: 11,8 mm

Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatku tekutiny
VAROVANIE

Nedostatok tekutiny môže viesť k nepresnému pipetovaniu a následne k nesprávnym
výsledkom.
Vždy naplňte skúmavky dostatočným množstvom tekutiny, minimálne takým, aby po
skončení pipetovania zostal v skúmavke mŕtvy objem.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.

Nesprávne výsledky spôsobené nevhodným umiestnením skúmavky a nádobky
Nevhodné umiestnenie skúmavky a nádobky môže viesť k nepresnému pipetovaniu a
následne k nesprávnym výsledkom.
Uistite sa, že primárne skúmavky sú umiestnené presne v strede a dokonale
vertikálne v držiakoch v oblasti vzoriek a že sú pevne zasunuté.
Uistite sa, že sekundárne skúmavky sú umiestnené v strede na primárnych
skúmavkách a že na nich ležia celým povrchom.
UPOZORNENIE

Poškodenie ihly z dôvodu neodstránenia uzáverov z primárnych skúmaviek
Pipetovacia ihla nie je navrhnutá tak, aby mohla prepichnúť uzávery skúmaviek.
Počas pokusu o ich prepichnutie sa môže poškodiť.
Vždy odstráňte uzávery primárnych skúmaviek predtým, ako ich vložíte do prístroja.

V nasledujúcej tabuľke je zoznam niektorých vhodných skúmaviek spolu s ich
mŕtvym objemom.
Názov skúmavky

Mŕtvy objem

13 x 75 mm

500 µL

13 x 100 mm

500 µL

16 x 75 mm

700 µL

16 x 100 mm

700 µL

Tabuľka A-6

Typické príklady vhodných skúmaviek

Roche odporúča používať len odsúhlasené skúmavky. Nasledujúca tabuľka zobrazuje
schválené nádobky.
Názov nádobky

Mŕtvy objem

Umiestnenie

Štandardná nádobka Hitachi

75 L pre objem vzorky 2 L

Priamo v oblasti vzoriek

Hitachi micro cup
(mikronádobka)

50 L pre objem vzorky 2 L

Priamo v oblasti vzoriek

Skúmavka s falošným dnom
Roche Diagnostics Standard

75 L pre objem vzorky 2 L

Priamo v oblasti vzoriek

Tabuľka A-7

Typické príklady vhodných nádobiek
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Štandardné nádobky a mikronádobky od Hitachi môžete umiestniť navrch skúmavky
16 x 75 mm .
Nádobky s lemom môžete umiestniť priamo do oblasti vzoriek, zatiaľčo nádobky bez
lemu musíte umiestniť navrch primárnych skúmaviek.
Kyvety
Všetky optické merania sú uskutočňované v plastových nádobách o
rovnakej priehľadnosti, ktoré sa nazývajú kyvety. Vzorky sú
automaticky prenášané zo skúmaviek do kyviet v kyvetovom
prstenci.
Kyvety sú jednorazové, aby sa eliminoval prenos (carry-over).

Kyvetové segmenty
Každý segment nesie 10 kyviet.
A
B
C
A

Rukoväť segmentu

B

Kyvetový segment obsahujúci jednotlivé

C

Kyvety

kyvety
Obrázok A-20

Kyvetový segment
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Práca s kyvetami
Kyvety sú dodávané v baleniach obsahujúcich súpravy kyviet. Každá súprava
obsahuje niekoľko kyvetových segmentov, s ktorými manipulujete ako s celkom.
Týmto spôsobom môžete ľahko narábať s kyvetami bez toho, aby ste sa ich dotýkali.
Vkladanie a vyberanie kyviet je riadené softvérovým systémom. Keď musíte narábať
s kyvetami, rotor presunie kyvetový segment do kyvetovej stanice. V kyvetovej
stanici môžete vkladať alebo vyberať kyvety. Naraz môžete narábať len s jedným
segmentom. Kyvetové segmenty sú umiestnené v kyvetovom prstenci v rotore.
e Pozri Príprava kyviet na strane B-29.

Nesprávne výsledky z dôvodu poškrabaných alebo znečistených kyviet
Škrabance a nečistoty na kyvetách skresľujú merania.
VAROVANIE

Nedotýkajte sa kyviet a uistite sa, že počas práce s nimi sa ony nedotýkajú iných
predmetov.

A

A

Držte segment za rukoväť. Uistite sa, že sa nedotýkate kyviet.

Obrázok A-21

Práca s kyvetovým segmentom

Práca s reagenciami
Vkladanie a vyberanie reagencií je riadené softvérovým systémom. Keď je nutné
narábať s reagenciami, rotor presunie fľašky do reagenčnej stanice. V reagenčnej
stanici môžete vkladať alebo vyberať reagencie. Naraz môžete narábať len s jednou
reagenčnou fľaškou. Reagenčné fľašky sú umiestnené v reagenčnom disku.
e Pozri Príprava reagencií na strane B-22.

Obrázok A-22

Manipulácia s reagenčnou fľaškou
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Rotor
Rotor poskytuje nasledujúce funkcie:
o

Miesto až pre 27 reagenčných fľašiek (v reagenčnom disku)

o

Miesto až pre 60 kyviet (v kyvetovom prstenci)

o

Chladené prostredie pre reagencie (chladič reagencií)

o

Prostredie pre vzorky s riadenou teplotou (kyvetový prstenec)

o

Synchronizovaný prepravný mechanizmus na presun reagenčných fľašiek a
kyviet do polôh na pipetovanie, vkladanie a meranie.

A

B

C
D
A

Reagenčný disk

B

Chladič reagencií

C

(nie zobrazený)
D

Obrázok A-23

Rotačný pohyb

Kyvetový prstenec s riadenou teplotou
Kyvetový segment

Hlavné prvky rotora

Fľašky a kyvety sú umiestnené tak, aby mohli byť presunuté do rôznych polôh
rotačným pohybom. Existujú polohy na vkladanie a vyberanie (reagenčné a kyvetové
stanice), pipetovanie a meranie.
A

A

B

A

Pozície na pipetovanie

Obrázok A-24

B

Reagenčná stanica

Reagenčná stanica v reagenčnom disku
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Reagenčný disk
Reagenčný disk pojme až 27 reagenčných fľašiek. Je navrhnutý tak, aby s ním bolo
manipulované vcelku spolu s fľaškami. Pokiaľ sa nepoužíva v prístroji, má byť
umiestnený v obale a uložený v chladničke.

Obrázok A-25

UPOZORNENIE

Reagenčný disk

Poškodenie reagenčného disku
S reagenčnými fľaškami v reagenčnom disku môžete pracovať len vtedy, keď je disk v
prístroji. Kryt je vybavený uzamykateľným mechanizmom.
Vždy vyberajte a vkladajte reagencie, keď je reagenčný disk v prístroji a za pomoci
inštrukcií od softvéru.
e Pozri Príprava reagenčného disku na strane B-21.

ID reagenčného disku

Na prístroji cobas c111 môžete pracovať až s ôsmimi rôznymi reagenčnými diskami.
Každý reagenčný disk je vybavený očíslovanými uškami. Aby mohol prístroj
automaticky identifikovať disk, je nutné odstrániť len jedno uško. Číslo tohto
odstráneného uška je ID disku. Pri označovaní disku sa uistite, že číslo na etikete
súhlasí s číslom uška, ktoré bolo odstránené.

A
A
B
C
D
C

A
B

ID reagenčného disku. Môžete pracovať

C

Identifikačné ušká

až s ôsmimi ID.

D

Uško bolo odstránené pre automatické

Etiketa disku. Číslo sa musí zhodovať s ID

rozpoznanie disku.

reagenčného disku.
Obrázok A-26

ID reagenčného disku
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Obal reagenčného disku
Počas skladovania mimo prístroja je reagenčný disk umiestnený v obale. To znižuje
odparovanie z reagencií a bráni ich kontaminácii.

Chladič reagencií
Chladič reagencií drží reagenčný disk s reagenčnými fľaškami. Teplota v chladiči je
udržiavaná v rozsahu 6 až 10 °C.

A

A

Chladič reagencií

Obrázok A-27

Chladič reagencií

e Pozri údržbu Vyčistenie reagenčného disku a oblasti vzoriek na strane C-14.

Kyvetový prstenec
Kyvetový prstenec má až 6 kyvetových segmentov, každý z nich obsahuje 10 kyviet.

A

B
A

Kyvetový prstenec

Obrázok A-28

B

Kyvetový segment

Kyvetový prstenec

Kyvety dokonale zapadajú do kyvetového prstenca bez toho, aby sa počas presunu
dotýkali stien.
e Pozri Príprava reagencií na strane B-22.

Pozri údržbu Vyčistenie reagenčného disku a oblasti vzoriek na strane C-14.
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Skener čiarových kódov
Na načítanie čiarových kódov na etiketách sa používa ručný skener.
Strata zraku
VAROVANIE

Intenzívne svetlo z LED diód môže vážne poškodiť váš zrak. Nepozerajte sa dlho na
LED diódy.
Na skenovacie zariadenie, ktoré používa technológiu LED diód, sa vzťahuje
medzinárodný štandard IEC 60825 – 1: Bezpečnostná trieda 1.

B

A

A

Skener čiarových kódov

Obrázok A-29

B

Konektor skenera na prístroji (spodný)

Ručný skener čiarových kódov

Pripojte ku spodnému COM2 portu
Skener čiarového kódu vždy pripájajte ku spodnému sériovému komunikačnému
portu (B).
e Viac informácií o tom ako používať skener čiarových kódov nájdete v odseku Používanie

skenera čiarových kódov na strane B-90.

Nasledujúce nádoby sú vždy dodávané s čiarovými kódmi:
o

Reagenčné fľašky

o

Fľašky s diluentami

o

Fľašky prídavných tekutín (riediace, čistiace roztoky, atď.)

Skúmavky so vzorkami môžete používať s alebo bez štítkov s čiarovými kódmi.
Čiarové kódy reagenčných
fľašiek

Na reagenčných fľaškách je použitý formát čiarového kódu PDF417.
Čiarový kód obsahuje nasledujúce informácie:
o

ID reagencie

o

Číslo šarže

o

Dátum exspirácie

o

Objem reagencie

o

Sériové číslo fľašky

o

Údaje o teste
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Čiarový kód vzorky

Nasledujúce typy čiarových kódov sú podporované pri identifikácii skúmaviek:
o

Codabar

o

Codabar 2 of 7

o

Code 3 of 9

o

Kód 128

o

EAN

o

Interleaved 2 of 5

o

UPC (A, E)

Čiarový kód vzorky musí na konci obsahovať kontrolný súčet.

Tlačiareň
Prístroj cobas c111 má zabudovanú termálnu tlačiareň s kotúčom papiera o šírke 112
mm. Tlačiareň sa používa napríklad na tlačenie zoznamov s umiestneniami,
výsledkov, pokynov pre údržbu a informácií o stave rôznych položiek ako napríklad
nainštalovaných stanovení.

A
B
C

A

Tlačidlo na otvorenie panelu

B

Otvor, z ktorého vychádza papier s

C

Panel tlačiarne

výsledkami
Obrázok A-30

Tlačiareň

e Pozri údržbu Doplnenie papiera do tlačiarne na strane B-125.

Pozri Postup odstránenia uviaznutého papiera na strane D-48.
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Absorbančný fotometer
Prístroj cobas c111 používa na meranie analytov absorbančnú fotometriu.
Absorbančný fotometer

A

A

Fotometrická jednotka

Obrázok A-31

Fotometrická jednotka

Počas meraní nie sú kyvety vyberané z rotora.
Halogénová lampa

Halogénová lampa je nainštalovaná na držiaku kvôli tomu, aby bola ľahko
výmeniteľná. Systém vás informuje o tom, kedy je nutné vymeniť lampu.
e Pozri údržbu Výmena žiarovky fotometra na strane C-23.

Vlnové dĺžky absorbančného
fotometra

Princípy merania

Absorbančný fotometer meria intenzitu svetla pri 12 rôznych vlnových dĺžkach v
každej kyvete:
340 nm

449 nm

520 nm

629 nm

378 nm

480 nm

552 nm

652 nm

409 nm

512 nm

583 nm

659 nm

e Pozri Zásady obsluhy na strane A-19.
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Konektory
A

B

C

D

E
A

F
G
H

I J K
A

Napájanie

G Konektory údržby (Neodstraňujte kábel).

B

Komunikačné a dátové prípojky

H

USB 2 konektor (pre poradcu pri

C

Konektory pre nádoby s tekutinami

D

Predný USB port (nie je zobrazený)

I

Konektor pre hadičku nádoby na vodu

E

Sériová komunikačná prípojka

J

F

Prípojka pre skener čiarových kódov

ťažkostiach)

K
Obrázok A-32

Konektor pre hadičku fľaše s čistiacim
roztokom
Konektor pre hadičku nádoby na odpad

Konektory
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Prehľad hardvéru

Poistky
Elektrický šok spôsobený kontaktom s elektronickým zariadením
VAROVANIE

Nepracujte v akomkoľvek elektronickom priestore prístroja. Inštalácia, servis a oprava
musí byť vykonaná autorizovaným a kvalifikovaným personálom.

Hlavné poistky sú umiestnené na zadnej strane prístroja, nad konektorom pripojenia
k elektrickej sieti; vnútorné poistky sú umiestnené na pravej strane prístroja, v hornej
časti panelu s konektormi.

B

A

A

Konektor pripojenia k elektrickej sieti s
poistkou T6.3 A H 250 V

B

Poistky nízkeho napätia (T3.15 A)
F1: Systém vyhrievania
F2: Motory
F3: Chladiaca linka
F4: Fotometrická jednotka a LED diódy

Obrázok A-33

Poistky

e Pozri Postup výmeny sieťových poistiek na strane D-49.

Pozri Postup výmeny poistiek nízkeho napätia na strane D-51.
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Technické špecifikácie
V najväčšej možnej miere sme sa snažili zaistiť, aby informácie obsiahnuté v týchto
špecifikáciách boli aktuálne v čase vydania tohto návodu. Spoločnosť Roche
Diagnostics GmbH si však vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia ako súčasť neustáleho vylepšovania produktu.

UPOZORNENIE

Rozmery

Požiadavky na napájanie

Požiadavky na napájanie ISE
jednotky (voliteľná jednotka)

Princípy merania

Okolité podmienky

Šírka (s ISE jednotkou)

590 mm (720 mm)

Dĺžka (s ISE jednotkou)

550 mm (550 mm)

Výška (s ISE jednotkou)

480 mm (480 mm)

Hmotnosť (s ISE jednotkou)

Približne 32 kg (35 kg)

Napätie v sieti

100-125 V a 200-240 V (- 15 %, + 10 %)

Frekvencia

50 Hz (± 5 %) a 60 Hz (± 5 %)

Spotreba energie

250 VA

Koordinácia izolácie

inštalačná trieda II (IEC 61010 – 1)

Hlavná poistka

T6. 3 A H 250 V

Poistky nízkeho napätia

T3. 15 A L 250 V

Batéria

lítiová 3.6 V 2.3 Ah SL – 360/S

Napätie v sieti

100-240 V (± 10 %)

Frekvencia

50 Hz (± 5 %) a 60 Hz (± 5 %)

Príkon

19-24 V DC, Min. 2A

Spotreba energie

70 VA

Koordinácia izolácie

inštalačná trieda II (IEC 61010 – 1)

Absorbančná fotometria

(enzýmy, substráty, drogy)

Potenciometria

ISE (ión selektívne elektródy) Na+, K+, Cl-

Teplota

Prevádzkové podmienky: 15-32°C
Preprava a skladovanie: - 25 až + 60 °C

Vlhkosť

Prevádzkové podmienky: 30-80 % pri 15-32 °C, bez
kondenzácie.
Preprava a skladovanie: 10-95 %, bez kondenzácie

Výkon

Vzorky

Znečistenie

stupeň 2 (IEC 61010 – 1)

Nadmorská výška

max. 2000 metrov nad morom

Fotometrický

max. 85 stanovení/h; ustálene 60 stanovení/h (s typickým
panelom stanovení)

ISE

max. 180 stanovení/h; ustálene 60-100 stanovení/h
(fotometrické a ISE spolu)

Nakladanie so vzorkami

Manuálne obsluhou

Čas do prvého výsledku

5-10 min (fotometrické merania)
2 min (ISE merania)
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Čistota vody

Minimálne požiadavky

Elektrický odpor [M*cm @ 25 °C]

>1

Elektrická vodivosť [S/cm @ 25 °C]

<1

Obsah kremičitanov (SiO2) [mg/L]

< 0.1

Veľkosť častíc [m]

n/a

Baktérie [CFU/mL]

< 1000

Vždy, keď je v tomto dokumente použitý termín „čistená voda“ (deionizovaná alebo
destilovaná), musí byť použitá voda minimálne vo vyššie uvedenej kvalite.
Roche odporúča používať vodu Reagent Grade.

Kalibrátory

Roche kalibrátory

Pozri príbalové letáky reagencií.

Reagenčné fľašky

Reagenčné fľašky

20 mL maximum

Kyvety

Fotometer

ISE jednotka

Identifikácia

Čiarový kód

Čiarový kód

2-D, formát PDF417

Počet stanovení

50-200, v závislosti od stanovenia

Segmenty s 10 kyvetami

Manuálne vkladanie a vyberanie segmentov

Na jedno použitie

Kyvety sú len na jedno použitie.

Stabilná inkubačná teplota
kyvety

37 °C ± 0,5 °C

Absorbančný fotometer

20 W halogénová lampa

12 vlnových dĺžok

340-659 nm

Senzor

Fotosenzitívne diódové pole

Ión selektívne elektródy

Nepriame meranie

Objem vzorky

15L; riedenie 1:6 (1 jednotka vzorky, 5 jednotiek vody)

3 elektródy

Na, K, Cl

1 ISE referenčná elektróda

Narábanie so softvérovými
údajmi

Veľkokapacitná pamäť

Rozhrania

Displej

Tlačiareň

Operačný systém

o
o

LINUX
VX Works

CPU

Intel XScale

Pamäťová zostava

o
o
o

Externá

USB pamäťový kľúč

Interná

Flash ROM

USB1.1/2.0

Na zálohovanie údajov alebo nahrávanie údajov do
systému (pamäťový kľúč)

USB1.1/2.0

Modem

2 x RS232

Na komunikáciu s laboratórnym informačným systémom
a skenerom čiarových kódov

Farebný, dotykový

uhlopriečka 5,7 palca, technológia active matrix
( 1/4 VGA, 320 x 240 pixelov)

Interná termálna tlačiareň

Šírka papiera 112 mm

Flash ROM
DRAM
SRAM
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Softvér
Ako najlepšie využiť prístroj

V tejto kapitole nájdete informácie o tom, ako obsluhovať prístroj pomocou
dotykovej obrazovky. Dozviete sa o koncepte sprievodcu a budú vám predstavené
kľúčové zobrazenia.

V tejto kapitole

Kapitola

4
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Úvod
Na obsluhu prístroja cobas c111 používajte dotykovú obrazovku. Dizajn a funkčné
prevedenie dotykovej obrazovky vám uľahčí prácu.
Nasledujúca tabuľka popisuje hlavné prvky a charakteristiky obrazovky prístroja
cobas c111 a taktiež ich vplyv na obsluhu.
Prvok obrazovky

Vplyv na obsluhu

Typy zobrazení

Odlišné typy zobrazení vám uľahčujú zorientovať sa v
užívateľskom prostredí. Napr. ihneď zistíte, či ste v hlavnom
zobrazení alebo čítate správu.

Rozloženie zobrazení

Konzistentné rozloženie vám umožní rýchlo nájsť
požadované informácie a vyhľadať rôzne položky na
obrazovke.

Tlačidlá

Stlačte tlačidlo, aby ste otvorili a zavreli okno alebo spustili
funkciu.

Farby

Farba položky na obrazovke poukazuje na jej stav alebo na
stav položky, ktorú reprezentuje.
Používa sa systém „semaforových“ svetiel:
o
o
o

Sprievodca

Zelená: Všetko je v poriadku.
Žltá: Systém pracuje, ale musíte zasiahnuť, aby mohol
ďalej pokračovať.
Červená: Táto položka nefunguje, musíte zasiahnuť.

Sprievodca sa skladá z vopred definovej sekvencie zobrazení
(krokov), každé zobrazenie reprezentuje určitú úlohu; napr.
zadanie objednávky.
Dodržiavaním doporučeného postupu krokov zaistíte správne
vykonanie úloh a funkcií.
Pri vykonávaní niektorých kritických úloh musíte sprievodcu
nasledovať krok za krokom až do konca. V iných prípadoch
môžete preskočiť niektorý krok a vykonať ho neskôr.

Tabuľka A-8

Hlavné prvky a charakteristiky dotykovej obrazovky
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Rozloženie zobrazení
Všetky zobrazenia sú založené na nasledujúcou rozložení:
A
B
C

D
E

F
A

Riadok Status

D

Plocha s všeobecnými tlačidlami

B

Záložky

E

Pracovná plocha

C

Nadpis

F

Plocha s tlačidlami

Obrázok A-34

Základné rozloženie zobrazenia

Zobrazenia v tejto kapitole a publikácii sú len ilustratívne. Na zobrazeniach nemusia
byť uvedené skutočné údaje.

To, ktoré položky sa na zobrazení objavia, závisí na funkcii zobrazenia.
Nasledujúci obrázok je príkladom plnohodnotného zobrazenia so všetkými
položkami.
F

A
B
C

G
D

E
A

Riadok Status popisuje stav systému.

B

Záložky zobrazujú hlavné pracovné

E

pracovnej plochy a poradia zobrazenia v

oblasti. Môžete medzi nimi kedykoľvek
prepínať.
C

zobrazenia. Ak je zobrazenie súčasťou
sekvencie zobrazení (tzv. sprievodca),

D

rámci série krokov (sprievodca).
F

Nadpis charakterizuje obsah alebo funkciu

Tlačidlá sa líšia v závislosti na obsahu

Stlačením tlačidla Pomocník sa zobrazia
stručné informácie týkajúce sa súčasného
zobrazenia a situácie.

G Všeobecné tlačidlá sú použiteľné vo

nadpis vám napovie, v ktorej časti sa

všetkých zobrazeniach a majú tieto

práve nachádzate.

funkcie: Štart, Stop, Výstraha (Alarm),

Pracovná plocha zaberá hlavnú časť

Posuv papiera. LED diódy vedľa nich

zobrazenia.

poukazujú na ich stav.

Obrázok A-35

Ukážka zobrazenia
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Prvky na displeji
Zobrazenia na obrazovke prístroja cobas c111 sú tvorené textovou oblasťou a
rôznymi druhmi prvkov ako napr. záložky a tlačidlá.
Nasledujúca tabuľka popisuje hlavné prvky na displeji a ich význam.
Prvok displeja
1*

Použitie

Tlačidlo

Stlačte tlačidlo, aby ste spustili funkciu. Navyše
stlačením mnohých tlačidiel sa objaví nové
zobrazenie alebo zatvorí aktuálne.
Trojuholník v hornom pravom rohu tlačidla
informuje o tom, že sa po stlačení tlačidla objaví
nové zobrazenie; trojuholník v dolnom ľavom roku,
že momentálne otvorené zobrazenie sa zatvorí.

Všeobecné
tlačidlo

Všeobecné tlačidlá sú umiestnené na pravej strane
hneď vedľa obrazovky. LED diódy vedľa každého z
nich informujú, či je tlačidlo aktívne alebo nie.

Zoznam

Stlačte položku v zozname, aby ste ju označili.
(Farba položky sa zmení na modrú.)
Použite šípky na zobrazenie položiek, ktoré nevidíte.

Tabuľka A-9

Text

Text zvyčajne poskytuje informácie alebo inštrukcie.
Môže byť sfarbený podľa dôležitosti.

Záložka

Záložky sa používajú na zlučovanie informácií do
jednotiek, ktoré môžu byť zobrazené na obrazovke.

Hlavné prvky displeja
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Koncept farieb
Farby tlačidiel a iných prvkov na displeji vám napovedia o ich stave alebo stave
displeja.
Prístroj cobas c111 používa farebnú schému „semaforových“ svetiel.
Farba

Význam tlačidla

Zelená

Položka je OK.

Žltá

Je nutný váš zásah, aby mohol systém ďalej pokračovať.

Červená

Je nutný váš okamžitý zásah. Operácia sa zastavila.

Modrá

Položka je označená.

Tabuľka A-10

Koncept farieb

e Viac informácií o význame LED farieb nájdete v Farebná interpretácia LED diód na

strane A-123.
e Podrobnosti o význame farieb jednotlivých tlačidiel nájdete vysvetlené v príslušných

častiach návodu.

Práca so sprievodcom
Jednotlivé zobrazenia a sekvencie zobrazení vám pomôžu pri riešení úloh. Ak všetky
kroky zadanej úlohy nemôžu byť vykonané na jednom zobrazení, tak je práca
realizovaná pomocou sekvencie zobrazení, tzv. sprievodcu. Sprievodca prístroja
cobas c111 vás zvyčajne nenúti vykonať úlohu v určitom štádiu, len vám uľahčuje
prácu.

Navigácia
Presun medzi zobrazeniami
Vedieť, kde sa nachádzate

Medzi zobrazeniami sa môžete presúvať pomocou tlačidiel.
Zobrazenie, na ktorom momentálne pracujete je označené nadpisom, ktorý popisuje
navigáciu k súčasnému zobrazeniu.

C
A

B

A

Tlačidlo, kde ste začali

B

Súčasná poloha

Obrázok A-36

C

Nadpis

Nadpis s navigačnou cestou

e Prehľad navigačných tlačidiel nájdete v odseku Navigačné funkcie na strane A-127.
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Práca s užívateľským rozhraním
Prispôsobenie dotykovej obrazovky
Je dôležité, aby bod, ktorý ste stlačili na dotykovej obrazovke, presne zodpovedal
svojmu hardvérovému ekvivalentu. Pokiaľ to tak nie je, stlačenie položky na
obrazovke, napríklad tlačidla, nemusí viesť k očakávanému výsledku.
e Pozri Prispôsobenie dotykovej obrazovky na strane B-133.

Posúvanie sa na zobrazení
Ak sa celý text alebo všetky prvky nezmestia na jedno zobrazenie alebo oblasť
displeja, použite šípky, aby ste zobrazili skrytý obsah.

A

A

B

C

Ste na prvej strane. Môžete sa posúvať
dole.

B

C

Ste na poslednej strane. Môžete sa
posúvať hore.

Text sa nachádza pred aj za súčasne
zobrazeným textom. Môžete sa posúvať
hore a dole.

Obrázok A-37

Pruh na boku obrazovky udávajúci polohu

Vráťťe sa na predchádzajúcu stranu.
Vráťťe sa k predchádzajúcemu riadku a posúvajte sa ďalej, ak je to nutné.
Presuňte sa na nasledujúci riadok a posúvajte sa ďalej, ak je to nutné.
Presuňte sa na ďalšiu stranu.
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Rozšírenie a skrátenie zoznamov
V hierarchicky štruktúrovaných zoznamoch vidíte spočiatku len horné položky.
Zoznamy položiek, ktoré obsahujú skryté nižšie úrovne sú označené
. Zoznamy
položiek, ktoré zobrazujú nižšie úrovne sú označené
.

Obrázok A-38

Hierarchicky štruktúrovaný zoznam

a Postup rozšírenia zoznamu
1 Vyberte položku zoznamu označenú s
2 Znovu stlačte

alebo stlačte

.

.

3 Použite šípky, ak je to nutné, aby ste zobrazili položky, ktoré vás zaujímajú.

a Postup skrátenia zoznamu
1 Vyberte položku zoznamu označenú s
2 Znovu stlačte

alebo stlačte

.

.

Písanie textu
Systém ponúka viacero spôsobov ako písať alfanumerické a číselné znaky.
Môžete si vybrať z nasledujúcich zobrazení:
o

Alfanumerická klávesnica s veľkým písmom

o

Alfanumerická klávesnica s malým písmom

o

Klávesnica so špeciálnymi znakmi

o

Numerická klávesnica
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Numerická klávesnica

A

A

Napísaný text

Obrázok A-39


A-Z

Zobrazenie číselnej klávesnice

Vymaže posledné písmeno zobrazené v textovom riadku.
Prepne na alfanumerickú klávesnicu s veľkým písmom.

Alfanumerické klávesnice
A

A

A

Napísaný text

Obrázok A-40

Zobrazenia alfanumerických klávesníc s veľkým a malým písmom

Prepne na klávesnicu s malým písmom.
Prepne na klávesnicu s veľkým písmom.

$%

Vymaže posledné písmeno zobrazené v textovom riadku.
Prepne na klávesnicu so špeciálnymi znakmi.

]

Stlačte, aby ste vložili medzeru.
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Klávesnica so špeciálnymi
znakmi
A

A

Napísaný text

Obrázok A-41

Zobrazenie klávesnice so špeciálnymi znakmi

Prepne na alfanumerickú klávesnicu s malým písmom.
A-Z

Prepne na alfanumerickú klávesnicu s veľkým písmom.



Vymaže posledné písmeno zobrazené v textovom riadku.

]

Stlačte, aby ste vložili medzeru.

Používanie funkcie filtra
Vo viacerých zoznamoch môžete použiť filter, to znamená, že si môžete zvoliť
vopred definované kritéria, na základe ktorých sa výberú položky.
Spôsob akým sa filter aplikuje, je rovnaký na všetkých zobrazeniach, kde je filter
dostupný. Tu je príklad:
a Postup aplikovania filtru na zoznam
1 Zobrazte zoznam.
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2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví zoznam možných kritérií filtra.
A

A

Po stlačení

sa v riadku Status objaví navigačná cesta k filtru.

3 Zvoľte si jednu z možností.
4 Stlačte

.

Zoznam sa znovu objaví. Teraz obsahuje len položky, ktoré vyhovujú kritériám,
ktoré ste aplikovali stlačením tlačidla.

Potom, čo ste aplikovali filter, sa názov kritéria objaví v tlačidle List, napr. na
zobrazení pre vymazanie údajov. Ak ste si vybrali ako kritérium Not Accepted,
tlačidlo List sa premenuje na List [Not Accepted].

Obrázok A-42

Názvy tlačidiel zoznamu
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Informácie o tlačení
Na viacerých zobrazeniach je možné vytlačiť obsah pracovnej oblasti pomocou
vstavanej tlačiarne. Vo viacerých prípadoch sa na displeji objaví zoznam s
možnosťou výberu údajov, ktoré chcete vytlačiť. V takýchto prípadoch je tlačidlo
tlačiť označené trojuholníkom v pravom hornom rohu
.
a Postup tlačenia informácií
1 Stlačte

.

Ak boli zadané kritéria pre filter, na obrazovke sa objaví zoznam s možnosťou
výberu údajov, ktoré chcete vytlačiť. Napríklad:
A

A

Po stlačení

sa v riadku Status objaví navigačná cesta k filtru.

2 Zvoľte si jednu z možností.
Príslušné údaje sú automaticky označené a vytlačené.
Ak chcete zrušiť tlač, stlačte

>

.
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Používanie pomocníka
Tlačidlo Pomocník je dostupné na všetkých zobrazeniach.
A

A

Tlačidlo Pomocník sa vždy nachádza v pravom hornom rohu zobrazenia.

Obrázok A-43

Tlačidlo Pomocník

a Postup zobrazenia Pomocníka:
1 Stlačte

.
A

B

A

Záložka Legend (Legenda) popisuje
tlačidlá a ich farby

B

Záložka Workflow (Práca) poskytuje
dodatočné informácie o položkách na
zobrazeniach alebo úkonoch, ktoré
môžete vykonať.

Obrázok A-44
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2 Použite šípky na zobrazenie informácií, ktoré sú ukryté.
e Viac informácií o posúvaní sa po zobrazeniach je uvedených v odseku Posúvanie sa

na zobrazení na strane A-75.

Správy
Správy sa zobrazujú dvoma spôsobmi:
o

Okamžitá reakcia na činnosť vykonanú používateľom sa zobrazí vo
vyskakovacom okne so správou.

o

Informácie týkajúce sa problému, ktorý sa objavil počas obsluhy, sa objavia v
okne Sledovanie výstrah.

Zobrazenie so správami
Okno so správami sa automatický zobrazí, len čo sa vygeneruje správa.

Obrázok A-45

Zobrazenie správ

Prečítajte si správu a stlačte

, aby ste zatvorili okno.

Sledovanie výstrah (Alarm monitor)
Správy zaoberajúce sa nezrovnalosťami, ktoré sa objavili počas prevádzky, si môžete
prezrieť v okne Sledovanie výstrah. LED dióda Výstraha (Alarm) vás upozorní na
objavenie sa takejto správy. Vypne sa, keď potvrdíte všetky výstražné správy.
Tlačidlo Výstraha (Alarm)
prihlásený v systéme.

je aktívne vždy, dokonca aj vtedy, keď nie je nikto
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Tlačidlo a LED dióda Výstraha
(Alarm)

A

B
A

LED dióda Výstraha

Obrázok A-46

B

Tlačidlo Výstraha

LED dióda Výstraha

Interpretácia LED diódy
Výstraha (Alarm)
Žiadna farba, vypnuté

Systém nevie o žiadnych nepotvrdených výstražných správach.

Žltá

Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná správa. Musíte sa ňou čo najskôr
zaoberať.

Červená

Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná správa. Musíte ju okamžite riešiť;
spracovanie nebude pokračovať, kým tak nespravíte.

Zvukový signál

Keď sa vygeneruje výstražná správa, zaznie zvukový signál. Hlasitosť môžete
upraviť (Utilities > Configuration > System > Volume).

a Postup zobrazenia výstražných správ
1 Stlačte

.

2 Stlačte

, ak chcete obmedziť počet správ, ktoré sú obsiahnuté v zozname.

3 Označte správu, ktorá vás zaujíma.
Výstražná správa

A

B

C
D

E

A

ID výstrahy

D

Popis problému a krátky popis riešenia

B

Celkový počet správ v zozname.

E

Zobrazí nasledujúcu výstražnú správu

C

Zobrazí predchádzajúcu výstražnú
správu

Obrázok A-47
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4 Stlačte

, aby sa zobrazili detaily správy.

Podrobnosti výstražnej správy

e Viac informácií o tom ako reagovať na výstražné správy nájdete v odseku Reagovanie na

výstražné správy na strane D-7.
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Kľúčové zobrazenia
Zobrazenia v tejto kapitole a publikácii sú len ilustratívne. Na zobrazeniach nemusia
byť uvedené skutočné údaje.

Hlavné zobrazenie je rozdelené na jednotlivé záložky. Tieto záložky predstavujú
rôzne pracovné oblasti.
f

Záložka Overview (Celkový prehľad) je vašou hlavnou pracovnou oblasťou pri
vykonávaní rutinných úloh.
o

Použite záložku Workplace (Pracovná oblasť), ak chcete získať informácie o
objednávkach a príslušných výsledkoch. Cez túto záložku sa dostanete aj k
funkciám týkajúcich sa zaobchádzania s údajmi šarží.

o

Použite záložku Utilities (Užívateľské nastavenia) na vykonanie úloh, ktoré nie
sú súčasťou bežných analýz. Jedná sa hlavne o úlohy týkajúce sa správy údajov a
údržby.

Nasledujúce odseky popisujú kľúčové zobrazenia týchto záložiek a poukazujú na
hlavné úlohy, ktoré na nich môžete vykonať.

Záložka Overview
Záložka Overview (Celkový prehľad) je vašou hlavnou pracovnou oblasťou pri
vykonávaní rutinných úloh.

A
B

C

A

Ikony skúmaviek

B

Stav aktuálneho spracovania objednávok

Obrázok A-48

C

Tlačidlá

Záložka Overview

Zobrazí podrobnosti o objednávke danej vzorky
STAT
Order (Objednávka)
Tests (Testy)
Log off/Log on (Odhlásenie
sa/Prihlásenie sa)

Definuje statimové objednávky.
Definuje rutinné objednávky.
Skontroluje stav momentálne nainštalovaných testov.
Prihlási alebo odhlási vás zo systému
Ak je niekto prihlásený, zobrazí sa vaše prihlasovacie meno, napr.admin; ak nie je
nikto prihlásený stlačte Log on a prihláste sa.
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Prepare (Príprava práce)

Vykoná prípravné úlohy na začiatku práce.

End Shift (Koniec práce)

Na konci pracovnej zmeny vykonajte potrebné úlohy.
Skontrolujte stav reagenčného disku.
Reagencie sú OK.
Pomocou reagenčnej súpravy môžete vykonať menej ako 10% pôvodného počtu
stanovení alebo dátum exspirácie súpravy vypršal.
V analyzátore sa nenachádza žiadny disk alebo sa nedá identifikovať.
Reagenčná súprava nie je kompletná alebo reagencie sú prázdne.
Skontrolujte stav kyvetových segmentov práve vložených do rotora.
Viac ako jeden segment je dostupný.
Je dostupný posledný kyvetový segment.
Nie sú dostupné žiadne kyvety.

System Status (Stav systému)

Stlačením tlačidla System Status (Stav systému) sa zobrazí ikona a farba jedného z
tlačidiel nachádzajúcich sa pod nadpisom System Status (Stav systému) (pozri Stav
systému na strane A-96).
Ikony sú zoradené najprv podľa farby, najvyššiu prioritu má červená, nasledovaná
žltou a zelenou, a potom podľa sekvencie, v ktorej sú vypísané nižšie.
Toto tlačidlo môže mať jednu z nasledujúcich ikon:
Analyzátor (hlavný kryt)
Teplota chladiča reagencií a kyvetového prstenca
Ventilácia oblasti vzoriek
Externé nádoby s tekutinami
Údržba
Tlačiareň
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Prehľad vzoriek

A
B
C

A

Tlačidlá s číslami skúmaviek

B

Otvorené objednávky

Obrázok A-49
1

C

Výsledky

Stav skúmavky na záložke Overview

Číslo na tlačidle popisuje polohu skúmavky v oblasti vzoriek.
Tlačidlo s číslom skúmavky, ktoré má široký okraj, predstavuje STAT objednávku.

1

Všetky testy sú ukončené a ich výsledky sú akceptované.

1*

Všetky testy sú napipetované.

1!

Všetky testy sú ukončené, ale ešte nie sú akceptované.

1!

Všetky zostávajúce testy sú zablokované pre jeden z týchto dôvodov:
o

Nie je dostatok vzorky.

o

Vzorka nebolo identifikovaná.

1

V tejto pozící sa nenachádza žiadna vzorka.

1+

Testy sú objednané. Spracovanie ešte nezačalo.

1*

Testy sú zadané, proces spracovania začal.

1?

Vzorka je identifikovaná, ale žiadne testy ešte neboli zadané.
Ak pracujete so zasielaním objednávok Order Query Mode: Príkaz ešte nebol
obdržaný z hlavného počítača.
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Objednávky
f

Overview > Order
Stlačte Order, aby ste zadali rutinné objednávky.
Postup zadania objednávky a teda, ktoré zobrazenia sa objavia, závisí od zapojenia
prístroja cobas c111 do laboratórnej infraštruktúry (čiarové kódy, pripojenie k
laboratórnemu informačnému systému a pod.)

Identifikovanie vzoriek
f

Overview > Order

Obrázok A-50

Objednajte Intervalovú kontrolu kvality.
Objednajte Predvolenú kontrolu kvality.
Napísanie ID vzorky
f

Overview > Order
(Ak pracujete s čiarovými kódmi, stlačte

.)

Obrázok A-51

e Viac informácií o tom ako používať klávesnice nájdete v odseku Písanie textu na

strane A-76.

Objednajte Intervalovú kontrolu kvality.
Objednajte Predvolenú kontrolu kvality.
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Výber testov, profilov a
výpočtov (Ratio),
f

Overview > Order > identify sample

A

B

C

A

Easy (jednoduchý) režim, všetky testy sa

C

zmestia na jedno zobrazenie.
B

Full (plný) režim. Testy sú zoskupené v
záložkách.

Záložky označené hviezdičkou obsahujú
vybraný test.

Obrázok A-52

Zobrazenia s ponukou testov

Záložky sa používajú na zlučovanie informácií do jednotiek, ktoré môžu byť na
jednom zobrazení. Systémový administrátor môže vytvoriť až šesť záložiek,
pomenovať ich a priradiť k nim testy, profily a výpočtov.
Testy, profily a výpočty sú zoradené v abecednom poradí. Profily a rozsahy sú
uvedené pred testami a majú farbu ich testov.
Test je pripravený na použitie.
CA

Test už bol napipetovaný.
Test je zablokovaný.
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Dátum exspirácie testu vypršal.
Zostáva už len zopár stanovení.
Je nutné vykonať kontrolu kvality alebo jej výsledok nebol akceptovaný.
Bola importovaná novšia verzia aplikácie.
Vývojový kanál (Development channel): Extra premývací cyklus chýba.
Test je zadaný, ale reagencie nie sú v analyzátore.
Požadovaný riediaci alebo čistiaci roztok nie je v analyzátore.
Objaví sa zobrazenie, ktoré obsahuje informácie o stave každého testu.

STAT
f

Overview > STAT
Stlačte STAT, aby ste zadali urgentné statimové objednávky.
Postup zadania statimovej objednávky je rovnaký ako pri zadávaní rutinnej
objednávky. Rozdiel je len v naplánovaní spracovania. Statimová objednávka je
spracovaná hneď po dokončení prebiehajúcej objednávky bez ohľadu na
naplánované rutinné objednávky. Existujúce statimové objednávky sú spracované
ako prvé.
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Testy
Zobrazenie prehľadu testov
f
Záložky

Overview > Tests
Záložky sú zobrazené, ak pracujete v plnom režime objednávania Full. Sú to
používateľom definované panely testov. Ak pracujete v jednoduchom režime
objednávania Easy, všetky testy sú na jednom paneli a záložky nie sú zobrazené.

A

B

A

Zobrazenie ponuky testov v jednoduchom
režime objednávania Easy.

Obrázok A-53

B

Zobrazenie ponuky testov v plnom režime
objednávania Full.

Zobrazenie ponuky testov

Farba tlačidla s názvom testu predstavuje jeho stav:
Test je pripravený na použitie.
Test je zablokovaný pre jeden z týchto dôvodov:
o

Je nutná kalibrácia alebo kalibrácia zlyhala.

o

Reagencie v reagenčnej súprave sú prázdne (počet možných stanovení je 0) alebo
chýba reagenčná fľaška (nekompletná reagenčná súprava).

o

Je nutná iniciálna kalibrácia.

Dátum exspirácie testu vypršal.
Zostáva už len zopár stanovení.
Je nutné vykonať kontrolu kvality alebo jej výsledok nebol akceptovaný.
Bola importovaná novšia verzia aplikácie.
Vývojový kanál (Development channel): Extra premývací cyklus chýba.
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Reagencie potrebné pre test nie sú v analyzátore.
Požadovaný riediaci alebo čistiaci roztok nie je v analyzátore.
<xyz>

Zobrazí podrobné informácie o stave tohto testu.
Zobrazí zoznam všetkých zadaných testov spolu s informáciami o ich stave.
Umožní pracovať s reagenčným diskom, ktorý je momentálne v analyzátore.

Zobrazenie detailov testov
f

Overview > Tests > test button

A

A

Popis stavu testu

Obrázok A-54

Detaily testu

Farba textu indikuje, či je potrebné reagovať na informáciu a ak áno, ako rýchlo sa
musíte zaoberať týmto problémom.
Calibration (Kalibrácia)
Quality control (Kontrola
kvality)

Informácie o stave kalibrácie.
Informácie o stave kontroly kvality.

Tests on disk (Počet testov v
disku)

Celkový počet testov, ktoré sú momentálne dostupné. (V analyzátore môže byť viac
ako jedna reagenčná súprava pre tento test.)

Tests ready to run (Počet testov
pripravených na použitie)

Počet testov, ktoré môžu byť vykonané, berúc do úvahy všetky disky známe systému.
(Reagenčné súpravy boli kalibrované sú pripravené na použitie.)
Vytlačí informácie o stave testu.
Ukáže tekutiny, ktoré boli použité na vygenerovanie tohto výsledku, spolu s
informáciou o ich šaržiach.
Profily sú používateľom definované skupiny testov. Sú zobrazené ako každý iný test.
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Odhlásenie
f

Tlačidlo Overview > s vašim užívateľským menom
Odhláste sa zo systému.
Odhlásiť sa môžete kedykoľvek, aj keď systém spracúva objednávky.

Príprava
f

Overview > Prepare
Spustite sprievodcu prípravou Prepare, aby ste uskutočnili potrebné úlohy na
začiatku pracovnej zmeny.

Ukončenie práce
f

Overview > End Shift
Spustite sprievodcu ukončením práce End Shift, aby ste uskutočnili potrebné úlohy
na ukončenie pracovnej zmeny.

Stav kyviet
f

Overview >

.

A

A

Prehľad požadovaných a dostupných kyviet

Obrázok A-55

Stav kyviet

Šesť tlačidiel reprezentuje jednotlivé kyvetové segmenty. Číslo na tlačidle označuje,
koľko kyviet môžete použiť.
Stlačte tlačidlo s určitým segmentom, aby ste vymenili príslušný segment.
Tlačidlá jednotlivých segmentov sú farebne odlíšené:
Všetky kyvety sú už použité.
Maximálne dve kyvety môžu byť použité.
Viac než dve kyvety môžu byť použité.
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Stav disku a reagencií
f

Overview >
A

A

Plus (+) indikuje, že v analyzátore sa už nachádza aktívna identická reagenčná súprava.
(Táto ikona sa zobrazí hneď po vložení prvej fľašky súpravy.)

Obrázok A-56

Reagenčné súpravy nainštalované v reagenčnom disku

Farba tlačidla reagenčnej súpravy popisuje jej stav:
Reagenčná súprava je v analyzátore, ale je zablokovaná, kvôli jednému z
nasledujúcich dôvodov:
o

Počet možných stanovení je 0.

o

Súprava nie je kompletná.

o

Test je potrebné nakalibrovať.

o

Neexistuje aplikácia, ktorá používa túto reagenčnú súpravu.

S touto súpravou môžete vykonať menej ako 10% pôvodného počtu stanovení.
Uplynul dátum exspirácie.
Reagenčná súprava je v analyzátore pripravená na použitie.

<xyz>

Zobrazí podrobné informácie o stave tohto testu.
Tlačidlo pre vloženie reagenčnej súpravy.
Zobrazí zoznam všetkých testov v analyzátore spolu s informáciami o ich stave.
V zozname sa používajú nasledujúce skratky, aby označili stav reagenčnej súpravy:
o

C: Chýba kalibrácia

o

E: Prázdna

o

I: Neúplná

o

N: Nepoužíva sa

o

L: Nízky počet zostávajúcich stanovení

o

X: Exspirovaná

Umožňuje pracovať s reagenčným diskom.
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Stav ISE
Toto tlačidlo je aktívne, len keď je váš prístroj vybavený ISE jednotkou.

f

Na, K, Cl, Ref

Overview >

.

Obrázok A-57

stav ISE

Zobrazí podrobné informácie o stave elektródy.
Dátum exspirácie elektródy vypršal.
Elektróda je pripravená na priame použitie.
Nutná kalibrácia. (Nevzťahuje sa na referenčnú elektródu.)
Po nainštalovaní novej elektródy je nutné vykonať údržbu Servis elektród.

Cal, Ref

Zobrazí podrobné informácie o stave ISE fliaš s tekutinami.
Senzor nezaevidoval žiadnu tekutinu. (Operácia sa zastavila.)
Nutná kalibrácia.
Hladina tekutiny vo fľaši je nízka. (Operácia bude pokračovať, pokým jeden zo
senzorov nezistí, že nezostáva žiadna tekutina.)
Je dostatočné množstvo tekutiny.
Zobrazí zoznam umiestnení pre činnosti, ktorých platnosť vypršala, napr. pre
kalibráciu alebo servis elektród.
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Stav systému
f

Overview >

, alebo

, alebo

, alebo

, alebo

, alebo

Tlačidlo stav systému na záložke Overview zobrazuje farbu a ikonu jedného z
tlačidiel nachádzajúceho sa pod zobrazením stavu systému. (Ikony sú zoradené
najprv podľa farby, najvyššiu prioritu má červená, nasledovaná žltou a zelenou, a
potom podľa postupnosti, v akej sa objavia na obrazovke.)

Obrázok A-58

Stav systému

Skontrolujte texty týkajúce sa stavu hardvéru a ID nainštalovaného softvéru.
Stav prístroja
Hlavný kryt je otvorený.
Aplikácia vývojového kanálu beží bez použitia extra premývacích cyklov.
o

Roche odporúča vždy používať extra premývacie cykly spolu s aplikáciami
vývojových kanálov a zároveň vždy vkladať extra čistiaci roztok, keď sa používajú
stanovenia s extra premývacími cyklami.

o

Roche Diagnostics Ltd. nesie iba obmedzenú zodpovednosť za používanie
prístroja cobas c111 v spojení s cobas c111 Development Channel Programming
Software. Podrobnejšie informácie o tejto záležitosti nájdete v najnovšej verzii
registračného formuláru Development Channel Registration Form cobas c111 a v
návode na obsluhu vývojového kanálu cobas c111.

Stav teploty v chladiči reagencií a kyvetovom prstenci.
Teplota je mimo prijateľného rozsahu.
Stav ventilátora oblasti vzoriek.
Ventilátor nefunguje.
Zobrazí informácie o množstve tekutiny v každej z externých fliaš.
Zobrazí sa farba jednotlivých tlačidiel.
e Pozri Kontrolovanie externých nádob na strane A-97.
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Zobrazí zoznam možností údržby.
Zobrazia sa najnutnejšie činnosti údržby spolu s ich farbou.
e Pozri Údržba na strane A-111.

Stav papiera v tlačiarni.
V tlačiarni nie je papier.
Kontrolovanie externých nádob
f

Overview >

Obrázok A-59

Tlačidlo Water (voda)

>

.

Stav externých nádob

Stlačte toto tlačidlo na potvrdenie toho, že ste doplnili vodu do externej nádoby na
vodu.
Nádoba na vodu bola naposledy naplnená v posledných 24 hodinách.
Nádoba na vodu bola naposledy naplnená pred viac ako dňom. (Systém nemonitoruje
hladinu. Je na operátorovi, aby pravidelne dopĺňal nádobu na vodu.)
Senzor tekutiny zistil, že v hadičkách sa nenachádza žiadna voda. Nemôžu byť
spracované žiadne nové stanovenia, spustené stanovenia bude možno nutné po
doplnení vody reštartovať.

Tlačidlo Waste (odpad)

Stlačte toto tlačidlo na potvrdenie toho, že ste vyprázdnili externú nádobu na odpad.
Nádoba na odpad bola naposledy vyprázdnená v posledných 24 hodinách.
Nádoba na odpad bola naposledy vyprázdnená pred viac ako dňom. (Systém
nemonitoruje hladinu. Je na operátorovi, aby pravidelne vyprázdňoval nádobu na
odpad.)
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Tlačidlo Cleaner (čistiaci
roztok)

Stlačte toto tlačidlo na potvrdenie toho, že ste vyprázdnili externú fľašu s čistiacim
roztokom.
Čistiaci roztok je OK.
Hladina čistiaceho roztoku je na 10% pôvodnej hladiny alebo nižšie. Pozri označenie
v %.
Senzor tekutiny zistil, že v hadičkách sa nenachádza žiadny čistiaci roztok. Nemôžu
byť spracované žiadne nové stanovenia, spustené stanovenia bude možno nutné po
vymenení fľaše reštartovať.

Záložka Workplace (Pracovná oblasť)
Záložka Workplace (Pracovná oblasť) vás povedie k informáciám o objednávkach a
k príslušným výsledkom.

Obrázok A-60

Orders (objednávky)

Záložka Workplace

Prehľad a spracovanie objednávok

Result Review (prehľad
výsledkov)

Prehľad a vyhodnotenie výsledkov vzoriek

QC Status (stav kontroly
kvality)

Prehľad a vyhodnotenie aktívnych výsledkov kontroly kvality

QC History (história kontroly
kvality)
Calibrations (kalibrácie)
Lot Data (údaje šarže)

Loadlist (zoznam
nainštalovaných testov)
Worklist (pracovný zoznam)

Prezrite si na jednotlivých zobrazeniach výsledky kontroly kvality zo súčasného
alebo predchádzajúcich mesiacov.
Prehľad, vyhodnotenie a vymazanie kalibračných výsledkov.
Zadajte a zmeňte údaje šarží kalibrácií a kontrol kvality načítaním čiarových kódov
alebo manuálne napísaním hodnôt.
Zoznam testov, ktoré môžete vykonať.

Informácia o skúmavkách, ktoré sú momentálne umiestnené v oblasti vzoriek.
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Objednávky
f

Workplace > Orders

Obrázok A-61

Stĺpec St

Zoznam objednávok

Stav
A

Akceptovaná

B

Všetky testy zablokované

C

Vytvorená

D

Vymazaná

F

Výsledky všetkých testov boli
vypočítané

N

V objednávke neboli zadané žiadne
testy

O

Doba na vloženie vzorky vypršala

P

Všetky testy napipetované

R

Pripravená

S

Niektoré testy zablokované

T

Doba na vloženie vzorky pri
opakovanom stanovení vypršala

U

Neznámy

prázdne miesto: Dokončená (boli stanovené a akceptované výsledky všetkých testov)
STAT objednávky sú označené hviezdičkou (*).

Stĺpec Dn
Stĺpec #

Počet dokončených testov v tejto objednávke.
Celkový počet testov požadovaných v tejto objednávke.
Vytlačí obsah zoznamu objednávok.
Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

List (zoznam) – vytlačí všetky objednávky v zozname s ich výsledkami. Ak bol
aplikovaný filter, zoznam bude obsahovať len výsledky, ktoré spĺňajú kritériá
filtra a kritériá budú súčasťou názvu tlačidla.)

o

Detail of Order (detail objednávky) – vytlačí práve označenú objednávku s
výsledkami

Zmení označenú objednávku.
Zadá novú objednávku.
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Vymaže objednávky.
Môžete si vybrať, aký druh objednávok má byť vymazaný:
o

List (zoznam) – vymaže všetky objednávky v zozname. Ak bol aplikovaný filter,
zoznam bude obsahovať len objednávky, ktoré spĺňajú kritériá filtra a kritériá
budú súčasťou názvu tlačidla.

o

Selected (vybrané) – vymaže označené objednávky spolu s ich výsledkami.

Aplikuje kritéria filtra na zoznam objednávok.
Môžete si vybrať jedno z nasledujúcich kritérií:
o

All (všetky)

o

Incomplete (neúplné)

o

STAT

o

Not Finished (neukončené)

o

Not Today (nie z dnešného dňa)

o

By ID (podľa ID)

Zoznam výsledkov
f

Workplace > Result Review

Zobrazenie výsledkov vzoriek

Obrázok A-62

Zoznam výsledkov

Tento riadok obsahuje informácie o výsledku.
Tento riadok obsahuje informácie o vzorke.
Tento riadok je označený.
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Stĺpec S

Stav
!: Tento výsledok ešte nebol prijatý.
o

STAT objednávky sú označené hviezdičkou (*).

o

Časový údaj zobrazuje čas, kedy bola zadaná objednávka.

Vytlačí výsledky. Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

List (zoznam) – vytlačí všetky výsledky v zozname. Ak bol aplikovaný filter,
zoznam bude obsahovať len výsledky, ktoré spĺňajú kritériá filtra a kritériá budú
súčasťou názvu tlačidla.

o

Detail of Order (detail objednávky) – vytlačí všetky výsledky príslušnej
objednávky.

Vyhodnoťte výsledky.
Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

Repeat (zopakovať) – vykoná to isté stanovenie s rovnakým riedením

o

Rerun (znova spustiť) – vykoná to isté stanovenie s rozdielnym riedením

o

Accept (akceptovať)

o

Retransmit (znova odoslať)

Zobrazí podrobnosti označeného výsledku.
Vymaže výsledky.
Môžete si vybrať, aký typ výsledkov má byť vymazaný:
o

List (zoznam) – vymaže všetky výsledky v zozname. Ak bol aplikovaný filter,
zoznam bude obsahovať len výsledky, ktoré spĺňajú kritériá filtra a kritériá budú
súčasťou názvu tlačidla.

o

Selected (označené)

Aplikuje kritéria filtra na zoznam výsledkov.
Môžete si vybrať jedno z nasledujúcich kritérií:
o

All (všetky)

o

Flagged (označené symbolom)

o

STAT

o

Not Accepted (neakceptované)

o

Not Today (nie z dnešného dňa)

o

Not Sent to Host (nezaslané na hlavný počítač)

o

By ID (Podľa ID)
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Zoznam kontrol kvality
f

Workplace > QC Status

Obrázok A-63

Zoznam kontrol kvality

Záznamy sú zoskupené najprv podľa názvu testu a potom podľa kontroly.
Stĺpec S

Stav
!: Tento výsledok ešte nebol akceptovaný.
I: Výsledok bol ignorovaný.
@: Tento výsledok ešte nebol zaslaný.

Stĺpec Flag/Result
(Symbol/Výsledok)

Výsledok, ak nebol vygenerovaný žiaden symbol.
Symbol s najvyššou prioritou, ak boli vygenerované symboly.
Stav objednávky, ak ešte nebolo vykonané kontrolné meranie.
Previous Lot (predchádzajúca šarža) označuje, že boli použité kontroly z viacerých
šarží.
Vytlačí výsledky kontroly kvality.
Vyhodnoťte výsledky kontroly kvality.
Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

Accept (akceptovať)

o

Ignore (ignorovať)

o

Retransmit (znova odoslať)

Zobrazí podrobnosti označeného výsledku kontroly kvality.
Zadá novú objednávku kontroly kvality.
Vymaže výsledky kontroly kvality.
Môžete si vybrať, aký typ výsledkov má byť vymazaný:
o

All (všetky)

o

All Accepted (všetky akceptované)

o

Selected (označené)
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História kontroly kvality
História kontroly kvality podáva informácie o výsledkoch kontroly kvality zo
súčasného a predchádzajúcich kalendárnych mesiacov.
Grafické zobrazenia výsledkov vám umožňuje porovnať výsledky za určité obdobie.
f

Workplace > QC History

Obrázok A-64

História kontroly kvality

Zoznam obsahuje, pre každý test a kontrolu, posledné výsledky kontroly kvality.
Záznamy sú zoskupené najprv podľa názvu testu a potom podľa kontroly.
Stĺpec Last Measurement
(posledné meranie)

Dátum a čas najnovšieho výsledku.
Previous Lot (predchádzajúca šarža) označuje, že kontrola bola vykonaná po zmene
šarže kontroly kvality.
Vytlačí výsledky kontroly kvality.
Zobrazí grafické znázornenie výsledkov kontroly kvality.
Vymaže výsledky kontroly kvality.
Môžete si vybrať, aký typ výsledkov má byť vymazaný:
o

List (zoznam) – vymaže všetky výsledky v zozname. Ak bol aplikovaný filter,
zoznam bude obsahovať len výsledky, ktoré spĺňajú kritériá filtra a kritériá budú
súčasťou názvu tlačidla.

o

Older than Previous Month (staršie ako mesiac)

o

Selected (označené)

Aplikuje kritéria filtra na zoznam výsledkov kontroly kvality.
Môžete si vybrať jedno z nasledujúcich kritérií:
o

All (všetky)

o

Current Lot (aktuálna šarža)

o

Previous Lot (predchádzajúca šarža)
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f

Workplace > QC History >
A

B

C

D
E
F
G
H
I
J

A

Zmena šarže kalibrátora

F

B

Zmena reagenčnej súpravy

G Priemerná hodnota

C

Zmena cieľovej hodnoty kontroly kvality

H

-2s

D

+3s

I

-2,5s

E

+2,5s

J

-3s

Obrázok A-65

+2s

Graf histórie kontroly kvality

Vytlačí graf.
Zobrazí výsledky v tabuľke.
Výsledky sú zoradené chronologicky, dôležité udalosti (zmena šarže kontroly kvality,
zmena reagenčnej súpravy, zmena cieľovej hodnoty kontroly kvality) sú uvedené
pred výsledkami.
Tlačidlo mesiac
Old (staré)

Zobrazí výsledky mesiaca uvedeného na tlačidle.
Zobrazí výsledky vytvorené pred začiatkom predchádzajúceho mesiaca.
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Zoznam kalibrácií
f

Workplace > Calibrations

Obrázok A-66

Stĺpec U

Zoznam kalibrácií

Použitie kalibrácie
CU: Súčasná kalibrácia
SB: Kalibrácia v pohotovostnom režime
OB: Stará kalibrácia

Stĺpec T

Typ kalibrácie
L: Kalibrácia šarže
S: Kalibrácia súpravy

Stĺpec Status

Dátum udáva, kedy boli výsledky prijaté. Ak sú výsledky označené symbolmi, tak
prvý sa objaví symbol s najvyššou prioritou. Vo všetkých ostatných prípadoch sa
zobrazí stav objednávky.
Vytlačí výsledky kalibrácie.
Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

List - zoznam (Ak bol aplikovaný filter, zoznam bude obsahovať len výsledky,
ktoré spĺňajú kritériá filtra a kritériá budú súčasťou názvu tlačidla.)

o

Detail of Calibration (podrobnosti kalibrácie)

Zobrazí podrobnosti označenej kalibrácie.
Vyhodnoťte kalibráciu.
Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

Accept Set (akceptovať kalibráciu súpravy)

o

Accept Lot (akceptovať kalibráciu šarže)

o

Repeat (zopakovať)

o

Use Old (použiť starú)
Použite Use Old (Použiť staré výsledky), aby ste zrušili a vynulovali dátum
konca platnosti kalibrácie a naďalej používali staré výsledky kalibrácie.

Zadá novú objednávku kalibrácie.
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Vymaže vybraný výsledok kalibrácie.
Aplikuje kritéria filtra na zoznam výsledkov kalibrácie.
Môžete si vybrať jedno z nasledujúcich kritérií:
o

All (všetky)

o

Current (aktuálna)

Údaje šarží
f

Workplace > Lot Data

Obrázok A-67

Vyberte typ šarže

Vyberte si druh materiálu, s ktorého údajmi šarží chcete pracovať.
Controls (kontroly)
Calibrators (kalibrátory)

Práca so šaržami kontrol.
Práca so šaržami kalibrátorov.
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Zoznam šarží
f

Workplace > Lot Data, potom vyberte typ šarže.
Obsah tohto zoznamu závisí na vybranom type šarží. Na nasledujúcom obrázku je
zobrazenie údajov šarží kalibrátorov.
A

B

C

D
E

A

Názov kalibrátora.

B

Šarža kalibrátora

Hviezdička: Údaje šarže boli zmenené

C

Dátum exspirácie

obsluhou.

D

Príslušný test

Not installed (nenainštalovaný):

E

Hodnoty šarže

Pridružená aplikácia nie je
nainštalovaná.
Obrázok A-68

Údaje šarží kalibrátorov

Vytlačí údaje šarže.
Ak je označený kalibrátor: Rozšíri alebo skráti zoznam.
Ak je označený test: Rozšíri alebo skráti zoznam.
Ak je označená hodnota: Zmení hodnotu.
Ak je označený kalibrátor: Pridá šaržu.
Ak je označený test: Priradí test k šarži.
Ak je označená hodnota: Neaktívne.
Ak je označený kalibrátor: Vymaže hodnoty šarže kalibrátora.
Ak je označený test: Vymaže hodnoty šarže testu.
Ak je označená hodnota: Neaktívne.
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Zoznam nainštalovaných testov
Zoznam testov, ktoré môžete vykonať.
f

Workplace > Loadlist
A

A

B

Počet pipetovaní, ktoré musia byť ešte

B

vykonané
Obrázok A-69

Počet pipetovaní, ktoré môžu byť ešte
vykonané

Zoznam nainštalovaných testov

Vytlačí zoznam nainštalovaných testov.

Pracovný zoznam
Pracovný zoznam zobrazuje všetky skúmavky, ktoré sú momentálne v oblasti
vzoriek.
f

Workplace > Worklist
A B

A

Umiestnenie v oblasti vzoriek

E: ISE Etcher

B

Typ tekutiny:

P: ISE Deproteinizer

A: Activator

Q: Kontrola

C: Kalibrátor

S: Vzorka

D: Riediaci roztok

U: Neznámy

Obrázok A-70

Pracovný zoznam

Vytlačí pracovný zoznam.
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Záložka Utilities (Užívateľské nastavenia)
Použite záložku Utilities (Užívateľské nastavenia) na vykonanie úloh, ktoré nie sú
súčasťou bežných analýz. Jedná sa hlavne o úlohy týkajúce sa správy údajov a
údržby.

Obrázok A-71

Záložka Utilities

Configuration (nastavenia)

Prehľad a zmena nastavení.

Maintenance (údržba)

Výber a vykonanie údržby.

Applications (aplikácie)

Diagnostics (diagnostika)
Inventory (inventár)

Import

Users (používatelia)
Export

o

Práca s aplikáciami a ich definíciami.

o

Práca s extra premývacími cyklami.

o

Zobrazenie, export a import tabuľky na mapovanie ID testov prístroja cobas c111
a ID laboratórneho informačného systému.

Vykoná diagnostiku.
Zobrazí informácie o súpravách fľašiek, ktoré sú momentálne nadefinované na
ktoromkoľvek disku, ktorý používa prístroj cobas c111.
Import údajov aplikácií, softvérových aktualizácií, kompletného obsahu databázy,
certifikátov, definícií extra premývacích cyklov, pravidiel miešania činidla alebo
nového jazyka užívateľského rozhrania.
Definície používateľov a správa ich užívateľských práv.
Export kompletného obsahu databázy, kompletných výsledkov a log súborov.
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Nastavenia
f

Utilities > Configuration

Obrázok A-72

Tabuľka nastavení

Existujú položky zoznamu, ktoré sú na nižšej úrovni. Vyberte položku označenú
znovu stlačte
, aby ste rozšírili zoznam a zobrazili skryté položky.
Zoznam je rozšírený. Vyberte položku označenú
položky.

a znovu stlačte

a

, aby ste skryli

Vytlačí nastavenia.
Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

All (Všetky)

o

Selected (označené) vytlačí nastavenia označených skupín.

Ak je označená položka: môžete zmeniť jej nastavenia.
Ak je označený nadpis: môžete rozšíriť alebo skrátiť zoznam.
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Údržba
f

Utilities > Maintenance
A

B

C
D

A

Názov údržby

B

Dátumy konca platnosti, najprv sú

zobrazíte tak činnosti údržby, ktoré sú

uvedené najbližšie dátumy.

momentálne skryté.

C

D

V zozname sa pohybujte pomocou šípok,

Táto údržba je označená.

Obrázok A-73

Zoznam činností údržby

Jednotlivé činnosti údržby sú zoradené podľa poradia, v akom musia byť vykonané.
Momentálne sa nevyžaduje žiadna akcia.
Táto údržba by mala byť vykonaná počas najbližšieho hlavného dňa údržby.
Definovaný interval údržby už vypršal. Túto údržbu vykonajte teraz.
Vykoná zvolenú činnosť údržby.

Ak prerušíte vykonávanie údržby, ktorej platnosť vypršala, musíte ju neskôr vykonať
celú odznova. Jej stav sa nezmení (jej platnosť bude stále exspirovaná).
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Funkcie súvisiace s aplikáciami
f

Utilities > Applications

Obrázok A-74

Laboratory Parameters
(laboratórne parametre)
Extra Wash Cycles (extra
premývacie cykly)
Host Codes (kódy hlavného
počítača)
Reagent Mixing (miešanie
reagencií)
Process Sequence (postupnosť
spracovania)

Funkcie aplikácií

Definície nainštalovaných aplikácií a import a inštalácia nových aplikácií.

Extra premývacie cykly a ich inštalácia.

Zobrazenie, export a import tabuľky na mapovanie ID testov prístroja cobas c111 a
ID laboratórneho informačného systému.
Zobrazenie, tlač a mazanie pravidiel miešania.

Stanovenie priority jednotlivých testov.
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Aplikácie
f

Utilities > Applications > Laboratory Parameters

Obrázok A-75

Tabuľka s aplikáciami

Existujú položky zoznamu, ktoré sú na nižšej úrovni. Vyberte položku označenú
znovu stlačte
, aby ste rozšírili zoznam a zobrazili skryté položky.
Zoznam je rozšírený. Vyberte položku označenú
položky.

a znovu stlačte

a

, aby ste skryli

Vytlačí zoznam aplikácií
Ak je pred zvolenou položkou

alebo

: môžete rozšíriť alebo skrátiť zoznam.

Ak nie je pred zvolenou položkou symbol: môžete zmeniť jej nastavenia.
Importuje aplikáciu.
Definuje nový profil alebo pomer - výpočet (Ratio).
Inštaluje aplikáciu.
Odinštaluje aplikáciu.
Vymaže profil alebo odinštaluje aplikáciu.
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Extra premývacie cykly
f

Utilities > Applications > Extra Wash Cycles

Obrázok A-76

Tabuľka extra premývacích cyklov

Vytlačí označené alebo všetky definície extra premývacích cyklov.
Ak je pred zvolenou položkou

alebo

: môžete rozšíriť alebo skrátiť zoznam.

Ak nie je pred zvolenou položkou symbol: môžete zmeniť jej nastavenia.
Importuje nový extra premývací cyklus.
Vymaže extra premývací cyklus.

Kódy hlavného počítača
f

Utilities > Applications > Host Codes

Obrázok A-77

Tabuľka na mapovanie kódov

Vytlačí tabuľku na mapovanie kódov.
Importuje tabuľku na mapovanie kódov.
Exportuje tabuľku na mapovanie kódov ako textový súbor.
Použije rovnaké ID stanovenia na prístrojicobas c111 a v laboratórnom informačnom
systéme.
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Pravidlá miešania reagencií
f

Utilities > Applications > Reagent Mixing

Obrázok A-78

Tabuľka s pravidlami miešania reagencií

Vytlačí označené alebo všetky pravidlá miešania.
Vymaže vybrané pravidlá miešania.
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Postupnosť spracovania
f

Utilities > Applications > Process Sequence

Obrázok A-79

Tabuľka s postupnosťou spracovania

Vytlačí zoznam postupnosti spracovania.
V zozname Priority, posunie položku hore.
V zozname Priority, posunie položku dole.
Presunie označený test do zoznamu prednostných testov Priority.
Presunie označený test do zoznamu testov bez priority Default.
Presunie všetky testy zo zoznamu prednostných testov Priority do zoznamu testov
bez priority Default.
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Diagnostika
f

Utilities > Diagnostics
Činnosti v tejto sekcii môže vykonávať len servisný technik spoločnosti Roche alebo
obsluha, ktorá od neho dostala inštrukcie. Z tohto dôvodu nie sú funkcie z tejto sekcie
popísané v tomto návode.
Aby ste mohli pracovať s týmito funkciami, potrebujete prístupové práva aspoň na
úrovni Lab Manager.

Obrázok A-80

Zoznam činností diagnostiky

Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

All (Všetky)

o

Selected (označené) vytlačí činnosti označených skupín.

Ak je označená téma: môžete rozšíriť alebo skrátiť zoznam.
Ak je označená činnosť v sekcii diagnostika: Vykoná zvolenú činnosť.
Po vykonaní činnosti diagnostiky (zmena stavu systému Diagnostics na Ready)
systém skontroluje, či sú všetky moduly inicializované, a ak nie sú, vykoná
inicializáciu.
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Inventár
Inventár zobrazuje informácie o všetkých súpravách fľašiek, ktoré sú definované na
niektorom z diskov používaných prístrojom cobas c111. Týka sa to aj súprav, ktoré
boli odstránené z disku, ale neboli prázdne, alebo súprav, ktorých dátum spotreby
ešte nevypršal.
(Súpravy fľašiek, ktoré boli z disku odstránené a tie, ktorých dátum spotreby vypršal
pred viac ako 30 dňami, sú automaticky vymazané zo zoznamu inventára za
predpokladu, že sa v analyzátore stále nachádza platná súprava pre rovnakú tekutinu.
Ak to tak nie je, súprava, ktorá bola vložená ako posledná, zostane v inventári.)
f

Utilities > Inventory

Obrázok A-81

Inventár súprav fľašiek

Vytlačí zoznam súprav fľašiek.
Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možnosti:
o

List (zoznam)

o

Detail of Bottle Set (detaily súpravy fľašiek)

Zobrazí detaily vybranej súpravy fľašiek.
Vymaže označenú súpravu fľašiek zo zoznamu.
Súpravy fľašiek musia byť odstránené z disku predtým, ako ich vymažete zo
zoznamu.
Aplikuje kritéria filtra na Inventár.
Môžete si vybrať jedno z nasledujúcich kritérií:
o

All (všetky)

o

By ID (podľa ID)
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Import
f

Utilities > Import

Obrázok A-82

Application (aplikácia)
Software (softvér)
Database (databáza)
Certificate (certifikát)
EWC/Mixing (extra
premývacie cykly/miešanie)

Importovanie údajov

Importuje údaje aplikácie.
Importuje softvérové aktualizácie.
Importuje celý obsah databázy.
Importuje certifikáty, ktoré autorizujú reagenčné čiarové kódy.
Importuje extra premývací cyklus alebo informácie o miešaní pre konkrétnu
aplikáciu.
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Používatelia
f

Utilities > Users

Obrázok A-83

Správa používateľov

Existujú položky zoznamu, ktoré sú na nižšej úrovni. Vyberte položku označenú
znovu stlačte
, aby ste rozšírili zoznam a zobrazili skryté položky.
Zoznam je rozšírený. Vyberte položku označenú
položky.

a znovu stlačte

a

, aby ste skryli

Vytlačí užívateľské údaje označeného používateľa.
Ak je označená položka: môžete zmeniť jej nastavenia.
Ak nie je pred zvolenou položkou symbol: môžete rozšíriť alebo skrátiť zoznam.
Zadá nového používateľa.
Vymaže používateľa.
(Nemôžete vymazať vlastné užívateľské údaje.)
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Export
f

Utilities > Export

Obrázok A-84

Database (databáza)
Full Results (všetky výsledky)
Log Files (Log súbory)

Exportovanie údajov

Exportuje celý obsah databázy.
Exportujte všetky výsledky.
Exportuje systémové správy, záznamy výstrah a ak používate laboratórny
informačný systém, tak ak aj záznamy o komunikácii s ním.
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Zastavenie chodu
f

Všeobecné tlačidlo

Obrázok A-85

Abort (zrušiť)

Možnosti zastavenia

Ak sa systém nachádza v stave Operating: Okamžite sa zastavia všetky procesy
spracovania.
Pipetovania, ktoré neboli ukončené, sú považované za nenapipetované.
Merania, ktoré ešte neposkytli platný výsledok, sú považované za nezmerané.

Recover (obnoviť)

Sampling stop (zastavenie
vzorkovania)
Stop printing (zastavenie
tlačenia)
Shutdown (vypnutie)

Ak sa systém nachádza v stave Standby alebo Stopped: Inicializujú sa všetky
systémy a moduly, ktoré nie sú momentálne pripravené.
Ukončí aktuálne pipetovanie a nezačne nové.
Spracovanie môžete reštartovať stlačením

.

Zastaví aktuálnu tlač. (Kým sa tlačenie naozaj zastaví, môže to chvíľu trvať.)

Vypne softvér prístroja cobas c111 a operačný systém.
Táto možnosť je aktívna len v režime Standby.

Restart (reštart)

Vypne softvér prístroja cobas c111 a automaticky ho reštartuje.
Táto možnosť je aktívna len v režime Standby. Používa sa v prípadoch, keď zmena
nastavenia vyžaduje reštartovanie systému, aby sa nastavenie stalo účinným.
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Farebná interpretácia LED diód

A

B
C

A

LED dióda oblasti vzoriek

B

Všeobecné tlačidlá s LED diódami

C

LED dióda hlavného krytu

(odzhora: Štart dióda, Stop dióda,
Výstražná dióda)
Obrázok A-86

Prístroj cobas c111

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené LED diódy a význam ich farieb.
LED
LED dióda hlavné

Farba

Vypnutá

krytu

Význam

V tejto oblasti sa nevykonáva žiadna činnosť.
Môžete otvoriť hlavný kryt.
Je nutný zásah obsluhy, napr. musíte umiestniť
alebo odstrániť fľašku.
Systém vykonáva nejakú operáciu. Nemanipulujte
s krytom.

Ak je systém v stave Operating a zároveň je otvorený kryt, ozve sa
zvukový signál. Hlasitosť môžete upraviť (Utilities > Configuration >
System > Volume).
LED dióda oblasti

Vypnutá

vzoriek

V tejto oblasti sa nevykonáva žiadna činnosť.
Môžete vybrať skúmavky.
Očakáva sa, že vložíte skúmavku.

Štart dióda

Bliká

Prenosová hlavica sa približuje. Neumiestňujte
vaše ruky alebo iné objekty do oblasti vzoriek.

Vypnutá

Nemôžete spustiť proces merania.
Môžete spustiť proces merania.

Tabuľka A-11

LED diódy a ich význam

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

A-123

4 Softvér

cobas c111

Farebná interpretácia LED diód

LED
Stop dióda

Výstražná dióda

Farba

Vypnutá

Vypnutá

Význam

Stlačenie

nemá žiaden efekt.

Stlačenie
zastavenia.

povedie k rôznym možnostiam

Systém nevie o žiadnych nepotvrdených
výstražných správach.
Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná
správa. Musíte sa ňou čo najskôr zaoberať.
Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná
správa. Musíte ju okamžite riešiť; spracovanie
nebude pokračovať, kým tak nespravíte.

Keď sa vygeneruje výstražná správa, zaznie zvukový signál. Hlasitosť
môžete upraviť (Utilities > Configuration > System > Volume).
Tabuľka A-11

LED diódy a ich význam
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Tlačidlá
Nasledujúca tabuľka popisuje tlačidlá používané na zobrazeniach na displeji prístroja
cobas c111 s ich využitím. Tlačidlá sú zoskupené podľa ich funkcie.
Všeobecné funkcie

Ikona

Názov

Použitie

Pomocník

Zobrazí stručné informácie, ktoré sú dôležité pre aktuálne
zobrazenie a situáciu.

Štart

Spustí spracovanie objednávok.

Stop

Zobrazí možnosti zastavenia.

Alarm

Zobrazí výstrahy.

Posuv papiera

Posunie papier do tlačiarne.

Tabuľka A-12

Interaktívne funkcie

Ikona

Všeobecné tlačidlá

Názov

Použitie

Pridať

Pridá alebo definuje položku.

Vymazať

Vymaže označenú položku.

Zrušiť

Zruší operáciu.

Zatvoriť

Zatvorí okno.

Tlačiť

Vytlačí obsah aktuálneho zobrazenia.

Zoznam

Zobrazí obsah aktuálneho zobrazenia v tabuľke.

OK

Potvrdí úlohu, uloží údaje a zatvorí okno.

Uložiť
Detail

Zobrazí podrobnejšie informácie o označenej položke.

Filter

Aplikuje kritéria filtra na súčasné zobrazenie.

Upraviť

Upraví označenú položku.

Vykonať

Vykoná zvolenú činnosť.

Export

Exportuje údaje.

Import

Importuje údaje.

Stav disku

Umožňuje pracovať s reagenčným diskom a jeho
reagenciami. Zobrazí stav reagencií.

Stav kyviet

Zobrazí stav kyvetových segmentov.
Umožňuje pracovať s kyvetovými segmentami.

Stav ISE

Zobrazí stav ISE elektród a tekutín.
Výmena ISE elektród a tekutín.

Tabuľka A-13

Interaktívne tlačidlá
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Ikona

Názov

Použitie

Stav systému

Zobrazí stav hlavného krytu.

Stav nádob

Zobrazí stav externých nádob s tekutinou.
Umožňuje pracovať s externými nádobami s tekutinou.

Stav teploty

Zobrazí stav teploty chladiča reagencií a kyvetového
prstenca.

Stav tlačiarne

Zobrazí stav tlačiarne.

Stav ventilátora

Ukáže, či ventilátor v oblasti vzoriek beží.

Stav údržby

Zobrazí zoznam možností údržby.

Klávesnica

Umožní napísať informácie.

Výmena
Umožňuje pracovať s reagenčným diskom.
reagenčného disku
Vloženie fľašky

Umiestnite reagenčnú fľašku

Vybranie fľašky

Odstráňte reagenčnú fľašku.

Miešanie

Vykoná reagenčné miešanie.

Výmena kyvety

Potvrďte výmenu kyvetového segmentu.

Odstránenie
kyvety

Potvrďte odstránenie kyvetového segmentu.

Nutné kalibrácie

Označí všetky stanovenia, u ktorých je nutné vykonať
kalibráciu alebo kontrolu kvality.

Kalibrácie v
Označí všetky kalibrácie, ktoré je nutné kalibrovať v
najbližšom období najbližšom období.
Predvolená
kontrola kvality

Vykoná predvolenú kontrolu kvality.

Intervalová
kontrola kvality

Vykoná intervalovú kontrolu kvality.

Súvisiace
informácie

Zobrazí informácie súvisiace s výsledkom. (Použité tekutiny
a informácie o šarži.)

Mapovanie kódov

Použije rovnaké aplikačné kódy na hlavnom počítači a na
prístroji cobas c111.

Výmena ISE fľaše Vymeňte ISE fľašu s tekutinou.
Odstránenie ISE
fľaše

Odstráňte ISE fľašu s tekutinou.

Odstránenie
elektródy

Odstráňte ISE elektródu.

Vloženie elektródy Vložte ISE elektródu.
Tabuľka A-13

Interaktívne tlačidlá (Pokračovanie)
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Navigačné funkcie

Ikona

Názov

Použitie

Riadok hore

Posunie sa o jeden riadok nahor.
Označí predchádzajúci riadok.

Riadok dole

Posunie sa o jeden riadok nadol.
Označí nasledujúci riadok.

Strana hore

Posunie sa o jednu stranu nahor.

Strana dole

Posunie sa o jednu stranu nadol.

Na začiatok

Označí prvú položku v zozname.

Na koniec

Označí poslednú položku v zozname.

Dopredu

Otvorí ďalšie zobrazenie v sprievodcovi.

Ďalší krok
Späť

Otvorí predchádzajúce zobrazenie v sprievodcovi.

Predchádzajúci krok
Tabuľka A-14

Presúvanie položiek

Ikona

Navigačné tlačidlá

Názov

Použitie

Presun nahor

Presunie označený prvok o jeden riadok hore.

Presun dole

Presunie označený prvok o jeden riadok dole.

Presun vpravo

Presunie označený prvok na zoznam vpravo.

Presun vľavo

Presunie označený prvok na zoznam vľavo.

Presun všetkých
prvkov doľava.

Presunie všetky prvky v zozname do zoznamu naľavo.

Tabuľka A-15

Tlačidlá na presúvanie položiek
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Úvod
Denná obsluha zahŕňa rutinné úlohy, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a sledovanie
systému a analýzu vzoriek.
Zobrazenia v tejto kapitole a publikácii sú len ilustratívne. Na zobrazeniach nemusia
byť uvedené skutočné údaje.

Bezpečnostné informácie
Predtým, ako začnete obsluhovať prístroj cobas c111, je dôležité, aby ste si prečítali a
porozumeli ste bezpečnostným informáciám uvedeným nižšie.
Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné oznamy uvedené v inštrukciách a uistite sa,
že ste im porozumeli.
Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s reagenciami, čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi
môže zapríčiniť poranenie.
Pri narábaní s reagenciami dodržiavajte bezpečnostné opatrenia týkajúce sa
narábania s laboratórnymi reagenciami, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a
informácie uvedené v bezpečnostných listoch pre reagencie a čistiace prostriedky od
Roche Diagnostics.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom
Kontakt s odpadovým roztokom môže viesť k infekcii. Všetky materiály a mechanické
prvky, ktoré sa dostávajú do styku s odpadovým systémom, sú potencionálne
infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.
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Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením
Počas obsluhy sa nedotýkajte pohyblivých častí prístroja.
Udržujte všetky kryty zatvorené, obsluhujte ich tak, ako je to uvedené na obrazovke.
Strata zraku
VAROVANIE

Intenzívne svetlo z LED diód môže vážne poškodiť váš zrak. Nepozerajte sa dlho na
LED diódy.
Na skenovacie zariadenie, ktoré používa technológiu LED diód, sa vzťahuje
medzinárodný štandard IEC 60825 – 1: Bezpečnostná trieda 1.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Všetky činnosti údržby spustite na obrazovke. Údržbu nevykonávajte bez
asistencie prístroja. Postup údržby sa zobrazí na obrazovke.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.

Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora spôsobené prachom a
znečistením
Používateľ môže ponechať hlavný kryt otvorený, pokiaľ sa systém nachádza v režime
Standby alebo keď je prístroj vypnutý. To môže viesť k nahromadeniu prachu a špiny
v kyvetovom prstenci, čo môže následne zapríčiniť zníženie kvality kyviet.
Dbajte na to, aby boli všetky kryty zatvorené. Otvárajte ich len v prípade, ak chcete
vykonať údržbu.
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Prehľad
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy, ktoré budete pravdepodobne vykonávať
počas dennej obsluhy. Roche odporúča postupovať podľa krokov uvedených nižšie,
ale úlohy môžete vykonávať aj inak. Podrobnosti o jednotlivých krokoch nájdete v
príslušných odsekoch v tejto kapitole.
Úloha

Postup

1

Spustenie systému

1. Zapnite systém.

2

Prihlásenie sa do systému

3

Príprava systému

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

4

Zadávanie objednávok

Overview > Logon
Spustite sprievodcu prípravou Prepare. Overview > Prepare
1. Skontrolujte externé nádoby s
tekutinou.

Overview >

2. Vykonajte nutnú údržbu v bloku
údržby .

Utilities > Maintenance

3. Vložte reagenčný disk.

Overview >

4. Skontrolujte reagencie.

Overview >

5. Skontrolujte kyvety.

Overview >

6. Spustite miešanie.

Overview >

7. Vykonajte nutné kalibrácie

Workplace > Calibrations >

Spustite sprievodcu objednávkami
Orders.

>

> test >
>

Overview > Order (alebo Overview > STAT)

1. Identifikujte vzorku.

n/a

2. Vyberte testy.

n/a

3. Umiestnite vzorku

n/a

4. Spustite spracovanie.

5

Sledovanie postupu

6

Hodnotenie výsledkov

n/a

Prehľad (Overview)

1. Zobrazte výsledky.

n/a

Workplace > Result Review

2. Zaoberajte sa výsledkami
označenými symbolom (flagged).

n/a

Workplace > Result Review >
... > Repeat (Zopakovať s
rovnakým riedením)
... > Rerun (Zopakovať s iným
riedením)

3. Akceptujte výsledky.
Tabuľka B-1

n/a

Workplace > Result Review >
> Accept

Prehľad denných úloh
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Úloha

Postup

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

7

Vykonávanie kalibrácií
Vykonanie jednotlivých
kalibrácií

1. Spustite sprievodcu.

Workplace > Calibrations >

2. Vyberte test.

n/a

3. Pripravte a vložte kalibrátory.

n/a

4. Spustite kalibráciu.
5. Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Workplace > Calibrations >

6. Odstráňte kalibrátory.
1. Spustite sprievodcu.
Vykonávanie
všetkých kalibrácií,
2. Vyberte všetky kalibrácie, ktorých
ktorých platnosť vypršala
platnosť vypršala.
alebo
Vyberte všetky testy, ktorých
platnosť kalibrácie vyprší v
najbližšom období.
3. Pripravte a vložte kalibrátory.

Workplace > Calibrations >
n/a

n/a

4. Spustite kalibráciu.
5. Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Workplace > Calibrations >

6. Odstráňte kalibrátory.

8

Vykonávanie kontrol
1. Spustite sprievodcu.
Overview > Order >
Vykonávanie
Default QC (Predvolená 2. Vyberte kontrolu a umiestnite
n/a
kontrola kvality)
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.
3. Spustite meranie kontroly kvality.

Vykonávanie
individuálnych kontrol
kvality

4. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

5. Odstráňte kontroly.

n/a

1. Spustite sprievodcu.

Workplace > QC Status >

2. Vyberte test.

n/a

3. Vyberte kontrolu a umiestnite
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.

n/a

4. Spustite meranie kontroly kvality.
5. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

6. Odstráňte kontrolu.
Tabuľka B-1

Prehľad denných úloh
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Úloha

Postup

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

Vykonávanie všetkých
kontrol kvality, ktorých
platnosť vypršala

1. Spustite sprievodcu.

Overview > Order >

>

n/a

2. Vyberte kontrolu a umiestnite
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.
3. Spustite meranie kontroly kvality.
4. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

5. Odstráňte kontroly.

9

Ukončenie práce

1. Skontrolujte neukončené
objednávky.

Workplace > Orders

2. Skontrolujte nevalidované
(neakceptované) výsledky.

Workplace > Result Review

3. Skontrolujte neprenesené výsledky.

Workplace > Result Review

Zvoľte
Zvoľte

(Len ak pracujete s laboratórnym
informačným systémom.)

Zvoľte

> Not Finished.
> Not Accepted
> Not Sent to Host.

4. Spustite sprievodcu ukončením práce Overview > End Shift
End Shift.
5. Vykonajte denné zálohovanie.

Utilities > Export > Database

6. Exportujte všetky výsledky.

Utilities > Export > Results

7. Vyčistite databázu.

Workplace > Orders >
Workplace > Result Review>
Workplace > QC Status >
Workplace > QC History >
Workplace > Calibrations >

8. Vykonajte činnosti údržby, ktorých
platnosť vypršala.

Utilities > Maintenance

9. Vymeňte kyvety.

Overview >

10. Skontrolujte externé nádoby s
tekutinou.

Overview >

>

11. Odstráňte reagenčný disk (ak ste
posledná pracovná zmena).

Overview >

>

12. Odhláste sa zo systému.

Tlačidlo Overview > s vašim
užívateľským menom

13. Vypnite systém (ak ste posledná
pracovná zmena).
Tabuľka B-1

n/a

n/a

Prehľad denných úloh

Práca s laboratórnym informačným systémom
Komunikácia s prístrojom je zadaná počas inštalácie.
e Prehľad o tom, ako pracovať s laboratórnym informačným systémom, je uvedený v

odseku Pripojenie k laboratórnemu informačnému systému na strane A-34.
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Začíname pracovať
Začatie pracovnej zmeny zahŕňa úlohy od zapnutia prístroja až do momentu, keď sa
prihlásite.
Rôzne úlohy sú popísané v poradí, v akom by mali byť vykonané.

Zapnutie prístroja
Predpoklady
Predtým, ako zapnete prístroj, sa uistite, že sú splnené nasledujúce predpoklady:
o

Všetky kryty sú zatvorené.

o

Externé nádoby s tekutinami sú pripojené.

o

Oblasť vzoriek je prázdna.

a Postup zapnutia prístroja
1 Stlačte I na hlavnom spínači (A).
A

Systém vykoná internú kontrolu a spustí základné programy.
Štartovanie môže zabrať niekoľko minúť. Počas tejto doby sa zobrazí displej.
Nepoužívajte obrazovku, pokiaľ je systém v pohotovostnom režime Standby.

Keď je systém pripravený na prihlásenie, zobrazí sa záložka Overview.

Roche Diagnostics
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Prihlásenie sa sa do systému.
a Postup prihlásenia sa do systému.
1 Stlačte Log On.
Na obrazovke sa objaví výzva k zadaniu užívateľského mena.
e Viac informácií o písaní textu je uvedených v odseku Písanie textu na strane A-76.

Softvér rozlišuje veľké a malé písmená pri písaní užívateľského mena a hesla. To
znamená, že napríklad „používateľ“ a „Používateľ“ sú dve rozličné mená.

2 Napíšte vaše užívateľské meno.
Použite znaky alfanumerickej klávesnice (veľké a malé písmená).
Len čo napíšete prvé písmená vášho užívateľského mena, systém začne
vyhľadávať meno, ktoré začína týmito písmenami a ak nejaké nájde, zobrazí ho.
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví výzva k zadaniu hesla.
4 Napíšte heslo.
Použite znaky alfanumerickej klávesnice (veľké a malé písmená).
(Z bezpečnostných dôvodov nemôžete vidieť práve vkladané znaky vášho hesla.)
5 Stlačte

.

Zobrazí sa opäť záložka Overview.
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Príprava systému
Predtým, ako budete môcť analyzovať vzorky, musíte pripraviť systém. Príprava
systému zahŕňa úkony, ktoré musí vykonať používateľ, a úkony, ktoré systém vykoná
automaticky, ako napr. zohriatie kyvetového prstenca alebo ochladenie chladiča
reagencií. Proces je navrhnutý takým spôsobom, že zásah používateľa je nutný
hlavne na začiatku a na konci prípravnej fázy Prepare. Tým pádom nemusí byť
používateľ prítomný celý čas pri prístroji.
Najjednoduchší spôsob, ako vykonať každodennú prípravu, je nasledovať sprievodcu
prípravou Prepare.
Zabránenie intervencie počas spracovania vzorky
Poctivé vykonanie všetkých prípravných krokov podstatne znižuje nutnosť zasiahnuť
počas bežnej obsluhy.
Postupujte podľa krokov navrhnutých sprievodcom
Cez prípravný proces ste vedený sprievodcom prípravy Prepare. Táto sekvencia
zobrazení vám ukáže, ktoré kroky by ste mali vykonať a v akom poradí.
Preskočenie kroku
Krok môžete preskočiť. Avšak predtým ako tak urobíte, si uvedomte možné následky.
Vo viacerých prípadoch preskočenie kroku jednoducho znamená oddialenie úlohy na
vhodnejší čas. V iných prípadoch môže preskočenie kroku zabrániť systému vykonať
analýzu. Napr. ak ste sa rozhodli nevymeniť reagenciu, ktorej hladina je nízka, test,
ktorý používa túto reagenciu, nemusí prebehnúť.
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Krátky sprievodca
V nasledujúcej tabuľke sú popísané kroky, z ktorých sa skladá prípravný proces.
Krok

Postup

1

Spustite sprievodcu Prepare.

1. Na záložke Overview stlačte Prepare.

2

Skontrolujte stav externých
nádob s tekutinou.

1. Ak je to nutné, doplňte vodu do nádoby na
vodu a potvrďte stlačením tlačidla Water. (Ak
doplňujete vodu, vyprázdnite zároveň odpad.)
2. Ak je to nutné, vyprázdnite nádobu na odpad a
potvrďte stlačením tlačidla Waste.
3. Ak je to nutné, vymeňte fľašu s čistiacim
roztokom a potvrďte stlačením tlačidla Cleaner.
4. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
Prepare.

3

Vykonajte činnosti údržby,
ktorých platnosť vypršala.

1. Skontrolujte, ktorým činnostiam údržby
vypršala platnosť.
2. Vykonajte , .
Vykonajte minimálne všetky činnosti údržby
zobrazené červene.
3. Stlačte
Prepare.

4

Pripravte reagenčný disk.

1.
2.
3.
4.

a pokračujte ďalej v sprievodcovi

Otvorte hlavný kryt.
Vyberte disk z obalu.
Umiestnite disk do prístroja.
Zatvorte hlavný kryt.
Na obrazovke sa objavia informácie o stave
reagencií.

Tabuľka B-2

Postup prípravy systému
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Krok

Postup

5

Vyriešte všetky problémy týkajúce sa reagencií.
Tlačidlá s názvami reagencií, ktorých sa to týka, sú
zobrazené červenou a žltou farbou.

Pripravte reagencie.

1. Stlačte tlačidlo reagencie, aby ste skontrolovali
detaily.
Vymeňte prázdne reagencie.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6

Pripravte kyvety.

Stlačte
.
Otvorte hlavný kryt.
Vyberte fľašku.
Stlačte
na potvrdenie.
Odstráňte zostávajúce fľašky súpravy.
Stlačte
.
Vložte novú fľašu.
Stlačte
na potvrdenie.
Vložte zostávajúce fľašky súpravy.
Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
Prepare.

Vymeňte všetky kyvetové segmenty, ktorých
tlačidlá na obrazovke sú zobrazené červene.
1. Stlačte tlačidlá reprezentujúce kyvetové
segmenty, ktoré chcete vymeniť.
2. Otvorte hlavný kryt.
3. Vymeňte segmenty kyviet.
4. Stlačte
, aby ste potvrdili vymenenie.
5. Vymeňte zvyšné segmenty, ktoré je potrebné
vymeniť.
6. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
Prepare.

7

Spustite reagenčné miešanie.

8

Vykonajte kalibrácie.

1. Vyberte test(y).
2. Stlačte
.

Vykonajte kalibrácie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabuľka B-2

Skontrolujte ponuku testov.
Stlačte
.
Umiestnite kalibrátory.
Na zobrazení s umiestneniami stlačte
Stlačte
.
Vyhodnoťte výsledky.

.

Postup prípravy systému
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Spustenie sprievodcu prípravou
a Spustenie prípravného procesu
1 Zvoľte Overview > Prepare.

Kontrola stavu externých nádob s tekutinou
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

o

Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom na strane B-5.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane B-6.

Externé nádoby s tekutinou sú umiestnené v stojane.

A
A

B

C

Fľaša s čistiacim roztokom (červený

C

Nádoba na odpad (žltá)

uzáver)
B

Nádoba na vodu (biela)

Obrázok B-1

Externé nádoby s tekutinou

Stav všetkých troch nádob je uvedený na rovnakom zobrazení:

Obrázok B-2
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a Postup kontroly nádoby na vodu
1 Skontrolujte tlačidlo Water (voda).
Nezostáva žiadna voda. (Senzor tekutiny zistil, že z nádoby na vodu netečie
žiadna voda.)
Musíte okamžite doplniť vodu. Nemôžu byť spracované žiadne nové
stanovenia, spustené stanovenia bude možno nutné po doplnení vody
reštartovať.
Nádoba na vodu bola naposledy naplnená pred viac ako dňom.
Mali by ste skontrolovať množstvo vody a doplniť ju, ak je to nutné.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Systém nemonitoruje hladinu. Je na operátorovi, aby pravidelne dopĺňal nádobu
na vodu.

2 Ak je to nutné, doplňte vodu.

Nebezpečenstvo nízkej kvality meraní z dôvodu neadekvátnej kvality vody
VAROVANIE

Použitie vody neprimeranej kvality môže viesť k nameraniu nesprávnych
výsledkov. Vždy používajte čistenú vodu v kvalite špecifikovanej v odseku
Technické špecifikácie.

o

Odstráňte adaptér s hadičkou z bielej nádoby na vodu a umiestnite ho na čistý
povrch.

o

Doplňte nádobu s čistenou vodou.

o

Vložte adaptér s hadičkou. Pevne ho zatlačte.

3 Na obrazovke, na ktorej je zobrazený stav nádob, stlačte tlačidlo Water, aby ste
potvrdili, že ste doplnili vodu.
4 Roche odporúča vždy vyprázdniť nádobu na odpad po doplnení nádoby na vodu.
e Pozri Postup kontroly nádoby na odpad na strane B-17.

Ak chcete doplniť vodu bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Overview >

>

.
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a Postup kontroly nádoby na odpad
1 Skontrolujte tlačidlo Waste (odpad).
Nádoba na odpad bola naposledy vyprázdnená pred viac ako dňom.
Mali by ste skontrolovať množstvo odpadu a vyprázdniť ho, ak je to nutné.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Systém nemonitoruje hladinu. Je na operátorovi, aby pravidelne vyprázdňoval nádobu
na odpad.

2 Vyprázdnite nádobu na odpad, ak je to nutné.

o

Pripravte si rezervnú nádobu.
Systém pravidelne vykonáva premývacie cykly. Preto musí byť externá
nádoba na odpad neustále pripojená.

o

Odstráňte adaptér s hadičkou zo žltej nádoby na odpad a vložte ho do
rezervnej nádoby.

o

Odstráňte nádobu zo stojana a umiestnite ju na pevný a rovný povrch.

o

Umiestnite náhradnú nádobu do stojana.

o

Skontrolujte, či je adaptér s hadičkou správne vložený.

o

Vyprázdnite originálnu nádobu na odpad. S tekutinou zaobchádzajte ako s
biologicky nebezpečným odpadom.

o

Opláchnite nádobu s vodou a nechajte usušiť.

3 Na zobrazení, na ktorom je zobrazený stav nádob, stlačte tlačidlo Waste, aby ste
potvrdili, že ste vyprázdnili nádobu.

Ak chcete vyprázdniť odpad bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Overview >

>

.
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a Postup kontroly fľaše s čistiacim roztokom
1 Skontrolujte tlačidlo Cleaner (čistiaci roztok).
Senzor tekutiny zistil, že v hadičkách sa nenachádza žiadny čistiaci roztok.
Musíte vymeniť fľašu s čistiacim roztokom. Nemôžu byť spracované žiadne
nové stanovenia, spustené stanovenia bude možno nutné po vymenení fľaše
reštartovať.
Hladina čistiaceho roztoku je na 10% pôvodnej hladiny alebo nižšie. Pozri
označenie v %.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

2 Ak je to potrebné, vymeňte fľašu s čistiacim roztokom.

o

Odstráňte adaptér s hadičkou z fľaše s čistiacim roztokom a umiestnite ho na
čistý nehrdzavejúci povrch.

o

Fľašu zlikvidujte.

o

Odstráňte uzáver z novej fľaše.

o

Umiestnite novú fľašu do stojana.

o

Vložte adaptér s hadičkou a pevne ho zatlačte.

3 Na obrazovke, na ktorej je zobrazený stav nádob, stlačte tlačidlo Cleaner, aby ste
potvrdili, že ste vymenili fľašu s čistiacim roztokom.
Sledovanie množstva tekutiny vo fľaši je založené na meraní počtu vykonaných
čistení a pipetovaní. Počítadlo sa vynuluje, keď stlačíte tlačidlo Cleaner. Uistite
sa, že ste tlačidlo stlačili, až keď ste naozaj vymenili fľašu.
4 Stlačte

a pokračujte ďalej v sprievodcovi Prepare.

Ak chcete vymeniť fľašu s čistiacim roztokom bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Overview >

>

.
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Vykonávanie údržby
Úkony údržby je potrebné vykonávať pravidelne alebo po niektorých udalostiach.
Na zabezpečenie neprerušovaného chodu systému by ste mali vykonávať údržbu buď
ako súčasť sprievodcu prípravou alebo ukončením práce.
e Viac informácií o rozvrhu údržby je uvedených v odseku Rozvrh údržby na strane B-161.

Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Ak prerušíte vykonávanie údržby, ktorej platnosť vypršala, musíte ju neskôr vykonať
celú odznova. Jej stav sa nezmení (jej platnosť bude stále exspirovaná).

a Postup vykonávania údržby
Kontrola činností údržby, ktoré
je nutné vykonať

1 Skontrolujte farby úkonov údržby.
A

B

C

A

Názov údržby

B

Dátumy konca platnosti, najprv sú

šípok, zobrazíte tak činnosti údržby,

uvedené najbližšie dátumy.

ktoré sú momentálne skryté.

C

V zozname sa pohybujte pomocou

Obrázok B-3

Činnosti údržby sú zoradené podľa dátumu, kedy by mali byť vykonané.
Pomocou týchto dátumov si naplánujte úkony súvisiace s údržbou, napr.
objednanie potrebných materiálov.
Interpretácia farieb

Definovaný interval údržby už vypršal. Túto údržbu vykonajte teraz. Systém
nemusí byť schopný pracovať, pokiaľ táto údržba nebude vykonaná.
Táto údržba by mala byť vykonaná počas najbližšieho hlavného dňa údržby.
Momentálne sa nevyžaduje žiadna akcia.
Táto údržba je označená.
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Vykonávanie údržby

2 Vyberte činnosť údržby, ktorú chcete vykonať.
Označený riadok zmení farbu na modrú.
Nesprávne výsledky alebo zastavenie spracovania z dôvodu vynechania
údržby

VAROVANIE

Nevykonávanie povinnej údržby môže viesť k situáciám, kedy systém nemôže
pokračovať v spracovaní objednávok alebo kedy môže dôjsť k nameraniu
nesprávnych výsledkov. Ak je to možné, vykonávajte údržbu vždy, keď jej platnosť
vyprší.

3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
e Podrobnosti o vykonávaní údržby nájdete v odseku Kapitola 8 Všeobecná údržba.

4 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

5 Postupujte podľa informácií na obrazovke.
6 Vykonajte ďalšiu nutnú činnosť údržby.
7 Keď ste ukončili údržbu, stlačte

, aby ste pokračovali ďalej v sprievodcovi.

Ak chcete vykonať údržbu bez použita sprievodcu prípravou Prepare:
Zvoľte Utilities > Maintenance.
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Príprava reagenčného disku
Reagenčný disk obsahuje reagencie a fľašky s riediacim roztokom. Počas doby, kedy
nevykonávate stanovenia, napr. v noci alebo počas voľna, musí byť disk umiestnený
v špeciálnom obale a musí byť uložený na chladenom mieste. Reagencie by mali byť
uložené pri teplote v rozsahu 2 – 8 °C.
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane B-6.

Rozliatie spôsobené naklonením reagenčného disku
VÝSTRAHA

Obal s reagenčným diskom sa môže zošmyknúť alebo prevrátiť, ak nie je umiestnený
na dokonale horizontálnom povrchu.
Pri skladovaní obalu s reagenčným diskom sa uistite, že je umiestnený na pevnom
dokonale horizontálnom povrchu, ktorý je ľahko prístupný.
Pri narábaní s reagenčným diskom ho nenakláňajte.

a Postup vloženia reagenčného disku
1 Vyberte reagenčný disk z chladničky a z obalu.
2 Otvorte hlavný kryt.
Systém vás požiada o vloženie disku.
3 Umiestnite reagenčný disk do chladiča reagencií v prístroji.
Uistite sa, že reagenčný port smeruje dopredu a je spojený s výrezmi na chladiči
reagencií.
Systém automaticky deteguje disk, ktorý ste vložili.
Systém vás požiada o zatvorenie hlavného krytu.
4 Zatvorte hlavný kryt.
V tejto fáze systém identifikuje disk.
Na obrazovke sa objavia informácie o stave reagenčných súprav.

Ak chcete pracovať s reagenčným diskom bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Overview >

.
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Príprava reagencií
Reagencie potrebné pre jeden test tvoria reagenčnú súpravu. Súprava môže
pozostávať maximálne z troch reagencií. Ak je napr. jedna reagenčná fľaška v
súprave prázdna, je potrebné vymeniť všetky reagencie súpravy. Systém používa len
reagencie kompletných súprav.
Na obrazovke je každá súprava zastúpená samostatným tlačidlom.
Ak je to možné, používajte reagencie rovnakej šarže.
Pri vkladaní novej reagenčnej súpravy sa snažte použiť rovnakú šaržu ako pri starej
súprave. Týmto spôsobom sa vyhnete vykonaniu kalibrácie.
Fľašky s riediacimi a čistiacimi roztokmi
Doplnkový riediaci alebo čistiaci roztok sa považuje za jednu súpravu. S doplnkovými
čistiacimi a riediacimi roztokmi sa manipuluje v rovnakých fľaškách, v akých sa
používajú reagencie. Ich spracovanie funguje rovnako. V nasledujúcej časti je
popísaný postup pre reagencie.
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

o

Strata zraku na strane B-6.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane B-6.

Nesprávne výsledky z dôvodu klesajúcej kvality reagencií
VAROVANIE

V dôsledku klesajúcej kvality reagencií môže kvalita meraní klesať. To môže mať za
následok nesprávne výsledky.
Uistite sa, že používate reagencie, ktorých dátum exspirácie ešte nevypršal.
Nesprávne výsledky z dôvodu zriedenia reagencie kondenzáciou
Pri vysokej teplote a vlhkosti sa môže vo vnútri v reagenčných fľaškách vyzrážať
vodná para. To má za následok zriedenie reagencie.
Za takýchto podmienok, a ak nevykonávate stanovenia, odstráňte reagenčný disk z
prístroja a umiestnite ho do špeciálneho obalu. Urobte tak hlavne vtedy, ak nájdete
vyzrážanú vodnú paru v reagenčnom disku alebo v chladiči reagencií. Zatvorte obal s
viečkom a umiestnite ho do chladničky.
Nesprávne výsledky z dôvodu kondenzácie v chladiči reagencií.
Pri vysokej teplote a vlhkosti sa môže v chladiči reagencií vyzrážať vodná para. Voda
sa môže v analyzátore rozliať a dostať sa do kyviet pri vyberaní reagenčného disku.
Pri vysokej teplote a vlhkosti pravidelne utierajte kondenzovanú vodu v chladiči
reagencií.

Roche Diagnostics
B-22

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

5 Denná obsluha
Príprava systému

Nesprávne výsledky z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s reagenciou.
Odstraňovanie a vkladanie reagencií, keď je reagenčný disk mimo prístroj, môže mať
za následok nezrovnalosti medzi zaznamenanými a fyzicky vloženými reagenciami a
následne viesť k nesprávnym výsledkom.
Vždy vyberajte a vkladajte reagencie, keď je reagenčný disk v prístroji a za pomoci
inštrukcií od softvéru.
UPOZORNENIE

Poškodenie reagenčného disku
S reagenčnými fľaškami v reagenčnom disku môžete pracovať len vtedy, keď je disk v
prístroji. Kryt je vybavený uzamykateľným mechanizmom.
Vždy vyberajte a vkladajte reagencie, keď je reagenčný disk v prístroji a za pomoci
inštrukcií od softvéru.

Kontrola stavu reagenčných súprav
Existujú dva hlavné spôsoby kontroly stavu reagenčných súprav:
o

Na získanie všeobecného prehľadu o stave všetkých reagencií, ktoré sú zadané v
disku, použite Utilities > Inventory.
e Informácie o vymazaní reagenčných súprav z Inventára nájdete v odseku Vymazanie

súprav fľašiek z Inventára na strane B-123.

o

Na kontrolu stavu jednotlivých reagenčných súprav použite Overview > Tests >
ikona testu.

a Postup získania celkového prehľadu o momentálne definovaných
reagenčných súpravách
1 Zvoľte Utilities > Inventory.
Zobrazí sa zoznam súprav fľašiek Bottle sets. Zoznam obsahuje informácie o
všetkých súpravách fľašiek, ktoré sú definované na niektorom z diskov
používaných prístrojom cobas c111. Týka sa to aj súprav, ktoré boli odstránené z
disku, ale neboli prázdne, alebo súprav, ktorých dátum spotreby ešte nevypršal.
A

B

C

A

Počet zostávajúcich testov

B

ID reagenčného disku, na ktorom je

C

R označuje, že súprava bola odstránená
z disku.

súprava definovaná.
Obrázok B-4

2 Označte súpravu a stlačte

.

Na obrazovke sa objavia detaily o súprave.
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3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia informácie o súprave, kalibrácii a kontrole kvality.
4 Stlačte
, aby ste zatvorili okná. Vráťte sa na záložku Utilities (Užívateľské
nastavenia).

a Postup skontrolovania stavu jednotlivých reagenčných súprav
1 Zvoľte Overview >

.

2 Skontrolujte farby tlačidiel reagenčných súprav.

A

B
A

Stlačte, aby ste pridali reagenčnú

B

súpravu.

Stlačte, aby ste zobrazili obsah disku v
tabuľke.

Obrázok B-5

Interpretácia farieb

Farba

Význam

Možné činnosti

S touto reagenčnou súpravou nie je
možné vykonať žiadne stanovenie.
Počet možných stanovení je 0.

Vymeňte reagenčnú súpravu.

Súprava nie je kompletná.

Pridajte chýbajúcu reagenciu.

Test je potrebné nakalibrovať.

Vykonajte kalibráciu.

S touto súpravou môžete vykonať
menej ako 10% pôvodného počtu
stanovení.

Čo najskôr vložte novú reagenčnú
súpravu.

Uplynul dátum exspirácie.
Je nutné vykonať kontrolu kvality
alebo jej výsledok nebol
akceptovaný.

Čo najskôr vykonajte kontrolu kvality
alebo akceptujte výsledok.

Bola importovaná novšia verzia
aplikácie.

Nainštalujte novú verziu aplikácie.

Tento test vývojového kanálu beží
bez použitia extra premývacích
cyklov.

Aktivujte extra premývací cyklus.
Roche odporúča vždy používať extra
premývacie cykly spolu s aplikáciami
vývojových kanálov a zároveň vždy
vkladať doplnkový čistiaci roztok,
keď sa používajú testy s extra
premývacími cyklami.
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Farba

Zobrazenie detailných
informácií o reagenčnej
súprave

Význam

Možné činnosti

Pripravené na použitie.

Momentálne sa nevyžaduje žiadna
akcia.

Neexistuje aplikácia, ktorá používa
túto reagenčnú súpravu.

Pridajte chýbajúcu aplikáciu.

Požadovaný riediaci alebo čistiaci
roztok nie je v analyzátore.

Vložte chýbajúcu tekutinu.

3 Stlačte tlačidlo s názvom reagencie.
Na obrazovke sa objavia detaily o vybranej reagencii.

A

A

Popis stavu

Obrázok B-6
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Príprava reagencií
Počas prípravy môžete vymeniť reagencie, ktoré sú prázdne, alebo ktorým uplynul
dátum exspirácie alebo pridáte nové reagencie.
Nesprávne výsledky v dôsledku nečistôt a prenosu (carry-over)
Stopy analytov alebo činidiel sa môžu preniesť z jedného stanovenia na druhé pri
opakovanom používaní uzáverov fľašiek.

VAROVANIE

Neodstraňujte reagenčné fľašky, ktoré nie sú prázdne, s úmyslom ich neskôr opäť
vložiť.

a Postup prípravy reagencií
1 Zvoľte Overview > Tests.
Príprava reagenčnej súpravy

2 Obstarajte si reagenčné súpravy, ktoré chcete pridať alebo vymeniť.
Pri vkladaní reagenčnej súpravy sa snažte použiť rovnakú šaržu ako pri starej
súprave. (Týmto spôsobom, ak pracujete s postupnosťou kalibrácie Each Lot and
Interval (Každá šarža a interval), sa vyhnete nutnosti vykonať kalibráciu.)

Odstránenie reagenčnej
súpravy

3 Označte reagenciu, ktorú chcete odstrániť.
4 Stlačte

.

Systém premiestni prvú fľašku súpravy do reagenčnej stanice.
5 Počkajte, kým sa LED dióda hlavného krytu nerozsvieti na zeleno.
Zobrazí sa správa, ktorá vás bude žiadať o otvorenie hlavného krytu a odstránenie
fľašky.
6 Otvorte hlavný kryt a odstráňte fľašku.

7 Stlačte

, aby ste potvrdili odstránenie.

Systém neskontroluje, či ste skutočne fľašku odstránili.
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8 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Existuje ďalšia fľaška
patriaca do súpravy:

Systém premiestni túto fľašku do reagenčnej stanice.
Systém vás požiada o odstránenie fľašky.
1. Vyberte fľašu.
2. Stlačte
, aby ste potvrdili odstránenie.
3. Začnite pridávať novú reagenčnú súpravu.

Všetky fľašky súpravy boli
odstránené:

1. Začnite pridávať novú reagenčnú súpravu.

Na obrazovke sa znovu objavia tlačidlá reprezentujúce reagenčné súpravy.
Tlačidlo odstránenej súpravy sa už nezobrazí. Ak ste neodstránili všetky fľašky
súpravy, reagenčná súprava bude zablokovaná, jej tlačidlo bude červené.
Pridanie reagenčnej súpravy

9 Otvore hlavný kryt, ak je to nutné.
10 Stlačte

.

Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu fľašky.
11 Naskenujte čiarový kód fľašky.
Pri skenovaní myslite na:
o

Nakenovanie čiarového kódu je jediný spôsob identifikovania fľašiek reagencií,
riediacich a čistiacich roztokov.

o

Ak nie je dostatok miesta pre všetky fľašky súpravy, bude vás o tom informovať
správa.

o

Nemôžete znova vložiť prázdne fľašky, ktoré už boli odstránené zo systému.
Ak by ste naskenovali takúto fľašku, správa by vás informovala o tom, že ju
nemôžete vložiť.

Systém vás požiada o umiestnenie fľašky do reagenčného disku.
Časový limit na vloženie reagenčných fľašiek
o

Systém predpokladá, že vložíte fľašku, ktorej čiarový kód bol práve
naskenovaný.

o

Reagenčnú fľašku musíte vložiť do reagenčného disku do 15 sekúnd po
naskenovaní čiarového kódu reagencie. Ak neumiestnite fľašku do 15 sekúnd,
súčasný proces identifikácie sa zruší. Budete požiadaný, aby ste opäť
oskenovali fľašku.

Nesprávne výsledky z dôvodu neumiestnenia identifikovanej reagencie
VAROVANIE

Systém predpokladá, že operátor vložil reagenciu, ktorá bol práve identifikovaná.
Ak k tomu nedôjde, môže to viesť k nesprávnym výsledkom.

12 Odstráňte uzáver z fľašky a umiestnite ju do reagenčného disku.
13 Stlačte

, aby ste potvrdili vloženie.

Systém predpokladá po potvrdení, že fľaška bol vložená, aj keď ste ju v
skutočnosti nevložili.
Systém považuje pozíciu za prázdnu po stlačení

.

Reagenčná súprava je definovaná po vložení prvej reagenčnej fľašky súpravy. Od
tejto chvíle sú reagencie súčasťou súpravy. Už s nimi nemôžete nakladať ako s
jednotlivými reagenciami.
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14 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Existuje ďalšia fľaška
patriaca do súpravy:

Systém vás požiada o oskenovanie fľašky.
1. Oskenujte fľašku.
2. Vložte fľašku.
3. Stlačte
, aby ste potvrdili vloženie.

Všetky fľašky súpravy sú
vložené:

1. Zatvorte hlavný kryt.
Na zobrazení s tlačidlami reagenčných súprav sa
objaví tlačidlo novej súpravy.

15 Na zobrazení s tlačidlami reagenčných súprav stlačte tlačidlo súpravy, ktorú ste
práve vložili.
Na obrazovke sa objavia detaily súpravy.
Popis stavu poukazuje na úkony, ktoré musíte vykonať. Ak ste práve vložili
reagenčnú súpravu, budete možno musieť vykonať iniciálnu kalibráciu a kontrolu
kvality.

A

A

Popis stavu

Obrázok B-7

16 Stlačte

.

17 Keď ste ukončili dopĺňanie a vymieňanie reagenčných súprav, stlačte
ste pokračovali ďalej v sprievodcovi Prepare.

, aby

Ak chcete pracovať s reagenčnými súpravami bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Overview >

.
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Príprava kyviet
Kyvety sa dodávajú a narába sa s nimi v kyvetových segmentoch. Každý segment
obsahuje 10 kyviet. Segmenty sú umiestnené v kyvetovom prstenci v rotore.
e Viac informácií o kyvetových segmentoch je uvedených v odseku Kyvetové segmenty na

strane A-57.
Pre informácie o kyvetovom prstenci pozri Kyvetový prstenec na strane A-61.

Každý segment v kyvetovom prstenci má svoje tlačidlo na obrazovke.
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane B-6.

o

Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom na strane B-5.

a Postup prípravy kyviet
Kontrola stavu kyviet

1 Skontrolujte farbu tlačidla kyvetového segmentu.
Obrazovku s kyvetami môžete obnoviť stlačením . (Ak boli nejaké objednávky
neukončené, stlačenie tohto tlačidla zároveň spustí ich spracovanie.)

Interpretácia zobrazenia

Číslo na tlačidle označuje, koľko kyviet môžete použiť.
Ikona

Význam

Možné činnosti

Všetky kyvety sú už použité.

Vymeňte segment.

Maximálne dve kyvety môžu byť
použité.
Viac než dve kyvety môžu byť
použité.

Výmena kyvetových segmentov

Momentálne sa nevyžaduje žiadna
akcia.

2 Stlačte tlačidlo s číslom segmentu.
Obrazovka vás informuje o tom, že systém je pripravený na manipuláciu s
kyvetami.
3 Počkajte, kým sa LED dióda hlavného krytu nerozsvieti na zeleno.
4 Otvorte hlavný kryt.
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5 Odstráňte segment a narábajte s ním ako s biologicky nebezpečným odpadom.
Nesprávne výsledky z dôvodu poškrabaných alebo znečistených kyviet
Škrabance a nečistoty na kyvetách skresľujú merania.
VAROVANIE

Nedotýkajte sa kyviet a uistite sa, že počas práce s nimi sa ony nedotýkajú iných
predmetov.

6 Vložte nový kyvetový segment.
7 Stlačte

, aby ste potvrdili vymenenie.

(Stlačte

, ak ste odstránili segment bez toho, aby ste ho nahradili.)

8 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete vymeniť ďalší segment:

Zopakujte kroky 2 až 7.

Toto bol posledný segment, ktorý ste chceli vymeniť:

Zatvorte hlavný kryt.

9 Keď ste ukončili vymieňanie kyviet, stlačte
sprievodcovi Prepare.

, aby ste pokračovali ďalej v

Ak chcete pracovať s kyvetovými segmentami bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Overview >

. Systém musí byť v režime Standby.

Miešanie reagencií
Reagencie, ktoré obsahujú latexové granule, napr. D-Dimer, vyžadujú periodické
miešanie. Interval miešania je súčasťou definícií aplikácie a nemôže byť zmenený
alebo vymazaný používateľom. Systém každých 30 minút kontroluje reagenčné
súpravy, aby našiel tie, ktoré vyžadujú miešanie.
V rámci prípravnej fázy Prepare sa na obrazovke objaví zoznam všetkých
reagenčných súprav, ktoré majú definovaný interval miešania.
a Postup spustenia miešania
1 Označte reagenčné súpravy, ktoré chcete, aby boli miešané.
Ak pracujete so sprievodcom prípravou Prepare, reagenčné súpravy, ktoré
potrebujú miešanie, sú automaticky vybrané.
2 Stlačte

.

Spustí sa miešanie. Na obrazovke sa objavia informácie o priebehu miešania.
(Ak sa nachádza v súprave viac ako jedna fľaška s definovaným intervalom
miešania, bude takisto pomiešaná bez ohľadu na to, či to je potrebné.)
3 Keď je miešanie ukončené, stlačte
4 Stlačte

, aby ste zatvorili okno.

a pokračujte ďalej v sprievodcovi Prepare.

Ak chcete spustiť miešanie reagencií bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Overview >
. Stlačte tlačidlo reagenčnej súpravy a potom
musí byť v režime Standby.

. Systém
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Vykonávanie kalibrácií (Prípravná fáza)
V tejto fáze systém skontroluje všetky kalibrácie, aby našiel tie, ktoré je nutné
vykonať.
e Prehľad kalibrácií je uvedený v odseku Kalibrácia na strane A-26.

Detaily o vykonávaní individuálnych kalibrácií nájdete v odseku Vykonávanie kalibrácií
na strane B-60.

Podľa predvoleného nastavenia sú všetky kalibrácie, ktorým vypršala alebo v
najbližšej dobe vyprší platnosť, brané do úvahy počas prípravnej fázy.
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

Zápal kože spôsobený kontaktom s činidlami
Priamy kontakt s činidlami môže spôsobiť svrbenie, zápal alebo poleptanie kože.
VAROVANIE

Pri manipulácii s činidlami sa uistite, že máte na sebe ochranné pomôcky a dbajte na
varovania uvedené v príbalovom letáku.
Nesprávne výsledky z dôvodu vypršania platnosti kalibrácie
Kalibrácie sa vykonávajú, aby kompenzovali časom vznikajúce zmeny reagencií a
meracích systémov. Nevykonanie kalibrácií po vypršaní ich splatnosti môže mať za
následok nesprávne výsledky.
Kalibrácie vykonávajte hneď po vypršaní ich platnosti.
Nesprávne výsledky z dôvodu zlého umiestnenia skúmavky
Uistite sa, že ste umiestnili kalibratory na určené miesta.
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a Postup spustenia kalibrácií
Na obrazovke sa objavia všetky aktívne testy.
Kontrola kalibrácií za účelom
nájdenia tých, ktoré je nutné
vykonať

1 Skontrolujte farby tlačidiel s názvami testov.

A
A

B

Stlačte, aby ste zrušili výber všetkých

B

testov, ktoré potrebujú kalibráciu.

Stlačte, aby ste zrušili výber všetkých
testov, ktoré potrebujú kalibráciu v
najbližšom období.

Obrázok B-8

Interpretácia farieb

Farba

Význam

Možné činnosti

Systém nemôže merať žiadnu
vzorku. Možné príčiny:

Úprava výberu

Je nutná iniciálna kalibrácia.

Vykonajte kalibráciu.

Kalibrácia zlyhala.

Skontrolujte symboly, aby ste zistili,
prečo kalibrácia zlyhala. Ak je to
nutné, zopakujte kalibráciu.

Kalibrácia bola úspešne vykonaná,
ale jej výsledky ešte neboli
akceptované.

Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Je nutné vykonať kontrolu kvality.

Čo najskôr vykonajte kontrolu
kvality.

Kalibrácia je OK. Jej výsledky boli
akceptované.

Momentálne sa nevyžaduje žiadna
akcia.

Kalibrácia je OK. Vzťahuje sa na
reagenčnú súpravu, ktorá nie je
aktívna.

Momentálne sa nevyžaduje žiadna
akcia.

Podľa predvoleného nastavenia sú všetky testy, ktorým vypršala alebo v
najbližšej dobe vyprší platnosť kalibrácie, automaticky označené. Tento výber
môžete zrušiť stlačením
,
alebo tlačidla s názvom testu.
Ak nevykonáte kalibráciu testu, ktorej platnosť vypršala, test bude zablokovaný.
Tento test nemôžete vykonať.
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Vykonávanie kalibrácií

2 Na zobrazení s ponukou testov stlačte

.

Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých potrebných kalibrátorov spolu s ich
umiestnením.
A

B C

D
E

A

Pozícia v oblasti vzoriek, kde umiestniť

D

kalibrátor.

Nie je dostatok voľných miest, systém
navrhuje použiť obsadené pozície.

B

Číslo šarže

C

Kalibrátor s najvyššou koncentráciou

E

Kalibrátor s najnižšou koncentráciou

Obrázok B-9

o

Systém najprv využije voľné pozície, ak nie je dostatok voľných pozícií,
navrhne použiť obsadené pozície. Momentálne vložené skúmavky by ste
museli nahradiť skúmavkami s kalibrátormi.

o

U absorbančných testov, ktoré vyžadujú niekoľko kalibrátorov, sú kalibrátory
zoradené podľa ich koncentrácie, začínajúc s najvyššou.

Kalibrátory s niekoľkými koncentráciami sú zoradené podľa ich koncentrácie,
začínajúc s tým s najvyššou koncentráciou. Sú zobrazené následovne:
Počet kalibrátorov

Zobrazená informácia

1

Pozícia, meno, číslo šarže

2

1. Pozícia, meno, najvyššia koncentrácia
2. Pozícia, meno, číslo šarže

Viac než 2

1.
2.
3.
4.

Pozícia, meno, najvyššia koncentrácia
Pozícia, meno, číslo šarže
…
Pozícia, meno, najnižšia koncentrácia

3 Pripravte si kalibrátory.
4 Umiestnite kalibrátory na pozície v oblasti vzoriek ako je určené v zozname
umiestnení.
5 Stlačte
6 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.
, aby sa spustila kalibrácia.

7 Vyberte Workplace > Calibrations, aby ste skontrolovali stav kalibrácií.
Vyhodnotenie výsledkov

8 Vyhodnoťte výsledky.
e Pozri Vyhodnotenie výsledkov kalibrácie na strane B-65.
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Ak chcete spustiť kalibrácie bez použita sprievodcu Prepare:
Zvoľte Workplace > Calibrations >

Koniec prípravnej fázy

.

Prístroj je teraz pripravený na analyzovanie vzoriek.
Možno budete chcieť vykonať kontrolu kvality pred analýzou vzoriek.
e Pozri Vykonávanie kontroly kvality na strane B-69.
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Analýza vzoriek
Bezpečnostné informácie
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane B-6.

o

Strata zraku na strane B-6.

Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatočnej prípravy vzoriek
VAROVANIE

Vzorka obsahujúca zrazeniny môže upchať ihlu. Vzorka obsahujúca bubliny alebo
penu, môže zapríčiniť chyby pri detekcii a pipetovanie vzduchu. Následne sa môžu
vygenerovať chybné výsledky.
Venujte dostatočnú pozornosť príprave vzoriek.
Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatku tekutiny
Nedostatok tekutiny môže viesť k nepresnému pipetovaniu a následne k nesprávnym
výsledkom.
Vždy naplňte skúmavky dostatočným množstvom tekutiny, minimálne takým, aby po
skončení pipetovania zostal v skúmavke mŕtvy objem.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.

Časový limit na umiestnenie vzoriek
Systém predpokladá, že vložíte skúmavku, ktorú ste práve identifikovali.
Musíte umiestniť vzorku do oblasti vzoriek do 10 sekúnd po potvrdení vybraného
testu. Ak neumiestnite skúmavku so vzorkou do 10 sekúnd, súčasný proces
identifikácie sa zruší. Opäť budete musieť identifikovať skúmavku so vzorkou.
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Krátky sprievodca
V nasledujúcej tabuľke je prehľad úloh, ktoré budete zvyčajne vykonávať, ak chcete
analyzovať vzorku.
Krok

Postup

1

Ak pracujete s čiarovými kódmi vzoriek:

Identifikujte vzorku.

1. Naskenujte čiarový kód pomocou skenera
čiarových kódov.

Ak pracujete bez čiarových kódov, napíšte ID
vzorky pomocou dotykovej klávesnice.
1. Stlačte
.
2. Napíšte ID.
3. Stlačte
.

2

Zvoľte testy, výpočty (Ratio) a
profily.
Tento krok nemusíte vykonať,
ak nastavenie pracovného
postupu Working Mode je
Host. (Utilities >
Configuration > Workflow.)

3

Umiestnite vzorku

1. Stlačte záložku, aby ste označili panel s testom
(ak je to nutné).
2. Stlačte tlačidlo s aktívnym testom, výpočtom
(Ratio) alebo profilom, aby ste ho označili. Ak
chcete zrušiť označenie, stlačte označenú
položku.
3. Stlačte
.

1. Umiestnite vzorku na akúkoľvek voľnú pozíciu
v oblasti vzoriek.
Vzorku musíte umiestniť do 10 sekúnd po
stlačení
. Ak neumiestnite skúmavku so
vzorkou do 10 sekúnd, súčasný proces
identifikácie sa zruší. Opäť budete musieť
identifikovať skúmavku so vzorkou.

4

Spustite proces.

Tabuľka B-3

Stlačte

.

Postup analyzovania vzoriek
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Krok

Postup

5

Vyhodnoťte výsledky.

1. Zvoľte Workplace > Results.
2. Vyhodnoťte výsledok (Môžete akceptovať
výsledok alebo znova vykonať stanovenie).

6

Odstráňte vzorky.

1. Stlačte záložku Overview.
2. Skontrolujte stav tlačidla s číslom skúmavky,
ktorú chcete odstrániť.
3. Ak je tlačidlo s číslom skúmavky zelené,
odstráňte skúmavku.

Tabuľka B-3

Postup analyzovania vzoriek
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Nastavenie systému a definície objednávok
Postup definovania objednávok závisí na niekoľkých nastaveniach:
f
Working Mode (pracovný
režim)

Utilities > Configuration > Workflow
Pracovný režim definuje spôsob, akým si vyberáte testy pri zadávaní objednávok.
o

Použite Manual (manuálne), ak používate prístroj cobas c111 ako samostatný
systém.
Počas zadávania objednávok sa na obrazovke objaví zoznam testov, z ktorého si
môžete vybrať testy, ktoré chcete vykonať. V prípade potreby máte v tejto fáze
možnosť zmeniť detaily objednávky.

o

Použite Host, ak je prístroj cobas c111 pripojený k hlavnému počítaču alebo k
počítaču s cobas c111 Printer Tool.
Objednávky sú automaticky zadávané, zoznam s testami sa neobjaví. Po
identifikovaní vzorky vás systém požiada, aby ste ju vložili.

Sample Barcode (čiarový kód
vzorky)
Order Mode (režim
objednávania)

Použite On, ak pracujete len so vzorkami označenými čiarovými kódmi. Pri zadávaní
objednávok sa okno s manuálnym zadávaním ID vzoriek nezobrazí.
Režim objednávania odráža spôsob, akým si organizujete testy na obrazovke.
Zvoľte Easy, ak sa reagencie zmestia do jedného alebo dvoch reagenčných diskov a
vy pracujete na obrazovke s jedným testovacím panelom (Na tomto paneli môžete
zadať až 25 testov a profilov).
Zvoľte Full, ak máte rozdelené reagencie do niekoľkých (max. ôsmich) reagenčných
diskov a ak pracujete prevažne so špecifickou skupinou testov, napr. testy v
núdzových situáciách alebo vzoriek diabetikov. Každému panelu (záložke) môžete
priradiť až 20 testov a profilov.
e Pozri Priradenie testov ku záložkám s testami na strane B-122.

Sample ID Handling
(Nastavenie spracovania ID
vzoriek)

The sample ID is an identifier of up to 23 alphanumeric characters that is unique
within a whole organization, for example the hospital. It cannot be changed once the
order is saved. This ID is used for communication with a laboratory information
system.
The order ID is an identifier of up to 23 alphanumeric characters that is unique within
the laboratory. In practice, this could for example be an autonumber followed by the
patient name.
Because there is limited space when displaying lists on screen, Roche recommend to
limit the IDs to 13 characters.

If you work with one ID only, the sample ID is used as the order ID as well. There
exists a fixed relation between the sample and order IDs. Make sure this ID is unique
within the cobas c111 instrument.
o

Použite Order ID = Sample ID (ID objednávky = ID vzorky), ak chcete, aby
systém automaticky priraďoval objednávkam ID, ktoré je zhodné s ID vzoriek.

o

Použite Independent IDs (nezávislé ID), ak chcete, aby ste zadávali ID vzorky a
ID objednávky nezávisle od seba.

o

Použite Grouped Sample ID (skupinové ID vzoriek), ak chcete, aby systém
použil rovnaké ID pre vzorku a objednávku ako konštantnú súčasť akejkoľvek
objednávky s danou vzorkou a aby automaticky pripojil poradové číslo k ID
každej objednávky.
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Auto Order-ID (automatické
ID objednávky)

Použite On, ak chcete, aby ID novej objednávky bolo o jedno číslo väčšie ako
predchádzajúcej. (Musíte zadať len číslo prvej objednávky v pracovnej zmene.)
Ak použijete On pri tomto nastavení, použite Off pri Order ID = Sample ID.

Zadávanie objednávok
Predpoklady

o

Všetky prípravné úlohy sú ukončené.

o

Požadované testy sú nainštalované v systéme a pripravené na použitie (vykonaná
kalibrácia a kontrola kvality).

o

Stav systému je buď Standby alebo Operating.

o

Aspoň jedna pozícia je v oblasti vzoriek voľná.

o

Pre každý test a vzorku môže byť zadaná iba jedna objednávka.

o

Riedenie po analytickom spracovaní je vopred definované v definícii aplikácie.

Nesprávne výsledky z dôvodu klesajúcej kvality vzoriek
VAROVANIE

Vyparovanie tekutiny zo vzorky môže mať za následok nameranie nesprávnych
výsledkov. Pri teplote okolia väčšej ako 25 °C spustite spracovanie okamžite po
umiestnení vzorky a zadaní objednávky. Keď je spracovanie objednávky ukončené,
okamžite odstráňte vzorku z oblasti vzoriek.
Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatku tekutiny

VAROVANIE

Nedostatok tekutiny môže viesť k nepresnému pipetovaniu a následne k nesprávnym
výsledkom.
Vždy naplňte skúmavky dostatočným množstvom tekutiny, minimálne takým, aby po
skončení pipetovania zostal v skúmavke mŕtvy objem.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.

Nesprávne výsledky spôsobené nevhodným umiestnením skúmavky a nádobky
Nevhodné umiestnenie skúmavky a nádobky môže viesť k nepresnému pipetovaniu a
následne k nesprávnym výsledkom.
Uistite sa, že primárne skúmavky sú umiestnené presne v strede a dokonale
vertikálne v držiakoch v oblasti vzoriek a že sú pevne zasunuté.
Uistite sa, že sekundárne skúmavky sú umiestnené v strede na primárnych
skúmavkách a že na nich ležia celým povrchom.
UPOZORNENIE

Poškodenie ihly a porucha prístroja z dôvodu neodstránenia uzáverov z
primárnych skúmaviek
Pipetovacia ihla nie je navrhnutá tak, aby mohla prepichnúť uzávery skúmaviek. Môže
sa poškodiť pri pokuse prepichnúť uzáver skúmavky, čo môže mať za následok
poruchu prístroja.
Vždy odstráňte uzávery primárnych skúmaviek predtým, ako ich vložíte do prístroja.
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Definovanie rutinných objednávok
a Postup zadania objednávky
1 Zvoľte Overview > Order.
Systém vás požiada o identifikáciu vzorky.
2 Identifikujte vzorku. Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Pracujete s čiarovými kódmi vzoriek:

Použite skener čiarových kódov na
naskenovanie čiarového kódu.

Nepracujete so čiarovými kódmi vzoriek
alebo ak sa čiarový kód nedá z nejakého
dôvodu prečítať:

1. Stlačte
.
2. Napíšte ID vzorky a stlačte
.
3. Napíšte ID objednávky a stlačte

.

Poznámka: Tento krok je nevyhnutný,
len ak nie je Sample ID Handling
(Nastavenie spracovania ID vzoriek)
nastavené ako Order ID = Sample ID.

Na obrazovke sa objavia všetky aktívne testy, profily a pomery. Všimnite si, že
všetky aplikácie profilov alebo výpočtov musia byť nainštalované, aby boli
aktívne.
(Ak nastavenie pracovného postupu Working Mode je Host, toto zobrazenie sa
neobjaví. Utilities > Configuration > Workflow.)

A

B

C

A

Easy (jednoduchý) režim, všetky testy
sa zmestia na jedno zobrazenie.

B

C

Full (plný) režim. Testy sú rozmiestnené
na niekoľkých paneloch (záložkách).

Záložky označené hviezdičkou obsahujú
vybraný test.

Obrázok B-10
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Interpretácia farieb

Test je zablokovaný pre jeden z týchto dôvodov:
o
o
o

Kalibrácia zlyhala.
Je nutná iniciálna kalibrácia.
Reagencie v reagenčnej súpravu sú prázdne (počet možných stanovení je
0) alebo chýba reagenčná fľaška (nekompletná reagenčná súprava).

Dátum exspirácie testu vypršal.
Zostáva už len zopár stanovení.
Je nutné vykonať kontrolu kvality alebo jej výsledok nebol akceptovaný.
Bola importovaná novšia verzia aplikácie.
Vývojový kanál: Extra premývací cyklus chýba.
Test je pripravený na použitie.
Test je zadaný, ale reagencie nie sú v analyzátore.
Požadovaný riediaci alebo čistiaci roztok nie je v analyzátore.

Testy sú zoradené v abecednom poradí. Profily sú uvedené pred testami. Profily
majú farbu testov, ktoré k nim patria.
3 Označte jeden alebo niekoľko testov, profilov a pomerov.
Môžete označiť položky z viac ako jednej záložky. (Položka môže byť obsiahnutá
vo viacerých štítkoch. Ak je označená v jednom, automaticky bude označená aj v
iných.)
Záložky s vybranými položkami sú označené hviezdičkou (*).
4 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

5 Počkajte, kým sa LED dióda oblasti vzoriek nerozsvieti na zeleno. (Nepracujete v
oblasti vzoriek, ak LED dióda bliká a je žltá.)
Systém vás požiada o vloženie vzorky do prístroja.
6 Umiestnite vzorku na akúkoľvek voľnú pozíciu v oblasti vzoriek.
Časový limit na umiestnenie vzoriek
Musíte umiestniť vzorku do oblasti vzoriek do 10 sekúnd po potvrdení vybraného
testu. Ak neumiestnite skúmavku so vzorkou do 10 sekúnd, súčasný proces
identifikácie sa zruší. Opäť budete musieť identifikovať skúmavku so vzorkou.
Nesprávne výsledky z dôvodu neumiestnenia identifikovanej vzorky
VAROVANIE

Systém predpokladá, že operátor vložil vzorku, ktorá bola práve identifikovaná. Ak
k tomu nedôjde, môže to viesť k nesprávnym výsledkom.

Systém registruje, kde ste umiestnili vzorku a spojí túto pozíciu s objednávkou,
ktorú ste práve zadali.
Opäť sa objaví zobrazenie pre identifikovanie vzoriek. Teraz môžete začať
zadávať ďalšiu objednávku. (Ak nie sú žiadne voľné pozície pre vzorky, tak sa
namiesto toho objaví zobrazenie s výberom testov.)
7 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete zadať ďalšiu objednávku:

Identifikujte vzorku a zopakujte postup
zadávania objednávky.

Nechcete zadať ďalšie objednávky:

Stlačte

, aby ste zavreli zobrazenie.
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8 Stlačte

, aby ste spustili spracovanie.

e Pozri Spustenie spracovania na strane B-45.

Ak ste zadali objednávku, keď systém spracovával iné objednávky, nové
objednávky budú automaticky spracované bez stlačenia .

Poradie spracovania

o

Roche odporúča, aby ste vždy vložili extra čistiaci roztok, pokiaľ používate testy s
extra premývacimi cyklami.

o

Roche Diagnostics Ltd. nesie iba obmedzenú zodpovednosť za používanie
prístroja cobas c111 v spojení s cobas c111 Development Channel Programming
Software. Podrobnejšie informácie o tejto záležitosti nájdete v najnovšej verzii
registračného formuláru Development Channel Registration Form cobas c111 a v
návode na obsluhu vývojového kanálu cobas c111.

Keď prvýkrát začnete spracovávať objednávky, objednávka vzorky umiestnenej
najviac naľavo v oblasti vzoriek bude spracovaná ako prvá. Ostatné budú nasledovať
v poradí zľava doprava. Keď už prebieha spracovanie, objednávky sú spracované
podľa sekvencie, v akej boli zadané.
Opakované stanovenia rutinných objednávok sa vykonávajú pred rutinnými
objednávkami.
e Pozri Opakovanie stanovení (Repeat) na strane B-56.

Pozri Opakovanie stanovení s iným riedením (Rerun) na strane B-57.

Zadávanie STAT objednávok
STAT objednávky sú zadávané rovnakým spôsobom ako rutinné objednávky.
a Postup zadania STAT objednávky
1 Na záložke Overview stlačte STAT.
2 Pokračujte, ako keby ste zadávali rutinnú objednávku.
e Pozri Definovanie rutinných objednávok na strane B-40.

Ak nie je miesto v oblasti vzoriek
Odstráňte akékoľvek skúmavky, ktorých tlačidlo je zelené.

Poradie spracovania

.

Ak ste zadali STAT objednávku a spustili jej spracovanie, systém reaguje nasledovne:
o

Existujúce statimové objednávky sú spracované ako prvé.

o

Spustené stanovenia rutinných objednávok sú dokončené.

o

Opakované stanovenia STAT objednávok sú považované za normálne STAT
objednávky. (Objednávka, ktorá bola zadaná ako prvá, bude vykonaná ako prvá.)

o

Opakované stanovenia rutinných objednávok sa vykonávajú pred rutinnými
objednávkami.
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Rozpoznanie STAT objednávok
na obrazovke

Na záložke Overview sú tlačidlá s číslami skúmaviek, ktoré majú byť spracované
ako STAT objednávky, označené širokým okrajom.

Obrázok B-11

Príklad ikony so STAT objednávkou

V zozname objednávok (Workplace > Orders) sú STAT objednávky označené
hviezdičkou (*).

Zmenenie objednávky
Môžete zmeniť objednávky, ktoré buď ešte neboli spracované alebo ktoré už sú úplne
spracované. (K objednávkam môžete kedykoľvek pridať ďalšie testy.)
Postup zmeny objednávky závisí na tom, či je ešte skúmavka so vzorkou v prístroji
alebo nie.
Postup zmeny objednávky, v prípade že skúmavka nie je v oblasti vzoriek, je v
podstate rovnaký ako postup pri zadávaní novej objednávky.
a Postup zmenenia objednávky
1 Identifikujte vzorku.
Ak je vzorka stále v prístroji

o

Na záložke Overview stlačte tlačidlo pre skúmavku, ktorá patrí do
objednávky a ktorú chcete zmeniť.
Na obrazovke sa objavia detaily o objednávke a vzorke.

o

Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka s výberom testov.
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Ak vzorka nie je v prístroji

o

Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak bol východiskový bod

Vykonajte tieto kroky

Overview > Order

Systém vás požiada o oskenovanie vzorky alebo ručné
zadanie jej ID.
1. Identifikujte vzorku buď naskenovaním jej
čiarového kódu alebo ručným zadaním ID vzorky.
Ak bol rovnaký čiarový kód naskenovaný už
predtým (počas daného dňa) alebo ste použili
rovnaké ID vzorky ako v pôvodnej objednávke,
systém rozpozná pôvodnú objednávku a zobrazí
informácie o nej.
2. Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka s výberom testov.
Workplace > Orders

Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých objednávok.
1. Označte objednávku, ktorú chcete zmeniť.
.
2. Stlačte
Na obrazovke sa objaví ponuka s výberom testov.

2 Vyberte testy.
o

Stlačte tlačidlo dostupného testu, aby ste ho označili.

o

Ak chcete zrušiť označenie, stlačte tlačidlo označeného testu. (Testy, ktoré sú
už naplánované, nemôžu byť zrušené.)

3 Stlačte
Ak je vzorka stále v prístroji

, aby ste potvrdili výber.

Zobrazí sa správa, ktorá ukáže pozíciu vzorky.
o

Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.

Objaví sa zobrazenie s detailmi o objednávke a vzorke.
o
Ak vzorka nie je v prístroji

Stlačte

pre návrat na predošlé zobrazenie.

Systém vás požiada o vloženie vzorky.
o

Vložte vzorku do oblasti vzoriek.
Zoznam objednávok sa znovu objaví.

4 Systém opätovne naplánuje objednávku a spracuje je ako normálnu.
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Spustenie spracovania
a Postup spustenia spracovania objednávky
1 Stlačte tlačidlo

.

Systém skontroluje, či je dostatok kyviet a či sú všetky požadované reagencie v
reagenčnom disku.
Ak čokoľvek z tohto nie je splnené, objaví sa zobrazenie informujúce vás o tom,
čo chýba.

Poradie spracovania

Keď prvýkrát začnete spracovávať objednávky, objednávka vzorky umiestnenej
najviac naľavo v oblasti vzoriek bude spracovaná ako prvá. Ostatné budú nasledovať
v poradí zľava doprava. Keď už prebieha spracovanie, objednávky sú spracované
podľa sekvencie, v akej boli zadané.
Opakované stanovenia rutinných objednávok sa vykonávajú pred rutinnými
objednávkami.

Sledovanie priebehu analýzy
Počas obsluhy by ste mali pravidelne kontrolovať nasledujúce položky:
o

Stav tlačidiel na štítku Overview

o

Signalizačné LED diódy

Kontrolovanie stavu skúmavky
a Postup skontrolovania stavu vzorky
1 Stlačte záložku Overview.

A
B
C
D

A

Tlačidlá s číslami skúmaviek

B

informácie o testoch, ktoré sú spojené
so zadanými objednávkami

C

informácie o výsledkoch, ktoré sú
spojené so zadanými objednávkami

D

Výstražná LED dióda

Obrázok B-12
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Interpretácia tlačidiel pre
skúmavky

Ikona

Význam

Možné činnosti

1

Číslo na tlačidle popisuje
polohu skúmavky v oblasti
vzoriek.

n/a

Tlačidlo pre skúmavku so
širokým okrajom predstavuje
STAT objednávku.

n/a

Všetky testy sú akceptované.

Môžete vybrať skúmavku.

Všetky testy sú napipetované.

Môžete vybrať skúmavku.

1!

Všetky testy sú ukončené, ale
ešte nie sú akceptované.

Vyhodnoťte výsledky.

1!

Všetky zostávajúce testy sú
zablokované, pretože:

1
1*

Nie je dostatok vzorky.

1. Vyberte skúmavku a doplňte tekutinu.
Nevymažte starú objednávku!
2. Naskenujte čiarový kód vzorky alebo
napíšte rovnaké ID vzorky ako
predtým.
3. Opätovne vložte skúmavku.
Spracovanie bude pokračovať tam, kde
zastalo.
(Odstránenie vzorky a jej opätovné
vloženie znamená pre prístroj zadanie novej
objednávky. Systém si nepamätá, kde bola
vzorka umiestnená v predchádzajúcej
objednávke.)

Vzorka nebolo identifikovaná.

1. Odstráňte vzorku.
2. Naskenujte čiarový kód vzorky alebo
napíšte rovnaké ID vzorky ako
predtým.
3. Opätovne vložke vzorku na
ktorúkoľvek pozíciu.
(Odstránenie vzorky a jej opätovné
vloženie znamená pre prístroj zadanie novej
objednávky. Systém si nepamätá, kde bola
vzorka umiestnená v predchádzajúcej
objednávke.)

1

V tejto pozící sa nenachádza
žiadna vzorka.

Na túto pozíciu môžete umiestniť vzorku.

1+

Testy sú objednané.
Spracovanie ešte nezačalo.

Stále môžete zrušiť objednané testy a pridať
ďalšie testy k objednávke.

1*

Testy sú objednané.
Spracovanie začalo.

Nemôžete viac zrušiť objednané testy, ale
môžete pridať k objednávke ďalšie testy.

1?

Vzorka je identifikovaná, ale
žiadne testy ešte neboli zadané.

Tento stav by mal byť len dočasný.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Ak pracujete so zasielaním
objednávok Order Query
Mode: Príkaz ešte nebol
obdržaný z hlavného počítača.
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2 Stlačte tlačidlo pre skúmavku.
Na obrazovke sa objavia detailné informácie o stave skúmaviek.
A

B

C

D

A

Názov testu

B

Stlačte, aby ste vyhodnotili výsledky.

C

Stlačte, aby ste pridali testy k
objednávke.

D

Stlačte, aby ste vymazali objednávku.

Obrázok B-13

3 Prijmite vhodné opatrenia.
Po vymazaní aktuálnej objednávky sú kyvety a reagencie, ktoré neboli použité,
pripravené pre ďalšie použitie.

Kontrola tlačidiel popisujúcich stav prístroja
a Postup skontrolovania stavu prístroja
1 Stlačte záložku Overview.

A

A

Tlačidlá popisujúce stav prístroja

Obrázok B-14
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Význam tlačidiel popisujúcich
stav prístroja

Ikona

Stav
systému

Význam

Možné činnosti

Reagencie sú OK.

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Nie je vložený žiadny disk.

Vložte disk.

Pomocou reagenčnej súpravy
môžete vykonať menej ako 10%
pôvodného počtu stanovení alebo
dátum exspirácie súpravy vypršal.

Vložte novú reagenčnú súpravu.

Reagenčná súprava nie je
kompletná alebo reagencie sú
prázdne.

Doplňte reagenčnú súpravu alebo
ju vymeňte.

Reagenčná súprava a je
zablokovaná, pretože je nutná
kalibrácia alebo miešanie.

Vykonajte kalibráciu alebo
miešanie.

Disk nemohol byť identifikovaný.

Vyberte disk a uistite sa, že len
jeden ID štítok je odstránený.
Znovu vložte disk.

Viac ako jeden segment je
dostupný.

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Je dostupný posledný kyvetový
segment.

Čo najskôr vymeňte použité
kyvetové segmenty.

Nie sú dostupné žiadne prázdne
kyvety.

Vymeňte kyvetové segmenty.

Stlačením tlačidla Stav systému sa zobrazí ikona a farba jedného z tlačidiel
nachádzajúcich sa pod nadpisom System Status. (Ikony sú zoradené najprv
podľa farby, najvyššiu prioritu má červená, nasledovaná žltou a zelenou, a
potom podľa sekvencie, v ktorej sú vypísané nižšie.)
Analyzátor (hlavný kryt)

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stav
hlavného krytu.

Teplota chladiča reagencií a
kyvetového prstenca

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stavy
teploty.

Ventilácia oblasti vzoriek

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stav
ventilácie.

Externé nádoby s tekutinou

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status ho stlačte znovu,
aby sa objavili informácie o
nakladaní s externými nádobami s
tekutinou.

Údržba

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status ho stlačte znovu,
aby sa zobrazil zoznam činností
údržby.

Tlačiareň

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stav
tlačiarne.
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Kontrola výstražných správ
a Postup kontroly problémov počas spracovania
1 Sledujte LED diódu výstrah.
LED

Význam

Možné činnosti

Žiadna
farba
(vypnutá)

Systém nevie o žiadnych
nepotvrdených výstražných
správach.

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Žltá

Existuje minimálne jedna
nepotvrdená výstražná správa.

Čo najskôr je nutný zásah obsluhy.
Spracovanie môže pokračovať.

Červená

Existuje minimálne jedna
nepotvrdená výstražná správa.

Skontrolujte detaily správy.
Je nutný okamžitý zásah
používateľa. Inak nebude systém
môcť pokračovať v spracovaní.
Skontrolujte detaily správy.
Keď sa vygeneruje výstražná správa, zaznie zvukový signál. Hlasitosť môžete upraviť
(Utilities > Configuration > System > Volume).

2 Prijmite vhodné opatrenia.
e Viac informácií o tom ako reagovať na výstražné správy nájdete v odseku Sledovanie

výstrah na strane D-6.

Zvukový signál
Zvukový signál Vás informuje o ukončení všetkých testov a o zmene stavu systému
na režim Standby.
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Zastavenie a reštartovanie spracovania
a Postup zastavenia chodu prístroja
1 Stlačte tlačidlo

.

Na obrazovke sa objaví ponuka s niekoľkými možnosťami toho, čo môžete
zastaviť.

Obrázok B-15

Interpretácia zobrazenia

Abort (Prerušiť)

Ak sa systém nachádza v stave Operating: Okamžite sa zastavia
všetky procesy spracovania.
Pipetovania, ktoré neboli ukončené, sú považované za nedokončené.
Merania, ktoré ešte neposkytli platný výsledok, sú považované za
nedokončené.

Recover
(Obnoviť)

Ak sa systém nachádza v stave Standby alebo Stopped: Inicializujú
sa všetky systémy a moduly, ktoré nie sú momentálne pripravené.

Sampling stop
(Zastavenie
vzorkovania)

Ukončí aktuálne pipetovanie a nezačne nové.

Stop printing
(Zastavenie
tlačenia)

Zastaví aktuálne tlačenie. (Kým sa tlačenie naozaj zastaví, môže to
chvíľu trvať.)

Shutdown
(Vypnutie)

Vypne softvér prístroja cobas c111 a operačný systém.

Spracovanie môžete reštartovať stlačením

.

Táto možnosť je aktívna len v režime Standby.

Restart (Reštart) Vypne softvér prístroja cobas c111 a automaticky ho reštartuje.
Táto možnosť je aktívna len v režime Standby. Používa sa v
prípadoch, keď zmena nastavenia vyžaduje reštartovanie systému,
aby sa nastavenie stalo účinným.
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Vyberanie skúmaviek
Vzorku môžete odstrániť, keď je tlačidlo skúmavky označené na zeleno.
1
1*

.

Všetky testy sú akceptované.
Všetky testy sú napipetované.

Ak odstránite skúmavku so vzorkou predtým, ako je ukončené pipetovanie, testy,
ktoré boli už napipetované, budú vykonané normálne. Objednávka ostane
neukončená.
Výsledné detaily objednávky môžete skontrolovať v Workplace > Order >

.

e Pozri Kontrolovanie stavu skúmavky na strane B-45.
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Vyhodnotenie výsledkov vzoriek
The cobas c111 instrument provides several aids for validating results:
o

In the results list, results that fall outside predefined technical ranges are flagged.

o

You can display detailed result information that allows you to make a considered
decision.

o

Non flagged results can be accepted automatically.

o

You can print the results.

o

You can export the results and process them on an external computer.

The following ways of dealing with results are available:
o

Accept the result.

o

Re-perform the identical test (Repeat).

o

Re-perform the test using a predefined different dilution (Rerun).

Results must be accepted before they can be transmitted to a host or before they can
be automatically printed.
Results must be accepted before they can be transmitted to a host or before they can
be automatically printed.
Ratio results cannot be manually accepted. They are automatically accepted if their
constituent results are accepted.

Dôsledky označenia výsledkov symbolmi záležia na nastavení (Utilities >
Configuration > Result Handling). Nasledujúca tabuľka ukazuje ako.
Nastavenie

Význam

Sample Auto Accept (automatické
akceptovanie vzorky): On (zapnuté)

Výsledky, ktoré nie sú označené symbolom,
sú automaticky akceptované. Taktiež sú
akceptované výsledky označené symbolmi,
ktoré sú uvedené vo vopred definovanom
zozname ignorovaných symbolov.

Sample Auto Accept (automatické
akceptovanie vzorky): Off (vypnuté)

Všetky výsledky musia byť akceptované
manuálne.

Sample Accept Flags (akceptovateľné
symboly vzoriek)

Symboly, ktoré sú uvedené v tomto zozname,
budú systémom ignorované.

Tabuľka B-4

Nastavenie spracovania symbolov uvedených pri vzorkách

e Pozri Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov na strane B-165.

Existujú dva hlavné spôsoby ako vyhodnotiť výsledky:
o

Na vyhodnotenie výsledkov objednávky so vzorkou stále sa nachádzajúcou v
prístroji stlačte tlačidlo skúmavky na záložke Overview.

o

Vo všetkých ostatných situáciách vyberte Workplace > Result Review.
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a Postup vyhodnotenia výsledkov vzoriek, ktoré sú stále v prístroji
1 Na záložke Overview stlačte tlačidlo s číslom skúmavky.
Na obrazovke sa objaví zoznam výsledkov objednávky asociovanej so vzorkou.
A

B

C

D
A

E

F

Stav

C

!: Tento výsledok ešte nebol

D

Stlačte, aby ste vyhodnotili výsledky.

akceptovaný.

E

Stlačte, aby ste pridali testy k

@: Tento výsledok ešte nebol zaslaný.
B

Názov testu
->-: Zopakované

Výsledky

objednávke.
F

Stlačte, aby ste vymazali objednávku a
jej výsledky.

Obrázok B-16

2 Označte výsledok, ak sa v zozname nachádza viac ako jeden test.
3 Pokračujte s vyhodnotením v odseku Vyhodnotenie výsledkov na strane B-55.

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

B-53

5 Denná obsluha

cobas c111

Vyhodnotenie výsledkov vzoriek

a Vyhodnotenie výsledkov vzoriek v zozname výsledkov
1 Zvoľte Workplace > Result Review.
Na obrazovke sa objaví zoznam výsledkov.
B

C

D

A
E
F

G
A

Číslo objednávky

B

Stav

H
F

Tento test bol opäť vykonaný:
->-: Zopakované

!: Tento výsledok ešte nebol
akceptovaný.

-v-: Zopakované s iným riedením
G Stlačte, aby ste vyhodnotili označený

@: Tento výsledok ešte nebol zaslaný.
C

Názov testu

D

Výsledky

E

Čas, kedy bola objednávka zadaná

výsledok.
H

Stlačte, aby ste zobrazili len niektoré
druhy výsledkov (filter).

Obrázok B-17

o

Ak chcete zistiť, kedy bol vygenerovaný výsledok, stlačte

o

Výsledky, ktoré neboli vygenerované v aktuálny deň, sa zobrazia len s
dátumom ich vygenerovania. Na výsledky sa môžete pozrieť stlačením

o

Význam symbolov
Zobrazenie detailov výsledku

.

.

Ak chcete zobraziť súvisiace informácie o reagenciách, ktoré boli použité na
získanie daného výsledku, stlačte
a následne na obrazovke s detailmi
stlačte
.

e Viac informácií o symboloch je uvedených v odseku Zoznam symbolov na strane D-30.

2 Vyberte výsledok.
3 Stlačte

, aby ste zobrazili podrobné informácie o označenom výsledku.

4 Stlačte

pre návrat na predošlé zobrazenie.

Na obrazovke sa znovu objaví zoznam výsledkov.
5 Vyberte výsledok.
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Vyhodnotenie výsledkov

Systém môže byť nastavený tak, aby automaticky akceptoval výsledky, ktoré nie
sú označené symbolom. Navyše môže byť nastavený tak, aby akceptoval
výsledky označené symbolmi, ktoré sú uvedené vo vopred definovanom zozname
ignorovaných symbolov. Toto nastavenie je vhodné, ak sú symboly nakoniec
posudzované hosťovským systémom.
e Pozri Nakladanie s výsledkami na strane B-170.

Pozri Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov na strane B-165.

6 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka s výberom reakcie.
7 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Stlačte Repeat, aby ste znova vykonali stanovenie s rovnakým riedením.
e Pozri Opakovanie stanovení (Repeat) na strane B-56.

o

Stlačte Rerun, aby ste znova vykonali stanovenie s rozdielnym vopred
definovaným riedením.
e Pozri Opakovanie stanovení s iným riedením (Rerun) na strane B-57.

o

Stlačte Accept, aby ste akceptovali výsledok.
e Pozri Akceptovanie výsledkov na strane B-58.

o

Stlačte Retransmit, aby ste znova poslali výsledok na hlavný počítač. Použite
túto funkciu, ak máte podozrenie, že výsledok nebol správne uložený na
hlavnom počítači, napr. pre komunikačný problém.
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Opakovanie stanovení (Repeat)
Opakovanie

Repeat znamená zopakovať to isté stanovenie s rovnakým riedením. Zvyčajne
opakujete stanovenie, ak je výsledok označený symbolom a chcete potvrdiť
výsledok.
Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatku tekutiny

VAROVANIE

Nedostatok tekutiny môže viesť k nepresnému pipetovaniu a následne k nesprávnym
výsledkom.
Vždy naplňte skúmavky dostatočným množstvom tekutiny, minimálne takým, aby po
skončení pipetovania zostal v skúmavke mŕtvy objem.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.

a Postup zopakovania stanovenia (Repeat)
1 Vyhodnoťte výsledok.
e Ak je vzorka stále v prístroji, pozri Postup vyhodnotenia výsledkov vzoriek, ktoré sú

stále v prístroji na strane B-53.
e Ak vzorka nie je viac v prístroji, pozri Vyhodnotenie výsledkov vzoriek v zozname

výsledkov na strane B-54.

2 Stlačte Repeat.
Systém automaticky vytvorí novú objednávku a vyberie test. Následne sa vykoná
stanovenie.
V zozname výsledkov je výsledok opakovaného stanovenia zobrazený v
samostatnom riadku:

A
B

A

Prvý výsledok

B

Výsledok opakovaného stanovenia (->-)

Obrázok B-18
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Opakovanie stanovení s iným riedením (Rerun)
Opakovanie stanovenia s iným
riedením

Rerun znamená zopakovať to isté stanovenie s iným vopred definovaným riedením.
Zvyčajne zopakujete stanovenie s iným riedením, ak je výsledok mimo rozsahu.
Nesprávne výsledky z dôvodu nedostatku tekutiny

VAROVANIE

Nedostatok tekutiny môže viesť k nepresnému pipetovaniu a následne k nesprávnym
výsledkom.
Vždy naplňte skúmavky dostatočným množstvom tekutiny, minimálne takým, aby po
skončení pipetovania zostal v skúmavke mŕtvy objem.
e Pozri Skúmavky na strane A-56.

a Postup zopakovania stanovenia (Rerun)
1 Vyhodnoťte výsledok.
e Ak je vzorka stále v prístroji, pozri Postup vyhodnotenia výsledkov vzoriek, ktoré sú

stále v prístroji na strane B-53.
e Ak vzorka nie je viac v prístroji, pozri Vyhodnotenie výsledkov vzoriek v zozname

výsledkov na strane B-54.

2 Stlačte Rerun.
Systém automaticky vytvorí novú objednávku a vyberie test. (Dilučný faktor je
súčasťou definície testu a preto je automaticky zvolený. Nemôže byť zmenený.)
Následne sa vykoná stanovenie.
V zozname výsledkov je výsledok opakovaného stanovenia zobrazený v
samostatnom riadku:

A
B

A

Prvé meranie

B

Výsledok opakovaného stanovenie s
iným riedením
-v-: Zopakované s iným riedením

Obrázok B-19
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Akceptovanie výsledkov
Výsledky musia byť akceptované predtým, ako môžu byť vytlačené, zaslané na
hlavný počítač alebo vymazané.
Automatické akceptovanie

Systém môže byť nastavený tak, aby automaticky akceptoval výsledky, ktoré nie sú
označené symbolom. Navyše môže byť nastavený tak, aby akceptoval výsledky
označené symbolmi, ktoré sú uvedené v upraviteľnom zozname ignorovaných
symbolov.(Utilities > Configuration > Result Handling).
e Pozri Nakladanie s výsledkami na strane B-170.

Pozri Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov na strane B-165.

a Postup akceptovania výsledku
1 Vyhodnoťte výsledok.
e Ak je vzorka stále v prístroji, pozri Postup vyhodnotenia výsledkov vzoriek, ktoré sú

stále v prístroji na strane B-53.
e Ak vzorka nie je viac v prístroji, pozri Vyhodnotenie výsledkov vzoriek v zozname

výsledkov na strane B-54.

f

Stlačte Accept.
Zoznam výsledkov sa znovu objaví.
Výsledky získané výpočtom nemôžu byť manuálne akceptované. Sú akceptované
automaticky, ak sú všetky čiastkové výsledky, z ktorých sa skladajú, akceptované.
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Tlačenie výsledkov vzoriek
a Postup spustenia tlače výsledkov:
1 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete vytlačiť všetky výsledky
objednávky:

Zvoľte Workplace > Orders.

Chcete vytlačiť jednotlivé výsledky:

Zvoľte Workplace > Result Review.

2 Stlačte

.

Zobrazí sa ponuka, z ktorej si môžete vybrať, ktoré výsledky by mali byť
vytlačené.
3 Stlačte jedno z tlačidiel.
Stlačte List, aby ste vytlačili položky, ktoré sú práve zobrazené v zozname. Ak
bol aplikovaný filter, zoznam bude obsahovať len položky, ktoré spĺňajú kritériá
filtra a kritériá budú súčasťou názvu tlačidla.
Stlačte Detail of Order, aby ste vytlačili všetky výsledky príslušnej objednávky.
Všetky výsledky opakovaných stanovení objednávky sú vytlačené, vrátane tých,
ktoré boli akceptované skôr.

Automatická tlač

Môžete nastaviť systém tak, aby automaticky vytlačil všetky výsledky objednávky po
ich akceptovaní (Configuration > Workflow > Auto Print Results).
Ak chcete zrušiť tlač, stlačte

>

.
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Vykonávanie kalibrácií
e Prehľad konceptu kalibrácie je uvedený v odseku Kalibrácia na strane A-26.

Informácie o vykonávaní kalibrácií v prípravnej fáze Prepare sú uvedené v odseku
Vykonávanie kalibrácií (Prípravná fáza) na strane B-31.
Informácie o nastavení kalibrácie sú uvedené v odseku Zadávanie definícií kalibrátorov a
šarží na strane B-152.

Testy s kalibráciami, ktorých splatnosť vypršala, sú zablokované.
e Informácie o vyhodnotení výsledkov kalibrácie nájdete v odseku Vyhodnotenie výsledkov

kalibrácie na strane B-65.

Bezpečnostné informácie
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

Zápal kože spôsobený kontaktom s činidlami
Priamy kontakt s činidlami môže spôsobiť svrbenie, zápal alebo poleptanie kože.
VAROVANIE

Pri manipulácii s činidlami sa uistite, že máte na sebe ochranné pomôcky a dbajte na
varovania uvedené v príbalovom letáku.
Nesprávne výsledky z dôvodu vypršania platnosti kalibrácie
Kalibrácie sa vykonávajú, aby kompenzovali časom vznikajúce zmeny reagencií a
meracích systémov. Nevykonanie kalibrácií do vypršania ich splatnosti môže mať za
následok nesprávne výsledky.
Kalibrácie vykonávajte hneď po vypršaní ich platnosti.
Nesprávne výsledky z dôvodu zlého umiestnenia skúmavky
Uistite sa, že ste umiestnili kalibratory na určené miesta.
Nesprávne výsledky spôsobené nevhodným umiestnením skúmavky a nádobky
Nevhodné umiestnenie skúmavky a nádobky môže viesť k nepresnému pipetovaniu a
následne k nesprávnym výsledkom.
Uistite sa, že primárne skúmavky sú umiestnené presne v strede a dokonale
vertikálne v držiakoch v oblasti vzoriek a že sú pevne zasunuté.
Uistite sa, že sekundárne skúmavky sú umiestnené v strede na primárnych
skúmavkách a že na nich ležia celým povrchom.
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Krátky sprievodca
V nasledujúcej tabuľke sú popísané kroky, z ktorých sa skladá proces kalibrácie.
Krok

1

2

Postup

Vykonajte kalibrácie.
Vykonajte všetký kalibrácie,
ktorých splatnosť vypršala.

1. Zvoľte Workplace > Calibrations >
.
2. Stlačte
, aby ste vybrali všetky testy, ktoré
potrebujú momentálne kalibrovať.
3. Skontrolujte, a ak je to nutné, vytlačte zoznam
umiestnení.
4. Pripravte si a umiestnite kalibrátory podľa
zoznamu.
5. Stlačte
.

Vykonajte všetky kalibrácie,
ktorých splatnosť vyprší v
najbližšom období.

1. Zvoľte Workplace > Calibrations >
.
2. Stlačte
, aby ste vybrali všetky testy, ktoré
vyžadujú kalibráciu v najbližšom období.
3. Skontrolujte, a ak je to nutné, vytlačte zoznam
umiestnení.
4. Pripravte si a umiestnite kalibrátory podľa
zoznamu.
5. Stlačte
.

Vykonajte individuálnu
kalibráciu.

1. Zvoľte Workplace > Calibrations >
.
2. Vyberte test.
3. Ak sa v prístroji nachádza viac ako jedna
reagenčná súprava pre tento test, vyberte, či
chcete kalibrovať aktuálnu súpravu alebo
dopredu nakalibrovať záložnú súpravu.
4. Skontrolujte, a ak je to nutné, vytlačte zoznam
umiestnení.
5. Pripravte si a umiestnite kalibrátory podľa
zoznamu.
6. Stlačte
.

Vyhodnoťte výsledky.

1. Zvoľte Workplace > Calibrations.
2. Vyberte výsledok kalibrácie.
3. Stlačte
, aby ste sa pozreli na detaily

výsledku.
4. Stlačte
, aby ste potvrdili kalibráciu.
5. Odstráňte kalibrátory.

Tabuľka B-5

Postup kalibrácie
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Postup vykonávania kalibrácií
Postup definovania objednávok kalibrácie závisí od toho, čo chcete kalibrovať:
o

Kalibrovať všetky testy, ktoré potrebujú kalibráciu

o

Kalibrovať všetkých testy, ktoré budú potrebovať kalibráciu v najbližšom čase.

o

Kalibrovať jednotlivé testy
O

Kalibrovať aktuálnu súpravu

O

Dopredu nakalibrovať záložnú súpravu

e Informácie o vykonávaní kalibrácií v prípravnej fáze Prepare sú uvedené v odseku

Vykonávanie kalibrácií (Prípravná fáza) na strane B-31.

a Postup vykonávania kalibrácií
1 Zvoľte Workplace > Calibrations.
Na obrazovke sa zobrazí zoznam všetkých testov so súčasným stavom kalibrácie.
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia všetky aktívne testy.

A
A

B

Stlačte, aby ste vybrali všetky testy,

B

ktoré momentálne potrebujú kalibráciu.

Stlačte, aby ste vybrali všetky testy,
ktoré vyžadujú kalibráciu v najbližšom
období.

Obrázok B-20

Interpretácia farieb

Farba

Význam

Možné činnosti

Splatnosť kalibrácie vypršala.

Vykonajte kalibráciu.

Kalibrácia zlyhala.

Skontrolujte symbol uvedený pri
výsledku, aby ste zistili, prečo
kalibrácia zlyhala. Ak je to nutné,
zopakujte kalibráciu.

Kalibrácia bola úspešne vykonaná, ale
jej výsledky ešte neboli akceptované.

Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Nie je relevantné pre kalibráciu.
Kalibrácia je OK. Jej výsledok bol
akceptovaný.

Momentálne sa nevyžaduje žiadna
akcia.

Kalibrácia je OK. Vzťahuje sa na
Momentálne sa nevyžaduje žiadna
reagenčnú súpravu, ktorá nie je aktívna. akcia.
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3 Na výber testov urobte jedno z následovných:
Ak

Spravte toto

Chcete vykonať všetky
kalibrácie, ktorých
splatnosť vypršala:

1. Stlačte

.

Všetky testy, u ktorých je nutné vykonať kalibráciu sú
označené. (Systém nakalibruje práve používané šarže a
súpravy.)
2. Stlačte

.

Chcete vykonať všetky
1. Stlačte
.
kalibrácie, ktorých
Sú vybrané všetky testy, ktorých splatnosť kalibrácie
splatnosť vyprší v najbližšej
vyprší v najbližšej dobe. (Systém nakalibruje práve
dobe:
používané šarže a súpravy.)
2. Stlačte
Chcete kalibrovať aktuálnu
súpravu:

.

1. Vyberte test.
2. Stlačte
.

Na obrazovke sa objaví zoznam kalibrátorov, ktoré sú nevyhnutné pre objednané
kalibrácie, spolu s pozíciami, na ktoré je potrebné ich umiestniť.
A

B C

D
E

A

Pozícia v oblasti vzoriek, kde umiestniť

D

kalibrátor.
B

Číslo šarže

C

Kalibrátor s najvyššou koncentráciou

Nie je dostatok voľných miest, systém
navrhuje použiť obsadené pozície.

E

Kalibrátor s najnižšou koncentráciou

Obrázok B-21

o

Systém najprv využije voľné pozície, ak nie je dostatok voľných pozícií,
navrhne použiť obsadené pozície. Momentálne vložené skúmavky by ste
museli nahradiť skúmavkami s kalibrátormi.

o

U absorbančných testov, ktoré vyžadujú niekoľko kalibrátorov, sú kalibrátory
zoradené podľa ich koncentrácie, začínajúc s najvyššou.

4 Pripravte si kalibrátory.
5 Umiestnite kalibrátory na pozície v oblasti vzoriek ako je určené v zozname
umiestnení.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.
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7 Stlačte

, aby sa spustila kalibrácia.

Objednávku s prebiehajúcimi kalibráciami môžete vymazať. Po vymazaní
objednávky si kalibrácia zachová svoj status Due(splatnosť vypršala), ak bol jej
stav taký aj predtým.

8 Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.
e Pozri Vyhodnotenie výsledkov kalibrácie na strane B-65.

9 Vyberte skúmavky s kalibrátormi.

a Postup výmeny aktuálnej kalibrácie šarže
1 Zvoľte Workplace > Calibrations.
Na obrazovke sa zobrazí zoznam všetkých testov so súčasným stavom kalibrácie.
2 Vyberte test, ktorého kalibráciu šarže chcete vymeniť.
3 Stlačte

, aby ste vymazali výsledok.

4 Stlačte

, aby ste potvrdili vymazanie.

5 Vložte novú reagenčnú súpravu. (Pozri Pridanie reagenčnej súpravy na
strane B-27.)
Nový výsledok kalibrácie šarže môžete vytvoriť, len keď kalibrujete novú
reagenčnú súpravu.
6 Zvoľte Workplace > Calibrations.
7 Stlačte

.

8 Vyberte test.
9 Stlačte

.

Ak sa na obrazovke objaví ponuka s výberom typu kalibrácie, vyberte Lot
Master.
10 Pripravte si kalibrátory.
11 Umiestnite kalibrátory na pozície v oblasti vzoriek ako je určené v zozname
umiestnení.
12 Stlačte
13 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.
, aby sa spustila kalibrácia.

Roche Diagnostics
B-64

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

5 Denná obsluha
Vykonávanie kalibrácií

Vymazávanie objednaných kalibrácií
Objednanú kalibráciu môžete vymazať, pokiaľ je spracovávaná.
a Postup vymazania objednanej kalibrácie
1 Zvoľte Workplace > Calibrations.
2 Vyberte objednávku.
3 Stlačte

.

Zobrazí sa okno na potvrdenie príkazu.
4 Stlačte

, aby ste potvrdili vymazanie.

Spracovanie tejto objednávky sa zastaví. Merania, ktoré ešte neposkytli platný
výsledok, sú považované za nedokončené.

Po vymazaní objednávky si kalibrácia zachová svoj status Due(splatnosť vypršala),
ak bol jej stav taký aj predtým.

Vyhodnotenie výsledkov kalibrácie
Aby sa kalibrácia stala aktívnou, musíte akceptovať jej výsledok.
Označené kalibračné výsledky

Ak je výsledok označený symbolom, musíte zistiť príčinu a rozhodnúť sa, či
akceptujete výsledok, spustíte kalibráciu odznova alebo budete naďalej používať
staré výsledky kalibrácie.
To, aký účinok bude mať označenie výsledkov kalibrácie symbolom, závisí na
nastavení.
Nastavenie

Význam

Cal Auto Accept: On (zapnuté)

Výsledky, ktoré nie sú označené symbolom,
sú automaticky akceptované. Taktiež sú
akceptované výsledky označené symbolmi,
ktoré sú uvedené vo vopred definovanom
zozname ignorovaných symbolov.

Cal Auto Accept: Off (vypnuté)

Všetky výsledky musia byť akceptované
manuálne.

Cal Acceptable Flags

Symboly, ktoré sú uvedené v tomto zozname,
budú systémom ignorované.

Tabuľka B-6

Nastavenia spracovania symbolov kalibrácie a ich význam

e Pozri Nakladanie s výsledkami na strane B-170.

Pozri Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov na strane B-165.
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a Postup vyhodnotenia výsledkov kalibrácie
1 Zvoľte Workplace > Calibrations.
Na obrazovke sa zobrazí zoznam všetkých testov so súčasným stavom kalibrácie.
A

B C

E

D

F

G

H

A

ID testu.

E

Stlačte, aby ste vyhodnotili výsledok.

B

Použitie kalibrácie.

F

Stlačte, aby ste zadali novú objednávku

C

Typ kalibrácie.

D

Stav.

kalibrácie.
G Stlačte, aby ste vymazali označenú
kalibráciu a jej výsledky.
H

Stlačte, aby ste zobrazili všetky alebo
len aktuálne výsledky.

Obrázok B-22

Význam skratiek

Predmet

Hodnota

Význam

U (Použitie)

CU

Aktuálna.
Výsledky kalibrácie tejto súpravy sa práve používajú.

SB

Pohotovostná.
Výsledky kalibrácie tejto súpravy sa momentálne
nepoužívajú. (Identická súprava sa práve používa alebo
bola súprava, ktorá nebola prázdna, odstránená.)

OB

Nepoužívaná.
Výsledky kalibrácie tejto súpravy sa viac nepoužívajú.
(Súprava bola prázdna a odstránená alebo bol odstránená
pred viac ako 30 dňami).

T (Typ)

L

Kalibrácia šarže (výsledok prvej kalibrácie šarže platí aj
pre ďalšie súpravy šarže).

S

Kalibrácia súpravy (výsledok platí len pre kalibrovanú
súpravu).

Stav

Dátum udáva, kedy boli výsledky akceptované. Ak je
výsledok označený symbolom, tak prvý sa objaví symbol s
najvyššou prioritou. Vo všetkých ostatných prípadoch sa
zobrazí stav objednávky.

e Viac informácií o typoch kalibrácie nájdete v odseku Typ kalibrácie na strane A-27.

2 Vyberte výsledok.
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3 Stlačte
, aby ste zobrazili informácie o označenej kalibrácii spolu s jej
výsledkami.
A

B C

D

E
F
G
H
I

J

K

L

A

ID testu.

H

Symboly.

B

Použitie kalibrácie.

I

Výsledky kalibrácie.

C

Typ kalibrácie.

J

Stlačte, aby ste vyhodnotili výsledky.

D

Stav kalibrácie.

K

Stlačte, aby ste zobrazili detaily

E

Počítadlo dátumu a času.

F

Kalibrátor, šarža, dátum exspirácie.

G Accepted by(Akceptované kým): Meno
používateľa. $SYS$ znamená

výsledku.
L

Stlačte, aby sa zobrazili súvisiace
informácie o reagenciách použitých na
získanie tohto výsledku.

automatický akceptovaný.
Obrázok B-23

4 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka.
5 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Stlačte Accept Set, aby ste pre vybraný test akceptovali výsledky kalibrácie
súpravy.

o

Stlačte Accept Lot, aby ste pre vybraný test akceptovali výsledky kalibrácie
šarže.
Toto tlačidlo je aktívne len vtedy, ak je pre aplikáciu definovaná postupnosť
kalibrácie Each Lot and Interval (Každá šarža a interval) a ak neboli pri
výsledku vygenerované žiadne symboly.

e Viac informácií o kalibrácii šarže a súpravy nájdete v odseku Typ kalibrácie na

strane A-27.

o

Stlačte Repeat, aby ste opätovne vykonali kalibráciu.

o

Stlačte Use Old (Použiť staré výsledky), aby ste zmazali nový výsledok,
vynulovali dátum konca platnosti a naďalej používali staré výsledky
kalibrácie.
Táto možnosť sa objaví, ak označíte akceptovaný výsledok. Po stlačení Use
Old (Použiť staré výsledky) sa vytvorí kópia starého výsledku a nový údaj sa
zobrazí v zozname výsledkov kalibrácií. Všimnite si, že intervaly sa vynulujú,
ako keby sa vygeneroval nový výsledok kalibrácie.
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Nesprávne výsledky pri používaní Use Old (Použiť staré výsledky)
VAROVANIE

Kalibrácie sa vykonávajú, aby kompenzovali časom vznikajúce zmeny reagencií a
meracích systémov. Nevykonanie kalibrácií po vypršaní ich splatnosti môže mať
za následok nesprávne výsledky.
o

Roche odporúča vykonať meranie kontroly kvality predtým, ako začnete
pracovať so starými kalibračnými výsledkami.

o

V definíciách aplikácie, zvoľte On v QC After Cal.
(Utilities > Applications > Laboratory Parameters > Control >
QC After Cal)

Akceptovanie výsledkov kalibrácie
Výsledky kalibrácie budú systémom použité po ich akceptovaní.
Test môže mať len jeden neakceptovaný výsledok kalibrácie.
Ak už bola u testu neakceptovaná jedna kalibrácia a vy zadáte ďalšiu objednávku
kalibrácie pre tento test, objednávka bude zablokovaná.
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Vykonávanie kontroly kvality
Kontrola kvality sa vykonáva v pravidelných intervaloch na skontrolovanie integrity
celého meracieho systému.
Kontrola

Kontrola je vzorka, ktorá bola zmeraná pomocou všetkých možných testov, s ktorými
je asociovaná, za účelom stanovenia rozsahov a hodnôt, ktoré určujú správne
fungovanie prístroja. Zvyčajne sa stanovujú kontroly s hodnotami v normálnom a
patologickom rozsahu.
e Prehľad kontroly kvality je uvedený v odseku Kontrola kvality (QC) na strane A-30.

Informácie o nastavení kontroly kvality sú uvedené v odseku Zadávanie definícií kontrol a
šarží na strane B-151.

Sú dva základné spôsoby vykonávania kontroly kvality na prístroji cobas c111:
Predvolená kontrola kvality
(Default QC)

Predvolená kontrola kvality je automatizované vykonanie viacerých kontrol kvality
súčasne v jednej objednávke. Je to ideálny spôsob, ak chcete vykonávať kontrolu
kvality v určitých časoch a dňoch.
Tento spôsob sa vzťahuje iba na testy, pri ktorých je kontrola zadaná tak, aby bola
vykonávaná ako súčasť kontroly kvality Predvolená kontrola kvality. Preto, ak
chcete pracovať s funkciou Predvolená kontrola kvality, musíte podľa toho nastaviť
testy.
e Pozri Zadávanie definícií kontrol a šarží na strane B-151.

Predvolená kontrola kvality dodržiava skrátený postup, kde objednávky
potrebných kontrol kvality sú automaticky definované po identifikácii kontroly.
Objednávka je zadaná pre všetky testy, u ktorých je táto kontrola nastavená ako
Predvolená kontrola kvality, za predpokladu, že test je v tom čase nastavený ako
aktívny.
Intervalová kontrola kvality
(Interval QC)

Intervalová kontrola kvality je je vhodná na vykonávanie jedného ako aj všetkých
potrebných meraní kontroly kvality. Stlačením tlačidla (
) môžete jednoducho
vybrať všetky testy, ktoré vyžadujú kontrolu kvality. (Tento výber sa vzťahuje aj na
kontrolu kvality typu Kontrola kvality po kalibrácii.) Sprievodca vám pomôže
vybrať správne kontroly a zoznam s umiestneniami vám pomôže pri ich príprave a
vložení.

Bezpečnostné informácie
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane B-6.
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Nesprávne výsledky spôsobené nevhodným umiestnením skúmavky a nádobky
VAROVANIE

Nevhodné umiestnenie skúmavky a nádobky môže viesť k nepresnému pipetovaniu a
následne k nesprávnym výsledkom.
Uistite sa, že primárne skúmavky sú umiestnené presne v strede a dokonale
vertikálne v držiakoch v oblasti vzoriek a že sú pevne zasunuté.
Uistite sa, že sekundárne skúmavky sú umiestnené v strede na primárnych
skúmavkách a že na nich ležia celým povrchom.

Krátky sprievodca
V nasledujúcej tabuľke sú popísané kroky, z ktorých sa skladá proces kontroly
kvality.
Krok

1

2

Postup

Vykonanie kontroly kvality
Vykonanie Predvolenej
kontroly kvality.

1. Zvoľte Overview > Order.
2. Stlačte
.
3. Vyberte kontrolu a umiestnite skúmavku. Tento
krok opakujte, kým z obrazovky nezmiznú
všetky kontroly.
4. Stlačte
.

Vykonanie všetkých
intervalových meraní kontroly
kvality.

1. Zvoľte Overview > Order >
alebo
Workplace > QC Status >
.
2. Stlačte
.
3. Stlačte
.
4. Vyberte kontrolu a umiestnite skúmavku. Tento
krok opakujte, kým z obrazovky nezmiznú
všetky kontroly.
5. Stlačte
.

Vykonanie jedného
intervalového merania kvality.

1.
2.
3.
4.
5.

Vyhodnoťte výsledky.

1. Zvoľte Workplace > QC Status.
2. Stlačte
, aby ste sa pozreli na detaily
výsledku. Zatvorte obrazovku s detailmi.
3. Stlačte
a stlačte tlačidlo na vyhodnotenie
výsledku kontroly kvality.
4. Odstráňte kontroly.

Tabuľka B-7

Zvoľte Workplace > QC Status.
Stlačte
.
Vyberte test.
Stlačte
.
Vyberte kontrolu a umiestnite skúmavku. Tento
krok opakujte, kým z obrazovky nezmiznú
všetky kontroly.
6. Stlačte
.

Postup kontroly kvality
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Vykonávanie Predvolenej kontroly kvality
Predvolená kontrola kvality dodržiava skrátený postup, kde objednávky
potrebných kontrol kvality sú automaticky definované po identifikácii kontroly.
Objednávka je zadaná pre všetky testy, u ktorých je táto kontrola nastavená ako
Predvolená kontrola kvality, za predpokladu, že test je v tom čase nastavený ako
aktívny.
a Postup Predvolenej kontroly kvality.
1 Zvoľte Overview > Order.
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa zobrazí ponuka s tlačidlami, ktoré reprezentujú potrebné
kontroly.
3 Pripravte si kontroly.
4 Stlačte tlačidlo kontroly.
Systém vás požiada o vloženie vybranej kontroly.
5 Umiestnite skúmavku s kontrolou na akékoľvek voľné miesto v oblasti vzoriek.
Systém zaregistruje umiestnenie a automaticky zadá objednávku pre každý test,
ktorý má túto kontrolu definovanú ako Predvolenú kontrolu kvality.
Na obrazovke sa znovu objavia tlačidlá kontrol. Tlačidlo pre kontrolu, ktorú ste
práve vložili, už nie je aktívne.
6 Stlačte ďalšie aktívne tlačidlo kontroly.
Systém vás požiada o vloženie vybranej kontroly.
7 Umiestnite skúmavku s kontrolou na akékoľvek voľné miesto v oblasti vzoriek.
8 Vyberte a umiestnite zvyšné kontroly tak, ako je to popísané v krokoch 6 až 7.
Keď sú všetky kontroly na mieste, na obrazovke sa objaví zobrazenie pre
identifikovanie vzoriek.
9 Stlačte
10 Stlačte

pre návrat na predošlé zobrazenie.
, aby ste spustili spracovanie objednávok kontrol.
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Vykonávanie intervalových meraní kontroly kvality
a Postup zadania objednávky kontroly kvality
1 Pre definovanie novej objednávky spravte jedno z následujúcich:
o

Zvoľte Overview > Order >

o

Zvoľte Workplace > QC Status >

.
.

Na obrazovke sa objaví ponuka testov.

A
A

Stlačte, aby ste vybrali všetky testy s kontrolami kvality, ktorých splatnosť vypršala.
Stlačte znova, aby ste výber zrušili.

Obrázok B-24

Význam farieb

Test je zablokovaný pre jeden z týchto dôvodov:
o
o
o

Je nutná kalibrácia.
Kalibrácia zlyhala.
Reagencie v reagenčnej súpravu sú prázdne (počet možných stanovení je
0) alebo chýba reagenčná fľaška (nekompletná reagenčná súprava).

Je nutné vykonať kontrolu kvality alebo jej výsledok ešte nebol akceptovaný.
Reagenčná súprava je v analyzátore pripravená na použitie.
Reagenčná súprava nie je v analyzátore.

2 Na výber testov urobte jedno z následovných:
o

Stlačte
, aby ste vybrali všetky testy s kontrolami kvality, ktorých
splatnosť vypršala.
Tento výber sa vzťahuje aj na kontrolu kvality typu Kontrola kvality po
kalibrácii.

o

Stlačte tlačidlo s názvom testu.

3 Stlačte

.

Na obrazovke sa zobrazí ponuka s tlačidlami, ktoré reprezentujú potrebné
kontroly.
Ak sú v tejto fáze vyžadované kontroly vložené do prístroja, vytvoria sa
automaticky objednávky kontroly kvality.
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4 Pripravte si kontroly.
5 Stlačte tlačidlo kontroly.
Systém vás požiada o vloženie vybranej kontroly.
6 Umiestnite skúmavku s kontrolou na akékoľvek voľné miesto v oblasti vzoriek.
Systém zaregistruje pozíciu a automaticky nadefinuje objednávku.
Ak je nutné vložiť viacero kontrol, ponuka s tlačidlami kontrol sa opäť zobrazí.
Tlačidlo kontroly, ktorú ste práve umiestnili, už nebude aktívne.
7 Vyberte a umiestnite zvyšné kontroly tak, ako je to popísané v krokoch 5 až 6.
Keď už boli označené a umiestnené všetky kontroly, zobrazí sa záložka
Overview.
8 Stlačte

, aby ste spustili spracovanie objednávok kontrol.

Vyhodnotenie výsledkov kontroly kvality
Výsledky kontroly kvality
označené symbolom

Ak sú niektoré výsledky kontroly kvality označené symbolom, musíte určiť ich
príčinu a rozhodnúť sa, či budete akceptovať alebo ignorovať výsledok.
To, aký účinok bude mať označenie výsledkov kontroly kvality symbolom, závisí na
nastavení.
Nastavenie

Význam

QC Auto Accept (automatické akceptovanie Výsledky, ktoré nie sú označené symbolom,
kontroly kvality): On (zapnuté)
sú automaticky akceptované. Taktiež sú
akceptované výsledky označené symbolmi,
ktoré sú uvedené vo vopred definovanom
zozname ignorovaných symbolov.
QC Auto Accept (automatické akceptovanie Všetky výsledky musia byť akceptované
kontroly kvality): Off (vypnuté)
manuálne.
QC Acceptable Flags (akceptovateľné
symboly kontrol kvality)
Tabuľka B-8

Symboly, ktoré sú uvedené v tomto zozname,
budú systémom ignorované.

Nastavenie spracovania symbolov uvedených pri výsledkoch kontroly kvality

e Pozri Nakladanie s výsledkami na strane B-170.

Pozri Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov na strane B-165.
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a Postup vyhodnotenia výsledkov kontroly kvality.
1 Zvoľte Workplace > QC Status.
Na obrazovke sa objavia najnovšie výsledky kontroly kvality pre každý test, ktorý
je nainštalovaný v systéme.
A

A

B

C

D

Stav

D

Výsledok, ak nebol vygenerovaný

!: Tento výsledok ešte nebol

žiaden symbol.

akceptovaný.

Symbol s najvyššou prioritou, ak bol

I: Výsledok bol ignorovaný.

vygenerovaný symbol.

@: Tento výsledok ešte nebol zaslaný.

Stav objednávky, ak kontrolné merania

B

Názov testu

ešte neboli vykonané.

C

ID kontroly.

Obrázok B-25

2 Vyberte výsledok.
3 Stlačte

, aby ste sa pozreli na detaily výsledku.

A

B

C

D

E

F

G
A

Názov testu

D

Výsledok

B

Názov kontroly

E

Počítadlo dátumu a času.

C

Accepted by (akceptované kým): Meno

F

Čas akceptovania.

používateľa. $SYS$ znamená

G Stlačte, aby sa zobrazili súvisiace

automatický akceptovaný.

informácie o reagenciách použitých na
vykonanie kontroly kvality tohto testu.

Obrázok B-26
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4 Stlačte

pre návrat na predošlé zobrazenie.

Ak je výsledok kontroly kvality mimo stanoveného rozsahu, vykonajte kontrolu
kvality znova. Ak sú výsledky stále mimo rozsahu, hľadajte iné možné príčiny. Ak
nič nezistíte, vykonajte kalibráciu.

5 Stlačte

.

6 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Stlačte Accept Set, aby ste pre vybraný test akceptovali výsledky kontroly
kvality.

o

Stlačte Ignore, aby ste vylúčili výsledok z ďalších výpočtov, napr. zo
štatistiky histórie kontroly kvality.
Po ignorovaní výsledku sa stav kontroly kvality nezmení.
V tabuľke výsledkov kontroly kvality sú odignorované výsledky označené
"I".
Symboly pri ignorovaných výsledkoch sa neprenášajú na závislé výsledky.

o

Stlačte Retransmit, aby ste znovu poslali výsledok.
(Táto možnosť je aktívna, ak je prístroj pripojený k hlavnému počítaču.)

História kontroly kvality
História kontroly kvality podáva informácie o výsledkoch kontroly kvality zo
súčasného a predchádzajúcich kalendárnych mesiacov.
Grafické zobrazenia výsledkov vám umožňuje porovnať výsledky za určité obdobie.
a Postup interpretácie histórie kontroly kvality
1 Zvoľte Workplace > QC History.
Na obrazovke sa objaví zoznam výsledkov kontroly kvality, jeden výsledok
kontroly kvality pre každú šaržu a každý test.
A

B

A

Názov testu

B

ID kontroly.

C

C

Dátum posledného kontrolného merania. Ak
kontrola nepatrí k aktuálnej šarži, namiesto
dátumu sa zobrazí predchádzajúca šarža.

Obrázok B-27
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2 Stlačte

.

Zobrazí sa graf, na ktorom sú zobrazené výsledky kontroly kvality zo súčasného
alebo predchádzajúcich mesiacov.
A

B

C

D
E
F
G
H
I
J

K

L

M

N

O

A

Zmena kalibrátora

I

-2,5s

B

Zmena reagenčnej súpravy

J

-3s

C

Zmena cieľovej hodnoty kontroly kvality

K

Stlačte, aby ste vytlačili graf

D

+3s

L

Stlačte, aby ste zobrazili výsledky v

E

+2,5s

F

+2s

tabuľke.
M Stlačte, aby ste zobrazili výsledky z

G Priemerná hodnota
H

-2s

predchádzajúceho mesiaca
N

Stlačte, aby ste zobrazili výsledky z
aktuálneho mesiaca

O Stlačte, aby ste zobrazili výsledky spred
minulého mesiaca.
Obrázok B-28

o

Formát dátumu vo výbere mesiaca je vždy mesiac/rok.

o

Ignorované výsledky kontroly kvality nie sú v grafe zobrazené, ale sú zahrnuté
vo výpise histórie kontroly kvality. Takéto výsledky sú označené s "I" na konci.

o

Ignorované výsledky kontroly kvality sa neberú do úvahy pri štatistike histórie
kontroly kvality.
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3 Stlačte

, aby ste zobrazili výsledky v tabuľke.

Výsledky sú zoradené chronologicky. Celkový prehľad je nasledovaný
štatistickými údajmi zo všetkých uložených výsledkov a výsledkov z aktuálneho
mesiaca. (Ak došlo k zmene cieľovej hodnoty kontroly kvality, tak do obidvoch
štatistík sú zahrnuté iba výsledky od dátumu zmeny.)
A

B

C

A

Dátum merania kontroly kvality

B

Výsledok alebo udalosť

C

Symbol (ak bol vygenerovaný)

Obrázok B-29

4 Stlačte

pre návrat na predošlé zobrazenie.

Miešanie reagencií
Reagencie, ktoré obsahujú latexové granule, napr. D-Dimer, vyžadujú periodické
miešanie. Interval miešania je súčasťou definícií aplikácie a nemôže byť zmenený
používateľom. Systém každých 30 minút kontroluje reagenčné súpravy, aby našiel
tie, ktoré vyžadujú miešanie.
e Viac informácií o miešaní počas prípravnej fázy Prepare nájdete v odseku Miešanie

reagencií na strane B-30.

a Postup spustenia miešania
1 Zvoľte Overview >

.

2 Stlačte tlačidlo pre reagenčnú súpravu, ktorú chcete premiešať.
Na obrazovke sa objavia detaily o súprave.
3 Stlačte

.

(Toto tlačidlo sa objaví, ak je pre túto reagenčnú súpravu definovaný interval
miešania.)
Spustí sa miešanie. Na obrazovke sa objavia informácie o priebehu miešania.
4 Keď je miešanie ukončené, stlačte

, aby ste zatvorili okno.

Zatvorenie dialógového okna počas miešania zastaví miešanie. Miešania sa bude
musieť vykonať odznova.
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Ukončenie práce
Úkony, ktoré je nutné vykonať na ukončenie pracovnej zmeny, sú organizované v
sprievodcovi. Vykonávaním krokov tak ako je to uvedené v tomto sprievodcovi, dáte
systém do stavu, ktorý umožní predať obsluhu ďalšiemu operátorovi alebo vypnúť
prístroj.

Bezpečnostné informácie
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
Upozornenie:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5

o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5

Zápal kože spôsobený kontaktom s činidlami
Priamy kontakt s činidlami môže spôsobiť svrbenie, zápal alebo poleptanie kože.
VAROVANIE

Pri manipulácii s činidlami sa uistite, že máte na sebe ochranné pomôcky a dbajte na
varovania uvedené v príbalovom letáku.
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Krátky sprievodca
V nasledujúcej tabuľke sú popísané kroky, z ktorých sa skladá proces ukončenia
práce.
Krok

Postup

1

Skontrolujte neukončené úlohy.

1. Skontrolujte neukončené objednávky.
2. Skontrolujte nevalidované výsledky.
3. Skontrolujte neprenesené výsledky.

2

Spustite sprievodcu ukončením
práce End Shift.

1. Na záložke Overview stlačte tlačidlo End
Shift.

3

Zálohujte údaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlačte
.
Vložte USB kľúč.
Stlačte
.
Vyberte adresár.
Stlačte
.
Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

4

Exportujte podporné údaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stlačte
.
Ak ste vybrali USB kľúč, znova ho vložte.
Stlačte
.
Vyberte adresár.
Stlačte
.
Vyberte USB kľúč.
Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

5

Vyčistite databázu.

1. Stlačte
.
2. Stlačte
, aby ste potvrdili vymazanie.
3. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

Tabuľka B-9

Postup ukončenia pracovnej zmeny
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Krok

Postup

6

1. Skontrolujte, ktorým činnostiam údržby
vypršala platnosť.
2. Vykonajte údržbu.

Vykonajte údržbu.

Vykonajte minimálne všetky činnosti údržby
zobrazené červene.
3. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

7

Skontrolujte stav kyviet.

Vymeňte aspoň kyvetové segmenty zobrazené
červene.
1. Stlačte tlačidlá reprezentujúce kyvetové
segmenty, ktoré chcete vymeniť.
2. Otvorte hlavný kryt.
3. Vymeňte kyvetové segmenty.
4. Zatvorte hlavný kryt.
5. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

8

Vyprázdnite nádobu na odpad.

1.
2.
3.
4.

Vyprázdnite nádobu na odpad.
Stlačte tlačidlo Waste na potvrdenie.
Doplňte vodu do nádoby na vodu.
Stlačte tlačidlo Water na potvrdenie.

9

Vyberte reagenčný disk.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvoľte Overview >
.
Stlačte
.
Otvorte hlavný kryt.
Vyberte disk z prístroja.
Umiestnite disk do jeho obalu.
Stlačte
.
Zatvorte hlavný kryt.
Reagenčný disk skladujte na chladnom mieste.

10 Ukončite prácu.

Tabuľka B-9

1. Odhláste sa zo systému.
2. Vypnite hlavný prístroj. (Ak nenasleduje ďalšia
pracovná zmena.)

Postup ukončenia pracovnej zmeny
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Kontrola neukončených úloh
Kontrola neukončených úloh
a Postup kontroly neukončených objednávok
1 Zvoľte Workplace > Orders.
2 Zvoľte
3 Stlačte

> Not Finished.
.

Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých neukončených objednávok.
4 Spravte, čo je nutné na ukončenie objednávok.

Kontrola neakceptovaných výsledkov vzoriek
Výsledky musia byť akceptované predtým, ako môžu byť vytlačené alebo zaslané na
hlavný počítač.

a Postup kontroly neakceptovaných výsledkov vzoriek
1 Zvoľte Workplace > Result Review.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých výsledkov vzoriek z aktuálneho dňa.
2 Zvoľte
3 Stlačte

> Not Accepted.
.

Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých výsledkov vzoriek, ktoré ešte neboli
akceptované.
4 Vyberte výsledok.
5 Stlačte

, aby ste vyhodnotili výsledok.

Na obrazovke sa objaví ponuka.
e Pozri Akceptovanie výsledkov na strane B-58.

Pozri Opakovanie stanovení (Repeat) na strane B-56.
Pozri Opakovanie stanovení s iným riedením (Rerun) na strane B-57.

6 Stlačte jedno z tlačidiel.
7 Vyberte a vyhodnoťte zvyšné výsledky tak, ako je to popísané v krokoch 4 až 6.
Ak ste neakceptovali všetky výsledky, vyriešte neakceptované a znovu
skontrolujte, či sú ešte nejaké neakceptované.
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Kontrola prenosu výsledkov
Tento krok je relevantný len vtedy, ak pracujete s laboratórnym informačným
systémom.
Predtým ako vymažete výsledky, sa musíte uistiť, že boli prenesené na hlavný
počítač.
Výsledky musia byť akceptované predtým, ako môžu byť zaslané na hlavný počítač.
Viac informácií nájdete v odseku Nakladanie s výsledkami na strane B-170, hlavne v
nastaveniach Auto Accept.

a Postup kontroly neprenesených výsledkov
1 Zvoľte Workplace > Result Review.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých výsledkov vzoriek z aktuálneho dňa.
2 Zvoľte
3 Stlačte

> Not Sent to Host (nezaslané na hlavný počítač).
.

Na obrazovke sa objaví zoznam výsledkov vzoriek, ktoré neboli úspešne zaslané
na hlavný počítač.
4 Vyberte výsledok.
5 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia výsledky, ktoré môžete vyhodnotiť.
6 Stlačte Retransmit.
Znovu sa objaví zoznam výsledkov, ktoré neboli úspešne zaslané. Výsledok,
ktorý ste znovu zaslali, by sa už nemal objaviť.
7 Vyberte a znovu odošlite zvyšné výsledky tak, ako je to popísané v krokoch 4 až
6.
8 Zvoľte

> Not sent to Host (nezaslané na hlavný počítač).

Zoznam by mal byť teraz prázdny.
9 Ak neboli výsledky úspešne zaslané, kontaktujte administrátora laboratórneho
systému.

Spustenie sprievodcu ukončením práce.
Najjednoduchší spôsob ukončenia pracovnej zmeny je nasledovať sprievodcu
ukončením práce End Shift.
a Postup spustenia sprievodcu ukončením práce.
1 Zvoľte Overview > End Shift.
Na obrazovke sa objaví ponuka na vykonanie denného zálohovania.
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Vykonanie denného zálohovania
Na prístroji cobas c111 môžu byť uložené objednávky a výsledky z jedného
pracovného dňa. Preto je dôležité exportovať všetky údaje, ktoré budete naďalej
potrebovať, na externé médium.
Počas exportu databázy je celý obsah databázy skopírovaný na USB kľúč.
Databáza môže byť znovu skopírovaná do prístroja, ak je to nutné (Utilities >
Import > Database).
e Viac informácií o spätnom kopírovaní databázy je uvedených v odseku Importovanie

databázy na strane B-117.

a Postup vykonania denného zálohovania
1 Stlačte

.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
2 Vložte USB kľúč.
Na obrazovke sa objaví štruktúra adresárov na USB kľúči.
3 Vyberte adresár, do ktorého chcete skopírovať záložný súbor.
4 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Údaje sa skopírujú na kľúč.
Názvy súborov databázy majú nasledujúci formát: dba_yyyymmddhhmmss.tgz.
5 Stlačte

a pokračujte ďalej v sprievodcovi ukončením práce End Shift.

Na obrazovke sa objaví ponuka vymazania výsledkov vzoriek.

Vykonávanie zálohovania bez použitia sprievodcu ukončením práce End Shift:
Vyberte Utilities > Export > Database.
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Exportovanie údajov s výsledkami
Pri exportovaní sú prenesené všetky výsledky. Nasledujúce výsledky sú skopírované
na USB kľúč (každý druh výsledkov je uložený v samostatnom súbore):

Formát súborov

Typ súboru

Názov súboru

Výsledky vzoriek

res_yyyymmddhhmmss.csv

Výsledky kontroly kvality

qcs_yyyymmddhhmmss.csv

História kontroly kvality

qch_yyyymmddhhmmss.csv

Výsledky kalibrácií

cal_yyyymmddhhmmss.csv

Log súbor so záznamami udalostí

pev_yyyymmddhhmmss.csv

Výsledky sú exportované ako súbory „comma-separated value“ (csv) - hodnoty
oddelené medzerami. Položky sú oddelené bodkočiarkou (;).
e Viac informácií o definíciách csv nájdete v odseku Exportovanie výsledkov na

strane B-108.

Tieto súbory môžu byť spracované s akýmkoľvek tabuľkovým programom, ktorý
dokáže importovať csv súbory.
a Postup exportovania výsledkov
1 Stlačte

.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
2 Vložte USB kľúč.
Na obrazovke sa objaví štruktúra adresárov na USB kľúči.
3 Vyberte adresár, do ktorého chcete skopírovať súbory s výsledkami.
4 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Údaje sa skopírujú na kľúč.
5 Stlačte

a pokračujte ďalej v sprievodcovi ukončením práce End Shift.

Na obrazovke sa objaví ponuka vymazania výsledkov vzoriek.

Vykonávanie zálohovania bez použitia sprievodcu ukončením práce End Shift:
Vyberte Utilities > Export > Full Results.
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Vyčistenie databázy
Na prístroji cobas c111 môžu byť uložené objednávky a výsledky z jedného
pracovného dňa. Preto je veľmi dôležité pravidelne vymazávať výsledky a
objednávky, aby mala ďalšia zmena dosť miesta na ukladanie výsledkov do systému.
Vymazaním výsledkov vzoriek zároveň vymažete korešpondujúce objednávky.

a Postup vyčistenia databázy
1 Stlačte

.

Nasledujúce výsledky budú vymazané:
o

Akceptované výsledky vzoriek.

o

Akceptované výsledky kontroly kvality budú vymazané zo zoznamu kontrol
kvality (výsledky zostanú uložené v histórii kontroly kvality).

o

Výsledky kontroly kvality, ktoré boli vygenerované pred prvým dňom
predchádzajúceho mesiaca, budú vymazané z histórie kontroly kvality.

o

Staré výsledky kalibrácií testov, ktoré majú viac ako päť starých výsledkov.
(Výsledky sú považované za staré, ak bola odstránená prázdna súprava alebo
ak bola súprava odstránená pred viac ako 30 dňami.)

2 Stlačte

, aby ste potvrdili vymazanie.

Výsledky sú vymazané.
3 Stlačte

a pokračujte ďalej v sprievodcovi ukončením práce End Shift.

Na obrazovke sa objaví ponuka s kyvetami.

Ak chcete vymazať výsledky bez použitia sprievodcu ukončením práce End
Shift:
Môžete vymazať akceptované výsledky vzoriek, kalibrácií, objednávok a akceptované
a ignorované výsledky kontroly kvality stlačením
v príslušnom zozname.
e Postup vymazania objednávok na strane B-95
e Postup vymazania výsledkov vzoriek na strane B-96
e Postup vymazania kalibrácie na strane B-97
e Postup vymazania výsledkov kontroly kvality zo zoznamu QC Status (Zoznam kontrol

kvality) na strane B-99
e Postup vymazania výsledkov kontroly kvality zo zoznamu QC History (História kontroly

kvality) na strane B-99
Údržba Cleanup Database (Vyčistenie databázy)
Údržba Cleanup Database (Vyčistenie databázy) sa má používať vtedy, keď systém
nepracuje dostatočne efektívne. Táto údržba nemá slúžit na mazanie údajov na konci
pracovnej zmeny.
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Vykonávanie údržby
Na zabezpečenie neprerušovaného chodu systému by ste mali pravidelne vykonávať
všetky údržby, ktorých platnosť vypršala. Ak budete údržbu vykonávať na konci
pracovnej zmeny, systém bude na začiatku ďalšej zmeny pripravený na spracovanie
veľkého množstva objednávok.
a Postup vykonávania údržby
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Postup vykonávania údržby na
strane B-19.
2 Stlačte

a pokračujte ďalej v sprievodcovi ukončením práce End Shift.

Na obrazovke sa objavia informácie o stave kyviet.

Ak chcete vykonať údržbu bez použita sprievodcu ukončením práce End Shift:
Zvoľte Utilities > Maintenance.

Výmena kyviet
a Postup výmeny kyviet
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Postup prípravy kyviet na
strane B-29.
2 Stlačte

a pokračujte ďalej v sprievodcovi ukončením práce End Shift.

Na obrazovke sa objavia informácie o stave externých nádob s tekutinami.

Vymieňanie kyviet bez použitia sprievodcu ukončením práce End Shift:
Zvoľte Overview >

.
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Narábanie s externými nádobami s tekutinami
Vyprázdnenie nádoby na odpad
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

o

Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom na strane B-5.

Aby sa predišlo nepríjemným zápachom a kontaminácii prostredia, vyprázdnite
odpad na konci každej pracovnej doby.
a Postup vyprázdnenia nádoby na odpad
1 Odstráňte adaptér s hadičkou zo žltej nádoby na odpad a vložte ho do rezervnej
nádoby.
2 Odstráňte nádobu zo stojana a umiestnite ju na pevný a rovný povrch.
3 Umiestnite náhradnú nádobu do stojana.
4 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Postup kontroly nádoby na odpad na
strane B-17.

Roche odporúča vždy doplniť nádobu na vodu po vyprázdnení nádoby na odpad.
Ak chcete vyprázdniť odpad bez použita sprievodcu ukončením práce End
Shift:
Zvoľte Overview >

>

.

Doplnenie externej nádoby na vodu
Nebezpečenstvo nízkej kvality meraní z dôvodu neadekvátnej kvality vody
VAROVANIE

Použitie vody neprimeranej kvality môže viesť k nameraniu nesprávnych výsledkov.
Vždy používajte čistenú vodu v kvalite špecifikovanej v odseku Technické
špecifikácie.
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a Postup doplnenia externej nádoby na vodu
1 Odstráňte adaptér s hadičkou z bielej nádoby na vodu a umiestnite ho na čistý
povrch.
2 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Postup kontroly nádoby na vodu na
strane B-16.

Roche odporúča vždy vyprázdniť nádobu na odpad po doplnení nádoby na vodu.
Ak chcete doplniť vodu bez použita sprievodcu ukončením práce End Shift:
Zvoľte Overview >

>

.

Vybranie reagenčného disku
Ak dlhšie nevykonávate stanovenia, disk vyberte a uložte na čisté chladené miesto a
a skladujte pri teplote v rozmedzí 2 až 8°C.
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane B-5. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane B-5.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane B-5.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane B-6.

Rozliate spôsobené naklonením reagenčného disku
VÝSTRAHA

Obal s reagenčným diskom sa môže zošmyknúť alebo prevrátiť, ak nie je umiestnený
na dokonale horizontálnom povrchu.
Pri skladovaní obalu s reagenčným diskom sa uistite, že je umiestnený na pevnom
dokonale horizontálnom povrchu, ktorý je ľahko prístupný.
Pri narábaní s reagenčným diskom ho nenakláňajte.

a Postup vybrania reagenčného disku
1 Zvoľte Overview >

>

.

Systém vás požiada o vybranie reagenčného disku.
2 Otvorte hlavný kryt.
3 Vyberte reagenčný disk
4 Umiestnite reagenčný disk do obalu.
5 Zatvorte hlavný kryt.
6 Reagenčný disk v obale skladujte na chladnom mieste.
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Odhlásenie sa
Predtým, ako prenecháte prístroj ďalšiemu operátorovi, sa musíte odhlásiť zo
systému. (Prihlásená môže byť len jedna osoba.)
Odhlásiť sa môžete kedykoľvek, aj keď systém spracúva objednávky.
a Postup odhlásenia sa zo systému.
1 Stlačte tlačidlo Overview > s vašim užívateľským menom.
Automatické odhlásenie
Systém môžete nastaviť tak, aby automaticky odhlásil používateľa po určitej dobe
nečinnosti. (Utilities > Configuration > System > Screen Saver Wait 0; Utilities >
Configuration > System > Auto Log-off = On).
Prezeranie si výstražných správ, keď ste odhlásený
Výstražné správy si môžete prezrieť kedykoľvek, aj keď ste odhlásený.
e Viac informácií o nastavení automatického odhlasovania nájdete v odseku Systém na

strane B-171.

Ak nenasleduje žiadna ďalšia zmena, môžete vypnúť hlavný prístroj.

Vypnutie systému
Keď vypnete systém, chladenie reagencií sa zastaví. Preto, predtým ako vypnete
systém, musíte vybrať reagenčný disk a uložiť ho na chladné miesto.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

a Postup vypnutia hlavného prístroja
1 Stlačte O na hlavnom spínači.
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Používanie skenera čiarových kódov
e Viac informácií o čiarových kódoch je uvedených v odseku Skener čiarových kódov na

strane A-62.

Pretože sa čiarové kódy na reagenčných fľaškách a skúmavkách so vzorkami líšia, je
nutné používať skener čiarových kódov rôzne. V nasledujúcich odsekoch sú popísané
rôzne postupy.
Strata zraku
VAROVANIE

Intenzívne svetlo z LED diód môže vážne poškodiť váš zrak. Nepozerajte sa dlho na
LED diódy.
Na skenovacie zariadenie, ktoré používa technológiu LED diód, sa vzťahuje
medzinárodný štandard IEC 60825 – 1: Bezpečnostná trieda 1.
Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi
Priamy kontakt s reagenciami, čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi
môže zapríčiniť poranenie. Pri narábaní s reagenciami dodržiavajte bezpečnostné
opatrenia týkajúce sa narábania s laboratórnymi reagenciami, upozornenia uvedené v
príbalovom letáku a informácie uvedené v bezpečnostných listoch pre reagencie a
čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.
Porucha z dôvodu rozliatej tekutiny

VÝSTRAHA

Akákoľvek tekutina rozliata v prístroji môže mať za následok poruchu prístroja. Ak sa
tekutina rozleje na prístroj, okamžite ju poutierajte a miesto vydezinfikujte.
Zabezpečte, aby ste nenaklonili fľašku alebo skúmavku so vzorkou pri skenovaní
čiarového kódu.

Načítanie čiarového kódu reagenčnej fľašky
a Postup načítania čiarového kódu reagenčnej fľašky.
1 Keď sa na obrazovke objaví žiadosť o naskenovanie, použite skener čiarových
kódov a naskenujte čiarový kód.
2 Počas skenovania čiarového kódu nenakloňte fľašku.
3 Skener držte vo vzdialenosti približne 20 cm od čiarového kódu, stlačte spínač na
skeneri a nasmerujte červené svetlo neďaleko od čiarového kódu.
4 Svetlo pomaly posuňte na čiarový kód.
5 Počkajte, kým nezapočujete pípnutie a uvoľnite spínač.
Ak bolo načítanie úspešné, systém vás požiada o umiestnenie fľašky do
reagenčného disku.
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Načítanie čiarového kódu z listov
a Postup načítania čiarového kódu z listu.
1 Keď sa na obrazovke objaví žiadosť o naskenovanie, použite skener čiarových
kódov a naskenujte čiarový kód.
2 Umiestnite list s čiarovými kódmi na rovný povrch a vyrovnajte ho
3 Skener držte vo vzdialenosti približne 20 cm od čiarového kódu, stlačte spínač na
skeneri a nasmerujte červené svetlo neďaleko od čiarového kódu.
4 Svetlo pomaly posuňte na čiarový kód.
5 Počkajte, kým nezapočujete pípnutie a uvoľnite spínač.
Ak bolo načítanie úspešné, systém vás požiada o vloženie položky.

Načítanie čiarového kódu skúmavky
Z bezpečnostných dôvodov je skener čiarových kódov nastavený tak, aby čítal len
čiarové kódy, ktoré obsahujú kontrolný súčet.

a Postup načítania čiarového kódu skúmavky.
1 Keď sa na obrazovke objaví žiadosť o naskenovanie, použite skener čiarových
kódov a naskenujte čiarový kód.
2 Počas skenovania čiarového kódu nenakloňte skúmavku.
3 Skener držte vo vzdialenosti približne 20 cm od čiarového kódu, stlačte spínač na
skeneri a nasmerujte červené svetlo na čiarový kód.
4 Počkajte, kým nezapočujete pípnutie a uvoľnite spínač.
Ak bolo načítanie úspešné, na obrazovke sa objaví ponuka s výberom testov.
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Úlohy, ktoré nevykonávate každý deň

V tejto kapitole nájdete informácie o úlohách, ktoré nie sú súčasťou dennej obsluhy a
analyzovania vzoriek.
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Vymazanie objednávok stanovenia vzoriek
Objednávky stanovenia vzoriek sú obvykle vymazané na konci pracovnej zmeny.
Táto časť popisuje ako postupovať, ak potrebujete vymazať objednávky mimo bežnej
dennej obsluhy.
e Viac informácií o vymazaní objednávok na konci pracovnej zmeny nájdete v odseku

Vyčistenie databázy na strane B-85.

Predpoklady pre vymazanie

Objednávky by mali byť spracované predtým, ako ich vymažete.

a Postup vymazania objednávok
1 Zvoľte Workplace > Orders.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých zadaných objednávok stanovenia
vzoriek.
2 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete vymazať jednu objednávku:

1. Vyberte objednávku v zozname.
2. Stlačte
.
3. Stlačte Selected.

Chcete vymazať všetky alebo konkrétnu
skupinu objednávok:

1.
2.
3.
4.
5.

Stlačte
.
Stlačte príslušné tlačidlo filtra
Stlačte
, aby ste potvrdili výber.
Stlačte
.
Stlačte List [kritérium filtra].

Objednávky sú vymazané. Nemôžete ich znova obnoviť.

o

Vymazaním objednávky stanovenia vzoriek zároveň vymažete pridružené
výsledky.

o

Môžete vymazať aj objednávku, ktorej spracovanie práve prebieha. Po vymazaní
objednávky sú kyvety a reagencie, ktoré neboli použité, pripravené pre ďalšie
použitie.
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Vymazanie výsledkov vzoriek
Výsledky vzoriek sú obvykle vymazané na konci pracovnej zmeny. Táto časť
popisuje ako postupovať, ak potrebujete vymazať výsledky mimo bežnej dennej
obsluhy.
e Viac informácií o vymazaní výsledkov na konci pracovnej zmeny nájdete v odseku

Vyčistenie databázy na strane B-85.

Predpoklady pre vymazanie

Výsledky vzoriek by mali byť pred vymazaním akceptované a vytlačené alebo
zaslané na hlavný počítač.

a Postup vymazania výsledkov vzoriek
1 Zvoľte Workplace > Result Review.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých výsledkov.
2 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete vymazať jeden výsledok:

1. Vyberte výsledok v zozname.
2. Stlačte
.
3. Stlačte Selected.

Chcete vymazať všetky alebo konkrétnu
skupinu výsledkov:

1.
2.
3.
4.
5.

.
Stlačte
Stlačte príslušné tlačidlo filtra
Stlačte
, aby ste potvrdili výber.
Stlačte
.
Stlačte List [kritérium filtra].

Výsledky sú vymazané. Nemôžete ich znova obnoviť.

Vymazaním všetkých výsledkov vzoriek objednávky zároveň vymažete príslušnú
objednávku.
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Kalibrácia
Vymazanie výsledkov kalibrácie
Staré kalibračné výsledky sú automaticky vymazané ako súčasť denného ukončenia
pracovnej zmeny u stanovení, ktoré majú viac ako päť starých výsledkov kalibrácie.
(Výsledky kalibrácie sú považované za staré, ak bola odstránená prázdna súprava
alebo ak bola súprava odstránená pred viac ako 30 dňami.)
Táto časť popisuje ako postupovať, ak potrebujete vymazať výsledky mimo bežnej
dennej obsluhy.
e Viac informácií o vymazaní výsledkov kalibrácie na konci pracovnej zmeny nájdete v

odseku Vyčistenie databázy na strane B-85.

a Postup vymazania kalibrácie
1 Zvoľte Workplace > Calibrations.
2 Vyberte kalibráciu.
3 Stlačte

.

Systém vás požiada o potvrdenie.
4 Stlačte

.

Objednávka a výsledky sú vymazané. Nemôžete ich znova obnoviť.
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Nastavenie harmonogramu kalibrácií
Pomocou softvéru prístroja cobas c111 môžete jednoducho naplánovať vykonávanie
týchto kalibrácií:
o

Vykonanie všetkých kalibrácií, ktorých platnosť vypršala

o

Vykonanie všetkých kalibrácií, ktorých platnosť vyprší v najbližšom období

o

Vykonanie jednotlivých kalibrácií

Sprievodca prípravou vám pomôže vykonať všetky kalibrácie, ktorých platnosť
vypršala alebo ktorých platnosť vyprší v najbližšom období.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nastavenia a ich účinok.
Nastavenie

Cesta

Význam

Forecast Hours
(Najbližšie
obdobie)

Utilities >
Configuration >
Calibration

Obdobie, začínajúce aktuálnym dátumom,
kedy vyprší platnosť kalibrácie.
Definovanie najbližšieho obdobia (hodnota
iná ako nula) vám umožní vykonávať
kalibrácie v určitých dňoch.

Cal Auto Accept
(Automatické
akceptovanie
kalibrácie)

Utilities >
Configuration >
Result Handling

Ak je táto funkcia zapnutá, výsledky, ktoré
nie sú označené symbolom, sú automaticky
akceptované.
Taktiež sú akceptované výsledky označené
symbolmi, ktoré sú uvedené vo vopred
definovanom zozname akceptovateľných
symbolov.

Utilities >
Cal Acceptable
Configuration >
Flags
Result Handling
(Akceptovateľné
symboly kalibrácií)
Tabuľka B-10

Zoznam symbolov týkajúcich sa kalibrácie.
Označené symboly sú automaticky
akceptované, ak je aktivované nastavenie
Cal Auto Accept.

Nastavenia kalibrácie a ich efekt.

Vymazanie výsledkov kontroly kvality
o

Výsledky kontroly kvality sa zobrazia v zozname QC Status (Zoznam kontrol
kvality), len čo sú vygenerované. Kópia výsledkov je takisto umiestnená v
zozname QC History (História kontroly kvality). V tomto zozname sú uvedené
výsledky z predchádzajúcich a z aktuálneho mesiaca.

o

Vymazanie výsledkov kontroly kvality zároveň vymaže pridružené objednávky.

Akceptované výsledky kontroly kvality sú normálne vymazané zo zoznamu QC
Status ako súčasť pravidelných aktivít súvisiacich s ukončením pracovnej zmeny.
Zároveň sú vymazané zo zoznamu QC History výsledky, ktoré boli vygenerované
pred prvým dňom predchádzajúceho mesiaca.
Táto časť popisuje ako postupovať, ak potrebujete vymazať výsledky kontroly
kvality mimo bežnej dennej obsluhy.
e Viac informácií o vymazaní výsledkov kontroly kvality na konci pracovnej zmeny nájdete

v odseku Vyčistenie databázy na strane B-85.
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a Postup vymazania výsledkov kontroly kvality zo zoznamu QC Status
(Zoznam kontrol kvality)
1 Zvoľte Workplace > QC Status.
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka, z ktorej si môžete vybrať výsledky.
3 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete vymazať všetky výsledky kontroly
kvality:

1. Zvoľte All.
2. Stlačte
, aby ste potvrdili

vymazanie.
Chcete vymazať všetky akceptované
výsledky kontroly kvality:

1. Zvoľte All Accepted.
2. Stlačte
, aby ste potvrdili

vymazanie.
Chcete vymazať vybraný výsledok:

1. Zvoľte Selected.

Výsledky sú vymazané. Nemôžete ich znova obnoviť.

a Postup vymazania výsledkov kontroly kvality zo zoznamu QC History
(História kontroly kvality)
1 Zvoľte Workplace > QC History.
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka, z ktorej si môžete vybrať výsledky.
3 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Ak chcete vymazať všetky výsledky v
zozname:

1. Zvoľte List.
2. Stlačte
, aby ste potvrdili

(Ak bol aplikovaný filter, zoznam bude
obsahovať len výsledky, ktoré spĺňajú
kritériá filtra a kritériá budú súčasťou názvu
tlačidla.)

vymazanie.

Chcete vymazať všetky výsledky, ktoré boli 1. Stlačte Older than Previous Month
(Staršie ako mesiac).
vygenerované pred prvým dňom
2. Stlačte
predchádzajúceho mesiaca:
, aby ste potvrdili

vymazanie.
Chcete vymazať výsledky označenej
kontroly:

1. Zvoľte Selected.

Výsledky sú vymazané. Nemôžete ich znova obnoviť.

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

B-99

6 Špeciálna obsluha

cobas c111

Zaobchádzanie s údajmi šarže

Zaobchádzanie s údajmi šarže
Zaobchádzanie s údajmi šarže závisí od toho, o šaržu akého produktu sa jedná:
o

Kalibrátory (šarža kalibrátora)

o

Kontroly (šarža kontroly kvality)

o

Reagencie, riediace roztoky (šarža reagencie)

Zobrazenie aktuálnych údajov šarží
Šarže kalibrátorov a kontrol kvality
a Postup zobrazenia údajov šarží kalibrátorov a kontrol kvality
1 Zvoľte Workplace > Lot Data.
2 Stlačte buď Controls (Kontroly) alebo Calibrators (Kalibrátory).
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých nainštalovaných šarží.
Nasledujúce zobrazenie je príklad zobrazenia údajov šarže kalibrátora.
A

A

B

C

Názov kalibrátora.

B

ID šarže

Hviezdička: Údaje šarže boli zmenené

C

Dátum exspirácie

obsluhou.
[not installed]: Pridružená aplikácia nie
je nainštalovaná.
Obrázok B-30

3 Vyberte kalibrátor a rozšírte zápis.
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4 Vyberte test a rozšírte zápis.
A

B
C

A

Názov kalibrátora

B

Príslušný test

Hviezdička: Údaje šarže boli zmenené

C

Hodnoty šarže

obsluhou.
[not installed]: Pridružená aplikácia nie
je nainštalovaná.
Obrázok B-31

Kalibrátory, ktoré boli definované alebo manuálne zmenené, sú označené
hviezdičkou.

Reagenčné šarže
Číslo šarže si môžete prezrieť v detailoch reagenčnej súpravy.
a Postup skontrolovania stavu reagenčnej súpravy
1 Zvoľte Overview >

.

2 Stlačte ikonu reagenčnej súpravy.
Na obrazovke sa objavia informácie o vybranej reagenčnej súprave vrátane jej
čísla šarže.
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a Postup získania celkového prehľadu o momentálne definovaných
reagenčných súpravách
1 Zvoľte Utilities > Inventory.
Zobrazí sa zoznam súprav fľašiek Bottle sets. Zoznam obsahuje informácie o
všetkých súpravách fľašiek, ktoré sú definované na niektorom z diskov
používaných prístrojom cobas c111. Týka sa to aj súprav, ktoré boli odstránené z
disku, ale neboli prázdne, alebo súprav, ktorých dátum spotreby ešte nevypršal.
A

B

C

A

Počet zostávajúcich testov

B

ID reagenčného disku, na ktorom je

C

R označuje, že súprava bola odstránená
z disku.

súprava definovaná.
Obrázok B-32

2 Označte súpravu a stlačte

.

Na obrazovke sa objavia detaily o súprave.
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia informácie o súprave, kalibrácii a kontrole kvality.
4 Stlačte
, aby ste zatvorili okná. Vráťte sa na záložku Utilities (Užívateľské
nastavenia).
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Zobrazenie detailov šarží použitých tekutín
Pri výsledkoch vzoriek, kalibrácií a kontrol kvality môžete skontrolovať, ku ktorej
šarži patria použité tekutiny (reagencie, kalibrátory, kontroly).
a Postup kontroly informácií súvisiacich s výsledkom
1 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete skontrolovať informácie súvisiacie s 1. Zvoľte Workplace > Result Overview.
výsledkom vzorky:
2. Vyberte výsledok.
3. Zvoľte
>
.
Chcete skontrolovať informácie súvisiacie s 1. Zvoľte Workplace > QC Status.
výsledkom kontroly kvality:
2. Vyberte výsledok.
3. Zvoľte
>
.
Chcete skontrolovať informácie súvisiacie s 1. Zvoľte Workplace > Calibrations.
výsledkom kontroly kalibrácie:
2. Vyberte výsledok.
3. Zvoľte
>
.

Na obrazovke sa objaví zoznam ID šarže použitej reagenčnej súpravy,
kalibrátorov a kontrol. (Nasledujúce zobrazenie je príklad zobrazenia údajov šarží
súvisiacich s výsledkom vzorky.)

2 Ak je to potrebné, posuňte sa pomocou šípky dolu.
3 Stlačte

pre návrat na predošlé zobrazenie.
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Pridanie novej šarže
Údaje šarže sú obvykle obsiahnuté v čiarovom kóde produktu a sú načítané
naskenovaním jeho čiarového kódu. S výnimkou šarží reagencií a riediacich
roztokov (môžu byť zadané len naskenovaním ich čiarového kódu) môžu byť všetky
šarže zadávané aj manuálne.
Manuálne definovanie šarží vyžaduje maximálnu pozornosť
Počas definovania šarže musíte napísať údaje, ktoré súvisia s vytvorením výsledku.

Manuálne zadávajte údaje šarže napríklad, ak pre nejaký dôvod neviete prečítať
čiarový kód alebo v prípade, keď pracujete s kontrolami špecifickými pre
laboratórium alebo s kontrolami tretích strán, ku ktorým nie je k dispozícii list s
čiarovými kódmi s údajmi šarží.
Prípravné úlohy

Uistite sa, že kontroly a kalibrátory sú priradené k aplikácii.
e Pozri Príprava aplikácií na strane B-142.

a Postup definovania šarže kontroly
1 Vyberte Workplace > Lot Data.
2 Stlačte Controls.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých nainštalovaných šarží kontrol.
3 Stlačte

.

Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu z hárku s čiarovými kódmi
alebo o jeho ručné zadanie.
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4 Zadajte hodnoty šarže.
Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Údaje šarže sú
dostupné z
čiarového kódu.

1. Naskenujte čiarový kód.
Na obrazovke sa znovu objaví zoznam všetkých
nainštalovaných šarží kontrol. Označí sa nová šarža.

Chcete vložiť údaje 1. Stlačte
.
manuálne.
2. Napíšte názov a stlačte
.
3. Napíšte kód materiálu a stlačte

.

Tento kód nájdete v Utilities > Applications > označte test >
> Control.
4. Napíšte ID šarže a stlačte
.
5. Napíšte dátum exspirácie. Použite formát dátumu, ktorý je
uvedený na obrazovke.
6. Stlačte
, aby ste potvrdili zadania.
Ak v systéme už existuje šarža s rovnakým ID, systém sa vás
spýta, či chcete prepísať existujúcu šaržu.
Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.

7. Stlačte *Add new test* (pridať nový test).
8. Stlačte
.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých testov, ktoré
používajú túto kontrolu a ešte neboli priradené k tejto šarži.
9.
10.
11.
12.

Označte test a stlačte
.
Napíšte hodnotu priemernej koncentrácie a stlačte
Napíšte hodnotu smerodajnej odchýlky.
Stlačte
, aby ste potvrdili zadania.

.

Opäť sa objaví zobrazenie pre narábanie s údajmi šarží kontrol.
13. Vykonajte kroky 7 až 12 pre všetky testy, ktoré chcete použiť.
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a Postup definovania šarže kalibrátora
1 Zvoľte Workplace > Lot Data.
2 Stlačte Calibrators.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých nainštalovaných šarží kalibrátorov.
3 Stlačte

.

Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu alebo o jeho ručné zadanie.
4 Zadajte hodnoty šarže. Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

1. Naskenujte čiarový kód.
Údaje šarže sú
dostupné z čiarového
Na obrazovke sa znovu objaví zoznam všetkých nainštalovaných
kódu.
šarží kalibrátorov. Označí sa nová šarža.
Chcete vložiť údaje 1. Stlačte
.
manuálne.
2. Napíšte názov (max. 10 alfanumerických znakov) a stlačte
3. Napíšte kód materiálu a stlačte
.

.

Pozrite sa do príbalového letáku.
4. Napíšte ID šarže (max. 9 alfanumerických znakov) a stlačte
5. Napíšte dátum exspirácie a stlačte
.

.

Použite formát dátumu, ktorý je uvedený na obrazovke.
6. Napíšte číslo kalibrátorov (nádobiek), ktoré potrebujete
umiestniť do prístroja. Použite informácie uvedené v príbalovom
letáku. (Nepíšte čísla kalibrátorov, ktoré používajú systémovú
vodu. Pozri krok 14.)
7. Stlačte
, aby ste potvrdili zadania.
8. Stlačte *Add new test* (pridať nový test).
9. Stlačte
.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých testov, ktoré používajú
tento kalibrátor a ešte neboli priradené k tejto šarži.
10.
11.
12.
13.

Stlačte jedno z tlačidiel s názvom testu.
Stlačte
.
Zadajte prvú kalibračnú hodnotu (nastavovacia hodnota).
Zadajte ďalšiu kalibračnú hodnotu.
Môžete zadať až 6 kalibračných hodnôt, ale musíte ich zadať v
klesajúcom poradí.

14. Zvoľte nastavenie pre Last is Water (systémová voda ako
nulový kalibrátor).
Stlačte On, ak chcete použiť pri kalibrácii systémovú vodu ako
nulový kalibrátor. (V tomto prípade nemusíte umiestniť do
systému žiadnu nádobku (Pozri krok 7.).)
Stlačte Off, ak chcete použiť na kalibráciu špeciálny nulový
kalibrátor. (Špeciálny nulový kalibrátor musí byť umiestnený v
oblasti vzoriek.)
15. Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.

Kalibračné hodnoty (nastavovacie hodnoty) v metodických listoch môžu byť zadané
vo vzostupnom poradí koncentrácií. V prístroji cobas c111 zadajte vždy hodnoty v
klesajúcom poradí.
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Exportovanie údajov
f

Utilities > Export

Exportovanie databázy
Databáza je obvykle exportovaná ako súčasť denného zálohovania počas
ukončovania pracovnej zmeny.
e Pozri Vykonanie denného zálohovania na strane B-83.

Počas exportu databázy je celý obsah databázy skopírovaný na USB kľúč.
Ak je to potrebné, databázu je možné znovu nakopírovať do prístroja.
e Pozri Importovanie databázy na strane B-117.

a Postup exportovania databázy
1 Vyberte Utilities > Export > Database.
Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
2 Vložte USB kľúč.
3 Stlačte

.

4 Vyberte adresár.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Údaje sa skopírujú na USB kľúč.
Názvy súborov databázy majú nasledujúci formát: dba_yyyymmddhhmmss.tgz.
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Exportovanie výsledkov
Pri exportovaní výsledkov sú výsledky skopírované so súvisiacim údajmi do archívu
na USB kľúč.
Meno archívu má formát csv_yyyymmddhhmmss.tgz a obsahuje nasledujúce súbory:

Formát súborov

Typ súboru

Názov súboru

Výsledky vzoriek

res_yyyymmddhhmmss.csv

Výsledky kontroly kvality

qcs_yyyymmddhhmmss.csv

História kontroly kvality

qch_yyyymmddhhmmss.csv

Výsledky kalibrácií

cal_yyyymmddhhmmss.csv

Log súbor so záznamami
udalostí

pev_yyyymmddhhmmss.csv

Výsledky sú exportované ako súbory „line-oriented comma-separated value“ (csv) v riadku orientované hodnoty oddelené medzerami.
Platia nasledujúce nastavenia:
o

Znaková sada: ISO1LATIN1 - ANSI - ISO8859-1 - ISO Latin 1, Western

o

Separátor: bodkočiarka (;)

o

Označenie prvku: Úvodzovka („) (ASCII-Code 34 (0x22)

o

Prázdny element: Dve úvodzovky („“) (ASCII-Code 34 (0x22)

o

Koncový znak riadku: Standard Win Style (CRLF) ASCII-Code 13+10 (0x0D +
0x0A)

Tieto súboru môžu byť spracované s akýmkoľvek tabuľkovým programom, ktorý
dokáže importovať csv súbory.
a Postup exportovania podporných dát
1 Vyberte Utilities > Export > Full Results.
Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
2 Vložte USB kľúč.
3 Stlačte

.

4 Vyberte adresár.
Na obrazovke sa objaví ponuka s adresármi.
Stlačte <*.csv>, aby sa zobrazili iba archívne súbory.
Stlačte <*.*>, aby ste zobrazili všetky súbory a adresáre.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Údaje sa skopírujú na USB kľúč. Opäť sa objaví zobrazenie pre exportovanie
údajov.
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Interpretácia údajov výsledku
V nasledujúcom zozname sú uvedené názvy stĺpcov, s ktorými sa stretnete v
tabuľkových súboroch s výsledkami vzoriek, kalibrácií a kontrol kvality, spolu s
informáciami o ich význame.
res_yyyymmddhhmmss.csv

Názov stĺpca

Popis

Instr

ID prístroja (vždy 30 pre prístroj cobas c111)

Msg

Typ správy:
7

Výsledok vzorky, kontroly alebo kalibrácie

Index

166

ID použitého typu údajov

App

Kód aplikácie

Date

Dátum, kedy bol vypočítaný výsledok

Time

Čas, kedy bol výsledok vypočítaný

SW-Version

Verzia softvéru nainštalovaného v prístroji

Serial

Výrobné číslo prístroja

Test

Krátky názov aplikácie

User

Meno používateľa ($SYS$ ak je zapnutý Auto Accept)

Sample

ID vzorky

Order-Time

Čas, kedy bola spustená objednávka

Result

Výsledky merania

Unit

Zvolené zobrazovacie jednotky

Flags

Názov symbolu

Rates

Hodnota strmosti vypočítaná v Abs. (Posledná hodnota
absorbancie - Prvá hodnota absorbancie)

Raw1 - Raw40

Hodnota absorbancie cyklu 1 až 40 v Abs. (jeden cyklus = 18s)

isSTAT

Generované ako časť STAT objednávky

Tabuľka 33

Význam stĺpcov v súboroch s výsledkami testov
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cal_yyyymmddhhmmss.csv

Názov stĺpca

Popis

Instr

ID prístroja (vždy 30 pre prístroj cobas c111)

Msg

Typ správy:

Index

7

Výsledok vzorky, kontroly alebo kalibrácie

151

Kalibračné údaje

152

Hodnota Std-1

153

Hodnota Std-2

154

Hodnota Std-3

155

Hodnota Std-4

156

Hodnota Std-5

157

Hodnota Std-6

App

Kód aplikácie

Date

Dátum, kedy bol výsledok vygenerovaný

Time

Čas, kedy bol výsledok vypočítaný

SW-Version

Verzia softvéru nainštalovaného v prístroji

Serial

Výrobné číslo prístroja

Cal/Std

ID kalibrátora (C.f.a.s. = 401) a štandardné číslo

User

Meno používateľa ($SYS$ ak je zapnutý Auto Accept)

Lot

Číslo šarže

LS/Value

Typ kalibrácie/Cieľová hodnota príslušného kalibrátora
L

Kalibrácia šarže

S

Kalibrácia súpravy

Unit

Zvolené zobrazovacie jednotky

Flags

Názov symbolu

R0/Rate

Kompenzácia a faktor kalibračnej krivky

Kc/Raw01

Hodnota parametra Kc alebo hodnota absorbancie cyklu 1 v Abs

A/Raw02

Hodnota parametra A alebo hodnota absorbancie cyklu 2 v Abs

B/Raw03

Hodnota parametra B alebo hodnota absorbancie cyklu 3 v Abs

C/Raw04

Hodnota parametra C alebo hodnota absorbancie cyklu 4 v Abs

Raw05 - Raw40

Hdnota absorbancie cyklu 5 až 40 v Abs. (jeden cyklus = 18s)

Test

Krátky názov aplikácie

Tabuľka 34

Význam stĺpcov v súboroch s výsledkami kalibrácií

Ak boli kalibračné výsledky prijaté pomocou Use Old (použiť staré výsledky), zobrazí
sa "???" namiesto dátumu Date a času Time a korešpondujúce hodnoty pre Raw1 Raw40 budú chýbať.
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qcs_yyyymmddhhmmss.csv

Názov stĺpca

Popis

Instr

ID prístroja (vždy 30 pre prístroj cobas c111)

Msg

Typ správy:
7

Výsledok vzorky, kontroly alebo kalibrácie

Index

161

Hodnoty dát

App

Kód aplikácie

Date

Dátum, kedy bol výsledok vygenerovaný

Time

Čas, kedy bol výsledok vypočítaný

SW-Version

Verzia softvéru nainštalovaného v prístroji

Serial

Výrobné číslo prístroja

Ctrl

ID kontroly

User

Meno používateľa ($SYS$ ak je zapnutý Auto Accept)

Lot

ID šarže

Mean

Priemerná hodnota

Result

Hodnota výsledku

Unit

Zvolené zobrazovacie jednotky

Flags

Názov symbolu

Rate

Hodnota strmosti vypočítaná v Abs. (Prvá hodnota
absorbancie - Posledná hodnota absorbancie)

Raw1 - Raw40

Hdnota absorbancie cyklu 1 až 40 v Abs. (jeden cyklus = 18s)

Test

Krátky názov aplikácie

Ignored

"I“ ak bol výsledok kontroly kvality ignorovaný

Tabuľka 35

qch_yyyymmddhhmmss.csv

Význam stĺpcov v súboroch s výsledkami kontrol kvality

Názov stĺpca

Popis

Instr

ID prístroja (vždy 30 pre prístroj cobas c111)

Msg

Typ správy:
8

Výsledok v histórii kontroly kvality

Index

151

Hodnoty dát

App

Kód aplikácie

Date

Dátum, kedy bol výsledok vypočítaný

Time

Čas, kedy bol výsledok vypočítaný

SW-Version

Verzia softvéru nainštalovaného v prístroji

Serial

Výrobné číslo prístroja

Ctrl

ID kontroly

User

Meno používateľa ($SYS$ ak je zapnutý Auto Accept)

Lot

ID šarže

Mean

Priemerná hodnota

Result

Hodnota výsledku

Unit

Zvolené zobrazovacie jednotky

Flags

Názov symbolu

SD

Smerodajná odchýlka

Test

Krátky názov aplikácie

Ignored

"I“ ak bol výsledok kontroly kvality ignorovaný

Tabuľka 36

Význam stĺpcov v súboroch s výsledkami v histórii kontrol kvality
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pev_yyyymmddhhmmss.csv

Názov stĺpca

Popis

Instr

ID prístroja (vždy 30 pre prístroj cobas c111)

Msg

Typ správy:

Index

9

Záznam udalosti

191

Používanie reagencie zmenené

192

Priradená hodnota kalibrátora zmenená

193

Priradená hodnota kontroly kvality zmenená

199

Iný záznam udalosti

App

Kód aplikácie

Date

Dátum, kedy sa udiala udalosť

Time

Čas, kedy sa udiala udalosť

SW-Version

Verzia softvéru nainštalovaného v prístroji

Serial

Výrobné číslo prístroja

Event

Popis udalosti

User

Meno používateľa ($SYS$ "system user" = ??? ak nebol nikto
prihlásený)

Test

Krátky názov aplikácie

Tabuľka 37

Význam stĺpcov v súboroch so záznamami udalostí

Nasledujúce zobrazenie je príkladom súboru s výsledkami testov, ktorý bol otvorený
v tabuľkovom procesore. Riadky 11 a 12 ukazujú nespracované údaje aplikácie
vývojového kanálu s krátkym názvom DCBLG.

Obrázok 3

Ukážka tabuľky s výsledkami testov s nespracovanými údajmi
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Exportovanie log súborov
Pri riešení problémov môžete byť požiadaný, aby ste exportovali log súbory a zaslali
ich servisnému zástupcovi na preskúmanie.
Log súbory obsahujú výstražné správy a systémové protokoly.
a Postup exportovania log súborov
1 Vyberte Utilities > Export > Log Files.
Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
2 Vložte USB kľúč.
3 Stlačte

, aby ste potvrdili vloženie.

Na obrazovke sa objaví ponuka s adresármi.
Stlačte *.tgz, aby sa zobrazili iba systémové súbory cobas c111.
Stlačte *.*, aby ste zobrazili všetky súbory a adresáre.
4 Vyberte adresár.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.

Údaje sa skopírujú na USB kľúč. Opäť sa objaví zobrazenie pre exportovanie
údajov.
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Importovanie údajov
f

Utilities > Import
Môžete importovať nasledujúce typy údajov:
o

Údaje aplikácií (zadania aplikácií)

o

Softvér (aktualizáciu softvéru)

o

Databázu (ak bola exportovaná použitím Utilities > Export > Database)

o

Certifikáty (digitálne záznamy, ktoré zabezpečujú autenticitu reagenčných
čiarových kódov)

o

Definície extra premývacích cyklov a miešaní

Importovanie aplikácií
Importovanie aplikácie pozostáva z dvoch krokov:
1. Importovanie údajov do prístroja načítaním čiarového kódu alebo súboru s
údajmi. Týmto krokom sa údaje uložia do prístroja.
2. Inštalovanie aplikácie. Týmto krokom sa aplikácia aktivuje v prístroji a zároveň
sa sprístupní používateľom.
a Postup importovania údajov aplikácie
1 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters a pokračujte s
krokom 2.

o

Zvoľte Utilities > Import > Application a pokračujte s krokom 4.

2 Stlačte

.

3 Stačte Import Application (import aplikácie).
Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu alebo o importovanie údajov
z USB kľúča.
4 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete naskenovať čiarový kód: 1. Naskenujte čiarový kód z hárku s čiarovými
kódmi.
Chcete chcete importovať údaje
z USB kľúča:

1.
2.
3.
4.

Stlačte
.
Vložte USB kľúč.
Stlačte
.
Vyberte adresár, ktorý obsahuje aplikačný súbor.
Aplikačné balíky rozpoznáte pomocou prípony
.tsb.

5. Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Systém skontroluje, či v systéme už nie je nainštalovaná aplikácia s rovnakým
aplikačným kódom alebo krátkym názvom.
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Nasledujúca tabuľka popisuje základné situácie.
Ak

Nastane

Existuje kód aplikácie a krátky
názov:

Laboratórne parametre, napr. krátky názov, sú
ponechané z existujúcej aplikácie.
Pôvodné zadania aplikácie sú v systéme vymenené za
nové.

Existuje kód aplikácie, ale krátky Laboratórne parametre novej aplikácie sú použité,
napr. krátky názov.
názov neexistuje pre žiadnu
aplikáciu v systéme:
Pôvodné zadania aplikácie sú v systéme vymenené za
nové.
Existuje krátky názov, ale kód
aplikácie nie:

Na zobrazení môžete zmeniť krátky názov na
jedinečný.
Ak nezmeníte krátky názov, aplikácia sa neimportuje.

e Podrobnejšie informácie o možných konfliktoch pri importovaní aplikácií nájdete v

odseku o inštalovaní a nastavovaní aplikácií vývojových kanálov v návode na obsluhu
cobas c111 Development Channel.
Ak chcete vymeniť laboratórne parametre a zadania aplikácie za nové, musíte
najprv odinštalovať a vymazať existujúcu aplikáciu a následne importovať novú
aplikáciu.

Ak je aplikácia, ktorú importujete, aplikácia vývojového kanálu, dajte si pozor na
nasledujúce výnimočné situácie, ku ktorým môže dôjsť:
Situácia

Vysvetlenie a možný zásah

Nie je nainštalovaný crypto
modul.

Zobrazí sa správa informujúca obsluhu o tomto fakte.

Je nainštalovaný maximálny
počet aplikácií vývojových
kanálov.

Zobrazí sa správa informujúca obsluhu o tomto fakte.

Systém neimportuje aplikáciu.
1. Odinštalujte a potom vymažte aplikáciu
vývojového kanála.
2. Opäť spustite proces importovania.

Zobrazí sa zoznam aplikácií (Utilities > Applications > Laboratory
Parameters). Názov aplikácie sa zobrazí v hranatých zátvorkách, napr. [GLU2],
čo znamená, že aplikácia ešte nie je nainštalovaná.
Aplikáciu musíte nainštalovať, aby ste mohli vykonávať stanovenia.
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a Postup inštalácie aplikácie
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Vyberte aplikáciu, ktorej názov je v hranatých zátvorkách.
3 Stlačte

.

4 Vyberte Install Application (nainštalovať aplikáciu).
Systém skontroluje, či v systéme už nie je nainštalovaná aplikácia s rovnakým
aplikačným kódom alebo krátkym názvom.
V zozname aplikácií sa zobrazí názov aplikácie bez zátvoriek a v detailoch
profilu sa zobrazí krátky názov.
Profily, ktoré používajú túto aplikáciu, sú zahrnuté v ponuke s výberom testov za
predpokladu, že všetky aplikácie profilov sú nainštalované.
5 Pripravte aplikáciu.
e Pozri Príprava aplikácií na strane B-142.

Importovanie softvéru
Táto funkcia slúži na inštaláciu softvérových aktualizácií.
a Postup importovania softvéru
1 Zvoľte Utilities > Import > Software.
Systém sa vás spýta, či chcete vynútiť stiahnutie riadiaceho softvéru, to znamená,
či chcete prepísať aktuálny firmware bez ohľadu na jeho súčasný stav.
2 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Stlačte

, aby ste prepísali firmware.

o

Stlačte

, ak chcete importovať klasicky.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
3 Vložte USB kľúč.
4 Stlačte

.

5 Vyberte softvérový balík.
Softvérové balíky rozpoznáte pomocou prípony .tar.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Softvér je nainštalovaný do systému. O ukončení inštalácie budete informovaní
správou na obrazovke.
Systém sa automaticky reštartuje.
Keď je importovanie ukončené, zobrazí sa záložka Overview a systém prejde do
stavu Standby.
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Importovanie databázy
Kompatibilita

Obvyklé situácie

o

Ak je verzia importovanej databázy staršia ako tá v cieľovom systéme,
importovaná databáza bude prevedená na verziu v systéme.

o

Ak je verzia importovanej databázy novšia ako tá v cieľovom systéme, databáza
nemôže byť importovaná.

Importovanie databázy sa vykonáva hlavne v nasledujúcich situáciách:
o

Ak chcete obnoviť existujúci systém do predchádzajúceho stavu, napr. zo
zálohovanej verzie databázy, ktorá bola vygenerovaná v rovnakom systéme.

o

Ak chcete nainštalovať známe systémové nastavenia na iný systém.

Nasledujúca tabuľka ilustruje rôzne účinky v dvoch situáciách.
Údaj

Rovnaký zdrojový a

Rozdielne zdrojové a

cieľový systém

cieľové systémy

Nainštalované aplikácie

Prepísať

Zapísať; prepísať, ak sú
prítomné

Nastavenia systému

Prepísať

Zapísať; prepísať, ak sú
prítomné

Inventár so súpravami

Prepísať

Zapísať; prepísať, ak sú
prítomné

Súpravy fľašiek

Označiť ako
odstránené

Označiť ako odstránené

Informácie o šaržiach

Prepísať

Zapísať; prepísať, ak sú
prítomné

Prepísať

Vymazať, ak sú prítomné

Prepísať

Vymazať, ak sú prítomné

História kontroly kvality

Prepísať

Vymazať, ak sú prítomné

Objednávky a výsledky

Prepísať

Vymazať, ak sú prítomné

Vymazať

Vymazať, ak sú prítomné

Heslo administrátora

Zmeniť na predvolenú
hodnotu

Zmeniť na predvolenú hodnotu

Nastavenia elektród

Vymazať

Vymazať, ak sú prítomné

Nastavenia ISE fliaš s

Vymazať

Vymazať, ak sú prítomné

fľašiek

kalibrácií a kontrol
Objednávky a výsledky
vzoriek
Objednávky a výsledky
kontrol kvality

kalibrácií
Kalibrácia so
vzduchom/vodou

tekutinami
Tabuľka B-11

Účinky na existujúce údaje po importovaní databázy

a Postup importovania databázy
1 Odstráňte všetky fľaše každej súpravy zo všetkých diskov zadaných v cieľovom
systéme pomocou softvérovej podpory.
e Pozri Príprava reagencií na strane B-22.

2 Vyberte Utilities > Import > Database.
Systém vás požiada o potvrdenie. Na obrazovke sa objavia informácie o hlavných
následkoch importovania.
e Viac informácií nájdete v Tabuľka B-11 na strane B-117.
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3 Stlačte

.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
4 Vložte USB kľúč.
5 Stlačte

.

6 Vyberte súbor databázy.
Zvyčajne ma súbor formát: dba_yyyymmddhhmmss.tgz.
Stlačte *.tgz, aby sa zobrazili iba systémové súbory cobas c111.
Stlačte *.*, aby ste zobrazili všetky súbory a adresáre.
7 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Keď sú údaje naimportované, zobrazí sa správa so žiadosťou o reštartovanie
systému.
8 Vyberte

> Restart, aby ste reštartovali systém.

Po nainštalovaní databázy
o

Vložte všetky zadané súpravy fľašiek pomocou softvérovej podpory.

o

Vykonajte údržbu Kalibrácia so vzduchom/vodou.

Importovanie certifikátov
Certifikáty sú digitálne záznamy, ktoré zabezpečujú autenticitu reagenčných
čiarových kódov. Na každom prístroji cobas c111 musí byť nainštalovaný certifikát.
a Postup importovania certifikátov
1 Vyberte Utilities > Import > Certificate.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých momentálne nainštalovaných
certifikátov.
2 Stlačte

.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
3 Vložte USB kľúč.
4 Stlačte

.

5 Vyberte certifikát.
Certifikát rozpoznáte pomocou prípony .prm.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Certifikáty sú nainštalované do systému.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých momentálne nainštalovaných
certifikátov.
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Importovanie definícií automatických miešaní a extra premývacích cyklov
Informácie o miešaní a extra premývacích cykloch sú obsiahnuté v samostatnom
čiarovom kóde na hárku s čiarovými kódmi.
a Postup importovania nastavení miešaní a extra premývacích cyklov
1 Vyberte Utilities > Import > EWC/Mixing.
Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu.
2 Naskenujte čiarový kód.
Údaje sú nainštalované do systému. O ukončení inštalácie budete informovaní
správou na obrazovke. Opäť sa objaví zobrazenie pre importovanie údajov.
e Viac informácií o nastavení extra premývacích cyklov nájdete v odseku Zadanie extra

premývacích cyklov na strane B-174.

Príprava nového disku
Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s reagenciami, čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi
môže zapríčiniť poranenie.
Pri narábaní s reagenciami dodržiavajte bezpečnostné opatrenia týkajúce sa
narábania s laboratórnymi reagenciami, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a
informácie uvedené v bezpečnostných listoch pre reagencie a čistiace prostriedky od
Roche Diagnostics.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením
Kontakt s pohyblivými časťami prístroja môže zapríčiniť ujmu na zdraví, zastavenie
spracovania na prístroji a poškodenie častí prístroja.
o

Počas obsluhy sa nedotýkajte pohyblivých častí prístroja.

o

Udržujte všetky kryty zatvorené, obsluhujte ich tak, ako je to uvedené na
obrazovke.
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Poškodenie reagenčného disku

UPOZORNENIE

S reagenčnými fľaškami v reagenčnom disku môžete pracovať len vtedy, keď je disk v
prístroji. Kryt je vybavený uzamykateľným mechanizmom.
Fľašky vyberajte a vkladajte len vtedy, keď je reagenčný disk v prístroji. Vždy pracujte
podľa pokynov softvéru.

Na prístroji cobas c111 môžete pracovať až s ôsmimi rôznymi reagenčnými diskami.
Každý reagenčný disk je vybavený očíslovanými uškami. Aby mohol prístroj
automaticky identifikovať disk, je nutné odstrániť len jedno uško. Číslo tohto
odstráneného uška je ID disku. Pri označovaní disku sa uistite, že číslo na etikete
súhlasí s číslom uška, ktoré bolo odstránené.

A
A
B
C
D
C

A
B

ID reagenčného disku Môžete pracovať až C

Identifikačné ušká

s ôsmimi ID.

Uško bolo odstránené pre automatické

D

Etiketa disku. Číslo sa musí zhodovať s ID

rozpoznanie disku.

reagenčného disku.
Obrázok B-38

ID reagenčného disku.

a Postup prípravy nového reagenčného disku
Zadávanie ID disku

1 Uistite sa, že ste vybrali ID, ktoré nepoužíva žiadny iný reagenčný disk, ktorý
používate na prístroji cobas c111.
Môžete si vybrať číslo medzi jedna a osem.
2 Vytlačte číslo na etiketu a prilepte ju na disk (A).
3 Pomocou klieští ulomte ID uško (C, D) s rovnakým číslom, aké je vytlačené na
etikete.

Vkladanie disku

4 V systéme vyberte Overview >

.

Na obrazovke sa objavia základné informácie o disku.
5 Stlačte

.

Systém vás požiada o vloženie disku.
6 Otvorte hlavný kryt.
7 Umiestnite reagenčný disk do chladničky pre reagencie.
Uistite sa, že reagenčný port smeruje dopredu a je zarovnaný s výrezmi na na
chladiči reagencií.
Systém automaticky deteguje disk, ktorý ste vložili.
Systém vás požiada o zatvorenie hlavného krytu.
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8 Zatvorte hlavný kryt.
V tejto fáze systém identifikuje disk.
Na obrazovke sa objavia informácie o stave reagenčných súprav.
Vkladanie reagenčných súprav

9 Stlačte

.

Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu fľašky.
10 Naskenujte čiarový kód fľašky.
11 Odstráňte uzáver z fľašky a umiestnite ju do reagenčného disku.
12 Stlačte

, aby ste potvrdili vloženie.

Ak ste potvrdili vloženie bez umiestnenia fľašky, systém predpokladá že fľaška je
vložená.
Ak stlačíte

po vložení fľašky, pozícia je považovaná za prázdnu.

Reagenčná súprava je definovaná po vložení prvej reagenčnej fľašky súpravy. Od
tohto momentu je potrebné zaobchádzať s reagenčnými fľaškami ako so
súčasťami súpravy. Nie je s nimi naďalej možné zaobchádzať ako so
samostatnými reagenciami.
13 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Existuje ďalšia fľaška
patriaca do súpravy:

Systém vás požiada o oskenovanie fľašky.

Všetky fľašky súpravy sú
vložené:

14 Stlačte

1. Oskenujte fľašku.
2. Vložte fľašku.
3. Stlačte
, aby ste potvrdili vloženie.
1. Zatvorte hlavný kryt.
Na obrazovke s tlačidlami reagenčných súprav sa
objaví tlačidlo novej súpravy.

.

15 Na obrazovke so základnými informáciami o disku stlačte
, aby ste vložili
ďalšiu reagenciu. Pokračujte podľa pokynov v krokoch 10 až 15.
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Priradenie testov ku záložkám s testami
Objednávky môžete zadávať pomocou dvoch režimov objednávania: Easy
(jednoduchého) a Full (plného). Pri jednoduchom režime objednávania sa objaví
ponuka s výberom testov pozostávajúca z jedného panelu; pri plnom režime
objednávania môže byť na obrazovke až šesť panelov (záložiek).
Aby ste mohli označiť test v ponuke s výberom testu, musíte ho priradiť ku záložke s
testami. To spravíte v dvoch krokoch:
1. Pomenovanie záložky (ak je to nutné).
2. Priradenie testov ku záložkám.
Potrebujete prístupové práva na úrovni Lab Manager alebo Administrator, aby ste
mohli priradiť testy ku záložkám.

Priradenie pri importovaní
aplikácií

Pri importovaní aplikácií sú testy priradené ku záložkám následovne:
o

Ak pracujete v jednoduchom režime, testy sú priradené k panelu jednoduchého
objednávania. (Ak je panel plný, testy sa nezobrazia.)

o

Ak pracujete v plnom režime, testy sú priradené k panelu jednoduchého
objednávania (ak je tam voľné miesto) a k prvej záložke plného objednávania. Ak
nie je dostatok miesta v prvej záložke plného objednávania, test je priradený k
ďalšej záložke, ktorá má voľné miesto.

a Postup pomenovania záložky s testami
1 Zvoľte Utilities > Configuration > Workflow.
2 Rozšírte záznam Workflow (práca), pomocou šípky sa posuňte dolu a označte
Test Tab 1...6 Name.
3 Stlačte

.

Na obrazovke napíšte text.
e Viac informácií o písaní textu je uvedených v odseku Písanie textu na strane A-76.

4 Napíšte maximálne štyri písmená.
Názov, ktorý ste napísali, je názov záložky.
5 Stlačte

.

Názov záložky je aktivovaný. Pozri nižšie.

a Postup priradenia testu ku záložke
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Vyberte test, ktorý chcete priradiť ku záložke.
3 Stlačte

.

4 Vyberte General a rozšírte záznam.
5 Vyberte Test Tabs.
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6 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia tlačidlá pre každú záložku.
Tlačidlo Easy je vždy dostupné. Je to štandardný panel pre prácu v jednoduchom
režime objednávania. (Nemôžete ho premenovať.)
7 Vyberte tlačidlá pre všetky záložky, kde by mal byť test zobrazený.
8 Stlačte

.

Testy sú teraz prístupné na príslušných záložkách v ponuke s výberom testu.

a Postup odstránenia testu zo záložky
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Označte test, ktorý chcete odstrániť.
3 Stlačte

.

4 Vyberte General a rozšírte záznam.
5 Vyberte Test Tabs.
6 Stlačte

.

7 Zrušte označenie tlačidla záložky, ku ktorej je test priradený.
8 Stlačte

.

Test už nie je viac prístupný na príslušnej záložke s ponukou testov.

Ak chcete presunúť test z jednej záložky na inú, najprv ho vymažte z pôvodnej
záložky a priraďte ho k novej.

Vymazanie súprav fľašiek z Inventára
Inventár slúži na získanie celkového prehľadu o stave všetkých súprav fliaš, ktoré
sú zadané na akomkoľvek reagenčnom disku prístroja cobas c111.
Súpravy fliaš môžete vymazať zo zoznamu; túto možnosť využite, ak ste odstránili
súpravu z disku a neplánujete ju znova použiť.
o

Predtým, ako môžete vymazať súpravu fliaš z Inventára, musíte ju odstrániť z
disku.

o

Súpravy fľašiek, ktoré boli z disku odstránené a tie, ktorých dátum spotreby
vypršal pred viac ako 30 dňami, sú automaticky vymazané z Inventára za
predpokladu, že sa v analyzátore stále nachádza rovnaká platná súprava. Ak to
tak nie je, súprava, ktorá bola vložená ako posledná, zostane v inventári.
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a Postup vymazania súprav fľašiek z inventára
Odstránenie súpravy fľašiek

1 Odstráňte súpravu fľašiek z disku.
e Odstránenie reagenčnej súpravy na strane B-26.

Ak súprava fľašiek, ktorú chcete vymazať nie je v práve inštalovanom disku,
musíte najprv zmeniť disk.
e Vybranie reagenčného disku na strane B-88, Príprava reagenčného disku na

strane B-21.

Vymazanie súpravy fľašiek

2 Zvoľte Utilities > Inventory.
Zobrazí sa zoznam súprav fľašiek Bottle sets. Zoznam obsahuje informácie o
všetkých súpravách fľašiek, ktoré sú zadané v niektorom z diskov používaných
prístrojom cobas c111. Týka sa to aj súprav, ktoré boli odstránené z disku, ale
neboli prázdne, alebo súprav, ktorých dátum spotreby ešte nevypršal.

A

Obrázok B-39

V stĺpci D sú odstránené súpravy fľašiek označené s R (A).
3 Označte súpravu fľašiek, ktorú chcete vymazať.
4 Stlačte

.

Zobrazí sa okno na potvrdenie príkazu. Ak nie je možné vymazať súpravu, bude
vás o tom informovať správa.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili vymazanie.

Do reagenčného disku nie je možné znova umiestniť súpravu fľašiek, ktorá už bola
vymazaná zo zoznamu súprav fľašiek Bottle sets.
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Doplnenie papiera do tlačiarne
Papier do tlačiarne môžete doplniť kedykoľvek, pokiaľ nie je tlačiareň v činnosti.
a Postup skontrolovania stavu tlačiarne
1 Na záložke Overview stlačte tlačidlo System status (Stav systému).
Tlačidlo tlačiť

je červené, ak v tlačiarni nie je papier.

2 Pomocou šípok nájdite na obrazovke záznam o tlačiarni Printer a prečítajte si
text.

a Postup výmeny papiera v tlačiarni
1 Uistite sa, že tlačiareň práve netlačí.
2 Otvorte panel tlačiarne.
Predtým ako potiahnete za panel, pevne stlačte tlačidlo na otvorenie panelu (A).
Panel by sa mal otvoriť bez odporu.

A

3 Vyberte prázdny kotúč papiera z držiaka.
4 Vyberte z rolky kolík.
5 Vložte kolík do novej rolky.
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6 Umiestnite nový kotúč do držiaka.
Papier sa musí rozbaľovať na vrchu a smerom k vám.

7 Vložte papier do otvoru v paneli tlačiarne, z ktorého vychádza, a trochu ho
vytiahnite.

8 Zatvorte panel tlačiarne.
Systém vám podá trochu papiera.
Ak v systéme došiel počas tlače papier, tlač bude znovu pokračovať.
9 Na záložke Overview stlačte tlačidlo System status (Stav systému).
Tlačidlo tlačiť

by malo byť teraz zelené a stav by mal byť OK.
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Odstránenie kondenzovanej vody z chladiča reagencií
a Postup odstránenia kondenzovanej vody z chladiča reagencií
1 Uistite sa, že je systém v režime Standby.
2 Zvoľte Overview >

>

.

3 Otvorte hlavný kryt.
4 Vyberte reagenčný disk
Reagenčný disk nenakláňajte a umiestnite ho na rovný povrch.
5 Aby ste odstránili vodu, utrite vnútro chladiča reagencií s tkaninou alebo
papierom.

6 Vložte reagenčný disk.
7 Zatvorte kryt.
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Výmena ihly
Ak je ihla ohnutá, poškodená alebo skorodovaná, musíte ju vymeniť.
Potrebné pomôcky a materiály

o

Ihla a súprava hadičky

o

Skúmavka s ISE Deproteinizer

o

Skúmavka s Activator

o

Sklenená kadička

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi môže zapríčiniť
poranenie. Pri narábaní s takýmito roztokmi dodržiavajte bezpečnostné opatrenia
týkajúce sa narábania s nimi, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a informácie
uvedené v bezpečnostných listoch pre čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

a Postup výmeny ihly
1 Uistite sa, že je systém v režime Standby.
2 Vypnite prístroj.
3 Odstráňte kryt prenosovej hlavice.
Stlačte tlačidlá na obidvoch stranách krytu a zodvihnite ho smerom hore.
4 Vyberte hadičku, ktorá vedie k ihle, z úchytiek.

Roche Diagnostics
B-128

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

6 Špeciálna obsluha
Výmena ihly

5 Vyberte senzor tekutiny (A).
A

B
C
D
E

A

Senzor tekutiny

D

B

Príklad úchytky na hadičke

E

C

Upevňovacia skrutka hadičky na držiaku

Držiak ihly
Upevňovacia skrutka hadičky na
distribučnom bloku

Obrázok B-40

6 Vyberte držiak ihly (D) z prepravného zariadenia.
Stlačte tlačidlo na boku prepravného zariadenia, aby ste uvoľnili držiak, a
vytiahnite držiak s ihlou.
7 Odmontujte ihlu z jej držiaka a vyberte ju.
8 Umiestnite ihlu do kadičky a držiak ihly na čistý povrch.
9 Odmontujte hadičku z distribučného bloku (E).
10 Zdvihnite hadičku a počkajte, kým celé množstvo tekutiny nevytečie do kadičky.
11 Ihlu s príslušenstvom zlikvidujte. Zaobchádzajte s ňou, ako s biologicky
nebezpečným odpadom.

a Postup inštalácie novej ihly
1 Opatrne vložte ihlu do držiaka a utiahnite skrutku, ktorá upevňuje hadičku k
držiaku (C).
2 Znova nainštalujte držiak s ihlou
Stlačte tlačidlo na boku prepravného zariadenia a vložte držiak s ihlou. Po vložení
držiaku uvoľnite tlačidlo.
Držiak pevne zatlačte, kým sa tlačidlo na uvoľnenie nezamkne.
3 Znova nainštalujte senzor tekutiny.
Hadičku zatlačte smerom k úchytkám.
4 Upevnite hadičku do distribučného bloku a utiahnite.
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5 Hadičku upevnite do úchytiek. Začnite blízko držiaka ihly.
6 Nainštalujte kryt prenosovej hlavice.
Zatlačte, kým sa tlačidlo na uvoľnenie nezamkne.
7 Zapnite systém.
Systém vykoná internú kontrolu a spustí základné programy.
Štartovanie môže zabrať niekoľko minúť.
Keď je prístroj pripravený na použitie, zobrazí sa záložka Overview a systém
prejde do stavu Standby.
8 Prihláste sa do systému.
9 Vykonajte údržbu Deproteinizácia ihly.
e Pozri Deproteinizácia ihly na strane C-10.

Zapojenie a odpojenie externých nádob
Pred zapnutím systému sa uistite, že všetky externé nádoby sú umiestnené v stojane a
sú správne pripojené.
a Postup pripojenia nádoby na vodu
1 Umiestnite plnú bielu nádobu s vodou na podnos. (Vždy používajte čistenú vodu
v kvalite špecifikovanej v odseku Technické špecifikácie.)
2 Pripojte hadičku na vodu ku konektoru na prístroji zatlačením prípojky do
konektoru.
A

A

Nádoba na vodu

B

Adaptér s hadičkou

C

B

C

Konektor pre hadičku na vodu

Obrázok B-41

3 Vložte adaptér s hadičkou do nádoby a pevne ho zatlačte.
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a Postup pripojenia nádoby na odpad
1 Položte prázdnu žltú nádobu na odpad na podnos.
2 Pripojte hadičku na odpad ku konektoru na prístroji zatlačením prípojky do
zásuvky.
A

A

Nádoba na odpad

B

Adaptér s hadičkou

C

B

C

Konektor pre nádobu na odpad

Obrázok B-42

3 Vložte adaptér s hadičkou do nádoby a pevne ho zatlačte.

a Postup pripojenia fľaše s čistiacim roztokom
1 Umiestnite fľašu na podnos.
2 Spojte hadičku na čistiaci roztok s konektorom na prístroji a utiahnite.
Neutiahnite veľmi silno.
A

A

Fľaša s čistiacim roztokom

B

Adaptér s hadičkou

C

B

C

Konektor pre nádobu s čistiacim
roztokom

Obrázok B-43

3 Vložte adaptér s hadičkou do nádoby a pevne ho zatlačte.
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a Postup odpojenia hadičky od prístroja
1 Odstráňte pravý bočný panel.
2 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete odpojiť hadičku na vodu:

Stlačte uvoľnovaciu svorku (A) na
konektori a vytiahnite hadičku zo zásuvky.

Chcete odpojiť hadičku na riediaci roztok:

Krúťte skrutkou (B) proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa hadička
neuvoľní.

Chcete odpojiť hadičku na odpad:

Stlačte uvoľnovaciu svorku (C) na
konektori a vytiahnite hadičku zo zásuvky.

A

A

B

C

Uvoľňovacia svorka na konektore pre
hadičku na vodu

B

C

Uvoľňovacia svorka na konektore pre
hadičku na odpad

Skrutka na konektore pre hadičku s
riediacim roztokom

Obrázok B-44
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Prispôsobenie dotykovej obrazovky
Je dôležité, aby bod, ktorý ste stlačili na dotykovej obrazovke, presne zodpovedal
svojmu hardvérovému ekvivalentu. Pokiaľ to tak nie je, stlačenie položky na
obrazovke, napríklad tlačidla, nemusí viesť k očakávanému výsledku.
a Postup prispôsobenia dotykovej obrazovky
1 Stlačte všeobecné tlačidlo

.

Na obrazovke sa objaví ponuka s niekoľkými možnosťami toho, čo môžete
zastaviť.
2 Stlačte opäť všeobecné tlačidlo

.

Objaví sa zobrazenie pre prispôsobenie obrazovky.

3 Zatlačte presne do stredu čierneho kríža.
Kríž zmení farbu na zelenú a ďalší kríž na čiernu.
4 Zatlačte presne do stredu čierneho kríža.
Kríž zmení farbu na zelenú a ďalší kríž na čiernu.
5 Zatlačte presne do stredu čierneho kríža.
Všetky kríže sú zelené.
6 Zatlačte kdekoľvek na obrazovke a pozorujte, kde presne sa zobrazí malý červený
štvorec (pixel).
Červený štvorec by sa mal objaviť na mieste, kde ste stlačili.
7 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Je červený štvorec presne na mieste, kde ste 1. Stlačte
stlačili:
Je červený štvorec trochu ďalej od miesta,
kde ste stlačili:

.

1. Stlačte
.
2. Zopakujte celý postup. Tlačte presne
do stredu krížov.
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Čistenie dotykovej obrazovky
Pretože sa dotyková obrazovka ľahko zašpiní, mali by ste ju pravidelne čistiť.
Potrebné pomôcky a materiály

m 70% etylalkohol
m Utierky
m Ochranné rukavice

a Postup čistenia dotykovej obrazovky
1 Nalejte alebo rozprášte alkoholový roztok na utierku.
2 Utrite obrazovku.
Na obrazovku tlačte čo najmenej.
3 Utrite obrazovku s čistou utierkou.
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V tejto kapitole nájdete informácie o tom, ako nastaviť prístroj cobas c111.

V tejto kapitole

Kapitola

7

Úvod ............................................................................................................................... B-137
Zobrazenie nastavení a ich hodnôt ...................................................................... B-137
Zmenenie hodnôt ................................................................................................... B-137
Aplikácie ........................................................................................................................ B-139
Inštalovanie aplikácií ............................................................................................. B-139
Aktivovanie a deaktivovanie aplikácií ................................................................. B-141
Príprava aplikácií ................................................................................................... B-142
Odinštalovanie aplikácií ........................................................................................ B-145
Vymazanie aplikácií ............................................................................................... B-146
Urèenie poradia spracovania objednávky .......................................................... B-147
Nastavenie aplikácií, ktoré používajú pri výpoète výsledku pomer ................ B-148
Profily ...................................................................................................................... B-150
Zadávanie profilov ........................................................................................... B-150
Pridávanie testov k profilu ............................................................................. B-150
Odstránenie testov z profilu ........................................................................... B-151
Vymazanie profilov ......................................................................................... B-151
Zadávanie definícií kontrol a šarží ..................................................................... B-151
Zadávanie definícií kalibrátorov a šarží .............................................................. B-152
Krátky sprievodca k definíciám aplikácie ........................................................... B-154
Verzia ................................................................................................................ B-154
Kód .................................................................................................................... B-154
Všeobecné nastavenia aplikácií ...................................................................... B-154
Nastavenia kalibrácie ...................................................................................... B-155
Nastavenia kontrol .......................................................................................... B-156
Nastavenia výpoètov ....................................................................................... B-157
Nastavenia výpoètov (pre aplikácie, ktoré používajú pri výpoète
výsledku pomer) .............................................................................................. B-158

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

B-135

7 Nastavenia

cobas c111

Obsah

Laboratórne korelácie (pre aplikácie, ktoré používajú pri výpoète
výsledku pomer) .............................................................................................. B-158
Nastavenia refenèného rozsahu (pre aplikácie, ktoré používajú pri
výpoète výsledku pomer) ................................................................................ B-158
Nastavenia prevodu výsledku ........................................................................ B-159
Nastavenia ..................................................................................................................... B-160
Zmenenie hesla ....................................................................................................... B-160
Rozvrh údržby ........................................................................................................ B-161
Nastavenie jazyka užívate¾ského rozhrania ...................................................... B-161
Odinštalovanie jazyka ..................................................................................... B-163
Správa používate¾ov ............................................................................................. B-164
Vytvorenie používate¾a ................................................................................. B-164
Vymazanie používate¾a ................................................................................. B-164
Úprava zoznamu akceptovate¾ných symbolov ................................................ B-165
Mapovanie kódov hostite¾ského poèítaèa ........................................................ B-165
Krátky sprievodca k všeobecným nastaveniam prístroja ................................. B-167
Nastavenie práce .............................................................................................. B-167
Nastavenia komunikácie s hostite¾ským poèítaèom ................................. B-169
Nakladanie s výsledkami ................................................................................. B-170
Kalibrácia .......................................................................................................... B-171
Kontrola kvality ............................................................................................... B-171
Systém ............................................................................................................... B-171
Dátum a èas ...................................................................................................... B-172
Údržba ............................................................................................................... B-173
Abs adjustment (prispôsobenie hodnôt absorbancie) ................................ B-173
Zadanie extra premývacích cyklov ...................................................................... B-174
Aktivovanie, deaktivovanie a vymazanie extra premývacieho cyklu .............. B-175
Krátky sprievodca k nastaveniam extra premývacích cyklov .......................... B-176
Nastavenia extra premývacích cyklov ........................................................... B-176
Krátky sprievodca k pravidlám miešania reagencií .......................................... B-177
Nastavenia pravidiel miešania reagencií ...................................................... B-177
Vytlaèenie nastavení miešania ............................................................................. B-177
Vymazanie pravidiel miešania ............................................................................. B-178

Roche Diagnostics
B-136

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

7 Nastavenia
Úvod

Úvod
Postup zobrazenia a zmenenia nastavení a hodnôt aplikácií je rovnaký. V
nasledujúcich postupoch je ako príklad použité nastavenie kalibračnej hodnoty.

Zobrazenie nastavení a ich hodnôt
a Postup zobrazenia nastavení a ich hodnôt
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Rozšírte zoznam.
o

Vyberte položku zoznamu označenú s

o

Stlačte

.

.

o

Vyberte položku nového zoznamu označenú s

o

Stlačte

o

Použite šípky, ak je to nutné, aby ste zobrazili položky, ktoré vás zaujímajú.

.

.

Zobrazia sa nastavenia a ich aktuálne hodnoty.

Zmenenie hodnôt
Ak zmena hodnoty vedie k tomu, že je potrebné zmeniť jednu alebo viacero ďalších
hodnôt, spustí sa sprievodca. Sprievodcu rozpoznáte pomocou tlačidiel
a
.
a Postup zmenenia nastavenia
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Rozšírte zoznam, aby ste zobrazili položky a ich hodnoty.
3 Vyberte položku s hodnotou.
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4 Stlačte

.

Na obrazovke môžete napísať novú hodnotu alebo vybrať z viacerých možností
stlačením príslušného tlačidla.

5 Napíšte novú hodnotu alebo stlačte tlačidlo s hodnotou.
6 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Ste v sprievodcovi a chcete zmeniť ďalšie
nastavenie:

1. Stlačte

.

Na obrazovke môžete teraz zmeniť
hodnotu.
2. Napíšte novú hodnotu alebo stlačte
tlačidlo s hodnotou.
3. Pokračujte krokom 6.
4. Keď sa už viac neobjaví
, stlačte
, aby ste potvrdili zmeny.

Toto bola jediná hodnota, ktorú ste chceli
zmeniť:

1. Stlačte

, aby ste potvrdili zmeny.
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Aplikácie
Inštalovanie aplikácií
Aby bola nová aplikácia v prístroji cobas c111 dostupná, musíte vykonať nasledujúce
kroky:
1. Importovať údaje do prístroja načítaním ich čiarového kódu alebo skopírovaním z
USB kľúča. Týmto krokom sa údaje uložia do prístroja.
Je možné importovať novú verziu aplikácie s rovnakým aplikačným kódom, ale
nemôžete ju nainštalovať.
e Postup importovania údajov aplikácie na strane B-139.

2. Nainštalujte aplikáciu. Týmto krokom sa aplikácia aktivuje v prístroji a zároveň
sa sprístupní používateľom.
e Inštalovanie aplikácií na strane B-139.

3. Pripravte aplikáciu. Týmto krokom sa aplikácia asociuje s údajmi šarže a s
pomocnými roztokmi ako aj kalibrátormi a kontrolami.
e Postup prípravy aplikácie na strane B-142.

a Postup importovania údajov aplikácie
1 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters a pokračujte s
krokom 2.

o

Zvoľte Utilities > Import > Application a pokračujte s krokom 4.

2 Stlačte

.

3 Stačte Import Application (import aplikácie).
Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu alebo o importovanie údajov
z USB kľúča.
4 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete naskenovať čiarový kód: 1. Naskenujte čiarový kód z hárku s čiarovými
kódmi.
Chcete chcete importovať údaje
z USB kľúča:

1.
2.
3.
4.

Stlačte
.
Vložte USB kľúč.
Stlačte
.
Vyberte adresár, ktorý obsahuje aplikačný súbor.
Aplikačné balíky rozpoznáte pomocou prípony
.tsb.

5. Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Systém skontroluje, či v systéme už nie je nainštalovaná aplikácia s rovnakým
aplikačným kódom alebo krátkym názvom.
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Nasledujúca tabuľka popisuje základné situácie.
Ak

Nastane

Existuje kód aplikácie a krátky
názov:

Laboratórne parametre, napr. krátky názov, sú
ponechané z existujúcej aplikácie.
Pôvodné zadania aplikácie sú v systéme vymenené za
nové.

Existuje kód aplikácie, ale krátky Laboratórne parametre novej aplikácie sú použité,
napr. krátky názov.
názov neexistuje pre žiadnu
aplikáciu v systéme:
Pôvodné zadania aplikácie sú v systéme vymenené za
nové.
Existuje krátky názov, ale kód
aplikácie nie:

Na zobrazení môžete zmeniť krátky názov na
jedinečný.
Ak nezmeníte krátky názov, aplikácia sa neimportuje.

e Podrobnejšie informácie o možných konfliktoch pri importovaní aplikácií nájdete v

odseku o inštalovaní a nastavovaní aplikácií vývojových kanálov v návode na obsluhu
cobas c111 Development Channel.
Ak chcete vymeniť laboratórne parametre a zadania aplikácie za nové, musíte
najprv odinštalovať a vymazať existujúcu aplikáciu a následne importovať novú
aplikáciu.

Ak je aplikácia, ktorú importujete, aplikácia vývojového kanálu, dajte si pozor na
nasledujúce výnimočné situácie, ku ktorým môže dôjsť:
Situácia

Vysvetlenie a možný zásah

Nie je nainštalovaný crypto
modul.

Zobrazí sa správa informujúca obsluhu o tomto fakte.

Je nainštalovaný maximálny
počet aplikácií vývojových
kanálov.

Zobrazí sa správa informujúca obsluhu o tomto fakte.

Systém neimportuje aplikáciu.
1. Odinštalujte a potom vymažte aplikáciu
vývojového kanála.
2. Opäť spustite proces importovania.

Zobrazí sa zoznam aplikácií (Utilities > Applications > Laboratory
Parameters). Názov aplikácie sa zobrazí v hranatých zátvorkách, napr. [GLU2],
čo znamená, že aplikácia ešte nie je nainštalovaná.
Aplikáciu musíte nainštalovať, aby ste mohli vykonávať stanovenia.
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a Postup inštalácie aplikácie
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Vyberte aplikáciu, ktorej názov je v hranatých zátvorkách.
3 Stlačte

.

4 Vyberte Install Application (nainštalovať aplikáciu).
Systém skontroluje, či v systéme už nie je nainštalovaná aplikácia s rovnakým
aplikačným kódom alebo krátkym názvom.
V zozname aplikácií sa zobrazí názov aplikácie bez zátvoriek a v detailoch
profilu sa zobrazí krátky názov.
Profily, ktoré používajú túto aplikáciu, sú zahrnuté v ponuke s výberom testov za
predpokladu, že všetky aplikácie profilov sú nainštalované.
5 Pripravte aplikácie.
e Pozri Príprava aplikácií na strane B-142.

Aktivovanie a deaktivovanie aplikácií
Keď je aplikácia nainštalovaná na systém, je automaticky aktivovaná.
e Inštalovanie aplikácií na strane B-139.

Aplikáciu môžete deaktivovať, aby ste dočasne znesprístupnili test na paneli testov.
Všetky pridružené tekutiny a údaje zostanú nezmenené. Aplikáciu môžete neskôr
aktivovať, a tak pokračovať v používaní testu.
a Postup aktivovania a deaktivovania aplikácie
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Rozšírte záznam aplikácie.
3 Rozšírte záznam General.
4 Zvoľte Active.
5 Stlačte

.

6 Zvoľte On, ak chcete používať aplikáciu.
Zvoľte Off, ak nechcete používať aplikáciu.
7 Stlačte

.
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Príprava aplikácií
Vykonajte nasledujúce kroky pri každej novej aplikácii. (Použite sprievodcu, aby ste
nastavili aplikáciu.)
e Všeobecný postup ako zmeniť nastavenia nájdete v odseku Postup zmenenia nastavenia

na strane B-137.

a Postup prípravy aplikácie
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Rozšírte záznam aplikácie.
Kód

Aplikačný kód Roche identifikuje aplikáciu. Používa sa pri komunikácii s hlavným
počítačom. Ak pracujete s iným kódom konkrétnej aplikácie, potrebujete zmapovať
aplikačný kód Roche s vašim vlastným kódom.
e Pozri Mapovanie kódov hostiteľského počítača na strane B-165.

Tento kód sa používa aj v softvéri cobas c111 Printer Tool. (Kódy v systéme
cobas c111 a v Printer Tool musia byť rovnaké.)
Verzia

Verzia jednoznačne identifikuje konkrétne nastavenie zadania aplikácie.
Číslo verzie sa zvýši vždy po zmene v zadaniach aplikácie, napr. z verzie 1.0 na
verziu 1.1.

Všeobecné nastavenia

3 Rozšírte záznam General (všeobecný), zvoľte Short Name (krátky názov) a
stlačte
.
4 Zmeňte krátky názov testu (max. 5 alfanumerických znakov), ak je to potrebné.
Krátky názov sa využíva pri zobrazení názvu testu v užívateľskom rozhraní (napr.
tlačidlá s názvom stanovenia, názvy testov v zozname objednávok a výsledkov
alebo všetky výpisy).
5 Stlačte
a zmeňte dlhý názov testu (max. 30 alfanumerických znakov), ak je
to potrebné.
Dlhý názov je popisný názov testu. Je obzvlášť nepostrádateľný, ak nie je krátky
názov známy v laboratórnom prostredí.
6 Stlačte

a následne On, aby ste aktivovali aplikáciu.

Ak aplikácia nie je aktívna, jej pridružené testy nie sú prístupné pre použitie.
Nemôžete ich označiť v ponuke testov. Zadania aplikácie zostávajú v systéme.
7 Stlačte

a vyberte tlačidlá záložiek, na ktorých by mal byť test prístupný.

e Viac informácií nájdete v odseku Priradenie testov ku záložkám s testami na

strane B-122.

8 Stlačte
Nastavenia kalibrácie

, aby ste potvrdili zadania.

Pri Roche kalibrátoroch sú odporúčané nastavenia automaticky zadané pre každú
aplikáciu. Môžete zmeniť sekvenciu, interval a počet replikátov.
Roche odporúča nemeniť definície kalibrácií Roche reagencií.

9 Rozšírte záznam Calibration (kalibrácia), zvoľte Sequence (poradie) a stlačte
.
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10 Ak je to nutné, zmeňte sekvenciu. (Nastavenie sekvencie určuje, kedy vyprší
platnosť kalibrácie. Systém vás automaticky informuje o kalibráciách, ktorých
platnosť vypršala.)
No Interval (Žiaden interval): Systém vás neinformuje o tom, kedy vyprší
platnosť kalibrácie. Použite toto nastavenie, ak je reagencia dostatočne stabilná
počas celej doby, až kým nie je prázdná a nemusíte ju vymeniť. Kalibráciu musíte
vykonať, keď vložíte novú reagenčnú súpravu do prístroja.
Interval only (Len interval): Platnosť kalibrácie vyprší, keď vyprší reagenčný
interval.
Each Lot and Interval (Každá šarža a interval): Platnosť kalibrácie vyprší, keď
vložíte prvú reagenciu novej šarže a potom vždy, keď vyprší interval.
Each Set and Interval (Každá súprava a interval): Platnosť kalibrácie vyprší, keď
vložíte reagenciu alebo keď vyprší reagenčný interval.
11 Zmeňte interval (počet dní, hodin pre ISE aplikácie), ak je to potrebné.
12 Zmeňte počet replikátov, ak je to potrebné.
Možné hodnoty: 1, 2, 3. (Predvolená hodnota je 2.)
13 Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.

Po zmene nastavení kalibrácie je nutné vykonať kalibráciu testov.

Nastavenia kontrol

14 Rozšírte záznam Control (kontrola), zvoľte Sequence (poradie) a stlačte

.

15 Zadajte sekvenciu.
Vyberte No Interval (Žiaden interval) pre prípady, keď chcete napríklad vykonať
kontrolu kvality ako súčasť štandardného testovania vzoriek a nie ako samostatnú
úlohu.
Vyberte Interval Only (Iba interval), ak sa má kontrola kvality vykonať, keď
vyprší reagenčný interval. Systém vás automaticky upozorní na kontroly kvality,
ktorých platnosť vypršala.
16 Zadajte interval v hodinách.
17 Pri každej kontrole vykonajte nasledujúce kroky:
o

Zadajte kód materiálu.
Jedinečný identifikátor kontrol. Pozri príbalový leták kontroly.

o

Zadajte, či by mala byť kontrola kvality vykonaná po kalibrácii testu (QC
After Cal).

o

Zadajte, či by mala byť kontrola kvality vykonaná ako súčasť funkcie Default
QC (Predvolená kontrola kvality).
Default QC (Predvolená kontrola kvality) je automatizované vykonanie
viacerých kontrol kvality, ktorých platnosť vypršala, súčasne v jednej
objednávke. Je to ideálny spôsob, ak chcete pravidelne vykonávať kontrolu
kvality počas bežnej obsluhy.
On: Kontrola kvality bude vykonaná spoločne pre všetky testy, ktoré
používajú danú kontrolu.
Off: Kontrola kvality musí byť objednaná manuálne pre každý test.

18 Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.
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Nastavenia výpočtov pomeru

19 Pri aplikáciách, ktoré používajú pri výpočte výsledku pomer, vykonajte
nasledujúce:
o

Rozšírte záznam Ratio Calculation (výpočet pomeru), zvoľte Coefficient w
(koeficient w) a stlačte
.

o

Zadajte jeden alebo dva koeficienty.

o

Zadajte vzorec.

Nesprávne výsledky z dôvodu nesprávneho vzorca
VAROVANIE

Vzorec určuje, ako sú matematicky skombinované hodnoty aplikácie a koeficienty,
aby vytvorili výsledok.
Používateľ sa musí uistiť, že vzorec pre aplikáciu je správny.

20 Stlačte
Nastavenia výpočtov

, aby ste potvrdili zadania.

21 Rozšírte záznam Calculation (výpočet), zvoľte Factor (faktor) a stlačte

.

22 Zmeňte faktor a kompenzáciu, ak robíte koreláciu dvoch rôznych metód.
23 Vyberte, či by malo byť použité vyhodnotenie (voči referenčnému rozsahu).
Ak si vyberiete Reference Range (referenčný rozsah), musíte zadať horný a
dolný limit a rozhodnúť sa, ktorý z nich by mal byť vzatý do úvahy (môžu byť
vzaté oba).
24 Ak je to potrebné, vyberte, či bude použitý dolný limit.
25 Ak je to potrebné, vyberte, či bude použitý horný limit.
26 Zmeňte hodnotu dolného limitu, ak je to potrebné.
27 Zmeňte hodnotu horného limitu, ak je to potrebné.
28 Zadajte pri každej kontrole, či by mali byť výsledky vzoriek označené symbolom
(flag), ak boli vygenerované pomocou testu, ktorého výsledky kontroly kvality
boli označené symbolom (flag).
29 Stlačte
Nastavenia prevodu výsledku

, aby ste potvrdili zadania.

30 Rozšírte záznam Result Conversion (prevod výsledku), zvoľte Laboratory Unit
(laboratórne jednotky) a stlačte
.
31 Zmeňte laboratórne jednotky, ak chcete pracovať s jednotkami, ktoré sa líšia od
práve zadaných jednotiek.
32 Napíšte konverzný faktor, ak je to potrebné.
Tento faktor je nevyhnutný, ak boli zadané laboratórne jednotky.
33 Vyberte, či by mali byť hodnoty zobrazené v štandardných alebo laboratórnych
jednotkách.
Toto nastavenie ovplyvní zobrazenie hodnôt na obrazovke ako aj na vytlačených
výpisoch.
34 Zmeňte nastavenie desatinného miesta, ak je to potrebné.
Táto hodnota odpovedá počtu číslic za desatinnou bodkou.
35 Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.
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Odinštalovanie aplikácií
Odinštalovanie aplikácie znamená urobiť aplikáciu neprístupnú pre testovanie.
Odinštalovanú aplikáciu môžete znova nainštalovať.
e Pozri Inštalovanie aplikácií na strane B-139.

Predtým, ako môžete odinštalovať aplikáciu, musíte vykonať niektoré prípravné
úlohy:
a Postup prípravy odinštalovania aplikácie
1 Vymažte všetky asociované výsledky vzoriek.
e Pozri Vymazanie výsledkov vzoriek na strane B-96.

2 Vymažte všetky asociované výsledky kontroly kvality zo zoznamu QC Status
(Zoznam kontrol kvality s ich stavom) a QC History (História kontroly kvality).
e Pozri Vymazanie výsledkov kontroly kvality na strane B-98.

a Postup odinštalovania aplikácie
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Vyberte aplikáciu.
Vyberte aplikáciu, ktorej názov nie je v hranatých zátvorkách, napríklad ALTL.
(Zátvorky naznačujú, že aplikácia nie je momentálne nainštalovaná.)

3 Stlačte

.

Systém vás požiada o potvrdenie.
4 Stlačte

, aby ste potvrdili.

Všetky pridružené výsledky kalibrácie a údaje šarže sú vymazané.
V zozname aplikácií sa zobrazí názov aplikácie v hranatých zátvorkách, napríklad
[GLU], a v detailoch profilu sa namiesto krátkeho názvu zobrazí aplikačný kód.
Profily, ktoré používajú túto aplikáciu, sú odstránené z obrazovky s ponukou
testov. Ak chcete stále používať tieto profily, musíte z nich odstrániť túto
aplikáciu.
e Pozri Odstránenie testov z profilu na strane B-151.
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Vymazanie aplikácií
Vymazanie aplikácie znamená odstránenie údajov zo systému.
Proces odstraňovania aplikácie zo systému pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Vymažte všetky asociované výsledky vzoriek.
e Pozri Vymazanie výsledkov vzoriek na strane B-96.

2. Vymažte všetky asociované výsledky kontroly kvality zo zoznamu QC Status
(Zoznam kontrol kvality s ich stavom) a QC History (História kontroly kvality).
e Pozri Vymazanie výsledkov kontroly kvality na strane B-98.

3. Odinštalujte aplikáciu. Tento proces spraví aplikáciu nedostupnou pre testovanie.
e Pozri Odinštalovanie aplikácií na strane B-145.

4. Odstráňte všetky priradené reagenčné súpravy zo všetkých reagenčných diskov.
(Disk môže byť mimo analyzátor a na to, aby ste mohli odstrániť reagencie, ho
musíte vložiť späť.)
e Pozri Postup vloženia reagenčného disku na strane B-21

Pozri Odstránenie reagenčnej súpravy na strane B-26.

5. Vymažte aplikáciu. Tento proces odstráni údaje aplikácie zo systému.
a Postup vymazania aplikácie
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Vyberte aplikáciu.
3 Stlačte

.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možné situácie a ich dopad na mazanie.
Situácia

Postupujte nasledovne

V zozname je jeden záznam o aplikácii a
aplikácia je práve nainštalovaná (jej názov
nie je v zátvorkách).

1. Potvrďte, aby ste pokračovali s
odinštalovaním.
2. V zozname aplikácií vyberte
odinštalovanú aplikáciu (teraz je jej
názov v zátvorkách).
3. Stlačte
.
4. Potvrďte, aby ste pokračovali s
mazaním aplikácie.

V zozname je jeden záznam o aplikácii a
aplikácia nie je práve nainštalovaná (jej
názov je v zátvorkách).

Potvrďte, aby ste pokračovali s mazaním
aplikácie.

V zozname je druhý záznam o aplikácii.
Vybraná aplikácia je nainštalovaná (jej
názov nie je v zátvorkách).

Potvrďte, aby ste pokračovali s mazaním
aplikácie.

Vybraná položka je profil.

Potvrďte, aby ste pokračovali s mazaním
profilu.

Na jednom z diskov sú stále priradené
reagencie.

Odstráňte priradenú reagenčnú súpravu z
disku.

Poznámka: Môžete vymazať len
nainštalovanú aplikáciu.

(Disk môže byť mimo analyzátor a na to,
aby ste mohli odstrániť reagencie, ho
musíte vložiť späť.)

Systém vás požiada o potvrdenie.
Roche Diagnostics
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4 Stlačte

.

Údaje aplikácie sú vymazané.

Určenie poradia spracovania objednávky
Stanovenia vzorky sú spracovávané v poradí určeným dobou potrebnou na ich
spracovanie (počet cyklov), začínajúc s tým testovaním, ktorý trvá najdlhšie. Toto
poradie môže byť manuálne zmenené zadaním konkrétnej postupnosti spracovania.
a Postup zadania postupnosti spracovania
1 Zvoľte Utilities > Applications > Process Sequence.

2 V zozname so stanoveniami bez priority Default vyberte test, ktorý chcete, aby
bol spracovaný čo najskôr.
3 Stlačte
Priority.

, aby ste ho presunuli do zoznamu s prednostnými stanoveniami

Testy sú spracované v poradí v akom sú zobrazené na zozname. Keď sú testy
obsiahnuté v tomto zozname spracované, zvyšné testy sú spracované v
normálnom poradí.
4 Vykonajte kroky 2 a 3, aby ste presunuli do zoznamu ďalšie testy, ktoré chcete
spracovať s vysokou prioritou.
5 Ak chcete presunúť test zo zoznamu Priority do zoznamu Default, označte test v
zozname Priority a stlačte
. Ak chcete presunúť všetky testy do zoznamu
Default, stlačte
.
6 V zozname Priority vyberte test a pomocou šípok
smerom hore a dole.
7 Stlačte

a

sa posúvajte

, aby ste uložili poradie spracovania.

Poradie spracovania zadané v zozname s prednostnými stanoveniami Priority sa
vzťahuje na všetky stanovenia vykonávané na prístroji cobas c111.
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Nastavenie aplikácií, ktoré používajú pri výpočte výsledku pomer
Používateľ si môže sám nadefinovať aplikácie s výsledkami uvádzanými v pomere.
Takéto aplikácie poskytujú výsledky, ktoré sú založené na matematickom vzťahu
výsledkov maximálne štyroch rôznych aplikácií.
V zozname výsledkov budú zobrazené výsledky testu alebo testov spolu s
vypočítaným pomerom.
a Postup nastavenia aplikácií, ktoré používajú pri výpočte výsledku
pomer
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Stlačte

.

3 Stlačte Add Ratio (pridať pomer).
4 Napíšte kód a stlačte

.

Kód je číslo medzi 910 a 930 a identifikuje aplikáciu.
5 Napíšte krátky názov a stlačte

.

Krátky názov musí byť v systéme cobas c111 jedinečný a môže pozostávať z
maximálne 5 alfanumerických znakov. Používa sa pri výbere testov alebo na
zozname s výsledkami.
6 Napíšte dlhý názov a stlačte

.

Dlhý názov musí byť v systéme cobas c111 jedinečný a môže pozostávať z
maximálne 30 alfanumerických znakov. Použite názov, ktorý je obvykle
používaný vo vašom laboratórnom prostredí.
7 Vyberte prvú aplikáciu a stlačte

.

Môžete zadať jednu až štyri aplikácie.
8 Zadajte ďalšie aplikácie, ak je to potrebné.
9 Napíšte prvý koeficient a stlačte

.

Môžete zadať jeden až štyri koeficienty.
10 Zadajte ďalšie koeficienty, ak je to potrebné.
11 Napíšte vzorec a stlačte

.

Vzorec sa vzťahuje na aplikácie použivajúce koeficienty. Môžete si vybrať z
nasledujúcich matematických funkcií: +, -, *, /, (, ), medzera a subindex aplikácie
1 a 2.
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Nesprávne výsledky z dôvodu nesprávneho vzorca
VAROVANIE

Vzorec určuje, ako sú matematicky skombinované hodnoty aplikácie a koeficienty,
aby vytvorili výsledok.
Používateľ sa musí uistiť, že vzorec pre aplikáciu je správny.

12 Napíšte faktor, aby ste kompenzovali rozdiely medzi meracími metódami
rôznych prístrojov a stlačte
.
13 Napíšte kompenzáciu (offset) a stlačte

.

14 Zvoľte, či bude použitá kompenzácia (offset) / korelačný faktor a stlačte
15 Zvoľte typ vyhodnotenia a stlačte

.

.

No valuation znamená, že žiadne vyhodnotenie nebude vykonané.
Reference range znamená, že výsledok bude porovnaný so zadanými
referenčnými rozmedziami.
16 Zvoľte, či bude použitý dolný limit rozsahu a stlačte

.

17 Zvoľte, či bude použitý horný limit rozsahu a stlačte

.

18 Napíšte dolný limit rozsahu a stlačte

.

19 Napíšte horný limit rozsahu a stlačte

.

20 Napíšte štandardné jednotky a stlačte

.

21 Napíšte laboratórne jednotky a stlačte

.

22 Napíšte konverzný faktor a stlačte

.

23 Vyberte, či bude konečný výsledok pomeru zobrazený v štandardných alebo
laboratórnych jednotkách a stlačte
.
(Na výpočet jednotlivých výsledkov použije systém štandardné jednotky.)
24 Napíšte s koľkými desatinnými miestami bude výsledok zobrazený.
25 Stlačte

.
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Profily
Zadávanie profilov
Profil je skupina testov, ktoré sú často objednavané spolu. Po objednaní profilu sú
vykonané všetky testy profilu.
a Postup definovania profilu
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Stlačte

.

3 Stlačte Add Profile (pridať profil).
4 Napíšte kód profilu. (Pre profily zadávané obsluhou používajte čísla 910 až 930.)
5 Napíšte krátky názov testu (max. 5 alfanumerických znakov).
Krátky názov sa objaví v ponuke testov.
6 Napíšte dlhý názov testu (max. 30 alfanumerických znakov).
7 Vyberte testy, ktoré by mali byť zahrnuté v profile.
8 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Pridávanie testov k profilu
a Postup pridávania testov k profilu
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Vyberte profil.
3 Rozšírte záznam.
4 Rozšírte záznam General (všeobecný).
5 Vyberte Applications.
6 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka stanovení.
7 Vyberte stanovenia.
8 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

e Informácie o priradzovaní profilov ku záložkám na obrazovke s ponukou testov nájdete v

odseku Priradenie testov ku záložkám s testami na strane B-122.
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Odstránenie testov z profilu
a Postup odstránenia testov z profilu
1 Zvoľte Utilities > Applications > Laboratory Parameters.
2 Vyberte profil.
3 Rozšírte záznam.
4 Rozšírte záznam General.
5 Vyberte Applications.
6 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví ponuka stanovení.
7 Vymažte testy, ktorý chcete odstrániť.
8 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Vymazanie profilov
e Pozri Vymazanie aplikácií na strane B-146.

Zadávanie definícií kontrol a šarží
f

Workplace > Lot Data

a Postup zadávania definícií kontrol a šarží
Pri každej kontrole vykonajte nasledujúce kroky:
1 Vyberte Workplace > Lot Data.
2 Stlačte Controls.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých nainštalovaných šarží kontrol.
3 Stlačte

.

Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu z hárku s čiarovými kódmi
alebo o jeho ručné zadanie.
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4 Zadajte hodnoty šarže.
Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Údaje šarže sú
dostupné z
čiarového kódu.

1. Naskenujte čiarový kód.
Na obrazovke sa znovu objaví zoznam všetkých
nainštalovaných šarží kontrol. Označí sa nová šarža.

Chcete vložiť údaje 1. Stlačte
.
manuálne.
2. Napíšte názov a stlačte
.
3. Napíšte kód materiálu a stlačte

.

Tento kód nájdete v Utilities > Applications > označte test >
> Control.
4. Napíšte ID šarže a stlačte
.
5. Napíšte dátum exspirácie. Použite formát dátumu, ktorý je
uvedený na obrazovke.
6. Stlačte
, aby ste potvrdili zadania.
Ak v systéme už existuje šarža s rovnakým ID, systém sa vás
spýta, či chcete prepísať existujúcu šaržu.
Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.

7. Stlačte *Add new test* (pridať nový test).
8. Stlačte
.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých testov, ktoré
používajú túto kontrolu a ešte neboli priradené k tejto šarži.
9.
10.
11.
12.

Označte test a stlačte
.
Napíšte hodnotu priemernej koncentrácie a stlačte
Napíšte hodnotu smerodajnej odchýlky.
Stlačte
, aby ste potvrdili zadania.

.

Opäť sa objaví zobrazenie pre narábanie s údajmi šarží kontrol.
13. Vykonajte kroky 7 až 12 pre všetky testy, ktoré chcete použiť.

Zadávanie definícií kalibrátorov a šarží
Pri každom kalibrátore vykonajte nasledujúce kroky.
a Postup definovania šarže kalibrátora
1 Zvoľte Workplace > Lot Data.
2 Stlačte Calibrators.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých nainštalovaných šarží kalibrátorov.
3 Stlačte

.

Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu alebo o jeho ručné zadanie.
4 Zadajte hodnoty šarže. Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

1. Naskenujte čiarový kód.
Údaje šarže sú
dostupné z čiarového
Na obrazovke sa znovu objaví zoznam všetkých nainštalovaných
kódu.
šarží kalibrátorov. Označí sa nová šarža.
Roche Diagnostics
B-152

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

7 Nastavenia
Aplikácie

Ak

Spravte toto

Chcete vložiť údaje 1. Stlačte
.
manuálne.
2. Napíšte názov (max. 10 alfanumerických znakov) a stlačte
3. Napíšte kód materiálu a stlačte
.

.

Pozrite sa do príbalového letáku.
4. Napíšte ID šarže (max. 9 alfanumerických znakov) a stlačte
5. Napíšte dátum exspirácie a stlačte
.

.

Použite formát dátumu, ktorý je uvedený na obrazovke.
6. Napíšte číslo kalibrátorov (nádobiek), ktoré potrebujete
umiestniť do prístroja. Použite informácie uvedené v príbalovom
letáku. (Nepíšte čísla kalibrátorov, ktoré používajú systémovú
vodu. Pozri krok 14.)
7. Stlačte
, aby ste potvrdili zadania.
8. Stlačte *Add new test* (pridať nový test).
9. Stlačte
.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých testov, ktoré používajú
tento kalibrátor a ešte neboli priradené k tejto šarži.
10.
11.
12.
13.

Stlačte jedno z tlačidiel s názvom testu.
Stlačte
.
Zadajte prvú kalibračnú hodnotu (nastavovacia hodnota).
Zadajte ďalšiu kalibračnú hodnotu.
Môžete zadať až 6 kalibračných hodnôt, ale musíte ich zadať v
klesajúcom poradí.

14. Zvoľte nastavenie pre Last is Water (systémová voda ako
nulový kalibrátor).
Stlačte On, ak chcete použiť pri kalibrácii systémovú vodu ako
nulový kalibrátor. (V tomto prípade nemusíte umiestniť do
systému žiadnu nádobku (Pozri krok 7.).)
Stlačte Off, ak chcete použiť na kalibráciu špeciálny nulový
kalibrátor. (Špeciálny nulový kalibrátor musí byť umiestnený v
oblasti vzoriek.)
15. Stlačte

, aby ste potvrdili zadania.

Kalibračné hodnoty (nastavovacie hodnoty) v metodických listoch môžu byť zadané
vo vzostupnom poradí koncentrácií. V prístroji cobas c111 zadajte vždy hodnoty v
klesajúcom poradí.
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Krátky sprievodca k definíciám aplikácie
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené referenčné informácie o význame a použití
nastavení aplikácie, ktoré môžete zmeniť.

Verzia
Verzia jednoznačne identifikuje konkrétne nastavenie zadania aplikácie.
Kód
Aplikačný kód Roche identifikuje aplikáciu. Ak pracujete s LIS, možno budete
musieť zjednotiť aplikačný kód Roche s vašim vlastným kódom. Všetky aplikácie,
profily a pomery musia byť identifikované aplikačným kódom. Pre kódy profilov a
pomerov použite číslo medzi 910 a 930.
e Pozri Mapovanie kódov hostiteľského počítača na strane B-165.

Tento kód sa používa aj v softvéri cobas c111 Printer Tool. (Kódy v systéme
cobas c111 a v Printer Tool musia byť rovnaké.)
Všeobecné nastavenia aplikácií
Predmet

Hodnoty

Komentár

Short Name
(krátky názov)

Maximálne 5
alfanumerických
znakov

Krátky názov sa používa pri výbere testov alebo
na zozname s výsledkami.

Long Name
(dlhý názov)

Maximálne 30
alfanumerických
znakov

Dlhý názov je popisný názov testu. Je obzvlášť
nepostrádateľný, ak nie je krátky názov známy v
laboratórnom prostredí.

Active (aktívny)

On, Off

Neaktívne testy nie sú dostupné pre použitie. Na
obrazovke ich nemôžete vidieť. Ich zadania
aplikácie zostávajú v systéme.

Test Tabs
(záložky s
testami)

Pozri Nastavenie
Stlačte jedno alebo viacero tlačidiel. Test bude
práce na strane B-167. zahrnutý v príslušných záložkách s testami.
Vyberte Easy, ak pracujete s jednoduchým
režimom objednávania.
Zmažte všetky výbery, ak chcete, aby test nebol
v žiadnej ponuke s testami.

Tabuľka B-12

Všeobecné nastavenia aplikácií

Roche Diagnostics
B-154

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

7 Nastavenia
Aplikácie

Nastavenia kalibrácie
ISE aplikácie nemajú nastavenia kalibrácie.
Predmet

Hodnoty

Sequence
(postupnosť)

Nastavenie sekvencie určuje, kedy vyprší platnosť kalibrácie. Systém vás
automaticky informuje o kalibráciách, ktorých platnosť vypršala.
No Interval (Žiaden
interval)

Komentár

Systém vás neinformuje o tom, kedy vyprší
platnosť kalibrácie. Použite toto nastavenie, ak
je reagencia dostatočne stabilná počas celej
doby, až kým nie je prázdná a nemusíte ju
vymeniť.
Kalibráciu musíte vykonať, keď vložíte novú
reagenčnú súpravu do prístroja.

Interval Only (Len
interval)

Platnosť kalibrácie vyprší, keď vyprší reagenčný
interval.

Each Set and
Interval (Každá
súprava a interval)

Platnosť kalibrácie vyprší, keď vložíte novú
reagenciu a keď vyprší interval.
Interval začne plynúť znovu, keď vložíte novú
reagenčnú súpravu.
Kontrolu intervalu môžete vypnúť nastavením
dĺžky intervalu na 0 (nulu).

Each Lot and
Interval (Každá
šarža a interval)

Platnosť kalibrácie vyprší, keď vložíte prvú
reagenciu novej šarže a potom vždy, keď vyprší
interval.
Interval začne plynúť (znovu), keď nakalibrujete
reagenčnú súpravu.
Kontrolu intervalu môžete vypnúť nastavením
dĺžky intervalu na 0 (nulu).
Ak nainštalujete reagenčnú súpravu rovnakej
šarže, kalibrácia nie je nutná. (Systém použije
výsledok kalibrácie šarže ako výsledok
kalibrácie novej reagenčnej súpravy.)

Interval

Počet dní.
(Pre ISE stále 1 deň.)

Použite 0 (nulu), ak je postupnosť Sequence
nastavená ako No Interval (žiaden interval).

Replicate
(replikáty)

1, 2

Počet opakovaní každého merania.

Tabuľka B-13

Nastavenia kalibrácie
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Nastavenia kontrol
Predmet

Hodnoty

Komentár

Sequence
(postupnosť)

No Interval (Žiaden
interval)

Systém vás neinformuje o tom, kedy vyprší
platnosť kontroly kvality.
Toto nastavenie použite, ak chcete vykonávať
kontrolu kvality ako súčasť bežného testovania
vzoriek a nie ako samostatnú úlohu a v prípade,
ak je kontrola kvality ovládaná z hostiteľského
počítača.
Prijatý výsledok kontroly kvality je potrebný na
to, aby sa mohol test používať.

Interval

Interval Only (Len
interval)

Platnosť kontroly kvality vyprší, keď vyprší
reagenčný interval. Systém vás automaticky
upozorní o kontrole kvality, ktorej platnosť
vypršala.

Počet dní (pre ISE
aplikácie počet
hodín).

Použite 0 (nulu), ak je postupnosť Sequence
nastavená ako No Interval (Žiaden interval).

Pre každú z kontrol:
Mat. Code

0 ... 999

Jedinečný identifikátor kontrolného materiálu.
Čísla 801 až 999 sú obsadené pre kontroly, ktoré
nie sú od spoločnosti Roche.
Toto nastavenie potrebujete zadať na začiatku
pri každej aplikácii.

On, Off

Kontrola kvality musí byť vykonaná po každej
kalibrácii testu.

On, Off
Default QC
(Predvolená
kontrola kvality)

Označte testy, ktorých kontrola kvality by mala
byť vykonaná ako súčasť funkcie Default QC
(predvolená kontrola kvality).

QC After Cal
(Kontrola
kvality po
kalibrácii)

Default QC (predvolená kontrola kvality) je
automatizované vykonanie viacerých kontrol
kvality, ktorých platnosť vypršala, súčasne v
jednej objednávke. Je to ideálny spôsob, ak
chcete pravidelne vykonávať kontrolu kvality
počas bežnej obsluhy.
Tabuľka B-14

Nastavenia kontrol
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Nastavenia výpočtov
Predmet

Hodnoty

Factor (faktor)

Komentár

Používa sa pri výsledkoch vzoriek a kontrol.
Konečný výsledok = (výsledok *
Factor(faktor)) + Offset (kompenzácia)
Korelačný faktor sa používa na kompenzáciu
rozdielov medzi meracími metódami rôznych
prístrojov. Aplikovaním tohto faktoru sa
konečné výsledky rôznych prístrojov môžu
priamo porovnať.

Offset
(kompenzácia)

Valuation
(vyhodnotenie)

Kompenzácia sa používa na kompenzáciu
rozdielov medzi meracími metódami rôznych
prístrojov. Aplikovaním kompenzácie sa
konečné výsledky rôznych prístrojov môžu
priamo porovnať.
No Valuation (žiadne
vyhodnotenie)
Reference Range
(referenčný rozsah)

Používa nastavené limity ako Low Limit (dolný
limit rozsahu) a High Limit (horný limit
rozsahu).

Low Used (dolný On, Off
limit použitý)

Vzťahuje sa k Low Limit (dolnému limitu
rozsahu).

On, Off

Vzťahuje sa k High Limit (hornému limitu
rozsahu).

High Used
(horný limit
použitý)
Low Limit
(označenie
výsledkov pod
dolným limitom)

Ak sú výsledky mimo limitu, sú označené
symbolom (flag).

High Limit
(označenie
výsledkov nad
horným limitom)

Ak sú výsledky mimo limitu, sú označené
symbolom (flag).

On, Off
1...3:Flag QC
Fail (označenie
pri označení
kontroly kvality)

Zvoľte On ak chcete, aby boli výsledky, ktoré
boli vytvorené pomocou testu, ktorého výsledok
kontroly kvality bol označený symbolom,
označené symbolom (flag).
Počiatočné číslo poukazuje na kontrolu, ktorá
bola použitá na vykonanie kontroly kvality.
(Pozri tiež Nastavenia kontrol.)

Tabuľka B-15

Nastavenia výpočtov
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Nastavenia výpočtov (pre aplikácie, ktoré používajú pri výpočte výsledku pomer)
Predmet

Hodnoty

Maximálne 5
Application A
alfanumerických
through D
(aplikácia A až D) znakov

Komentár

Krátke názvy nainštalovaných aplikácií.

Coefficient w
(koeficient w) až
z

000 … 999

Číselné premenné použité vo vzorci.

Vzorec

Aplikácia a znaky
koeficientov.

Vzorec sa vzťahuje na aplikácie použivajúce
koeficienty.

Matematické funkcie: Napríklad: (A * w + B) * A / B
+, -, *, /, (, ) a medzera
Tabuľka B-16

Nastavenia výpočtov pre aplikácie, ktoré používajú pri výpočte výsledku
pomer

Laboratórne korelácie (pre aplikácie, ktoré používajú pri výpočte výsledku pomer)
Predmet

Hodnoty

Factor (faktor)

Komentár

Používa sa pri výsledkoch vzoriek a kontrol.
Konečný výsledok = (výsledok *
Factor(faktor)) + Offset (kompenzácia)
Korelačný faktor sa používa na kompenzáciu
rozdielov medzi meracími metódami rôznych
prístrojov. Aplikovaním tohto faktoru sa
konečné výsledky rôznych prístrojov môžu
priamo porovnať.

Offset
(kompenzácia)

Used (použité)

Tabuľka B-17

Kompenzácia sa používa na kompenzáciu
rozdielov medzi meracími metódami rôznych
prístrojov. Aplikovaním kompenzácie sa
konečné výsledky rôznych prístrojov môžu
priamo porovnať.
On, Off

Vyberte On, ak chcete, aby bol zadaný faktor a
kompenzácia použitá na výpočet konečného
pomeru.

Nastavenia laboratórnych korelácií pre aplikácie, ktoré používajú pri výpočte
výsledku pomer

Nastavenia refenčného rozsahu (pre aplikácie, ktoré používajú pri výpočte výsledku pomer)
Predmet

Hodnoty

Valuation
(vyhodnotenie)

No Valuation (žiadne Systém nevykoná žiadne vyhodnotenie.
vyhodnotenie)
Reference Range
(referenčný rozsah)

Low Used (dolný On, Off
limit použitý)
Tabuľka B-18

Komentár

Používa nastavené limity ako Low Limit (dolný
limit rozsahu) a High Limit (horný limit
rozsahu).
Vzťahuje sa k Low Limit (dolnému limitu
rozsahu).

Nastavenia refenčného rozsahu pre aplikácie, ktoré používajú pri výpočte
výsledku pomer
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Predmet

Hodnoty

Komentár

High Used
(horný limit
použitý)

On, Off

Vzťahuje sa k High Limit (hornému limitu
rozsahu).

Hodnoty v
Low Limit
štandardných
(označenie
jednotkách.
výsledkov pod
dolným limitom)

Ak sú výsledky mimo limitu, sú označené
symbolom (flag).

Hodnoty v
High Limit
štandardných
(označenie
jednotkách.
výsledkov nad
horným limitom)

Ak sú výsledky mimo limitu, sú označené
symbolom (flag).

Tabuľka B-18

Nastavenia refenčného rozsahu pre aplikácie, ktoré používajú pri výpočte
výsledku pomer

Nastavenia prevodu výsledku
Predmet

Hodnoty

Komentár

Standard Unit
(štandardné
jednotky)
Laboratory Unit Alfanumerické znaky
(laboratórne
jednotky)

Napíšte jednotku.

Factor (faktor)

Konverzný faktor pre konvertovanie výsledkov
na iné jednotky, napr. z mg/dL na mmol/L.

Displayed Unit
(zobrazené
jednotky)

Standard Unit
(štandardné
jednotky)
Laboratory Unit
(laboratórne
jednotky)

Dec. Position
(nastavenie
desatinného
miesta)

0 ... 4

Táto hodnota odpovedá počtu číslic za
desatinnou bodkou.

Tabuľka B-19

Nastavenia prevodu výsledku
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Nastavenia
Zmenenie hesla
UPOZORNENIE

Poškodenie údajov a programov z dôvodu neoprávneného vstupu do systému
prístroja cobas c111.
Užívateľský prístup do systému prístroja cobas c111 je kontrolovaný prihlasovacím
menom a heslom. Používatelia podliehajú systémovému administrátorovi.
Roche odporúča pravidelne meniť heslo systémového administrátora a ukladať
momentálne používané heslo na bezpečné miesto s primeranou kontrolou prístupu.
Softvér rozlišuje veľké a malé písmená pri písaní užívateľského mena a hesla. To
znamená, že napríklad „Admin“ a „admin“ sú dve rozličné mená.

a Postup zmenenia hesla
1 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Ste odhlásený:

1. Stlačte Log On.

Ste prihlásený:

1. Stlačte tlačidlo s vašim užívateľským
menom.
2. Stlačte Log On.

2 Napíšte vaše užívateľské meno.
Len čo napíšete prvé písmená vášho užívateľského mena, systém začne
vyhľadávať meno, ktoré začína týmito písmenami a ak nejaké nájde, zobrazí ho.
3 Stlačte

.

4 Stlačte Change Password (zmeniť heslo).
5 Napíšte vaše staré heslo.
6 Stlačte

.

7 Napíšte nové heslo.
8 Stlačte

.

9 Napíšte druhýkrát nové heslo.
10 Stlačte

.
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Rozvrh údržby
Prístroj cobas c111 sa vám snaží uľahčiť vykonávanie údržby tým, že môžete
vykonávať súčasne viacero činnosti údržby v čase, ktorý vám najviac vyhovuje.
Jeden deň v týždni môžete určiť ako deň údržby.
Koncept hlavného dňa údržby

Hlavný deň údržby je dňom v týždni, kedy chcete vykonať väčšinu činnosti údržby.
Predpokladajme, že si vyberiete pondelok ako váš hlavný deň údržby. V ponuke s
činnosťami údržby sú úlohy, ktoré by mali byť vykonané v pondelok alebo skôr
označené červeno, úlohy, ktorých platnosť vyprší medzi utorkom a nedeľou, budú
označené žltou farbou.
Cieľom je vykonať všetky činnosti údržby označené červenou a žltou farbou v
hlavný deň údržby. Medzi utorkom a nedeľou budete musieť vykonávať jedine
činnosti údržby, ktoré musia byť vykonávané denne.

a Postup zadania hlavného dňa údržby
1 Zvoľte Utilities > Configuration > Maintenance.
2 Rozšírte hlavný záznam a zvoľte Major Maint. Day (hlavný deň údržby).
3 Stlačte

.

Na obrazovke vyberte deň.
4 Stlačte jedno z tlačidiel s názvom dňa v týždni.
5 Stlačte

.

Zadanie dňa malej údržby nemá momentálne žiaden praktický význam na samotný
rozvrh údržby, pretože neexistujú žiadne činnosti údržby, ktoré majú interval medzi
dvoma až šiestimi dňami.

Nastavenie jazyka užívateľského rozhrania
Môžete si vybrať z nasledujúcich jazykov. (Môžete nainštalovať viac ako šesť
jazykov, ale len prvých šesť v abecednom poradí sa zobrazí pri výbere.)
V softvéri a užívateľskom rozhraní sú jazyky identifikované podľa ich skratky
skladajúcej sa z dvoch znakov (ISO 639–1). Dostupné sú nasledujúce jazyky:
Skratka

Jazyk

Skratka

Jazyk

DE

nemčina

EL

gréčtina

EN

angličtina

ES

španielčina

FI

fínština

FR

francúžstina

HU

maďarština

ID

indonézština

KO

kórejčina

PL

poľština

PT

portugalština

TR

turečtina

ZH

čínština

Tabuľka B-20

Skratky jazykov užívateľského rozhrania
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Predpoklady

o

Všetky objednávky boli dokončené.

o

Systém musí byť v režime Standby.

o

Potrebujete prístupové práva na úrovni Lab Manager alebo Administrator.

a Postup inštalácie nového jazyka
1 Skopírujte súbor jazyka (c111_xx.tar, kde xx je kód jazyka) do základného
adresára USB kľúča.
2 Zvoľte Utilities > Import.
3 Stlačte Software.
Systém sa vás spýta, či chcete vynútiť stiahnutie riadiaceho softvéru, to znamená,
či chcete prepísať aktuálny firmware bez ohľadu na jeho súčasný stav.
4 Stlačte

, ak chcete importovať klasicky.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
5 Vložte USB kľúč.
6 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví štruktúra súborov na disku.
Mali by ste vidieť súbor c111_xx.tar, kde xx predstavuje skratku jazyka, napr.
c111_en.tar predstavuje súbor s anglickým jazykom.
7 Označte súbor c111_xx.tar.
8 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Softvér je nainštalovaný do systému. O ukončení inštalácie budete informovaní
správou na obrazovke.
9 Inštalácia je ukončená, vytiahnite USB kľúč.
Aby sa jazyk aktivoval, musíte reštartovať systém.
10 Stlačte

.

11 Stlačte Restart.
Systém sa vypne a automaticky reštartuje.
Keď sa ukončí zapínanie, zobrazí sa záložka Overview a systém prejde do stavu
Standby.
12 Počkajte, kým bude systém v režime Standby.

a Postup zmenenia jazyka užívateľského rozhrania
1 Zvoľte Utilities > Configuration > System.
2 Rozšírte zoznam.
3 Zvoľte Language.
4 Stlačte

.

Na obrazovke sa zobrazí ponuka s tlačidlami predstavujúcimi momentálne
nainštalované jazyky. Tlačidlá sú označené skratkou jazyka skladajúcou sa z
dvoch znakov.
e Pozri Tabuľka B-20 na strane B-161.
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5 Stlačte tlačidlo so skratkou vybraného jazyka.
6 Stlačte

.

Aby sa jazyk aktivoval, musíte reštartovať systém.
7 Stlačte

.

8 Stlačte Restart.
Systém sa vypne a automaticky reštartuje.
Keď sa ukončí zapínanie, zobrazí sa záložka Overview a systém prejde do stavu
Standby.
9 Počkajte, kým bude systém v režime Standby.

Odinštalovanie jazyka
Môžete odinštalovať všetky jazyky okrem angličtiny.
Predpoklady

o

Aktuálny jazyk užívateľského rozhrania musí byť angličtina.
e Pozri Postup zmenenia jazyka užívateľského rozhrania na strane B-162.

o

Systém musí byť v režime Standby.

o

Súbor na odinštalovanie jazyka c111_uninstall_languages.tar bol skopírovaný
na USB kľúč.

o

Potrebujete prístupové práva na úrovni Lab Manager alebo Administrator.

a Postup odinštalovania jazykov užívateľského rozhrania
1 Zvoľte Utilities > Import.
2 Stlačte Software.
Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
Vložte USB kľúč.
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví štruktúra súborov na disku.
4 Označte súbor c111_uninstall_languages.tar.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Všetky jazyky okrem angličtiny sú vymazané zo systému. O ukončení
odinštalovania budete informovaní správou na obrazovke.
6 Inštalácia je ukončená, vytiahnite USB kľúč.
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Správa používateľov
Na vytvorenie alebo zmazanie používateľa potrebujete prístupové práva na úrovni
Administrator.
Vytvorenie používateľa
a Postup vytvorenia používateľa
1 Zvoľte Utilities > Users.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých existujúcich používateľov.
2 Stlačte

.

3 Napíšte užívateľské meno.
Uistite sa, že je vo vašom laboratóriu jedinečné.
4 Stlačte

.

5 Napíšte heslo.
6 Stlačte

.

7 Stlačte tlačidlo s príslušnou úrovňou používateľa.
o

Stlačte Operator pre používateľov, ktorí by mali vykonávať bežné testy.

o

StlačteSupervisor pre používateľov, ktorí by mali vykonávať bežné testy ako
aj kalibrácie a kontroly kvality.

o

Stlačte Lab Manager pre používateľov, ktorí by mali vykonávať všetky testy,
a ktorí by mali byť schopní aktualizovať alebo pridávať aplikácie a vykonávať
diagnostické úlohy.

o

StlačteAdministrator, aby ste zadali správcu prístroja cobas c111.
Administrátor môže okrem úloh, ktoré môže vykonávať aj Lab Manager,
vykonávať správcu.

8 Stlačte

.

Vymazanie používateľa
a Postup vymazania používateľa
1 Zvoľte Utilities > Users.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých existujúcich používateľov.
2 Označte tlačidlom s menom používateľa, ktorého chcete vymazať.
3 Stlačte

.

Systém vás požiada o potvrdenie.
4 Stlačte

, aby ste potvrdili vymazanie.
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Úprava zoznamu akceptovateľných symbolov
Ak pracujete s automatickým prijatím výsledkov, výsledky, ktoré nie sú označené
symbolom, sú automaticky prijaté. Taktiež sú prijaté výsledky so symbolmi, ktoré sú
uvedené v zozname akceptovateľných symbolov. Takýto zoznam existuje pre
výsledky vzoriek, kontrol kvality a kalibrácií.
a Postup pridania alebo odstránenia symbolu zo zoznamu
akceptovateľných symbolov
1 Zvoľte Utilities > Configuration > Result Handling.
2 Rozšírte zoznam.
3 Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:
o

Sample Accept. Flags (akceptovateľné symboly vzoriek)

o

QC Acceptable Flags (akceptovateľné symboly kontrol kvality)

o

Cal Acceptable Flags (akceptovateľné symboly kalibrácií)

4 Stlačte

.

Zobrazí sa zoznam relevantných symbolov.
5 Stlačte štvorec naľavo od názvu symbolu, aby ste ho označili alebo zrušili výber.
Vybraný symbol je označený s (l).
6 Stlačte

.

Mapovanie kódov hostiteľského počítača
Aplikácie sa dodávajú s jedinečným ID nazývaným kód. Laboratória často používajú
svoje vlastné aplikačné kódy. Mapovanie kódov používaných laboratóriom (kódov
hostiteľského počítača) s kódmi od výrobcu aplikácií umožňuje laboratóriu pracovať
s jeho vlastnými tradičnými kódmi. Systém prístroja cobas c111 obsahuje tabuľku na
mapovanie kódov, ktorá môže byť ľahko upravená.
Kódy aplikácií, profilov a pomerov sa taktiež používajú v cobas c111 Printer Tool.
(Kódy v systéme cobas c111 a v Printer Tool musia byť rovnaké.)
Upravenie tabuľky na mapovanie kódov zahŕňa nasledujúce kroky:
1. Export tabuľky na mapovanie kódov na USB kľúč. (Tabuľka je napísaná ako
textový súbor.)
2. Úprava súboru v počítači a jeho uloženie na kľúč vo formáte textového súboru.
3. Import súboru do prístroja cobas c111.
a Postup exportovania tabuľky na mapovanie kódov
1 Zvoľte Utilities > Applications > Host Codes.
2 Stlačte

.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
3 Vložte USB kľúč.
4 Stlačte

.
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5 Vyberte adresár, do ktorého chcete uložiť tabuľku na mapovanie kódov.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Súbor je exportovaný ako textový súbor s názvom hct_yyyymmddhhmmss.txt.

a Postup reimportovania tabuľky na mapovanie kódov
1 Zvoľte Utilities > Host Codes.
2 Stlačte

.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
3 Vložte USB kľúč.
4 Stlačte

.

5 Označte tabuľku na mapovanie kódov.
Zvyčajne má súbor tabuľky na mapovanie kódov formát
hct_yyyymmddhhmmss.txt.
Stlačte *.txt, aby sa zobrazili iba textové súbory.
Stlačte *.*, aby ste zobrazili všetky súbory a adresáre.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Súbor je nainštalovaný do systému. Na obrazovke sa znovu objaví tabuľka na
mapovanie kódov.

a Postup aktivácie aplikačných kódov výrobcu
1 Zvoľte Utilities > Host Codes.
2 Stlačte

.

Kódy hostiteľského počítača sú teraz nastavené na hodnoty, ktoré sú identické s
kódmi aplikácie.
Opätovným stlačením

môžete vrátiť hodnoty na pôvodné.
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Krátky sprievodca k všeobecným nastaveniam prístroja
Nastavenie práce
Predmet

Working Mode
(pracovný
režim)

Hodnoty

Komentár

Definuje spôsob, akým môžete počas zadávania
objednávky vyberať testy.
Manual
(manuálne)

Použite toto nastavenie, ak používate prístroj
cobas c111 ako samostatný systém.
Počas zadávania objednávok sa na obrazovke objaví
zoznam stanovení, z ktorého si môžete vybrať
stanovenia, ktoré chcete vykonať. V prípade potreby
máte v tejto fáze možnosť zmeniť detaily
objednávky.

Host
(laboratórny
informačný
systém)

Sample Barcode On, Off
(čiarový kód
vzorky)

Použite toto nastavenie, ak je prístroj cobas c111
pripojený k hostiteľskému počítaču alebo k počítaču
s cobas c111 Printer Tool.
Objednávky sú automaticky zadávané, zoznam so
stanoveniami sa neobjaví. Po identifikovaní vzorky
vás systém požiada, aby ste ju vložili.
Môžete pracovať s alebo bez čiarových kódov na
skúmavkách. Použite Off, ak pracujete len so
vzorkami bez čiarových kódov.
Ak použijete On, počas zadávania objednávky je
možnosť napísať ID vzorky manuálne preskočená.

Order Mode
(režim
objednávania)

Easy
(jednoduchý)

Pracujete na obrazovke s jedným panelom testov
obsahujúcim až do 25 testov.
Typické situácia pri používaní tohto režimu:
Pracujete s jedným alebo dvoma reagenčnými
diskami, manuálnou identifikáciou vzoriek,
rovnakými ID vzoriek a objednávok, možno aj s
laboratórnym informačným systémom.

Full (plný)

Môžete pracovať s ponukou testov na šiestich
paneloch, každý panel obsahuje do 20 testov.
Typické situácia pri používaní tohto režimu: Máte
rozdelené reagencie do niekoľkých (max. ôsmich)
reagenčných diskov a pracujete prevažne so
špecifickou skupinou stanovení, napr. stanovenia v
núdzových situáciách alebo vzoriek diabetikov.
Taktiež pracujete s laboratórnym informačným
systémom s automatickou identifikáciou vzoriek a
automatickým posielaním výsledkov.

Tabuľka B-21

Nastavenie práce
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Predmet

Hodnoty

Sample ID
Handling
(Nastavenie
spracovania ID
vzoriek)

ID objednávky je automaticky vytvorené po
Order ID =
identifikácii vzorky.
Sample ID (ID
objednávky = ID
vzorky)

Komentár

Independent IDs Zadávate ID vzorky a ID objednávky nezávisle od
(nezávislé ID)
seba.
Grouped Sample ID objednávky a vzorky je identické.
ID (skupinové
Daná vzorka používa celý čas rovnaké ID vzorky. K
ID vzoriek)
ID vzorky je pridané trojmiestne číslo, ktoré sa
automaticky zvyšuje s každou novou objednávkou.
Príklady: 789-001 pre prvú objednávku, 789-002 pre
druhú objednávku atď.

Sample ID
Separator
(oddeľovač ID
vzorky)

Jeden
alfanumerický
znak

Toto nastavenie sa používa v kombinácií s
nastavením Grouped Sample ID (skupinové ID
vzoriek). Určuje, aký znak oddeľuje ID vzorky od
automaticky pridávaného čísla.
Príklady: 789-001, 789.001, 789_001.

Auto Order-ID On, Off
(automatické ID
objednávky)

Ak použijete On, systém automaticky po zadaní
novej objednávky zvýši jej ID o jedno číslo.
Ak použijete On, zvoľte Off pre Order ID = Sample
ID (ID objednávky = ID vzorky).

Auto Print
Results
(automatické
tlačenie
výsledkov)

On, Off

Ak zvolíte On, výsledky vzorky sa vytlačia hneď po
tom, čo sú všetky výsledky objednávky dostupné a
prijaté.

Test Tab 1... 6
Name (názvy
záložiek)

Maximálne 4
alfanumerické
znaky

Zobrazí názov pre záložku s testami 1... 6
Záložky s testami sa používajú na spájenie testov,
ktoré sa zvyčajne spúšťajú spoločne.
Test môžete priradiť k viac ako jednej záložky.

Test Tab 1... 6
Visible
(viditeľné
záložky)

On, Off

Tabuľka B-21

Nastavenie práce

Zvoľte On, aby ste sprístupnili záložku na obrazovke
s ponukou testov.
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Nastavenia komunikácie s hostiteľským počítačom
Predmet

Hodnoty

Rýchlosť prenosu dát pri komunikácii s hlavným
počítačom.

Baud Rate
(prenosová
rýchlosť)
Handshake
(naviazanie
spojenia)

Komentár

Vyberte si z vopred zadaných hodnôt.
Off (vypnuté)
Hardware
(hardvér)

Výmena signálov medzi dvoma prístrojmi na
začiatku komunikácie za účelom zabezpečenia
synchronizácie.

XON/XOFF
Line Mode
(spôsob prenosu)

Počet bitov a stop bitov použitých počas prenosu dát.

Parity Check
On, Off
(kontrola parity)

Technika na detekciu chýb, ktorá testuje integritu
digitálnych údajov v pamäti alebo na disku.

Communication Off (vypnuté)
Mode
(prenosový
Batch (sériovo)
režim)

Stiahnutie na prístroj cobas c111 je možné, ale
odoslanie na hostiteľský počítač nie.

Checksum
(kontrolný
súčet)

Vyberte si z vopred zadaných hodnôt.

Údaje na hostiteľský počítač môžete odosielať len
manuálne.

Realtime (počas
chodu)

Výsledky a požiadavky sú zasielané počas
spracovania.

On, Off

Hodnota, ktorá zabezpečuje, že údaje sú uložené
alebo zaslané bezchybne. Je uložená s údajmi. Keď
sa údaje získajú z pamäte alebo príjmu na druhom
konci siete, vypočíta sa nový kontrolný súčet, ktorý
sa porovná s existujúcim kontrolným súčtom.
Nezhoda znamená, že došlo k chybe.
Režim zasielania požiadaviek umožňuje
komunikáciu v reálnom čase počas zadávania
objednávky bežných alebo znova spustených testov
(s rovnakým alebo iným riedením).

Order Query
Mode (režim
zasielania
požiadaviek)
Off (vypnuté)

Nezasielajú sa žiadne požiadavky.
Objednávky testov musia byť zadávané buď
manuálne alebo ich stiahnutím z hostiteľského
počítača.

Once (raz)

Požiadavka je zaslaná po identifikácii vzorky po
prvýkrát.

Always (vždy)

Požiadavka je zasielaná vždy po identifikácii vzorky.

Timeout (časový 10 ... 300 s
limit)

Doba, počas ktorej systém počká na odpoveď z
hostiteľského počítača, keď pracuje v režime Order
Query Mode.
Toto nastavenie sa vzťahuje na rutinné, STAT a
opakovane spustené testy.

Send Result
Mode (spôsob
zasielania
výsledkov)

Tabuľka B-22

Off (vypnuté)

Výsledky sú zasielané na hostiteľský počítač
manuálne.

Complete (po
dokončení
objednávky)

Výsledky sú automaticky zasielané na hostiteľský
počítač po tom, čo sú všetky výsledky objednávky
dostupné a akceptované.

Immediate
(ihneď)

Každý výsledok je zasielaný na hlavný počítač, len
čo bol akceptovaný.

Nastavenia komunikácie s hostiteľským počítačom
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Predmet

Hodnoty

Komentár

Send Raw Data
(zasielanie
nespracovaných
údajov)

On, Off

Údaje v pôvodnom stave obsahujú všetky výsledky
meraní získané počas meracích cyklov, nie len
vypočítané výsledky testov.

Trace
(sledovanie
chýb)

On, Off

Funkcia Trace (sledovanie chýb) nahráva obsah
komunikácie s hostiteľským počítačom do súboru.
Túto funkciu využijete počas odstraňovania porúch.
Nepracujte s ňou počas bežnej dennej obsluhy.
Súbor sledovania chýb môže byť exportovaný ako
log súbor (Utilities > Export > Log Files; formát
súboru: htryyyymmddhhmmss.log.)

Systémové ID

Maximálne 10
alfanumerických
znakov.

ID sa používa na výpisoch a v komunikácii medzi
prístrojom cobas c111 a hostiteľským počítačom.

Host Device ID
(ID hlavného
počítača)

Maximálne 10
alfanumerických
znakov.

ID sa používa na výpisoch a v komunikácii medzi
prístrojom cobas c111 a hostiteľským počítačom.

Tabuľka B-22

Nastavenia komunikácie s hostiteľským počítačom

Nakladanie s výsledkami
Predmet

Hodnoty

Komentár

Sample Auto
Accept
(automatické
akceptovanie
vzorky)

On, Off

Výsledky, ktoré nie sú označené symbolom, sú
automaticky akceptované. Taktiež sú akceptované
výsledky so symbolmi, ktoré sú uvedené v zozname
akceptovateľných symbolov.

Sample Accept.
Flags
(akceptovateľné
symboly
vzoriek)

Zoznam možných symbolov. Výsledky s vybranými
symbolmi sú automaticky akceptované, ak je
aktivované nastavenie Sample Auto Accept.

QC Auto Accept On, Off
(automatické
akceptovanie
kontroly kvality)

Výsledky, ktoré nie sú označené symbolom, sú
automaticky akceptované. Taktiež sú akceptované
výsledky so symbolmi, ktoré sú uvedené v zozname
akceptovateľných symbolov.

QC Acceptable
Flags
(akceptovateľné
symboly kontrol
kvality)

Zoznam možných symbolov. Výsledky s vybranými
symbolmi sú automaticky akceptované, ak je
aktivované nastavenie QC Auto Accept.

Cal Auto Accept On, Off
(Automatické
akceptovanie
kalibrácie)

Výsledky, ktoré nie sú označené symbolom, sú
automaticky akceptované. Taktiež sú akceptované
výsledky so symbolmi, ktoré sú uvedené v zozname
akceptovateľných symbolov.

Cal Acceptable
Flags
(Akceptovateľné
symboly
kalibrácií)

Zoznam možných symbolov. Výsledky s vybranými
symbolmi sú automaticky akceptované, ak je
aktivované nastavenie Cal Auto Accept.

Tabuľka B-23

Nastavenia nakladania s výsledkami
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Kalibrácia
Predmet

Hodnoty

Komentár

Forecast Hours
(najbližšie
obdobie)

0 ... 999 h

Kalibrácie, ktorých platnosť vyprší v tomto období,
budú vykonávané spoločne.
0 znamená, že nebudete pracovať s týmto
nastavením.
Predvolená hodnota je 8.

Tabuľka B-24

Nastavenia kalibrácie

Predmet

Hodnoty

Kontrola kvality

Rule 1 (pravidlo
1)

Komentár

Pravidlo: Symbol sa vygeneruje, ak je jeden výsledok
mimo limitu.
s : Smerodajná odchýlka. Hodnota smerodajnej
odchýlky je zadaná v šarži kontroly kvality.
Off (vypnuté)
2,5s
3s

Rule 2 (pravidlo
2)

Pravidlo: Symbol sa vygeneruje, ak sú dva po sebe
idúce výsledky mimo rovnakého limitu.
s : Smerodajná odchýlka. Hodnota smerodajnej
odchýlky je zadaná v šarži kontroly kvality.
Off (vypnuté)
2s

Tabuľka B-25

nastavenia kontroly kvality

Predmet

Hodnoty

Komentár

Jazyk

ID jazyka podľa
ISO 639-1.

Anglický jazyk je vždy zahrnutý.

Systém

Vyberte si jeden z možných jazykov. (Zobrazí sa
Pozri Tabuľka B- prvých päť nainštalovaných jazykov v abecednom
poradí a angličtina.)
20 na
strane B-161.
Date Format
dd.mm.yyyy
(formát dátumu) dd-mm-yyyy
yyyy.mm.dd
yyyy-mm-dd
mm/dd/yyyy

Príklady pre 14. jún 2006:
o
o

Time Format
(formát času)

24 Hours (24
hodín)
12 Hours (12
hodín)

Tabuľka B-26

Nastavenia systému

dd.mm.yyyy: 14.06.2006
mm/dd/yyyy: 06/14/2006
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Nastavenia

Predmet

Hodnoty

0 ... 120 min
Screen Saver
Wait (čas pre
spustenie šetriča
obrazovky)

Komentár

Čas, za ktorý sa aktivuje šetrič obrazovky.
0 (nula) znamená, že šetrič obrazovky sa nepoužíva.
Čas, za ktorý sa aktivuje šetrič obrazovky, je spojený
s funkciou automatického odhlásenia Auto Log-off.
Napr. ak zadáte čas pre spustenie šetriča obrazovky
na 5 minút, po 5 minútach nečinnosti sa spustí šetrič,
a ak je zapnuté Auto Log-off, užívateľ je
automaticky odhlásený.

On, Off

Ak nastavíte túto funkciu ako On, užívateľ je
automaticky odhlásený po určitej dobe nečinnosti na
prístroji. Toto číslo zadáte v nastavení Screen Saver
Wait (čas pre spustenie šetriča obrazovky).

Sound Effects
On, Off
(zvukové efekty)

Zvukové signály pri práci s prvkami na prístroji, napr.
klikanie pri písaní. (Toto nastavenie nemá vplyv na
zvukové signály asociované s výstrahami a
upozorneniami.)

Volume
(hlasitosť)

Hlasitosť akéhokoľvek zvukového signálu
vytvoreného prístrojom, vrátane zvukových signálov
asociovaných s výstrahami a upozorneniami.

Auto Log-off
(automatické
odhlásenie)

0 ... 100

0 (nula) znamená ticho.
Host Server
(komunikácia s
hlavným
počítačom)

On (zapnuté)

Pripojenie prístroja k hostiteľskému počítaču je
povolené, prístroj môže komunikovať s hostiteľským
počítačom.

Off (vypnuté)

Pripojenie prístroja k hlavnému počítaču je
zablokované. Komunikácia s hostiteľským počítačom
nie je možná.
Host definitions (nastavenia komunikácie s hlavným
počítačom) nemajú žiaden efekt.

Tabuľka B-26

Nastavenia systému

Dátum a čas
Predmet

Hodnoty

Komentár

Date (dátum)

Format (formát):
dd.mm.yyyy

Formát dátumu, ktorý sa používa na zaznamenanie
času, napr. vygenerovania výsledkov. Príklad:
17.02.2006 pre 2. február 2006. Tento formát sa
používa len pre údaje v rámcu systému. Nemá vplyv
na formát dátumov, ktoré sa zobrazujú.

Time (čas)

Format (formát):
hh:mm

Formát času, ktorý sa používa na zaznamenanie času,
napr. vygenerovania výsledkov. Príklad: 08:32. Tento
formát sa používa len pre údaje v rámcu systému.
Nemá vplyv na formát času, ktorý sa zobrazuje.

Tabuľka B-27

Nastavenia dátumu a času
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Údržba
Predmet

Hodnoty

Komentár

Major Maint.
Day (hlavný deň
údržby)

Deň v týždni, kedy zvyčajne vykonávate údržbu.

Minor Maint.
Day (deň malej
údržby)

Toto nastavenie nemá v súčasnosti žiaden efekt.

Tabuľka B-28

Nastavenia údržby

Abs adjustment (prispôsobenie hodnôt absorbancie)
Hodnoty, o ktoré sa upraví absorbancia, nemôžu byť zmenené.
Predmet

Hodnoty

Komentár

On, Off
Adjustment
Valid (upravenie
platné)
H2O Signal
(signál kyvety s
vodou)

Pri každej vlnovej dĺžke je uvedená hodnota, o ktorú
sa upraví absorbancia kyvety naplnenej s vodou.

H2O Cuv Signal
(signál prázdnej
kyvety)

Pri každej vlnovej dĺžke je uvedená hodnota, o ktorú
sa upraví absorbancia prázdnej kyvety.

Tabuľka B-29

Nastavenia hodnôt, o ktoré sa upraví absorbancia
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Nastavenia

Zadanie extra premývacích cyklov
Extra premývacie cykly sa používajú na minimalizáciu prenosu (carry-over).
Extra premývací cyklus môžete zadať buď načítaním čiarového kódu alebo manuálne
napísaním hodnôt.
a Zadanie extra premývacieho cyklu
1 Zvoľte Utilities > Applications > Extra Wash Cycles.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých momentálne zadaných extra
premývacích cyklov.
2 Stlačte Add new rule (pridať nové pravidlo).
3 Stlačte

.

4 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Sú definície dostupné z
čiarového kódu:

1. Načítajte čiarový kód.

Chcete vložiť hodnoty
manuálne:

1. Stlačte
.
2. Vyberte kedy by mal byť, vzhľadom na pipetovanie z
fľašky zadanej v Trigger Bottle Code (kód súpravy
fľašiek, ktorý spustí premývací cyklus) a Pipetting
Type (fľaška, ktorá spustí premývací cyklus),
vykonaný extra premývací cyklus a stlačte
.
3. Napíšte Trigger Bottle Code (Kód súpravy fľašiek,
ktorý spustí premývací cyklus) a stlačte
.

Definície budú nainštalované do systému.

Trigger Bottle Code (Kód súpravy fľašiek, ktorý
spustí premývací cyklus) je kód reagenčnej súpravy.
Nájdete ho v hárku s čiarovými kódmi.
4. Zvoľte Pipetting Type (Fľaška, ktorá spustí premývací
cyklus). Toto nastavenie určuje, ktorá fľaša (fľaša
súpravy alebo skúmavka so vzorkou) spustí extra
premývací cyklus.
5. Zadajte, či by mal byť premývací cyklus aktívny.
6. Napíšte kód fľaše s čistiacim roztokom, aby ste určili,
ktorý čistiaci roztok sa má použiť.
7. Napíšte množstvo čistiaceho roztoku v L, ktoré bude
napipetované.
8. Stlačte
, aby ste potvrdili zadania.

Nový premývací cyklus je uvedený v zozname Extra Wash Cycles. Názov extra
premývacieho cyklu sa skladá z 3 častí: 1. z nastavenia action (kedy bude
vykonaný), 2. krátkeho názvu fľaše, ktorá ho spúšťa a 3. pipetting type (fľaška,
ktorá spustí premývací cyklus).
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Aktivovanie, deaktivovanie a vymazanie extra premývacieho cyklu
Ak nechcete používať extra premývací cyklus, môžete ho deaktivovať. (Zadania
zostávajú v systéme. Extra premývací cyklus môžete neskôr znovu aktivovať.)
Aby sa zaistilo čo najefektívnejšie čistenie ihly, sú extra premývacie cykly pri
používaní aplikácií vývojových kanálov vykonávané automaticky prístrojom
cobas c111.
Roche odporúča vždy používať extra premývacie cykly spolu s aplikáciami vývojových
kanálov a zároveň vždy vkladať extra čistiaci roztok, keď sa používajú stanovenia s
extra premývacími cyklami.
Roche Diagnostics Ltd. nesie iba obmedzenú zodpovednosť za používanie prístroja
cobas c111 v spojení s cobas c111 Development Channel Programming Software.
Podrobnejšie informácie o tejto záležitosti nájdete v najnovšej verzii registračného
formuláru Development Channel Registration Form cobas c111 a v návode na
obsluhu vývojového kanálu cobas c111.

a Postup aktivácie alebo deaktivácie extra premývacieho cyklu
1 Zvoľte Utilities > Applications > Extra Wash Cycles.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých momentálne zadaných extra
premývacích cyklov.
2 Vyberte a rozšírte záznam extra premývacieho cyklu.
3 Stlačte

.

4 Zvoľte On, aby ste aktivovali extra premývací cyklus.
Zvoľte Off, aby ste deaktivovali extra premývací cyklus.
5 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví výzva k zadaniu hesla.
6 Napíšte vaše heslo a potvrďte stlačením

.

a Postup vymazania extra premývacieho cyklu
1 Zvoľte Utilities > Applications > Extra Wash Cycles.
Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých momentálne zadaných extra
premývacích cyklov.
2 Vyberte záznam extra premývacieho cyklu.
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví výzva k zadaniu hesla.
4 Napíšte vaše heslo a potvrďte stlačením

.

Zadania extra premývacieho cyklu sú vymazané.
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Krátky sprievodca k nastaveniam extra premývacích cyklov
f

Utilities > Applications > Extra Wash Cycles >

Nastavenia extra premývacích cyklov
Predmet

Hodnoty

Komentár

Active (aktívny)

On, Off

Určuje, či má byť extra premývací cyklus použitý.

Action (kedy
bude vykonaný)

None (nikdy)
Before (pred)
After (po)

Určuje, kedy bude, vzhľadom na pipetovanie z fľašky
zadanej v Trigger Bottle Code (kód súpravy fľašiek,
ktorý spustí premývací cyklus) a Pipetting Type
(fľaška, ktorá spustí premývací cyklus), extra
premývací cyklus vykonaný.

0 ... 999
Trigger Bottle
Code (kód
súpravy fľašiek,
ktorý spustí
premývací
cyklus)

Kód súpravy fľašiek, ktorý spustí extra premývací
cyklus.
Ak nastavíte ako Pipetting Type (Fľaška, ktorá
spustí premývací cyklus) Sample (vzorka),
nastavenie bude určovať fľašu, ktorej tekutina
nebude môcť byť prenesená do vzorky pomocou
extra premývacieho cyklu.

Pipetting Type
(Fľaška, ktorá
spustí premývací
cyklus)

Toto nastavenie určuje, ktorá fľaša (fľaša súpravy
Reagent 1
alebo skúmavka so vzorkou) spustí extra premývací
(reagencia 1)
cyklus.
Reagent 2
(reagencia 2)
Start Reagent
(štartovacia
reagencia)
Sample (vzorka)

Cleaner-Bottle
Code (kód fľaše
s čistiacim
roztokom)

0 ... 999

Kód fľaše s čistiacim roztokom.

Volume (objem)

µL

Množstvo čistiaceho roztoku, ktoré bude
napipetované počas extra premývacieho cyklu.

Tabuľka B-30

Nastavenia extra premývacích cyklov
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Krátky sprievodca k pravidlám miešania reagencií
f

Utilities > Applications > Reagent Mixing >
Môžete importovať a vymazať pravidlá miešania, ale nemôžete ich zmeniť.
e Informácie o importovaní pravidiel miešania reagencií nájdete v odseku Importovanie

definícií automatických miešaní a extra premývacích cyklov na strane B-119.

Nastavenia pravidiel miešania reagencií
Tieto zadania nemôžete zmeniť.
Predmet

Hodnoty

Komentár

Active (aktívny)

Určuje, či sa má toto pravidlo vzťahovať na
aplikáciu.

Initial Mixing
Time (trvanie
prvého
miešania)

Určuje dĺžku prvého miešania.

Mixing Interval
(interval medzi
miešaniami)

Určuje čas, po ktorom musí byť miešanie opäť
vykonané.

Periodic Mixing
Time (trvanie
ďalších miešaní)

Určuje dĺžku druhého alebo nasledujúcich miešaní.

Relaxing Time
(čas, za ktorý
môže byť vzorka
použitá)

Určuje čas od miešania, po ktorom môže byť
reagencia použitá.

Tabuľka B-31

Nastavenia pravidiel miešania reagencií

Vytlačenie nastavení miešania
Nastavenie miešania môžete vytlačiť.
a Postup spustenia tlače nastavení miešania
1 Zvoľte Utilities > Applications > Reagent Mixing.
2 Označte nastavenia miešania, ktoré chcete vytlačiť.
3 Stlačte

.

Systém vás požiada o výber toho, čo chcete vytlačiť.
4 Vyberte, či chcete vytlačiť označenú skupinu pravidiel alebo všetky skupiny
pravidiel.
Pravidlá sú vytlačené vstavanou tlačiarňou.
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Vymazanie pravidiel miešania
Predpoklady

Potrebujete prístupové práva na úrovni Lab Manager alebo Administrator.

a Postup vymazania pravidiel miešania
1 Zvoľte Utilities > Applications > Reagent Mixing.
Na obrazovke sa objaví zoznam momentálne zadaných pravidiel miešania.
2 Vyberte nastavenie miešania.
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví výzva k zadaniu hesla.
4 Napíšte vaše heslo a potvrďte stlačením

.

Zadania pravidiel miešania sú vymazané.
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Všeobecná údržba
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Prehľad

Prehľad
Completing maintenance actions correctly and on time helps to ensure smooth and
uninterrupted operation of your instrument.
Maintenance scheduling

The cobas c111 instrument facilitates performing the maintenance actions in bundles
at the times that suit your laboratory work processes. To that purpose, you can define
in the configuration settings one day of the week as your maintenance day.
e For information on scheduling maintenance actions, see Rozvrh údržby na strane B-161.

All maintenance actions can be performed any time.
Interval

For most maintenance actions a fixed maintenance interval is defined. (You cannot
change this interval.) This is the basis upon which the system calculates the date
when the actions need to be performed.
The interval timers and counters are reset whenever you confirm that the
maintenance action has been performed.
Maintenance actions without predefined intervals are performed whenever necessary,
or they are triggered by another maintenance action.

Due date

The due date is the last possible maintenance day. This is the date you see when you
check the status of maintenance actions.

Ensuring smooth operation

Performing all due maintenance actions during the daily Prepare or End Shift phase
ensures that routine operation does not have to be interrupted for performing
maintenance actions.
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Prehľad

Vykonávanie údržby
a Postup vykonávania údržby
Kontrola činností údržby, ktoré
je nutné vykonať

1 Zvoľte Utilities > Maintenance.
A

B

C
D

A

Názov údržby

B

Dátum konca platnosti

šípok, zobrazíte tak činnosti údržby,

C

Táto údržba je označená.

ktoré sú momentálne skryté.

D

V zozname sa pohybujte pomocou

Obrázok C-1

Interpretácia farieb

Definovaný interval údržby už vypršal. Túto údržbu vykonajte teraz.
Táto údržba by mala byť vykonaná počas najbližšieho hlavného dňa údržby.
Momentálne sa nevyžaduje žiadna akcia.
Táto činnosť údržby je označená.

Príprava činností údržby

Vykonávanie údržby

Činnosti údržby sú zoradené podľa dátumu, kedy by mali byť vykonané.
Pomocou týchto dátumov si naplánujte úkony súvisiace s údržbou, napr.
objednanie potrebných materiálov.
2 Vyberte činnosť údržby, ktorú chcete vykonať.
Označený riadok zmení farbu na modrú.
3 Stlačte

.

Zobrazí sa prvé okno sprievodcu vykonávaním vybranej činnosti údržby.
Zvyčajne je to okno s popisom údržby.
Stlačte

, ak chcete vytlačiť inštrukcie predtým ako začnete.

4 Postupujte podľa informácií uvedených na obrazovke.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke. Okrem toho
po ukončení niektorých činnosti údržby, ktoré trvajú dlhší čas, zaznie zvukový
signál. To vám umožní pracovať mimo prístroj, keď sa vykonáva údržba.
e Podrobnosti o vykonávaní údržby nájdete v odseku Údržba na strane C-7.
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Údržba

Nesprávne výsledky alebo zastavenie spracovania z dôvodu nedokončenia
údržby
VAROVANIE

Údržbu môžete kedykoľvek zrušiť stlačením

.

Ak prerušíte vykonávanie údržby, ktorej platnosť vypršala, musíte ju neskôr vykonať
celú odznova. Jej stav sa nezmení (jej platnosť bude stále exspirovaná).
Ak je to možné, dokončite údržbu bez jej prerušenia.

Činnosti údržby a ich intervaly
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené činnosti údržby jednotky spolu s frekvenciou,
ako často musia byť vykonávané.
V najväčšej možnej miere sme sa snažili zaistiť, aby informácie obsiahnuté v tejto
tabuľke boli aktuálne v čase jej vydania. Spoločnosť Roche Diagnostics GmbH si však
vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia ako
súčasť neustáleho vylepšovania produktu.
Činnosti údržby bez definovaných intervalov musia byť vykonávané v konkrétnych
situáciách, napr. počas odstraňovania porúch.
Interval

Činnosť údržby

Žiadny

Prime Fluid System (Premytie obehu tekutín)

Žiadny

Abs. Air/Water Calibration (Kalibrácia so
vzduchom/vodou)

Žiadny

Clean Rotor And Heating Channel (Vyčistenie
reagenčného rotora a vyhrievacieho kanálu pre kyvety)

Žiadny

Cleanup Database (Vyčistenie databázy)

Denne

Deproteinize Probe (Deproteinizácia ihly)

Týždenne

Clean Probe Manually (Manuálne vyčistenie ihly)

Mesačne

Clean Reagent Disk (Vyčistenie reagenčného disku)

Raz za tri mesiace

Clean Water and Waste (Vyčistenie nádob na odpad a
vodu)

Raz za tri mesiace

Replace Water Inlet Filter (Výmena filtra pritekajúcej
vody)

Raz za šesť mesiacov

Clean Housing (Vyčistenie krytov prístroja)

Raz za šesť mesiacov

Replace Photometer Lamp (Výmena žiarovky fotometra)

Ročne

Call Service Rep. (Kontaktovanie servisného technika)

Ročne

Initialize Degasser Fluid Sensor (Inicializácia senzora na
detekciu tekutiny patriaceho k zariadeniu na odstránenie
plynu zo systémovej vody)

Tabuľka C-1

Periodicita činností údržby

Údržba
V nasledujúcich častiach je popísaná údržba hlavného prístroja.
e Viac informácií o údržbe špecifickej pre ISE nájdete v odseku ISE údržba na strane E-44.
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Údržba

Bezpečnostné informácie
Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi môže zapríčiniť
poranenie. Pri narábaní s takýmito roztokmi dodržiavajte bezpečnostné opatrenia
týkajúce sa narábania s nimi, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a informácie
uvedené v bezpečnostných listoch pre čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.
Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením
Počas obsluhy sa nedotýkajte pohyblivých častí prístroja.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Nesprávne výsledky z dôvodu nahromadenia sa kontaminantov
Kontaminujúce látky môžu počas činnosti analyzátora prilnúť na ihlu. Následkom toho
môže dôjsť k prenosu stôp analytov alebo reagencií do ďalších vzoriek. Údržbu ihly
vykonávajte hneď ako vyprší jej platnosť. Zabránite tým nameraniu falošných
výsledkov.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora spôsobené prachom a
znečistením
Užívateľ môže ponechať hlavný kryt otvorený, pokiaľ sa systém nachádza v režime
Standby alebo keď je prístroj vypnutý. To môže viesť k nahromadeniu prachu a špiny
vo vyhrievacom kanáli, čo môže následne zapríčiniť zníženie kvality kyviet.
Dbajte na to, aby boli všetky kryty zatvorené. Otvárajte ich len v prípade, ak chcete
vykonať údržbu.
Nesprávne výsledky alebo zastavenie spracovania z dôvodu vynechania údržby
Nevykonávanie povinnej údržby môže viesť k situáciám, kedy systém nemôže
pokračovať v spracovaní objednávok alebo kedy môže dôjsť k nameraniu
nesprávnych výsledkov. Ak je to možné, vykonávajte údržbu vždy, keď jej platnosť
vyprší.
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Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
VAROVANIE

Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Všetky činnosti údržby spustite na obrazovke. Údržbu nevykonávajte bez
asistencie prístroja. Postup údržby sa zobrazí na obrazovke.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.

Nesprávne výsledky alebo zastavenie spracovania z dôvodu nedokončenia
údržby
Údržbu môžete kedykoľvek zrušiť stlačením

.

Ak prerušíte vykonávanie údržby, ktorej platnosť vypršala, musíte ju neskôr vykonať
celú odznova. Jej stav sa nezmení (jej platnosť bude stále exspirovaná).
Ak je to možné, dokončite údržbu bez jej prerušenia.
Nebezpečenstvo nízkej kvality meraní z dôvodu neadekvátnej kvality vody
Použitie vody neprimeranej kvality môže viesť k nameraniu nesprávnych výsledkov.
Vždy používajte čistenú vodu v kvalite špecifikovanej v odseku Technické
špecifikácie.
Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom
Kontakt s odpadovým roztokom môže viesť k infekcii. Všetky materiály a mechanické
prvky, ktoré sa dostávajú do styku s odpadovým systémom, sú potencionálne
infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vždy, keď je v tomto dokumente použitý termín „čistená voda“ (deionizovaná alebo
destilovaná), musí byť použitá voda minimálne v takej kvalite, v akej je to uvedené v
odseku Technické špecifikácie.
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Deproteinizácia ihly
f

Utilities > Maintenance > Deproteinize Probe
Aby ste zabezpečili efektívny chod prístroja a zabránili nahromadeniu
kontaminantov, musíte pravidelne čistiť a deproteinizovať ihlu.

Dĺžka údržby

Približne 5 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m ISE Deproteinizer
m Activator
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Nesprávne výsledky z dôvodu nahromadenia sa kontaminantov na strane C-8.

a Postup deproteinizácie ihly
1 Pripravte si jednu skúmavku s ISE Deproteinizer a jednu s Activator.
2 Vyberte údržbu Deproteinize Probe (Deproteinizácia ihly).
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
4 Stlačte

.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
5 Umiestnite ISE Deproteinizer a Activator do oblasti vzoriek, ako je určené na
obrazovke.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.

Systém najprv deproteinizuje a potom aktivuje ihlu.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
7 Vyberte skúmavky.
8 Stlačte

.
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Premytie obehu tekutín
f

Utilities > Maintenance > Prime Fluid System
Prepláchne systém obehu tekutín s vodou, aby sa zaistilo, že je systém obehu tekutín
(vrátane pipety, hadičiek a ihly) naplnený tekutinou a že v ňom nie sú bublinky
vzduchu. Ak sa v systéme obehu tekutín nachádzajú bublinky vzduchu, výsledky
testov budú nesprávne.

Dĺžka údržby

Približne 2 minúty.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Čistená voda.

a Postup premytia obehu tekutín
1 Skontrolujte externé nádoby na odpad a vodu. Ak je to potrebné, doplňte vodu a
vyprázdnite odpad.
2 Vyberte údržbu Prime Fluid System (Premytie obehu tekutín).
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
4 Stlačte

.

Systém vykoná premytie automaticky.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
5 Stlačte

.
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Údržba

Manuálne vyčistenie ihly
f

Utilities > Maintenance > Clean Probe Manually
Ihlu musíte pravidelne ručne čistiť, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov, ktoré by
mohli ovplyvniť výsledky.

Dĺžka údržby

Približne 1 minúta.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m 70% etylalkohol
m Utierky
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Nesprávne výsledky z dôvodu nahromadenia sa kontaminantov na strane C-8.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane C-8.

a Postup vyčistenia ihly
1 Vyberte údržbu Clean Probe Manually (Manuálne vyčistenie ihly).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

.

Systém deaktivuje motory, ktoré prenášajú ihlu.
4 Odstráňte kryt prenosovej hlavice.
Stlačte tlačidlá na otvorenie panelu na obidvoch stranách a zodvihnite.
5 Vyberte ihlu z držiaka.
o

Vyberte hadičku z aspoň prvých dvoch úchytiek.

o

Stlačte tlačidlá na boku prepravného zariadenia, aby ste uvoľnili držiak, a
vytiahnite držiak s ihlou. Buďte opatrný, aby ste nevytiahli hadičku.
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6 Zostavu držte za držiak ihly a vyčistite ihlu pomocou utierky navlhčenej so 70%
etylalkoholom.
Niekoľkokrát pretrite odzhora až dolu.
UPOZORNENIE

Poškodenie ihly a porucha prístroja z dôvodu nevhodného narábania s ihlou
Tlačenie na ihlu z jednej strany môže viesť k jej deformácii a následne k poruche
prístroja.
Pri utieraní ihly tlačte rovnakou silou z obidvoch strán a utierajte v smere ihly.

7 Utrite stranu držiaka ihly, ktorá smeruje ku kontaktom s detektorom hladiny.
Vyčistite pomocou utierky navlhčenej so 70% etylalkoholom

8 Znova nainštalujte držiak s ihlou
Stlačte tlačidlá na boku prepravného zariadenia a vložte držiak s ihlou. Po vložení
držiaku uvoľnite tlačidlo.
Zatlačte, kým sa tlačidlo na uvoľnenie nezamkne.
9 Hadičku upevnite pomocou úchytiek.
10 Nainštalujte kryt prenosovej hlavice.
Zatlačte, kým sa tlačidlo na uvoľnenie nezamkne.
11 Stlačte

.

Systém automaticky inicializuje prenosovú hlavicu a vykoná údržbu Premytie
obehu tekutín.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
12 Stlačte

.
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Údržba

Vyčistenie reagenčného disku a oblasti vzoriek
f

Utilities > Maintenance > Clean Reagent Disk
Aby ste sa vyhli možným znečisteniam, musíte pravidelne čistiť reagenčný disk a
oblasť vzoriek.
Táto údržba sa skladá z nasledujúcich krokov:
o

Vyčistenie reagenčného disku

o

Vyčistenie oblasti vzoriek

Dĺžka údržby

Približne 10 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Čistiace utierky s alkoholom
m Utierky
m Komerčný neabrazívny čistiaci prostriedok
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane C-8.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane C-8.

a Postup vyčistenia reagenčného disku
1 Vyberte údržbu Clean Reagent Disk (Vyčistenie reagenčného disku).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

.

4 Otvorte hlavný kryt.
5 Vyberte reagenčný disk
6 Utrite škvrny na disku s čistiacimi utierkami s alkoholom.
7 Utrite vnútro chladiča reagencií s handrou navlhčenou s vodou s mydlom.
8 Znovu vložte reagenčný disk.
e Viac informácií o vložení reagenčného disku je uvedených v odseku Príprava

reagenčného disku na strane B-21.

9 Otvorte pravý servisný kryt.
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10 Zdvihnite zásobník so vzorkami.

11 Umyte zásobník s čistiacim prostriedkom. (Zásobník môžete umyť aj v umývačke
riadu.)
Zásobník nerozoberajte.

12 Zásobník nechajte vyschnúť alebo ho vysušte s utierkami.
13 Vložte ho naspäť.
Zásobník vložte tak, aby vodiace lišty boli zarovnané s kolíkmi.

Pevne ho zatlačte.
14 Zatvorte pravý servisný a hlavný kryt.
15 Stlačte

na potvrdenie toho, že ste vykonali údržbu.

Systém sa inicializuje automaticky.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
16 Stlačte

.
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Údržba

Vyčistenie nádob na odpad a vodu
f

Utilities > Maintenance > Clean Water and Waste
Externé nádoby na vodu a tekutý odpad musíte čistiť, aby sa predišlo nahromadeniu
usadenín, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu vody a následne kvalitu výsledkov.
Táto údržba sa skladá z nasledujúcich krokov:
o

Vyčistenia nádoby na vodu

o

Vyčistenia nádoby na odpad

Nádoby na vodu a odpad sú umiestnené v stojane vedľa prístroja cobas c111.
Dĺžka údržby

Približne 10 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Náhradná nádoba na odpad
m Čistená voda
m Roztok chlornánu (0,6%)
m Čistiace utierky s alkoholom
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom na strane C-9.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane C-8.

a Postup vyčistenia nádoby na vodu
1 Vyberte údržbu Clean Water and Waste (Vyčistenie nádob na odpad a vodu).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

.

4 Zdvihnite adaptér s hadičkou z bielej nádoby na vodu.

5 Umiestnite ho na čistý povrch.
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6 Akúkoľvek zvyšnú vodu vylejte.
7 Do nádoby na vodu nalejte 500 mL roztoku chlórnanu.
8 Nádobu vyčistite s kefkou.
9 Roztok vylejte.
10 Vyčistite vnútro nádoby pomocou vreckoviek. Odstráňte akékoľvek zvyšky.
11 Nádobu vypláchnite aspoň štyrikrát vodou z vodovodu.
12 Vypláchnite nádobu s čistenou vodou.
13 Utierkou utrite saciu trubičku.
14 Naplňte nádobu s čistenou vodou.
15 Do nádoby na vodu vložte naspäť adaptér s hadičkou. Pevne ho zatlačte.

a Postup vyčistenia nádoby na odpad
1 Pripravte si rezervnú nádobu.
Systém pravidelne vykonáva premývacie cykly. Preto musí byť externá nádoba
na odpad neustále pripojená.
2 Odstráňte adaptér s hadičkou zo žltej nádoby na odpad a vložte ho do rezervnej
nádoby.

3 Odstráňte nádobu zo stojana a umiestnite ju na pevný a rovný povrch.
4 Umiestnite náhradnú nádobu do stojana.
5 Skontrolujte, či je adaptér s hadičkou správne vložený.
6 Vyprázdnite originálnu nádobu na odpad. S tekutinou zaobchádzajte ako s
biologicky nebezpečným odpadom.
7 Do nádoby na odpad nalejte 500mL roztoku chlórnanu.
8 Nádobu vyčistite s kefkou.
9 Odpad zlikvidujte. Zaobchádzajte s ním ako s biologicky nebezpečným odpadom.
10 Vyčistite vnútro nádoby pomocou vreckoviek. Odstráňte akékoľvek zvyšky.
11 Vypláchnite nádobu s vodou z vodovodu.
12 Vyprázdnite nádobu na odpad.
13 Utierkou utrite prívod odpadu.
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14 Do nádoby na odpad vložte naspäť adaptér s hadičkou. Pevne ho zatlačte.
15 Stlačte

.

Údržba Premytie obehu tekutín sa vykoná automaticky.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
16 Stlačte

.

Výmena filtra pritekajúcej vody
f

Utilities > Maintenance > Replace Water Inlet Filter
Filter pritekajúcej vody v externej nádobe na vodu odstraňuje z prívodu vody častice.
Tento filter musíte vymieňať podľa rozvrhu údržby.
Nádoba na vodu je umiestnená v stojane vedľa prístroja cobas c111.

Dĺžka údržby

Približne 10 minút.

Predpoklady

Žiadny

Potrebné pomôcky a materiály

m Čistená voda
m Roztok chlornánu (0,6%)
m Utierky
m Filter pritekajúcej vody
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

a Postup výmeny filtra pritekajúcej vody
1 Zvoľte údržbu Replace Water Inlet Filter (Výmena filtra pritekajúcej vody).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

.

4 Z nádoby na vodu vyberte adaptér s hadičkou.
5 Umiestnite ho na čistý povrch.
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6 Vymeňte filter pritekajúcej vody.
B

C

A
D
E
A

Odstránenie poistného krúžku

D

Poistný krúžok

B

Filter

E

Úchytka na poistnom krúžku

C

Plášť filtra

Obrázok C-2

o

Odstráňte poistný krúžok potiahnutím za jeho úchytku smerom od plášťa
filtru (A, D, E).

o

Odstráňte filter (B) a vymeňte ho za nový.

o

Vložte poistný krúžok.
Pomocou vášho palca ho pevne zatlačte do plášťu filtra tak, aby po celom
obvode priliehal.

7 Do nádoby na vodu vložte naspäť adaptér s hadičkou. Pevne ho zatlačte.
8 Stlačte

.

Údržba Premytie obehu tekutín sa vykoná automaticky.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
9 Stlačte

.
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Čistenie a dezinfekcia krytov prístroja
f

Utilities > Maintenance > Clean Housing
Kryty prístroja musíte pravidelne čistiť, aby nedochádzalo k usadzovaniu nečistôt a
tak k ovplyvneniu činnosti meracieho systému prístroja.

Dĺžka údržby

Približne 10 minút.

Predpoklady

Prístroj je vypnutý.

Potrebné pomôcky a materiály

m Etylalkohol
m Utierky
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane C-8.

o

Na zistenie toho, aké kroky sú potrebné, zvoľte Utilities > Maintenance > Clean
Housing a stlačte
. (Na obrazovke sa objavia definície údržby.)

o

V tejto fáze nestláčajte
toho stlačte

. Tlačidlo stlačte až po vykonaní údržby. Namiesto
pre zatvorenie okna.

a Postup čistenia krytov prístroja
1 Uistite sa, že je systém v režime Standby.
2 Vypnite prístroj.
3 Zovňajšok prístroja poutierajte s utierkami s alkoholom.
4 Otvorte hlavný a pravý servisný kryt.
5 Vnútro krytov poutierajte s utierkami s alkoholom.
6 Zatvorte pravý servisný a hlavný kryt.
7 Presuňte prenosovú hlavicu čo najviac doprava.
8 Otvorte hlavný a ľavý servisný kryt.
9 Vnútro ľavého servisného krytu poutierajte s utierkami s alkoholom.
10 Zatvorte ľavý servisný a hlavný kryt.
11 Presuňte prenosovú hlavicu do základnej polohy.
12 Odstráňte kryt prenosovej hlavice.
(Stlačte tlačidlá na otvorenie panelu na obidvoch stranách a zodvihnite.)
13 Vnútro krytu poutierajte s utierkami s alkoholom.
14 Nainštalujte kryt prenosovej hlavice.
(Zatlačte, kým sa tlačidlo na uvoľnenie nezamkne.)
15 Odstráňte ľavý a pravý bočný panel.
16 Utrite panely s utierkami s alkoholom.
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17 Znova namontujte ľavý a pravý bočný panel.
18 Zapnite systém.
Systém vykoná internú kontrolu a spustí základné programy.
Štartovanie môže zabrať niekoľko minúť.
Keď je prístroj pripravený na použitie, zobrazí sa záložka Overview a systém
prejde do stavu Standby.
19 Prihláste sa do systému.
20 Zvoľte Utilities > Maintenance > Clean Housing.
21 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
22 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia podrobné definície údržby.
23 Stlačte

, aby ste potvrdili ukončenie údržby.
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Údržba

Vyčistenie databázy
f

Utilities > Maintenance > Cleanup Database
Touto údržbou sa databáza vráti do stavu, v akom s ňou môže prístroj optimálne
pracovať. Túto údržbu vykonávajte, keď sa chod prístroj náhle spomalí, napr. keď
zobrazovanie informácií na obrazovke alebo zahájenie činnosti, ktorú ste spustili,
trvá príliš dlho.

Dĺžka údržby

Približne 10 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

Žiadny

a Postup vyčistenia databázy
1 Zvoľte údržbu Cleanup Database (Vyčistenie databázy).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

.

Kým sa vykonáva čistenie databázy, zobrazí sa okno s pokynmi.
4 Keď je činnosť údržby hotová, stlačte

, aby ste potvrdili ukončenie.
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Výmena žiarovky fotometra
f

Utilities > Maintenance > Replace Photometer Lamp
Je podstatné, aby fotometrická žiarovka udržiavala rovnakú intenzitu svetla vo
všetkých za sebou idúcich absorbančných meraniach. Po určitom čase sa intenzita
svetla emitovaného žiarovkou znižuje a presnosť meraní už nemusí spĺňať
požadované štandardy. Preto musí byť žiarovka pravidelne vymieňaná. Systém vás
upozorní, kedy by mala byť žiarovka vymenená, zmenou stavu činnosti údržby
(záznam sa rozsvieti na červeno.)

Dĺžka údržby

Približne 20 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Papierové vreckovky
m Zostava fotometrickej lampy (lampa, konektor a kábel sú vopred zmontované.)
m Kyvetové segmenty
m Čistá tkanina
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane C-8.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane C-8.

a Postup výmeny papiera žiarovky fotometra
1 Zvoľte údržbu Replace Photometer Lamp (Výmena žiarovky fotometra).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

.

Systém vypne žiarovku a prenosová hlavica sa presunie do základnej polohy.
Príprava prístroja

4 Otvorte hlavný a pravý servisný kryt.
5 Zdvihnite zásobník so vzorkami.
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Údržba

Úraz spôsobený kontaktom s horúcimi časťami prístroja
Priamy kontakt s horúcimi časťami prístroja môže vyústiť v poranenie.
VÝSTRAHA

Odstránenie žiarovky

Nedotýkajte sa žiarovky holými rukami. Žiarovku nechajte vychladnúť po dobu asi
10 minút, predtým ako sa dotknete akejkoľvek jej časti.

6 Odpojte lampu z napájania (A).

A

B
C

A

Napájací kábel

B

Skrutka

C

Kryt

Obrázok C-3

7 Zdvihnite kryt žiarovky fotometra (C).
8 Odskrutkujte (B) zostavu žiarovky a odstráňte ju.
Inštalovanie novej žiarovky

9 Vložte zostavu novej žiarovky.
Nesprávne výsledky spôsobené znečistením žiarovky

VAROVANIE

Dotýkanie sa žiarovky holými rukami znižuje jej životnosť a môže ovplyvniť
konzistenciu meraní absorbačným fotometrom.
Zostavu lampy držte za skrutku.

Zostavu držte za skrutku. Žiarovku zasuňte konektorom do vodiacich líšt.
10 Skrutk dotiahnite.
11 Zatvorte kryt žiarovky fotometra (C).
12 Zapojte napájací kábel do napájania.
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Príprava prístroja

13 Zásobník vložte naspäť.

14 Zatvorte pravý servisný a hlavný kryt.
15 Stlačte

.

Systém inicializuje prístroj automaticky.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
16 Stlačte

.

17 Vykonajte kalibráciu so vzduchom/vodou.
Ďalšie objednávky nemôžete spracovať, kým nevykonáte túto údržbu.
e Pozri Vykonanie kalibrácie so vzduchom/vodou. na strane C-26.
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Údržba

Kontaktovanie servisného technika
f

Utilities > Maintenance > Call Service Rep.
Na zabezpečenie hladkého chodu prístroja musí servisný technik pravidelne
vykonávať niektoré preventívne činnosti údržby.
Systém vás bude o nutnosti tejto údržby informovať správou.

Dĺžka údržby

Približne 2 minúty.
(Servisnému technikovi zaberie vykonanie preventívnej údržby systému bez ISE
jednotky približne 3 hodiny, 4 hodiny spolu s ISE jednotkou.)

Predpoklady

Žiadne

a Postup spustenia preventívnej údržby
1 Správa na obrazovke vás informuje o tom, kedy je nutné kontaktovať servisného
technika.
2 Zvoľte údržbu Call Service Rep. (Kontaktovanie servisného technika).
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
4 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia pokyny.
5 Kontaktujte vášho servisného technika, aby ste dohodli termín preventívnej
údržby.
6 Stlačte

.

Vykonanie kalibrácie so vzduchom/vodou.
f

Utilities > Maintenance > Abs. Air/Water Calibration
Kalibrácia absorbančného fotometra určí korekčné hodnoty vzduch/voda, ktoré sú
potrebné pre výpočet výsledku. Okrem toho sú hodnoty absorbancie prázdnej kyvety
získané pri každej vlnovej dĺžke použité ako referencia pre kontrolu blanku kyvety.

Dĺžka údržby

Približne 5 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m 2 kyvetové segmenty s prázdnymi kyvetami
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Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane C-8.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane C-8.

a Postup vykonania kalibrácie so vzduchom/vodou.
1 Zvoľte Utilities > Maintenance > Abs. Air/Water Calibration.
2 Stlačte

.

Systém vás požiada, aby ste vložili kyvetový segment s prázdnymi kyvetami.
3 Otvorte hlavný kryt.
4 Ak sa v kyvetovom prstenci nachádza kyvetový segment odstráňte ho a
skontrolujte, či tam nie sú použité kyvety.
Ak sú všetky kyvety tohto segmentu prázdne, môžete ich vložiť späť.
5 Umiestnite kyvetový segment s prázdnymi kyvetami do kyvetového prstenca.
6 Stlačte

.

Systém vás požiada, aby ste vložili druhý kyvetový segment s prázdnymi
kyvetami.
7 Ak sa v kyvetovom prstenci nachádza kyvetový segment odstráňte ho a
skontrolujte, či tam nie sú použité kyvety.
Ak sú všetky kyvety tohto segmentu prázdne, môžete ich vložiť späť.
8 Umiestnite kyvetový segment s prázdnymi kyvetami do kyvetového prstenca.
9 Zatvorte hlavný kryt.
10 Stlačte

.

Systém vykoná kalibračné merania. (Najprv zmerania všetky prázdne kyvety,
napipetuje do nich vodu a znovu ich zmeria.)
O ukončení meraní budete informovaní správou na obrazovke.
11 Ak je to potrebné, posuňte sa pomocou šípky dolu a prezrite si výsledky.
12 Skontrolujte Outlier statistics (Štatistika extrémnych hodnôt).
13 Stlačte

, aby ste akceptovali výsledky.

Ak v tejto fáze stlačíte
neukončenú.

, výsledky sa neuložia a údržba sa považuje za

14 Odstráňte použité kyvety alebo ich nahraďte prázdnymi.
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Inicializácia senzora na detekciu tekutiny patriaceho k zariadeniu na
odstránenie plynu zo systémovej vody
f

Utilities > Maintenance > Initialize Degasser Fluid Sensor
Senzor na detekciu tekutiny patriaci k zariadeniu na odstránenie plynu zo systémovej
vody kontroluje, či sa vo vodnom zdroji injekčnej striekačky nenachádza vzduch.
Vzduch vo vodnom zdroji môže viesť k nepresnému pipetovaniu a následne k
nesprávnym výsledkom. Preto musí byť senzor správne nastavený.

Dĺžka údržby

Približne 5 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.
Všetky kryty sú zatvorené.

Potrebné pomôcky a materiály

m Plná externá nádoba na vodu
m Čistá tkanina

a Postup inicializácie senzora na detekciu tekutiny patriaceho k
zariadeniu na odstránenie plynu zo systémovej vody
1 Uistite sa, že všetky kryty na prístroji sú zatvorené.
2 Zvoľte Utilities > Maintenance > Initialize Degasser Fluid Sensor.
Na obrazovke sa objavia pokyny.
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
4 Skontrolujte, či hadička spájajúca externú nádobu na vodu s prístrojom je plná
vody alebo obsahuje bublinky vzduchu.

5 Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Nevidíte žiadne bublinky
vzduchu.

1. Pokračujte krokom 6.

Vidíte bublinky vzduchu
alebo je hadička prázdna.

1. Stlačte
, aby ste ukončili údržbu.
2. Vykonajte údržbu Premytie obehu tekutín.
3. Znova spustite údržbu Inicializácia senzora na
detekciu tekutiny patriaceho k zariadeniu na
odstránenie plynu zo systémovej vody.
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6 Zdvihnite adaptér s hadičkou z bielej nádoby na vodu.

A

7 Umiestnite ho na čistý povrch.
Uistite sa, že filter (A) nie je upchaný a že sa cez neho môže dostať vzduch.
8 Stlačte

, aby ste inicializovali senzor.

Systém aspiruje vzduch cez adaptér s hadičkou a inicializuje senzor.
Keď je inicializácia ukončená, budete požiadaný, aby ste vložili adaptér s
hadičkou.
9 Do nádoby na vodu vložte naspäť adaptér s hadičkou.
10 Stlačte

.

Systém obehu tekutín je premytý.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
11 Stlačte

.
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Vyčistenie rotora a vyhrievacieho kanálu
Túto údržbu vykonajte vždy, keď o to budete požiadaný správou.
Dĺžka údržby
Potrebné pomôcky a materiály

Približne 15 minút.
m 95% etylalkohol
m Čisté utierky nezanechávajúce žmolky
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane C-8.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane C-8.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane C-8.

a Postup vyčistenia rotora a vyhrievacieho kanálu
1 Vyberte reagenčný disk
o

Zvoľte Overview >

>

.

Systém vás požiada o vybranie reagenčného disku.
o

Otvorte hlavný kryt.

o

Vyberte reagenčný disk

o

Zatvorte hlavný kryt.

2 Odstráňte kyvety.
o

Zvoľte Overview >

o

Otvorte hlavný kryt.

o

Stlačte tlačidlo s číslom segmentu.

o

Odstráňte segment.

o

Stlačte

.

, aby ste potvrdili odstránenie.

Odstráňte všetky segmenty, tak ako je to popísané vyššie.
o

Zatvorte hlavný kryt.

3 Vypnite prístroj.
4 Presuňte prenosovú hlavicu do oblasti vzoriek.
5 Otvorte a vyberte hlavný a ľavý servisný kryt.
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6 Presuňte prenosovú hlavicu čo najviac doľava.
7 Otvorte a vyberte pravý servisný kryt.
8 Odstráňte zásobník so vzorkami.

Odstránenie rotora

9 Uvoľnite upevňovaciu skrutku (A).

A

10 Nakloňte dopredu displej.
11 Presuňte prenosovú hlavicu čo najviac doprava.
12 Odstráňte horný kryt rotora.
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13 Na dvoch pravých ložiskách rotora uvoľnite jednu fixačnú skrutku a druhú úplne
odskrutkujte. (Ak je to potrebné, použite skrutkovač, aby ste uvoľnili skrutky.)
Potom odtiahnite od rotora tú stranu ložiska, ktorú ste úplne odskrutkovali.
C

D

A

E

B

D

A

Držiaci kolík motora

D

Fixné ložiská rotora

B

Pružinové ložisko rotora

E

Fotometrická šošovka (nezobrazená)

C

Motor rotora

Obrázok C-4

14 Smerom od motora rotora jemne nadvihnite držiaci kolík, posuňte motor od
rotora a zasuňte kolík tak, aby ste zafixovali motor na mieste, na ktoré ste ho
presunuli.
Uistite sa, že ste pri upevňovaní kolíka využili jamku nachádzajúcu sa bližšie k
prednej časti prístroja.
15 Jednou rukou uvoľnite z rotora pružinové ložisko a druhou zdvihnite rotor.
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Čistenie rotora

16 Opláchnite kyvetový prstenec (A) pod tečúcou vodou.

A

UPOZORNENIE

Nepoužite žiadnu tkaninu na vyčistenie alebo osušenie rotora. Mohol by sa z nej v
dierach slúžiacich na meranie absorbancie uvoľniť prach a zvyšky textílie, čo by
viedlo k nesprávnym meraniam.

17 Nechajte rotor vyschnúť.
Vyčistenie vyhrievacieho
kanálu

18 Vyhrievací kanál vyčistite (B) s utierkou nezanechávajúcou žmolky alebo s
tkaninou navlhčenou s etylalkoholom.
Uistite sa, že sa nedotýkate šošovky fotometra (A).

A

B

Reinštalovanie

19 S jednou rukou potiahnite pružinové ložisko smerom od rotora a druhou rukou
vložte rotor.
20 Zapojte pravé ložisko rotora a utiahnite fixačnú skrutku.
21 Pohnite rotorom, aby ste skontrolovali, že sa plynulo posúva.
22 Držte pružinové ložisko motoru rotora na mieste, zdvihnite zabezpečovací kolík a
jemne uvoľnite motor.
23 Presuňte prenosovú hlavicu čo najviac doľava.
24 Namontujte horný kryt rotora.
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25 Sklopte displej a utiahnite fixačnú skrutku.
26 Namontujte zásobník so vzorkami.
Zásobník vložte tak, aby vodiace lišty boli zarovnané s kolíkmi.

Pevne ho zatlačte.
27 Namontujte a zatvorte pravý servisný kryt.
28 Presuňte prenosovú hlavicu čo najviac doprava.
29 Namonujte ľavý servisný a hlavný kryt.
Dokončenie údržby

30 Zapnite prístroj.
31 Počkajte, kým prebehne inicializácia.
32 Prihláste sa do systému.
33 Vložte reagenčný disk.
e Pozri Príprava reagenčného disku na strane B-21.
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O správach

O správach
Systém má zabudovaných viacero kontrol. Keď dôjde k nejakej udalosti alebo sa zistí
nejaká závada, vygeneruje sa správa. Správy sa zobrazujú dvoma spôsobmi:
o

Okamžitá reakcia na činnosť vykonanú užívateľom sa zobrazí vo vyskakovacom
okne so správou.

o

Informácie týkajúce sa problému, ktorý sa objavil počas obsluhy, sa zobrazia ako
výstražné správy pod nadpisom Sledovanie výstrah.

Výstražné správy sú uložené v log súbore, ktorý môžete exportovať.
e Pozri Exportovanie záznamu výstražných správ na strane D-9.

Zobrazenie správ
Okno so správami sa automatický zobrazí, len čo sa vygeneruje správa.

Obrázok D-1

Zobrazenie správ

Prečítajte si správu a stlačte

, aby ste zatvorili okno.
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Zvukové signály

Zvukové signály
Obsluha je upozorňovaná na určité udalosti zvukovým signálom.
Nasledujúce udalosti spustia zvukový signál.
o

Bola vygenerovaná výstražná správa.

o

Je otvorený hlavný kryt a prístroj je v stave Operating.

o

Séria stanovení bola dokončená. (Stav systému sa zmení z Operating na
Standby.)

o

Údržba bola dokončená (v prípade, ak sa jedná o údržbu, ktorá trvá dlhšie a kde
nie je nutný zásah užívateľa).

Hlasitosť všetkých akustických signálov môžete upraviť (Utilities > Configuration
> System > Volume).
Takisto môžete zapnúť a vypnúť zvukové signály:
o

Zvoľte Utilities > Configuration > System > Sound Effects, aby ste zapli alebo
vypli zvukové signály. Zvukové signály asociované s výstrahami a
upozorneniami nemôžete vypnúť.

o

Zvoľte Utilities > Configuration > System > Volume a nastavte hodnotu na
nulu, aby ste vypli všetky zvukové signály.

e Systém na strane B-171.

Sledovanie výstrah
Správy týkajúce sa nezrovnalostí, ktoré sa objavili počas prevádzky, si môžete
prezrieť v okne Sledovanie výstrah. LED dióda Výstraha vás upozorní na objavenie
sa takejto správy.
Tlačidlo a LED dióda Výstraha

A

B
A

LED dióda Výstraha

Obrázok D-2

B

Tlačidlo Výstraha

LED dióda Výstraha

Tlačidlo Výstraha
systéme.

je aktívne vždy, dokonca aj vtedy, keď nie je nikto prihlásený v
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Sledovanie výstrah

Reagovanie na výstražné správy
a Reagovanie na výstražnú správu
1 Sledujte LED diódu Výstraha.
Žiadna
farba
(vypnutá)
Žltá

Systém nevie o žiadnych nepotvrdených výstražných správach.

Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná správa. Musíte sa ňou
čo najskôr zaoberať.

Červená

Existuje minimálne jedna nepotvrdená výstražná správa. Musíte ju
okamžite riešiť; spracovanie nebude pokračovať, kým tak nespravíte.

Keď sa vygeneruje výstražná správa, zaznie zvukový signál. Hlasitosť môžete upraviť
(Utilities > Configuration > System > Volume).

2 Stlačte všeobecné tlačidlo Výstraha

.

V zozname sa zobrazí naposledy vygenerovaná výstražná správa. Ktoré správy sú
zahrnuté v tomto zozname závisí na použitých kritériách filtra.
A

B

C
D

E

F

G

A

ID výstrahy

E

Zobrazí nasledujúcu výstražnú správu

B

Celkový počet správ v zozname.

F

Zobrazí dodatočné informácie.

C

Zobrazí predchádzajúcu výstražnú

G Zobrazí možnosti filtra pre tento zoznam

správu
D

výstrah.

Popis problému a krátky popis riešenia

Obrázok D-3

Zoznam výstražných správ môže obsahovať až 250 správ. Po dosiahnutí tohto
čísla sa pri vytvorení každej novej správy najstaršia správa automaticky vymaže.

3 Stlačte

, ak chcete obmedziť počet správ, ktoré sú obsiahnuté v zozname.

Zobrazí sa zoznam s možnosťami filtra.
o

Stlačte Not confirmed (nepotvrdené), aby boli do zoznamu zahrnuté všetky
výstražné správy, ktoré ešte neboli potvrdené užívateľom.

o

Stlačte Today’s alarms (dnešné výstrahy), aby boli do zoznamu zahrnuté
všetky výstražné správy, ktoré boli doposiaľ v dnešný deň vytvorené.

o

Stlačte Complete list (úplný zoznam), aby boli do zoznamu zahrnuté všetky
výstražné správy, ktoré sú uložené v databáze.
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Sledovanie výstrah

4 Vyberte správu, ktorá vás zaujíma. Pomocou
predchádzajúcu a následujúcu správu.

a

zobrazíte

5 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Stlačte

, aby sa zobrazili podrobné informácie.

(Ak toto tlačidlo nie je dostupné, neexistujú podrobnejšie informácie.)
o
o

Stlačte

, aby ste vytlačili výstražné správy.

Stlačte

, aby ste exportovali log súbor.

e Pozri Exportovanie záznamu výstražných správ na strane D-9.

6 Keď ste vyriešili problém, stlačte
na potvrdenie. Táto správa je vymazaná zo
zoznamu Not confirmed (nepotvrdené), ale zostáva v iných zoznamoch a v log
súbore výstražných správ, ktorý môžete exportovať.
e Pozri Potvrdenie výstražných správ na strane D-9.

Tlačenie výstražných správ
Detaily výstražných správ sú zahrnuté na výtlači.
a Postup vytlačenia výstražných správ
1 Stlačte
2 Stlačte

.
.

Zobrazí sa ponuka, z ktorej si môžete vybrať, ktoré výstražné správy by mali byť
vytlačené.
3 Spravte jedno z nasledujúcich:
o

Stlačte All, ak chcete vytlačiť všetky správy, ktoré ste nevyriešili.

o

Stlačte Selected, aby ste vytlačili aktuálnu správu.
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Sledovanie výstrah

Potvrdenie výstražných správ
Potvrdenie správy znamená, že ste sa ňou zaoberali.
a Postup potvrdenia správy
1 Stlačte

.

2 Vyberte správu. (Použite
nasledujúcu správu.)
3 Stlačte

a

, aby ste zobrazili predchádzajúcu a

.

Zobrazí sa okno na potvrdenie príkazu.
o

Stlačte All, aby ste odstránili všetky správy zo zoznamu.

o

Stlačte Selected, aby ste odstránili práve zobrazenú správu.

Správa alebo správy sú vymazané zo zoznamu Not confirmed (nepotvrdené), ale
zostávajú v iných zoznamoch a v log súbore výstražných správ, ktorý môžete
exportovať.
Keď sú potvrdené všetky správy, výstražná LED dióda sa vypne (viac nesvieti).

Exportovanie záznamu výstražných správ
a Postup exportovania log súboru so správami
1 Stlačte
2 Stlačte

.
.

Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
3 Vložte USB kľúč.
4 Stlačte

, aby ste potvrdili vloženie.

Na obrazovke sa objaví ponuka s adresármi.
Stlačte *.tgz, aby sa zobrazili iba log súbory.
Stlačte *.*, aby ste zobrazili všetky súbory a adresáre.
5 Vyberte adresár, do ktorého chcete kopírovať záznam výstražných správ.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Všetky log súbory sú pridané do súboru s názvom vo formáte
log_yyyymmddhhmmss.tgz a skopírované na kľúč. Súbor so záznamami
výstražných správ má názov vo formáte err_yyyymmddhhmmss.log.
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Zoznam výstražných správ

Zoznam výstražných správ

V nasledujúcej tabuľke sa používa premenná %s, ktorá zastupuje text a %d, ktorá
zastupuje čísla.

ID

Správa

0000

Neznáma správa, id=%d!

0001

Došlo k výnimočnej fatálnej systémovej chybe softvéru
(%d).

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

0002

Pri aktualizácii konfigurácie sa vyskytla interná chyba
softvéru (%d).

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

0003

Vyskytla sa softvérová chyba. Objednávka (%d, %d)
nemohla byť spracovaná.

Vymažte objednávky, ktoré nie sú ešte spracované. Ak sa
chyba opakuje, exportujte log súbory ešte počas
chybového stavu systému. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

0004

Vyskytla sa softvérová chyba. Jednotka nie je pripravená, Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
objednávka (%d) bola odmietnutá.
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

0005

Vyskytla sa matematická výnimka.

Znovu zadajte objednávku. Ak sa chyba opakuje,
exportujte log súbory ešte počas chybového stavu
systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

0006

Posledný cyklus výpočtov (%d) bol príliš krátky

Znovu zadajte objednávku. Ak sa chyba opakuje,
exportujte log súbory ešte počas chybového stavu
systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

0007

Nepodarilo sa vypočítať lineárnu regresiu.

Znovu zadajte objednávku. Ak sa chyba opakuje,
exportujte log súbory ešte počas chybového stavu
systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

0008

Rozsah cyklu (%d...%d) nie je platný.

Znovu zadajte objednávku. Ak sa chyba opakuje,
exportujte log súbory ešte počas chybového stavu
systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

0010

Smer reakcie (%d) je neplatný.

Znovu zadajte objednávku. Ak sa chyba opakuje,
exportujte log súbory ešte počas chybového stavu
systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

0011

Vyskytla sa chyba vo vnútornej komunikácii. Prijatá IPC
správa (%d, %d) sa nedala interpretovať.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

0012

Vyskytla sa softvérová chyba. Status objednávky je
neplatný (%d.%d).

Vymažte a znovu nadefinujte objednávku. Ak sa chyba
opakuje, exportujte log súbory ešte počas chybového
stavu systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

Tabuľka D-1

Komentár

Zoznam výstražných správ
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Zoznam výstražných správ

ID

Správa

Komentár

0017

Nainštalovaná verzia jazyka je zastaralá (%s,%s).

Nainštalujte verziu jazyka, ktorá patrí k aktuálnej verzii
nainštalovaného softvéru. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

0018

Aktuálny dátum a čas systému je neplatný.

Opravte nastavenie dátumu a času. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

5001

Vo vodnom systéme bol zistený vzduch. Nádoba na vodu
alebo fľaša s čistiacim roztokom je prázdna.

5002

[%d] Vo vodnom systéme bol zistený vzduch.

Doplňte vodu do nádoby na vodu. Skontrolujte hladinu vo
fľaši s čistiacim roztokom. Ak je to potrebné, vymeňte
fľašu s čistiacim roztokom. Vykonajte údržbu <Premytie
obehu tekutín>. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5003

[%s] Objavila sa vnútorná softvérová chyba. Parameter
nie je platný.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5004

[%s] Chyba motora striekačky. Motor striekačky nemohol Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
byť spustený.
servisného technika.

5010

[%s] Inicializácia striekačky zlyhala.

Vypnite prístroj. Odstráňte pravý bočný panel.
Skontrolujte, či nedošlo k vzpriečeniu alebo zablokovaniu
mechanizmu striekačky. Zabezpečte správnu inštaláciu
striekačky. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

5013

[%s] Chyba motora mixéra. Motor mixéra nemohol byť
spustený.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5019

[%s] Inicializácia motora mixéra zlyhala.

Vypnite prístroj. Odstráňte kryt prenosovej hlavice.
Skontrolujte, či nedošlo k vzpriečeniu alebo zablokovaniu
častí mixéra. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

5022

[%s] Chyba senzoru teploty vyhrievacieho systému
analyzátora. Senzor nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5024

[%s] Chyba senzoru teploty chladiaceho systému
analyzátora. Senzor nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5026

[%s] Chyba senzoru teploty chladiaceho systému. Senzor Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
poklesu teploty nereaguje.
servisného technika.

5028

[%s] Chyba senzoru teploty prístroja. Senzor okolitej
teploty nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5030

[%s] Chyba pumpy premývacieho systému P1. Pumpa
nemohla byť spustená.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5032

[%s] Chyba pumpy odpadového systému P2. Pumpa
nemohla byť spustená.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5034

[%s] Chyba premývacieho ventilu V1. Ventil nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5036

[%s] Chyba ventilu čistiaceho systému V2. Ventil
nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5038

[%s] Chyba vyhrievacieho systému analyzátora.
Vyhrievaci systém nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5040

[%s] Chyba chladiaceho systému. Jedna z častí
Peltierovho systému nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5044

[%s] Chyba ventilátora základnej dosky. Ventilátor sa
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
nedá spustiť alebo rýchlosť ventilátora nie je dostačujúca. servisného technika.
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Správa

Komentár

5047

[%s] Chyba chladiaceho ventilátora. Ventilátor nemohol
byť spustený.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5049

[%s] Chyba ventilátora oblasti vzoriek. Vypnite prístroj.

Odstráňte pravý bočný panel a skontrolujte, či nie je
ventilátor vzpriečený alebo zablokovaný. Ak je to možné,
odstráňte problém. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

5052

[%s] Chyba chladiaceho systému. Odvod tepla z
chladiaceho systému je prehriaty.

Zabezpečte neobmedzenú cirkuláciu chladného vzduchu.
Skontrolujte ventilátor chladenia a uistite sa, že externý
ventilátor nie je zablokovaný. Reštartujte systém. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

5054

[%s] Vyhrievaci systém analyzátora je prehriaty.

Vypnite prístroj a počkajte 15 minút, aby sa schladil.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5055

[%s] Teplota v analyzátore je mimo prijateľný rozsah.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5056

[%s] Kalibrácia senzoru tekutiny prenosovej hlavice
zlyhala.

Skontrolujte, či je hadička k ihle správne nainštalovaná.
Uistite sa, že je striekačka správne nainštalovaná.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5058

[%s] Chyba senzoru tekutiny prenosovej hlavice. Senzor
nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5060

[%s] Nešpecifikovaná chyba hardvéru (%d) bola
nahlásená Multi-Slave kontrolou.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

5061

[%d] Vo vodnom systéme bol zistený vzduch.

Doplňte vodu do nádoby na vodu. Skontrolujte hladinu vo
fľaši s čistiacim roztokom. Ak je to potrebné, vymeňte
fľašu s čistiacim roztokom. Vykonajte údržbu <Premytie
obehu tekutín>. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5062

Senzor na detekciu tekutiny patriaci k zariadeniu na
odstránenie plynu zo systémovej vody nebol
inicializovaný.

Vykonajte údržbu <Inicializácia senzora na detekciu
tekutiny patriaceho k zariadeniu na odstránenie plynu zo
systémovej vody>. Postupujte podľa pokynov uvedených
na obrazovke. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

5063

[%s] Chyba ventilátora oblasti vzoriek.

Vypnite prístroj. Odstráňte pravý bočný panel a
skontrolujte, či nie je ventilátor vzpriečený alebo
zablokovaný. Ak je to možné, odstráňte problém.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

5064

[%s] Chyba senzora na detekciu tekutiny patriaceho k
zariadeniu na odstránenie plynu zo systémovej vody.
Senzor nereaguje.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6001

[%s] Chyba fotometra. Signál je neplatný alebo
nestabilný.

Vypnite prístroj. Odstráňte a vyčistite rotor. V prípade
opakovania sa chyby vykonajte údržbu <Výmena
fotometrickej lampy> a <Kalibrácia so
vzduchom/vodou>. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6002

[%s] Chyba fotometra. Fotometer má priradený
nesprávny stav, pretože inicializácia neprebehla úspešne.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.
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6018

[%s] Nešpecifikovaná chyba hardvéru fotometra (%d)
bola nahlásená fotometrom.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

6019

[%s] Chyba fotometra. Signály fotometra boli počas
vykonávania inicializácie fotometra alebo merania s
fotometrom mimo povolený rozsah.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6020

[%s] Chyba žiarovky fotometra.

Vykonajte údržbu <Vyčistenie rotora a vyhrievacieho
kanálu>. Ak problém pretrváva, vymeňte žiarovku
fotometra. Vykonajte najprv údržbu <Výmena
fotometrickej lampy> a následne <Kalibrácia so
vzduchom/vodou>.

6021

[%s] Chyba fotometra. Napätie lampy je mimo prijateľný Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
rozsah.
servisného technika.

6022

[%s] Chyba fotometra. Interné 15V napájanie fotometra
zlyhalo.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6023

[%s] Chyba fotometra. Prúd lampy je mimo prijateľný
rozsah.

Vykonajte najprv údržbu <Výmena fotometrickej lampy>
a následne <Kalibrácia so vzduchom/vodou>. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

6024

[%s] Chyba fotometra. Buď ventilátor žiarovky nefunguje Vypnite prístroj. Odstráňte hlavný kryt a skontrolujte, či
alebo nie je jeho rýchlosť dostačujúca.
nie je ventilátor žiarovky vzpriečený alebo zablokovaný.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6025

[%s] Chyba fotometra. Buď tmavá príklopka motora
nefunguje alebo je jej mechanizmus vzpriečený alebo
zablokovaný.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6026

[%s] Chyba fotometra. Bol zistený problém vo vnútornej
sústave obvodov.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6027

[%s] Chyba fotometra. Signály fotometra boli počas
tmavého merania mimo povolený rozsah.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6029

[%s] Chyba fotometra. Bol zistený problém vo vnútornej
sústave obvodov.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6030

[%s] Inicializácia rotora zlyhala.

Vypnite prístroj. Odstráňte rotor a vyčistite všetky otvory
v rotore slúžiace na meranie. Preinštalujte rotor.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

6031

[%s] Chyba fotometra. Signál fotometra získaný tmavým Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
meraním nie je stabilný.
servisného technika.

7001

[%d] Vyskytla sa chyba kontrolného softvéru prístroja.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7002

[%d] Vyskytla sa softvérová chyba.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7004

[%d] Objavila sa chyba vo vnútornej komunikácii
softvéru.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7006

[%s] Nešpecifikovaná chyba hardvéru (%d) bola
nahlásená.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.
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7007

[%d] Objavila sa chyba vo vnútornej komunikácii (%d).
Riadiaca jednotka nemohla byť pripojená.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7008

[%d] Objavila sa softvérová chyba, ktorá bola zapríčinená Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
neočakávanou situáciou systému.
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7009

LAN pripojenie k IC softvéru zlyhalo.

Skontrolujte externý ethernet kábel. Reštartujte systém.
Ak sa chyba opakuje, exportujte log súbory ešte počas
chybového stavu systému. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7010

Inicializácia prístroja zlyhala.

Skontrolujte predchádzajúce chyby. Vypnite prístroj.
Skontrolujte prenosový mechanizmus. Reštartujte systém.
Ak sa chyba opakuje, exportujte log súbory ešte počas
chybového stavu systému. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7011

Zo skúmavky v pozícii %d sa nepodarilo aspirovať
vzorku.

Zabezpečte dostatok vzorky. Pre údržbu zaistite dostatok
Activator, ISE Deproteinizer a ISE Etcher. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7012

Zlyhanie identifikácie reagenčného disku. Jedná sa
pravdepodobne o konsekventnú chybu.

Skontrolujte predchádzajúce chyby a odstráňte príčinu.
Odstráňte reagenčný disk a skontrolujte ID štítky.
Reagenčný disk vložte naspäť.

7013

[%s] Chyba posúvania prenosovej hlavice po osi X.
Vypnite prístroj.

Skontrolujte, či nie je prenosová hlavica na osi X
vzpriečená alebo zablokovaná. Odstráňte príčinu.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7014

[%s] %s elektróda nie je stabilná počas merania vzorky.

Reštartujte systém. Vykonajte údržbu <Servis elektród>.
Skontrolujte, či nie je hadička fľašky ISE referenčného
roztoku upchatá. Vymeňte elektródu.

7015

[%s] %s elektróda nie je stabilná počas merania
kalibrátora.

Reštartujte systém. Vykonajte údržbu <Servis elektród>.
Skontrolujte, či nie je hadička fľašky ISE referenčného
roztoku upchatá. Vymeňte elektródu.

7016

[%s] Inicializácia ISE jednotky zlyhala kvôli problému
presunu tekutiny.

Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Skontrolujte elektródy.
Vykonajte údržbu <Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7017

[%s] Senzor ISE vzorky nenašiel žiadny ISE Etcher.

Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Uistite sa, že je hadička
správne zasunutá do senzora vzorky. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7018

[%d] Ihla nie je rovná alebo správne namontovaná.

Skontrolujte, či je ihla správne namontovaná. Vykonajte
údržbu <Výmena ihly>.

7019

[%d] Inicializácia prenosovej jednotky zlyhala z dôvodu
problému s detekciou hladiny.

Vyčistite platňu prenosovej jednotky. Uistite sa, že ihla nie
je ohnutá a že je správne nainštalovaná. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

7020

[%d] Inicializácia prenosovej jednotky zlyhala kvôli
otvorenému hlavnému krytu.

Uistite sa, že sú všetky kryty zatvorené. Reštartujte
systém.

7021

[%d] Inicializácia prístroja zlyhala z dôvodu znečistenej
inicializačnej platne alebo ihly.

Vykonajte údržbu <Manuálne vyčistenie ihly> a
reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.
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7022

[%s] Pohybu motora %d bolo zabránené.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7033

[%s] Chyba posúvania ihly po osi Z.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je ihla na osi Z
vzpriečená alebo zablokovaná. Odstráňte príčinu.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7034

[%s] Vyskytla sa chyba kontroly pohybu rotora,
prenosovej hlavice po osi X alebo ihly po osi Z.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7036

[%s] Frekvencia detekcie hladiny je mimo povolený
rozsah.

Vyčistite ihlu a držiak ihly. Vymeňte filter pritekajúcej
vody. Zaistite, aby mala systémová voda požadovanú
kvalitu. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7037

[%s] Frekvencia detekcie hladiny je mimo povolený
rozsah.

Vyčistite ihlu a držiak ihly. Skontrolujte, či nie je
poškodený kábel vedúci k senzoru detekcie hladiny.
Uistite sa, že je kábel správne pripojený. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

7038

[%s] Chyba motora %d (prehriaty)

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či je pohyb častí plynulý.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7039

[%s] Chyba napájania. Jeden alebo viac interne
používaných napätí je mimo povolený rozsah.

Vypnite prístroj. Skontrolujte poistky F1 až F4, a ak sú
nejaké poškodené, vymeňte ich. Reštartujte systém. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7042

[%s] Poistka F1 zhorela.

Vypnite prístroj. Skontrolujte poistku F1. Ak je to nutné,
vymeňte ju. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7043

[%s] Poistka F2 zhorela.

Vypnite prístroj. Skontrolujte poistku F2. Ak je to nutné,
vymeňte ju. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7044

[%s] Poistka F3 zhorela.

Vypnite prístroj. Skontrolujte poistku F3. Ak je to nutné,
vymeňte ju. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7045

[%s] Poistka F4 zhorela.

Vypnite prístroj. Skontrolujte poistku F4. Ak je to nutné,
vymeňte ju. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7046

[%s] Inicializácia rotora zlyhala.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nedošlo k vzpriečeniu
alebo zablokovaniu rotora. Očistite svetelnú clonu
slúžiacu na inicializáciu rotora. Reštartujte systém. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7051

[%s] Chyba motoru rotora. Motor nemohol byť spustený. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7052

[%s] Chyba motora posúvajúceho prenosovú hlavicu po
osi X. Motor nemohol byť spustený.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7053

[%s] Chyba motora posúvajúceho ihlu po osi Z. Motor
nemohol byť spustený.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7057

[%s] Senzor ISE vzorky nie je kalibrovaný alebo nie sú
dostupné žiadne kalibračné údaje.

Vykonajte údržbu <Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.
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7058

[%s] Senzor ISE vzorky nedetegoval žiadnu tekutinu.

Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Uistite sa, že sú
elektródy správne nainštalované. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7059

[%s] Senzor ISE vzorky nemohol zistiť koniec
transportovaného segmentu tekutiny.

Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7060

[%s] Kalibrácia senzoru ISE vzorky zlyhala.

Skontrolujte hladinu vo fľaši s ISE kalibrátorom.
Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Vykonajte údržbu
<Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7061

[%s] Kalibrácia senzoru ISE vzorky zlyhala.

Skontrolujte hladinu vo fľaši s ISE kalibrátorom.
Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Vykonajte údržbu
<Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7062

[%s] Senzor ISE vzorky nedetegoval žiadny kalibrátor.

Skontrolujte hladinu vo fľaši s ISE kalibrátorom.
Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Vykonajte údržbu
<Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7063

[%s] Senzor ISE vzorky nemohol zistiť koniec segmentu
kalibrátoru.

Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Vykonajte údržbu
<Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7064

[%s] Senzor ISE vzorky nedetegoval počas inicializácie
žiadny Activator.

Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Vykonajte údržbu
<Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7065

[%s] Kalibrácia ISE senzoru referenčného roztoku
zlyhala, žiadne kalibračné údaje nie sú dostupné.

Skontrolujte hladinu ISE referenčného roztoku. Vykonajte
údržbu <Inicializácia senzora ISE referenčného roztoku>.
Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7066

Vnútorná riadiaca jednotka (%d) hlási nesprávnu verziu
firmwaru.

Preinštalujte softvér systému.

7067

Vnútorná riadiaca jednotka (%d) hlási nesprávny
kontrolný súčet alebo sprievodnú chybu.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7068

[%s] Umývanie prerušené kvôli otvorenému krytu.

Zatvorte kryt a reštartujte systém.

7069

[%d] Inicializácia prenosovej jednotky zlyhala kvôli
otvorenému hlavnému krytu.

Uistite sa, že sú všetky kryty zatvorené. Reštartujte
systém.

7070

Ihla je porušená alebo súprava reagenčných fliaš %s sa
neočakávane vyprázdnila.

Skontrolujte, či nie je ihla upchatá. Skontrolujte hladinu v
príslušnej reagenčnej fľaši.

7071

Chyba fotometra. Signál je neplatný alebo nestabilný.

Vypnite prístroj. Odstráňte a vyčistite rotor. Ak sa chyba
znovu vyskytne, vykonajte údržbu <Výmena
fotometrickej lampy> a následne <Kalibrácia so
vzduchom/vodou>. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.
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7072

[%d] Inicializácia miešania reagencií zlyhala z dôvodu
problému s detekciou hladiny.

Skontrolujte, či nie je ihla upchatá. Skontrolujte hladinu v
príslušnej reagenčnej fľaši. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7073

[%s] Rýchlosť peristaltickej pumpy je mimo prijateľný
rozsah.

Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Zabezpečte, aby bola
páka elektródy a kryt peristaltickej pumpy zatvorené.
Vykonajte údržbu <Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7074

[%s] Segment detegovanej vzorky alebo kalibrátora je
príliš krátky.

Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Uistite sa, že sú
elektródy správne nainštalované. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7075

[%s] Pri vykonávaní ISE meraní sa vyskytla chyba.

Reštartujte systém a zopakujte meranie. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7076

[%s] Inicializácia ISE jednotky zlyhala kvôli problému
presunu tekutiny.

Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie. Skontrolujte elektródy.
Vykonajte údržbu <Inicializácia ISE jednotky>. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7083

[%s] Hadičky ISE jednotky sú zablokované.

Vykonajte údržbu <Výmena hadičiek ISE jednotky>.
Riaďte sa pokynmi uvedenými v návode na obsluhu. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7084

[%s] ISE ventil je pravdepodobne poškodený.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7086

[%s] Tlak vzduchu v ISE jednotke je mimo povolený
rozsah.

Skontrolujte, či hadička na vzduch naspodku ISE veže nie
je upchaná. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

7087

[%s] ISE senzor tlaku vzduchu zistil, že tlak je príliš
nízky.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7088

[%s] Bola zistená chyba interného napájania ISE.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7099

[%s] Senzor hmotnosti ISE flaše s referenčným roztokom V sekcii <Diagnostika> zvoľte údržbu<Adjust ISE Ref
a ISE fľaše s kalibrátorom zistil, že nie sú správne
Bottle Sensor> (Prispôsobenie senzora hmotnosti ISE
flaše s referenčným roztokomr) a <Adjust ISE Cal Bottle
nakalibrované.
Sensor> (Prispôsobenie senzora hmotnosti ISE flaše s
kalibrátorom). Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7100

Došlo k výpadku prúdu. Systém sa automaticky znova
spustil.

7101

[%s] Chyba polohy rotora. Vypnite prístroj.

7102

[%s] Inicializácia tlmiča prenosovej jednotky zlyhala.
Reštartujte systém.

7103

[%s] Prispôsobenie senzora hmotnosti ISE flaše s
Zopakujte prispôsobenie: V sekcii <Diagnostika> zvoľte
referenčným roztokom a ISE fľaše s kalibrátorom zlyhalo. údržbu<Adjust ISE Ref Bottle Sensor> (Prispôsobenie
senzora hmotnosti ISE flaše s referenčným roztokomr) a
<Adjust ISE Cal Bottle Sensor> (Prispôsobenie senzora
hmotnosti ISE flaše s kalibrátorom). Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

Tabuľka D-1

Skontrolujte, či nedošlo k vzpriečeniu alebo zablokovaniu
rotora. Odstráňte príčinu. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.
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7107

[%s] Nešpecifikovaná chyba hardvéru (%d) bola
nahlásená ISE jednotkou.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7108

[%s] Nešpecifikovaná chyba hardvéru (%d) bola
nahlásená DC-Slave kontrolou.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7109

[%d] Ihla je ohnutá alebo chybne vyrovnaná.

Skontrolujte ihlu, a ak to je potrebné, vymeňte ju.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7110

[%d] Keď bola tekutina dávaná do kyvety, objavila sa
chyba časovania. Pravdepodobne bola chyba zapríčinená
predchádzajúcim hardvérovým problémom.

Skontrolujte predchádzajúce chyby. Reštartujte systém.
Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7111

[%s] Prenosový pohyb bol prerušený kvôli otvorenému
krytu.

Kryty majú byť zatvorené, keď je systém v stave
Operating.

7112

[%s] ISE senzor referenčného roztoku detegoval pri
transporte vzduch.

Skontrolujte množstvo náplne v ISE fľaši s referenčným
roztokom. Vykonajte údržbu <Premytie ISE hadičiek a
elektród> a skontrolujte tok tekutín. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7113

[%d] Cyklus premytia zlyhal kvôli otvorenému krytu.

Zabezpečte, aby boli všetky kryty zatvorené, keď je
systém inicializovaný v stave Operating alebo
Maintenance.

7114

[%d] Pri inicializácii sa vyskytla chyba. Nulové polohy
prenosovej hlavice na osi X sú neplatné.

Skontrolujte, či nie je prenosová hlavica na osi X
zablokovaná. Uistite sa, že sú všetky kryty zatvorené.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7115

[%s] Dávkovanie do ISE veže sa zastavilo, pretože ISE
veža nebola prázdna.

Skontrolujte odpadové hadičky ISE veže. Skontrolujte, či
nie je odtok z ISE veže upchatý. Skontrolujte ventily. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7116

[%d] Ihla sa poškodila, keď sa systém snažil dávkovať
tekutinu.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je pohyb prenosovej
hlavice alebo ihly blokovaný. Reštartujte systém. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7117

[%d] Konsekventná chyba zapríčinená predchádzajúcim
hardvérovým alebo softvérovým problémom.

Skontrolujte predchádzajúce chyby. Reštartujte systém.
Ak sa chyba opakuje, exportujte log súbory ešte počas
chybového stavu systému. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7118

[%s] Chyba inicializácie rotora. Svetelná clona nereaguje. Vypnite prístroj. Odstráňte rotor a vyčistite svetelnú
clonu. Preinštalujte rotor. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7119

[%d] Konsekventná chyba zapríčinená predchádzajúcim
hardvérovým alebo softvérovým problémom.

7120

[%s] Vyskytla sa chyba polohy rotora, prenosovej hlavice Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
na osi X alebo ihly na osi Z. Nechtiac ste mohli manuálne servisného technika.
pohnúť s jedným z týchto zariadení.

7121

[%d] Konsekventná chyba zapríčinená chybou vo
vnútornej komunikácii.

Tabuľka D-1

Skontrolujte predchádzajúce chyby. Reštartujte systém.
Ak sa chyba opakuje, exportujte log súbory ešte počas
chybového stavu systému. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

Skontrolujte predchádzajúce chyby. Reštartujte systém.
Ak sa chyba opakuje, exportujte log súbory ešte počas
chybového stavu systému. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.
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7122

[%d] Príprava bola zastavená kvôli otvorenému krytu.

Zabezpečte, aby boli všetky kryty zatvorené, keď je
systém inicializovaný v stave Operating alebo
Maintenance.

7123

Extra premývací cyklus zlyhal po pipetovaní reagencií.

Pred ďalším stanovením vykonajte údržbu <Deproteinize
Probe> (deproteinizácia ihly).

7124

Teplota v analyzátore je mimo prijateľný rozsah.

7125

[%s] Chyba kontroly pohybu motoru rotora.

7126

[%s] Chyba kontroly pohybu prenosovej hlavice po osi X. Reštartujte systém, aby ste opravili problém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7127

[%s] Chyba kontroly pohybu ihly po osi Z.

Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7128

[%s] Chyba inicializácie pohybu na osi X.

Vypnite prístroj. Uistite sa, že sú všetky kryty zatvorené.
Skontrolujte, či nie je prenosová hlavica na osi X
vzpriečená alebo zablokovaná. Reštartujte systém. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7129

[%s] Chyba inicializácie pohybu na osi Z.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je ihla na osi Z
vzpriečená alebo zablokovaná. Skontrolujte nasadenie
krytu prenosovej hlavice. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7130

[%s] Chyba polohy rotora.

Vypnite prístroj a skontrolujte, či nie je rotor vzpriečený
alebo zablokovaný. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7131

[%s] Chyba posúvania prenosovej hlavice po osi X.

Vypnite prístroj a skontrolujte, či nie je prenosová hlavica
na osi X vzpriečená alebo zablokovaná. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7132

[%s] Chyba inicializácie pohybu na osi Z.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je ihla na osi Z
vzpriečená alebo zablokovaná. Skontrolujte nasadenie
krytu prenosovej hlavice. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7133

[%s] Motor rotora je prehriaty.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nedošlo k vzpriečeniu
alebo zablokovaniu rotora. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7134

[%s] Motor posúvajúci prenosovú hlavicu po osi X je
prehriaty.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je prenosová hlavica
na osi X vzpriečená alebo zablokovaná. Zabezpečte, aby
sa prenosová hlavica pohybovala po osi X plynulo.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7135

[%s] Motor posúvajúci ihlu po osi Z je prehriaty.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je ihla na osi Z
vzpriečená alebo zablokovaná. Zabezpečte, aby sa ihla
pohybovala po osi Z plynulo. Reštartujte systém. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7136

[%s] Detektor dna skúmavky je zablokovaný alebo
vzpriečený.

Vypnite prístroj. Odstráňte kryt prenosovej hlavice.
Skontrolujte detektor dna skúmavky. Nainštalujte kryt
prenosovej hlavice. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

Tabuľka D-1

Reštartujte systém, aby ste opravili problém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.
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7137

[%s] Nestabilné meranie Na vo vzorke

Skontrolujte dátum exspirácie referenčnej a Na elektródy.
Vymeňte exspirované elektródy. Skontrolujte hadičky ISE
jednotky, zamerajte sa na presakovanie tekutín a
upchanie. Vykonajte údržbu <Servis elektród>. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7138

[%s] Nestabilné meranie Cl vo vzorke

Skontrolujte dátum exspirácie referenčnej a Cl elektródy.
Vymeňte exspirované elektródy. Skontrolujte hadičky ISE
jednotky, zamerajte sa na presakovanie tekutín a
upchanie. Vykonajte údržbu <Servis elektród>. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7139

[%s] Nestabilné meranie K vo vzorke

Skontrolujte dátum exspirácie referenčnej a K elektródy.
Vymeňte exspirované elektródy. Skontrolujte hadičky ISE
jednotky, zamerajte sa na presakovanie tekutín a
upchanie. Vykonajte údržbu <Aktivácia elektród>. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7140

[%s] Nestabilné meranie Na v kalibrátore

Vykonajte údržbu <Servis elektród> a <Premytie ISE
hadičiek a elektród>. Skontrolujte tok ISE kalibrátora a
ISE referenčného roztoku. Skontrolujte, či nie sú ISE
hadičky upchaté. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7141

[%s] Nestabilné meranie Cl v kalibrátore

Vykonajte údržbu <Servis elektród> a <Premytie ISE
hadičiek a elektród>. Skontrolujte tok ISE kalibrátora a
ISE referenčného roztoku. Skontrolujte, či nie sú ISE
hadičky upchaté. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7142

[%s] Nestabilné meranie K v kalibrátore

Vykonajte údržbu <Servis elektród> a <Premytie ISE
hadičiek a elektród>. Skontrolujte tok ISE kalibrátora a
ISE referenčného roztoku. Skontrolujte, či nie sú ISE
hadičky upchaté. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7143

[%d] Objavila sa interná softvérová chyba (%d). Prístup k Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
internej pamäti EEPROM zlyhal.
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7144

[%d] Batéria prístroja je vybitá alebo nie je zapojená.
Ukazovateľ dátumu a času nemusí zobrazovať správne
hodnoty. Pravdepodobne je nutná výmena batérie.

Kontaktujte servisného technika.

7145

[%d] Údržba <Clean ISE> (Čistenie ISE) bola zastavená
kvôli otvorenému krytu.

Zabezpečte, aby boli všetky kryty zatvorené, keď je
systém inicializovaný v stave Operating alebo
Maintenance.

7146

[%d] Inicializácia systému bola zastavená kvôli
otvorenému krytu.

Zabezpečte, aby boli všetky kryty zatvorené, keď je
systém inicializovaný v stave Operating alebo
Maintenance.

7147

[%d] Inicializácia ISE jednotky bola zastavená kvôli
otvorenému krytu.

Zabezpečte, aby boli všetky kryty zatvorené, keď je
systém inicializovaný v stave Operating alebo
Maintenance.

7148

[%d] Inicializácia ISE jednotky bola zastavená kvôli
zablokovaniu prepravného mechanizmu.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nedošlo k vzpriečeniu
alebo zablokovaniu prepravného mechanizmu. Uistite sa,
že sú všetky kryty zatvorené. Reštartujte systém. Ak
chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

Tabuľka D-1
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7149

[%d] Inicializácia rotora zlyhala. Vypočítaná
kompenzácia je mimo prijateľný rozsah.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nedošlo k vzpriečeniu
alebo zablokovaniu rotora. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7150

[%d] Inicializácia prenosovej jednotky zlyhala z dôvodu
problému s detekciou hladiny.

Vypnite prístroj. Vyčistite ihlu a držiak ihly a uistite sa, že
sú správne nainštalované. Reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

7151

[%d] Dávkovanie tekutiny do ISE veže zlyhalo kvôli
chybe posúvania sa po osi X alebo kvôli nesprávnej
polohe ihly.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je prenosová hlavica
na osi X alebo ihla na osi Z vzpriečená alebo
zablokovaná. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7152

[%d] Cyklus pipetovania alebo dávkovania zlyhal kvôli
chybe posúvania sa po osi X alebo kvôli nesprávnej
polohe ihly.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či nie je prenosová hlavica
na osi X alebo ihla na osi Z vzpriečená alebo
zablokovaná. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

7153

[%d] Cyklus reagenčného miešania zlyhal, pretože sa ihla Vypnite prístroj. Skontrolujte, či sú ihla a držiak ihly
poškodila.
správne nainštalované. Vymeňte ohnutú ihlu. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

7154

[%d] Premývací cyklus ihly zlyhal, pretože sa ihla
poškodila.

7155

[%d] Inicializácia prenosovej jednotky zlyhala, pretože sa Vypnite prístroj. Skontrolujte, či sú ihla a držiak ihly
ihla poškodila.
správne nainštalované. Vymeňte ohnutú ihlu. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

7156

[%d] Cyklus premytia zlyhal, pretože sa ihla poškodila.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či sú ihla a držiak ihly
správne nainštalované. Vymeňte ohnutú ihlu. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

7157

[%d] Inicializácia ihly pohybujúcej sa po osi Z zlyhala z
dôvodu problému s detekciou hladiny.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či sú ihla a držiak ihly
správne nainštalované. Vyčistite inicializačnú platňu.
Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

7158

[%d] Bola zistená chyba senzoru dna skúmavky.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či sa môže mechanizmus
senzora dna skúmavky voľne pohybovať. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.

7159

[%d] Pohyb sa zastavil, pretože sa ihla poškodila.

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či sú ihla a držiak ihly
správne nainštalované. Vymeňte ohnutú ihlu. Skontrolujte
magnetický pás. Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva,
kontaktujte servisného technika.

12001

Hlavný počítač neodpovedal na požiadavku na
objednávku skúmavky %s v časovom limite.

Skontrolujte komunikáciu s hlavným počítačom a
jestvujúce objednávky na hlavnom počítači.

12002

Komunikačný port nie je dostupný. Komunikácia s
hlavným počítačom nie je možná.

Skontrolujte nastavenia hlavného počítača Host Settings a
porovnajte ich s nastaveniami hlavného servra.

12003

Zaslanie správy na hlavný počítač zlyhalo.

V nastaveniach Host Settings umožnite ukladanie
komunikácie s hlavným počítačom do súboru, aby ste tak
mohli zaznamenať HIF komunikačné činnosti.

Tabuľka D-1

Vypnite prístroj. Skontrolujte, či sú ihla a držiak ihly
správne nainštalované. Vymeňte ohnutú ihlu. Reštartujte
systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného
technika.
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12004

Prijímanie alebo spracovanie správy z hlavného počítača
zlyhalo.

V nastaveniach Host Settings umožnite ukladanie
komunikácie s hlavným počítačom do súboru, aby ste tak
mohli zaznamenať HIF komunikačné činnosti.

12005

Hlavný server nemohol zaslať správu na hlavný počítač.

Vyberte výsledok a znova ho odošlite (spustite
Retransmit). Ak sa problém opakuje, v nastaveniach Host
Settings umožnite ukladanie komunikácie s hlavným
počítačom do súboru. Znovu odošlite výsledok a
exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

12006

Zmeny v nastaveniach komunikácie s hlavným počítačom Reštartujte systém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
nemohli byť aplikované.
servisného technika.

13001

Objavila sa chyba softvéru (%d). Databáza nemohla byť
otvorená.

Reštartujte systém. Ak sa chyba opakuje, exportujte log
súbory ešte počas chybového stavu systému. Ak chyba
pretrváva, kontaktujte servisného technika.

13002

Vyskytla sa softvérová chyba. Vypočítaný výsledok
patriaci k objednávke (%d) nemohol byť uložený do
databázy.

Exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13003

Vyskytla sa softvérová chyba. Údaje o objednávke (%d)
nemohli byť získané z databázy.

Exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13004

Vyskytla sa softvérová chyba. Nenašli sa požadované
parametre aplikácie (%d).

Exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13005

Vyskytla sa softvérová chyba. Výsledok kalibrácie
patriaci k objednávke (%d) nemohol byť uložený do
databázy.

Exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13006

Vyskytla sa softvérová chyba. Nenašli sa požadovaná
súprava parametrov konkrétnej aplikácie (%d).

Exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13007

Reagenčný disk %d bol nahradený diskom %d, keď bol
systém vypnutý.

Uistite sa, že informácie uvedené v <Disk Status> (Stav
disku) korešpondujú s práve načítanými súpravami
reagenčných fliaš.

13008

Zlyhalo importovanie databázy. Verzia databázy
nekorešponduje s aktuálne nainštalovanou verziou
softvéru. Bola ponúknutá stará verzia databázy
(detegovaná V %d; očakávaná V %d).

13009

Vyskytla sa softvérová chyba. V databáze bol zistený
chybný záznam (%d) kontroly.

Exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13010

Vyskytla sa softvérová chyba. V databáze bol zistený
chybný záznam (%d) kontroly.

Exportujte log súbory. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13011

Kontrola platnosti vývojového kanála zlyhala. Počet
nainštalovaných aplikácií vývojových kanálov DC
nezodpovedá počtu dostupných kanálov. (nájdené
aplikácie DC %d, nainštalované kanály %d).

13012

Doplnková reagencia (%d) sa nenašla.

Uistite sa, že bola reagenčná fľaša vložená. Ak sa chyba
opakuje, exportujte log súbory ešte počas chybového
stavu systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.

13013

Reagenčná fľaša %d sa nenašla.

Uistite sa, že bola reagenčná fľaša vložená. Ak sa chyba
opakuje, exportujte log súbory ešte počas chybového
stavu systému. Ak chyba pretrváva, kontaktujte
servisného technika.
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Zoznam výstražných správ

ID

Správa

13014

Zadanie šarže kalibrátorov pre aplikáciu %d je
nekonzistentné. Skontrolujte počet štandardov použitých s
nádobkami s kalibrátorom a nastavenie Last Is Water
(Systémová voda ako nulový kalibrátor).

20001

Údržba <Replace Water Inlet Filter> (Výmena filtra
pritekajúcej vody) bola dokončená.

20002

Údržba <Clean Water and Waste> (Vyčistenie nádob na
odpad a vodu) bola dokončená.

20003

Údržba <Replace Photometer Lamp> (Výmena žiarovky
fotometra) bola dokončená.

20004

Údržba <Clean Probe Manually> (Manuálne vyčistenie
ihly) bola dokončená.

20005

Údržba <Prime Fluid System> (Premytie obehu tekutín)
bola dokončená.

20006

Údržba <Clean Housing> (Vyčistenie krytov prístroja)
bola dokončená.

20007

Údržba <Deproteinize Probe> (Deproteinizácia ihly) bola
dokončená.

20008

Údržba <Clean Reagent Disk> (Vyčistenie reagenčného
disku) bola dokončená.

20009

Údržba <Database Backup> (Zálohovanie databázy) bola
dokončená.

20010

Údržba <Call Service Rep.> (Kontaktovanie servisného
technika) bola dokončená.

20011

Údržba <Clean ISE Tower Manually> (Manuálne
vyčistenie ISE veže) bola dokončená.

20012

Údržba <Replace ISE Unit Tubing> (Výmena hadičiek
ISE jednotky) bola dokončená.

20013

Údržba <Replace ISE Pump Tubing> (Výmena hadičiek
ISE pumpy) bola dokončená.

20014

Údržba <Replace ISE %s Electrode> (Výmena ISE %s
elektródy) bola dokončená.

20015

Údržba <Initialize ISE Reference Sensor> (Inicializácia
senzora ISE referenčného roztoku) bola dokončená.

20016

Údržba <Clean ISE Tower Automatically> (Automatické
vyčistenie ISE veže) bola dokončená.

20017

Údržba <Initialize ISE Unit> (Inicializácia ISE jednotky)
bola dokončená.

20019

Údržba <Electrode Service> (Servis elektród) bola
dokončená.

20020

Údržba <Activate Electrodes> (Aktivácia elektród) bola
dokončená.

20021

Údržba <Prime ISE Reference and Calibrator> (Premytie
ISE hadičiek a elektród) bola dokončená.

20022

Údržba <Condition ISE Tubing> (Kondicionovanie ISE
hadičiek) bola dokončená.

20023

Neznáma činnosť %d bola úspešne ukončená.

Tabuľka D-1
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Zoznam výstražných správ

ID

Správa

20024

Inštalácia bola dokončená. Intervaly činností údržby boli
úspešne vynulované (okrem denných úkonov údržby).

20025

<Abs. Air/Water Calibration> (Kalibrácia so
vzduchom/vodou) bola dokončená.

20026

Externá nádoba na vodu bola doplnená.

20027

Externá nádoba na odpad bola vyprázdnená.

20028

Údržba <Daily Prepare Actions> (Denná údržba ISE)
bola dokončená.

20029

Vyčistenie databázy bolo dokončené

20030

Údržba <Initialize Degaser Fluid Sensor> (Inicializácia
senzora na detekciu tekutiny patriaceho k zariadeniu na
odstránenie plynu zo systémovej vody) bola dokončená.
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O symboloch
Symboly uvedené spolu s výsledkami sú automaticky vytvorené, ak systém počas
spracovania neprešiel úspešne určitými technickými kontrolami alebo ak výsledok
prekročil alebo nedosiahol vopred definované limity.
Merania, pri ktorých neboli vynegenerované symboly, môžu byť považované sa
technicky správne.
Symboly sú zobrazované a vytlačené spolu s výsledkami.
a Postup zobrazenia informácií o symbole
1 Zobrazte výsledok.
Spravte jedno z nasledujúcich:
Ak

Spravte toto

Chcete sa pozrieť na výsledky vzorky:

Zvoľte Workplace > Result Review.

Chcete sa pozrieť na výsledky kalibrácie:

Zvoľte Workplace > Calibrations.

Chcete sa pozrieť na výsledky kontroly
kvality:

Zvoľte Workplace > QC Status.

Na obrazovke sa objaví zoznam výsledkov. Ak je výsledok označený symbolom,
tak prvý sa objaví symbol s najvyššou prioritou. U pomerných výsledkov sa
zobrazí symbol s najvyššou prioritou zo všetkých výsledkov testu.
2 Vyberte výsledok označený symbolmi.
3 Stlačte
, aby ste zobrazili všetky symboly, ktoré boli vygenerované pre tento
test (A). Sú zoradené podľa ich priority.

A

4 Podrobnejšie informácie o symboloch nájdete v časti Zoznam symbolov na
strane D-30.
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a Postup zobrazenia informácií o symbole s vzorkou v analyzátore
1 Stlačte tlačidlo Overview >.
Na obrazovke sa objaví výsledok spolu so symbolom s najvyššou prioritou.
e Ak si chcete prezrieť všetky symboly, ktoré boli pravdepodobne vygenerované,

pozrite Postup zobrazenia informácií o symbole na strane D-27.

Symboly a chybové hlásenia

Niektoré symboly, ak sa objavia vo viacerých po sebe idúcich meraniach, spúšťajú
chybové hlásenia. Každý symbol má svoje vlastné počítadlo. Ak meranie
nevygeneruje symbol, počítadlo sa vynuluje.

Priorita symbolov

Ak bolo pri jednom meraní vytvorených niekoľko symbolov, v zozname výsledkov
sa zobrazí len symbol s najvyššou prioritou.

Symboly a možná reakcia
používateľa

U každého popisu symbolu uvedeného v tejto kapitole, sú popísané aj odporúčané
činnosti, ktoré by ste mali vykonať.
e Pozri Zoznam symbolov na strane D-30.
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Bezpečnosť
Predtým, ako spustíte sprievodcu pri ťažkostiach, je dôležité, aby ste si prečítali a
porozumeli ste bezpečnostným informáciám uvedeným nižšie.
Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné oznamy uvedené v inštrukciách a uistite sa,
že ste im porozumeli.
Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi môže zapríčiniť
poranenie. Pri narábaní s takýmito roztokmi dodržiavajte bezpečnostné opatrenia
týkajúce sa narábania s nimi, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a informácie
uvedené v bezpečnostných listoch pre čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Úraz alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s prístrojovým
zariadením
Počas obsluhy sa nedotýkajte pohyblivých častí prístroja.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Všetky činnosti údržby spustite na obrazovke. Údržbu nevykonávajte bez
asistencie prístroja. Postup údržby sa zobrazí na obrazovke.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.

Tam, kde je pri popise symbolu uvedený zoznam doporučených činností, postupujte
podľa zobrazených krokov, až kým nevyriešite problém. Na ďalší krok postúpte až
vtedy, keď ste ukončili predchádzajúci.
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Zoznam symbolov
V tejto časti sú opísané všeobecné symboly a tie, ktoré sa týkajú iba absorbančných
meraní, spolu s informáciami o každom symbole.
e Viac informácií o ISE špecifických symboloch je uvedených v časti Zoznam ISE

symbolov na strane E-73.

>
Význam

ID správy
Priorita
Možná príčina
Odporúčaný zásah

Výsledok vytvorený opakovaným vykonaním testu s rovnakými parametrami
(repeat).
120
32
Užívateľ inicioval opakovanie.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

V
Význam
ID správy
Priorita
Možná príčina
Odporúčaný zásah

Výsledok opakovaného stanovenia so zriedenou vzorkou.
121
33
Užívateľ spustil opätovné stanovenie s rozdielnym riedením.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Ag Excess
Význam

Nadbytok antigénu.
Vzorka obsahuje nadbytok antigénu, valídny výsledok nemôže byť vypočítaný.

ID správy
Priorita
Odporúčaný zásah

6
19
Zopakujte stanovenie s riedením po analytickom spracovaní.
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? Cal
Význam
ID správy
Priorita
Možná príčina

Odporúčaný zásah

Výsledok bol označený kvôli chybnej kalibrácii.
110
29
Kalibrácia bola otázna a výsledok bol z tohto dôvodu označený symbolom, avšak
kalibrácia mohla byť použitá na vypočítanie výsledku (porovnajte s Cal Error, kde
kalibrácia neposkytla použiteľný výsledok).
Skontrolujte a zopakujte kalibráciu, ak je to potrebné.

Cal Error
Význam

Nie sú dostupné žiadne platné kalibračné údaje.

ID správy

43

Priorita

24

Možná príčina

Odporúčaný zásah

Zapríčinené výstrahou, ktorá sa vyskytla počas kalibrácie, pretože kalibrácia
nemohla poskytnúť použiteľný výsledok.
Skontrolujte symboly kalibrácie a vyriešte problém s kalibráciou.

Calc Error
Význam

Chyba výpočtu.
o

Všeobecná chyba výpočtu.

o

Smernica alebo nelineárna kalibračná krivka nemôže byť vypočítaná z dôvodu
chyby kalibrácie.

ID správy

16

Priorita

13

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Kalibrátor je po dátume exspirácie alebo je znehodnotený.

o

Zlé umiestnenie kalibračných skúmaviek.

o

Zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi.

o

Ak boli kalibrátory nesprávne umiestnené, umiestnite ich správne a zopakujte
kalibráciu.

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

D-31

10 Symboly pri výsledkoch

cobas c111

Zoznam symbolov

Curv Dir
Význam

Smer krivky.
Smer kalibračnej krivky je nesprávny alebo neočakávaný.

ID správy

14

Priorita

10

Možná príčina
Odporúčaný zásah

Zlé umiestnenie kalibračných skúmaviek
1. Skontrolujte detaily kalibrácie.
2. Ak boli kalibrátory nesprávne umiestnené, umiestnite ich správne a znova
spustite kalibráciu.

Ep Unstab
Význam

Endpoint nestabilný.
Absorbančné hodnoty blízko endpointu neprijateľne fluktuujú.

ID správy

9

Priorita

8

Odporúčaný zásah

CAL
1. Zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi, ak je označená len kalibrácia.
2. Ak je symbol pri výsledkoch kontrol, vzoriek alebo opakovanej kalibrácie,
vymeňte reagenčnú súpravu.
CNTL
1. Ak je označená len jedna kontrola, zopakujte kontrolu s novým kontrolným
materiálom.
2. Ak je označený viac ako jeden výsledok kontroly a vzorky, vymeňte reagenčnú
súpravu.
TEST
1. Zopakujte stanovenie s rozdielnym zriedením (rerun).
2. Ak je označený len jeden výsledok vzorky, zopakujte stanovenie s novou
vzorkou.
3. Ak je označený viac ako jeden výsledok vzorky alebo výsledok opakovaného
stanovenia s rovnakým riedením (repeat), vymeňte reagenčnú súpravu.
4. Ak je označený výsledok stanovenia sérových proteínov, zopakujte stanovenie s
riedením (repeat).
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High Abs
Význam

Nadmerná absorbancia.
Hodnota absorbancie, ktorá má byť použitá pre výpočet a kontroly je > 2,0 Abs.

ID správy

5

Priorita

1

Odporúčaný zásah

CAL
o

Zopakujte kalibráciu s novým kalibrátorom.

CNTL
o

Ak je označená len jedna kontrola, zopakujte kontrolu s novým kontrolným
materiálom (rerun).

o

Ak je označená viac ako jedna kontrola, vykonajte kalibráciu.

TEST
o

Ak je označený jeden výsledok, zopakujte stanovenie s riedením (rerun).

o

Ak problém pretrváva, vymeňte reagenčnú súpravu.

High Act
Význam

Vysoká aktivita.
o

ID správy
Priorita
Odporúčaný zásah

Zmena absorbancie počas merania je nad prijateľným limitom, to znamená, že
reakcia prebehla príliš rýchlo.

56
9
CAL
1. Skontrolujte, či sú správne kalibrátory umiestnené v prístroji.
2. Zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi.
CNTL
1. Skontrolujte kontrolu. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom
(repeat).
TEST
1. Zopakujte stanovenie s iným riedením.

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

D-33

10 Symboly pri výsledkoch

cobas c111

Zoznam symbolov

< Kin Read
Význam

Nedostatok kinetických bodov pre odčítanie.

ID správy

11

Priorita

11

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Nedostatočné kinetické odčítanie.

o

Odčítanie absorbancie bolo nedostatočné v lineárnej časti reakcie, takže nie je
možné vypočítať pomer.

o

Nedostatočné odčítanie v kinetickom rozsahu pre výpočetný režim Kinetic.

CAL
1. Skontrolujte ako sa vyvíjala reakcia.
2. Zopakujte kalibráciu s novým kalibrátorom.
CNTL
1. Skontrolujte ako sa vyvíjala reakcia.
2. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
TEST
1. Skontrolujte ako sa vyvíjala reakcia.
2. Zopakujte stanovenie s iným riedením alebo koncentráciou, ak je to potrebné.

Low Act
Význam

Nízka aktivita.
Táto kontrola sa používa na identifikáciu nulového pipetovania vzoriek a reagencií.

ID správy
Priorita
Odporúčaný zásah

o

Zmena absorbancie počas merania je pod prijateľným limitom, to znamená, že
reakcia prebehla príliš pomaly. Je možné, že došlo k vyčerpaniu substrátu.

o

Zmena absorbancie počas merania je menšia ako zadaný limit.

56
9
CAL
1. Skontrolujte, či sú správne kalibrátory umiestnené v stojane.
2. Zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi.
CNTL
1. Skontrolujte kontrolu. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom
(repeat).
TEST
1. Zopakujte stanovenie s iným riedením.

Roche Diagnostics
D-34

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

10 Symboly pri výsledkoch
Zoznam symbolov

Non Linear
Význam

Abnormálna linearita

ID správy

11

Priorita

11

Možná príčina
Odporúčaný zásah

o

Smernica medzi prvou a poslednou časťou reakčnej krivky sa mení.

CAL
1. Skontrolujte ako sa vyvíjala reakcia.
2. Zopakujte kalibráciu s novým kalibrátorom.
CNTL
1. Skontrolujte ako sa vyvíjala reakcia.
2. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
TEST
1. Skontrolujte ako sa vyvíjala reakcia.
2. Zopakujte stanovenie s iným riedením alebo koncentráciou, ak je to potrebné.

Non Mono
Význam

Krivka nie je monotónna.
Žiadna kalibračná krivka by nemohla byť vypočítaná, pretože pomery kalibrátorov
neboli monotónne.

ID správy

80

Priorita

14

Možná príčina
Odporúčaný zásah

Zlé umiestnenie súpravy kalibrátorov, automatické riedenie súpravy zlyhalo.
1. Ak boli kalibrátory nesprávne umiestnené, umiestnite ich správne a znova
spustite kalibráciu.
2. Skontrolujte systém obehu tekutín.
3. Zopakujte kalibráciu.
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Out of Rng
Význam

Krivka je mimo rozsah.
Kalibračná krivka je mimo prijateľného/naprogramovaného rozsahu.

ID správy

84

Priorita

16

Možná príčina
Odporúčaný zásah

Znehodnotený kalibrátor/reagencia alebo kalibrátor/reagencia po dátume exspirácie.
1. Zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi.
2. Ak boli kalibrátory nesprávne umiestnené, umiestnite ich správne a zopakujte
kalibráciu.
3. Ak sa znova objaví symbol, zopakujte stanovenie s novými reagenciami.

? QC
Význam
ID správy
Priorita
Možná príčina

Odporúčaný zásah

Výsledok kontroly kvality označený symbolom.
111
30
Posledné meranie kontroly kvality pred týmto meraním bolo označené symbolom.
Závislosť je odvodená z časovej sekvencie.
Skontrolujte meranie kontroly kvality.

R 1(2.5s)
Význam

Jedna kontrolná hodnota je väčšia než 2,5 smerodajnej odchýlky alebo menšia než 2,5 smerodajnej odchýlky.

ID správy

36

Priorita

28

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Reagencia je znehodnotená (linearita pracovnej krivky sa zhoršila).

o

Jedna kontrola je koncentrovaná alebo znehodnotená.

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.
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R 1(3s)
Význam

Jedna kontrolná hodnota je väčšia než 3 smerodajné odchýlky alebo menšia než -3
smerodajné odchýlky.

ID správy

35

Priorita

27

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Je zadaná nevhodná kontrola.

o

Nie sú špecifikované správne kontrolné hodnoty (priemerná hodnota, smerodajná
odchýlka).

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.

>R 2(2s)
Význam

Dva výsledky po sebe idúcich kontrolných meraní sú väčšie než 2 smerodajné
odchýlky.

ID správy

29

Priorita

26

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Kontroly nie sú správne pripravené.

o

Kontroly nie sú správne umiestnené v prístroji.

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.

<R 2(2s)
Význam

Dve následné kontrolné merania sú menšie než -2 smerodajné odchýlky.

ID správy

29

Priorita

26

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Kontroly nie sú správne pripravené.

o

Kontroly nie sú správne umiestnené v prístroji.

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.
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>Reag Rng
Význam

Absorbancia je nad zadaným reagenčným rozsahom.
o

ID správy
Priorita
Možná príčina
Odporúčaný zásah

Počas kalibrácie je hodnota absorbancie najnižšieho kalibrátora nad hornou
hodnotou určeného rozsahu.

12
7
Znehodnotený kalibrátor/reagencia alebo kalibrátor/reagencia po dátume exspirácie.
1. Skontrolujte kalibráciu a dátum exspirácie reagencií.
2. Zopakujte kalibráciu s novým najnižším kalibrátorom.
3. Ak sa znovu objaví označenie, vymeňte reagenčnú súpravu (reagencia môže byť
kontaminovaná).

<Reag Rng
Význam

Absorbancia je pod zadaným reagenčným rozsahom.
o

ID správy
Priorita
Možná príčina
Odporúčaný zásah

Počas kalibrácie je hodnota absorbancie najnižšieho kalibrátora pod dolnou
hodnotou určeného rozsahu.

12
7
Znehodnotený kalibrátor/reagencia alebo kalibrátor/reagencia po dátume exspirácie.
1. Skontrolujte kalibráciu a dátum exspirácie reagencií.
2. Zopakujte kalibráciu s novým najnižším kalibrátorom.
3. Ak sa znovu objaví označenie, vymeňte reagenčnú súpravu (reagencia môže byť
kontaminovaná).

> Repl Dev
Význam

Väčšia odchýlka medzi opakovaniami.
Odchýlka medzi opakovaniami prekračuje naprogramované limity. Jedno alebo
viacero opakovaní je chybných.

ID správy

13

Priorita

12

Možná príčina
Odporúčaný zásah

Problémy so systémom voda/vzduch, bublinkami vzduchu, upchanou ihlou.
1. Skontrolujte kalibrátory kvôli bublinkám vzduchu a zopakujte kalibráciu.
2. Ak sa symbol znovu objaví, zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi.
3. Skontrolujte ihlu.
4. Skontrolujte systém obehu tekutín.
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> RR
Význam

Nad referenčným rozsahom
Vypočítaná koncentrácia vo vzorke pacienta je väčšia než horný limit očakávaného
rozsahu hodnôt.
nnnnn je skutočná hodnota, s ktorou bola koncentrácia porovnaná.

ID správy

40

Priorita

22

Odporúčaný zásah

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

< RR
Význam

Pod referenčným rozsahom
Vypočítaná koncentrácia vo vzorkách pacientov je menšia než dolný limit
očakávaného rozsahu hodnôt.
nnnnn je skutočná hodnota, s ktorou bola koncentrácia porovnaná.

ID správy

41

Priorita

23

Odporúčaný zásah

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

> Std Dev
Význam

Väčšia než štandardná odchýlka.
Bod v kalibrácii sa nachádza mimo definovaných limitov.

ID správy

17

Priorita

17

Odporúčaný zásah

1. Skontrolujte kalibračnú krivku.
2. Zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi.
3. Ak sú kalibrátory nesprávne umiestnené, umiestnite ich správne.
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> Test Rng
Význam

PANIC hodnota nad (horným) technickým limitom.
Výsledok je väčší ako horný limit pre test.

ID správy

26

Priorita

20

Význam

PANIC hodnota pod (dolným) technickým limitom.

< Test Rng

Výsledok je menší ako dolný limit pre test.
ID správy

27

Priorita

21

Roche Diagnostics
D-40

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

11 Poradca pri ťažkostiach
Obsah

Poradca pri ťažkostiach
Riešenie mimoriadnych situácií

V tejto kapitole nájdete informácie o tom, ako riešiť vybrané mimoriadne situácie.
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Úvod

Úvod
Efektívne riešenie ťažkostí vyžaduje dobré pochopenie všetkých základných
postupov obsluhy prístroja cobas c111 a systémového softvéru.
Preventívna údržba

Väčšine nepredvídaných situácií sa môžete vyhnúť, ak budete vždy dodržiavať
odporúčané postupy a ak budete efektívne kontrolovať prevádzkové podmienky
vykonávaním všetkých činností údržby po vypršaní ich platnosti ako je to popísané v
návode na obsluhu.
e Pozri Údržba na strane C-7.

Informácie o stave systému

Systém má zabudovaných viacero kontrol. Keď dôjde k nejakej udalosti alebo sa zistí
nejaká závada, vygeneruje sa správa. Správy sa zobrazujú dvoma spôsobmi:
o

Okamžitá reakcia na činnosť vykonanú užívateľom sa zobrazí vo vyskakovacom
okne so správou.
e Pozri Zobrazenie správ na strane D-5.

o

Informácie týkajúce sa problému, ktorý sa objavil počas obsluhy, sa zobrazia ako
výstražné správy pod nadpisom Alarm monitor (Sledovanie výstrah).
e Pozri Sledovanie výstrah na strane D-6.
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Riešenie mimoriadnych situácií
V nasledujúcej tabuľke sú popísané možné výnimočné situácie s informáciami o ich
možných príčinách a návrhmi riešení daných situácií. (Ďalšie časti obsahujú detailné
postupy vybraných riešení.)
Situácia

Položky, ktorých

Možné príčiny

Komentár

Použitie nevhodných
skúmaviek.

Vzorky plnej krvi sú vždy pipetované blízko dna
skúmavky.

sa to týka

Meranie plnej krvi.

Detekcia dna
skúmavky

Na zaistenie správneho pipetovania používajte len
primárne skúmavky. U iných skúmaviek môže
detektor zaregistrovať dno a zastaviť pipetovanie.
Hadičky od externých
nádob s tekutinami je
potrebné odpojiť od
prístroja.

Konektory pre
externé nádoby s
tekutinami.

o

Presun prístroja na iné
miesto.
Odstránenie upchania.

Na získanie ľahšieho prístupu k uvoľňovacím
svorkám na konektoroch, odstráňte bočný panel.
e Pozri Postup odpojenia hadičky od prístroja na

strane B-132.

Funkcie z časti
Servisný technik vás
Diagnostika.
požiada o vykonanie
úloh z časti Diagnostika.
Systém nefunguje alebo
sa nezapne a svetlo
vypínača je vypnuté.

o

Prístroj.

Tieto činnosti sa zvyčajne
vykonávajú na žiadosť
servisného technika.

Riaďte sa pokynmi servisného technika.

Elektrický prúd netečie.

1. Skontrolujte, či je prístroj zapojený do
elektrickej siete.
2. Ak je prístroj správne zapojený, vymeňte
hlavné poistky.

e Pozri Exportovanie zobrazení s činnosťami

Diagnostiky na USB na strane D-53.

e Pozri Výmena sieťových poistiek na

strane D-49.
Prístroj netlačí.

Tlačiareň.

V tlačiarni nie je papier.

Doplňte papier do tlačiarne.
e Doplnenie papiera do tlačiarne na

strane B-125.
Uviaznutý papier v v tlačiarni.

e Postup odstránenia uviaznutého papiera na

strane D-48.
Reagenčný disk nemôže
byť vložený do chladiča
reagencií.

Reagenčný disk.

Uložené fľaše v reagenčnom
disku boli presunuté, keď bol
disk mimo prístroj.

S reagenčnými fľaškami v reagenčnom disku
môžete pracovať len vtedy, keď je disk v prístroji.
Kryt je vybavený uzamykateľným mechanizmom.
Vždy vyberajte a vkladajte reagencie, keď je
reagenčný disk v prístroji a za pomoci inštrukcií od
softvéru.
1. Usporiadajte uskladnené fľaše v reagenčnom
disku.
e Pozri Navrátenie reagenčného disku do

správnej pozície na strane D-52.
2. Vložte reagenčný disk do chladiča.
Obrázok D-4

Prehľad riešenia problémov
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Situácia

Položky, ktorých

Možné príčiny

Komentár

V prístroji nie je dosť voľných
kyviet.

Vložte prázdne kyvetové segmenty.

sa to týka

Stav systému sa nezmení Stav systému
na stav Operating.

e Pozri Príprava kyviet na strane B-29.

Je požadovaná údržba
Vykonajte údržbu Abs. Air/Water Calibration
Kalibrácia so vzduchom/vodou. (Kalibrácia so vzduchom/vodou).
e Pozri Vykonanie kalibrácie so

vzduchom/vodou. na strane C-26.
V príslušnom zadaní šarže
kalibrátorov je u najmenej
jedného testu, ktorý chcete
vykonať, nastavenie Last Is
Water (Systémová voda ako
nulový kalibrátor) vypnuté Off.

Nastavenie Last Is Water (Systémová voda ako
nulový kalibrátor) určuje, aká tekutina je použitá
ako nulový kalibrátor. Je to buď systémová voda
(On) alebo bežná voda (Off), ktorá musí byť
umiestnená v skúmavke ako každý iný kalibrátor.
Kalibrácia niektorých testov nepracuje so
špeciálnymi nulovými kalibrátormi,u týchto testov
musí byť nastavenie Last Is Water (Systémová
voda ako nulový kalibrátor) zapnuté.
Možné riešenia:
1. Vymažte aktuálnu objednávku kalibrácie a
znova ju zadajte.
2. Ak je nastavenie Last Is Water (Systémová
voda ako nulový kalibrátor) vypnuté Off,
umiestnite pred kalibráciou do prístroja
špeciálny nulový kalibrátor. (Zvyčajne je to
voda.)
Ak to nepomôže, aktivujte nastavenie Last Is
Water (Systémová voda ako nulový kalibrátor).
(Kalibrácia tohto testu nefunguje so špeciálnym
nulovým kalibrátorom.)
1. Zvoľte Workplace > Lot Data > Calibrators.
2. Vyberte záznam testu a rozšírte ho.
3. Vyberte Last Is Water (Systémová voda ako
nulový kalibrátor) a stlačte
.
4. Stlačte On.
5. Stlačte
.
6. Vymažte aktuálnu objednávku kalibrácie a
znova ju zadajte.

Vyskytla sa hardvérová chyba.

Niektoré hardvérové podmienky zabraňujú systému
vykonávať testy.
1. Stlačte
, aby ste skontrolovali výstražné
správy.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených v
správach.
3. Vyberte
> Restart, aby ste reštartovali
systém.

Obrázok D-4

Prehľad riešenia problémov (Pokračovanie)
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Reagovanie na správy
Chybové hlásenia na prístroji cobas c111 začínajú s ID správy, ktoré pozostáva z
čísel nasledovaných dátumom a časom, napr.:
7009.19.19.32.1402 [25.08.2006 8:53]
Poskytovanie informácií
servisnému technikovi

Vždy, keď ste požiadaný, aby ste poskytli informácie o správe servisnému
zástupcovi, poskytnite chybové kódy obsiahnuté vo vysvetlivkách, nie ID správy z
prvého riadku. Ak v texte nie sú žiadne chybové kódy, dodajte celú textovú správu.
Zároveň majte na mysli, že systém môže v reakcii na udalosť vytvoriť niekoľko
správ, preto je dôležité poskytnúť informácie o všetkých správach, ktoré boli
vygenerované zhruba do jednej minúty.
V základe existujú tri druhy chybových textových správ:
o

Správy, ktoré obsahujú len text.

o

Správy, ktoré obsahujú chybový kód vo formáte a.bbb.xxx, napr. [3.000.121].

o

Správy, ktoré obsahujú deväťčíselný chybový kód, napr. [104000551].

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vybrané správy a podáva detailnejšie informácie o
tom ako na ne reagovať.
V stĺpci „Správa alebo chybový kód“ nasledujúcej tabuľky je najdôležitejšou
informáciou číslo, text môže byť na obrazovke prístroja odlišný.

Správa alebo kód chyby

Položky, ktorých

Možné príčiny

Komentár

Poistka F1, F2 alebo F4 je
poškodená.

Vymeňte poistku nízkeho napätia, ktorá je
spomenutá vo výstražnej správe.

sa to týka

1.xxx.81

Prístroj.

1.xxx.82

e Pozri Výmena poistiek nízkeho napätia

1.xxx.84

na strane D-51.

[109000572] kód spustený IC Prístroj.
softvérom zapríčinený
neočakávaným narábaním so
systémom alebo
neočakávanym stavom
systému.
Obrázok D-5

Ihla je ohnutá alebo je
prenosová hlavica slabo
nasadená.

1. Skontrolujte ihlu, či je správne
namontovaná, a ak to je potrebné,
vymeňte ju.
e Pozri Výmena ihly na strane B-128.

2. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisnému
technikovi.

Odstraňovanie chýb pomocou správ
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Správa alebo kód chyby

Položky, ktorých

Možné príčiny

Komentár

Poistka F3 je poškodená.

Skontrolujte LED diódu poistky F3. Ak je to
potrebné, vymeňte poistku. (Ak poistka
zhorela, LED dióda nesvieti.)

sa to týka

Žiadne spojenie s kontrolným Prístroj.
softvérom prístroja.

e Pozri Výmena poistiek nízkeho napätia

na strane D-51.
LAN kábel nie je správne
zapojený.

Skontrolujte, či je LAN kábel správne
zapojený:
1. Vypnite prístroj.
2. Ak kábel nebol pripojený, pripojte ho.
Ak bol kábel pripojený, odpojte ho na
obidvoch koncoch a znovu ho pripojte.
3. Spustite prístroj.

[1.xxx.73] Chyba zisťovania
množstva (vodivosti).

Detekcia hladiny.

Elektronický problém

Ak neboli vyššie uvedené opatrenia úspešné,
kontaktujte servisného technika.

o
o

1. Uistite sa, že používate vodu správnej
kvality.

Nízka kvalita vody.
Kontaminácia s čistiacim
prostriedkom (uniká cez
ventil)

e Pozri Technické špecifikácie na

strane A-67.
2. Vykonajte údržbu Premytie obehu
tekutín.
e Pozri Premytie obehu tekutín na

strane C-11.
3. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisnému
technikovi.
[4.xxx.41] až [4.xxx.44]
Rôzne texty vzťahujúce sa k
fotometru Gc-0166807.

Obrázok D-5

Fotometer.

o
o

Poškodená žiarovka.
Znečistená šošovka
fotometra.

Nepokúšajte sa vyčistiť šošovky fotometra.
1. Vymeňte žiarovku fotometra.
2. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisnému
technikovi.

Odstraňovanie chýb pomocou správ (Pokračovanie)
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Detailné postupy
Kontrola stavu tlačiarne
a Postup skontrolovania stavu tlačiarne
1 Na záložke Overview stlačte tlačidlo System status (Stav systému).
Tlačidlo tlačiť

je červené.

2 Posuňte sa pomocou šípky dolu, aby ste zobrazili záznam Printer (tlačiareň).

Odstránenie uviaznutého papiera
a Postup odstránenia uviaznutého papiera
1 Ak je to potrebné, stlačte

>

Stop Printing (Zastavenie tlače).

2 Otvorte panel tlačiarne.
Predtým ako potiahnete za panel, pevne zatlačte tlačidlo na otvorenie panelu (A).
Panel by sa mal otvoriť bez odporu.

A

3 Vyberte prázdny kotúč papiera z držiaka.
4 Odstráňte všetok uvoľnený papier. (Odstrihnite ho alebo ho odtrhnite.)
5 Umiestnite kotúč späť do držiaka.
Papier sa musí rozbaľovať na vrchu a smerom k vám.

Roche Diagnostics
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6 Vložte papier do otvoru v paneli tlačiarne, z ktorého vychádza, a trochu ho
vytiahnite.

7 Zatvorte panel tlačiarne.
Systém podá trochu papiera a tlačenie bude pokračovať.
8 Zvoľte Overview >

.

9 Tlačidlo tlačiť by malo byť teraz zelené a stav by mal byť OK.

Výmena sieťových poistiek
a Postup výmeny sieťových poistiek
1 Stlačte O na hlavnom vypínači, aby ste vypli prístroj.
2 Odpojte sieťové káble z prístroja.

3 Pomocou skrutkovača uvoľnite úchytky na obidvoch stranách krytu skrinky s
poistkami.

Roche Diagnostics
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4 Odstráňte držiak.

5 Odstráňte z držiaka dve poistky.

6 Vymeňte obidve poistky.
Poškodenie analyzátora z dôvodu použitia chybných poistiek.
Vždy vymieňajte poistky za nové, rovnakého typu s rovnakými špecifikáciami.
Pozri Technické špecifikácie na strane A-67.

7 Do skrinky s poistkami vložte držiak poistiek.
Pevne ho zatlačte, kým úchytky nezapadnú.
8 Pripojte sieťové káble do prístroja.
9 Vypínač prístroja by sa mal rozsvietiť.

Roche Diagnostics
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Výmena poistiek nízkeho napätia
a Postup výmeny poistiek nízkeho napätia
1 Vypnite prístroj.
2 Pomocou skrutkovača veľkosti 2 alebo 3, odstráňte poistku uvedenú vo
výstražnej správe.

A

B

A

Poistky nízkeho napätia

B

Zárez v držiaku poistiek nízkeho napätia

Obrázok D-6

o

Vložte skrutkovač do zárezu a točte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa
držiak neuvoľní.

o

Odstráňte držiak s poistkou.

3 Vyberte poistku z držiaku.
4 Do držiaku vložte novú poistku.
UPOZORNENIE

Poškodenie analyzátora z dôvodu použitia chybných poistiek.
Vždy vymieňajte poistky za nové, rovnakého typu s rovnakými špecifikáciami.
Pozri Technické špecifikácie na strane A-67.

5 Vložte držiak do otvoru.
6 Uzamknite držiak tlačením dnu a točením skrutkovača v smere hodinových
ručičiek, kým nie je zárez umiestnený vertikálne.
7 Zapnite prístroj.
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Navrátenie reagenčného disku do správnej pozície
a Postup navrátenie reagenčného disku do správnej pozície
1 Vložte do dierok v kryte reagenčného disku prsty a reagenčný disk zdvihnite.
Rozliate spôsobené naklonením reagenčného disku
Pri narábaní s reagenčným diskom ho nenakláňajte.
VÝSTRAHA

2 Do otvoru v strede reagenčného disku vložte zospodu ceruzku.
3 Točte reagenčným diskom, kým nie sú šípky reagenčného disku a krytu
nasmerované proti sebe.

A

A

Nesprávna poloha: Dve šípky nie sú
oproti sebe.

B

B

Správna poloha: Dve šípky sú oproti
sebe.

Obrázok D-7
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Exportovanie zobrazení s činnosťami Diagnostiky na USB
Pri vykonávaní diagnostiky môžete exportovať obsah okna na USB kľúč.
Predpoklady

Aby ste mohli vykonávať činnosti z časti Diagnostika, potrebujete užívateľské práva
na úrovni Lab Administrator alebo Administrator. Systém musí byť v režime
Standby alebo Stopped.

a Postup exportovania obsahu okna
1 Stlačte

, aby sa spustila Diagnostika.

2 Stlačte

.

3 Stlačte Send to File (Poslať súbor).
Systém vás požiada o vloženie USB kľúča.
4 Vložte USB kľúč.
5 Stlačte

.

6 Vyberte adresár.
7 Stlačte

, aby ste potvrdili výber.

Údaje sa skopírujú na USB kľúč. (Formát názvu súboru:
prt_yyyymmddhhmmss.txt.)
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Popis ISE
Celkový prehľad ISE jednotky

V tejto kapitole nájdete základné informácie o ISE jednotke prístrojacobas c111.
Zároveň tu nájdete popis hlavných komponentov tejto jednotky a ich princíp
fungovania.

V tejto kapitole

Kapitola

12

Prehľad ................................................................................................................... E-5
Skratky .............................................................................................................. E-5
Meracie režimy ................................................................................................. E-6
Princípy fungovania .......................................................................................... E-7
ISE roztoky ....................................................................................................... E-8
Hardvér ................................................................................................................... E-9
Panely ................................................................................................................ E-9
ISE LED diódy ................................................................................................ E-10
Hlavné komponenty ........................................................................................ E-10
Nádoby s tekutinami ....................................................................................... E-11
Základná obsluha .................................................................................................. E-12
Vzorky ............................................................................................................ E-12
Kalibrácia ........................................................................................................ E-12
ISE Standby režim .......................................................................................... E-12
Údržba ............................................................................................................. E-13
Technické špecifikácie .......................................................................................... E-13
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Prehľad
Modul Ión selektívne elektródy (ISE) je merací systém pre elektrolyty, ktorý beží
nezávisle od hlavného prístroja. ISE jednotka využíva rovnaké vzorky a skúmavky
ako tie, ktoré sa používajú pre fotometrické merania. Vzorky sú premiestňované
pomocou rovnakej ihly. ISE jednotka používa špecifické roztoky, niektoré z nich sú
držané vo fľašiach v samotnej ISE jednotke, iné sú premiestňované do skúmaviek so
vzorkami a umiestňované do oblasti vzoriek.

Skratky
Používajú sa nasledovné špecifické ISE skratky:
Skratka

Definícia

CL-I

Chlorid nepriamy

CL-U

Chlorid - moč

F

Faktor roztoku 1

K-I

Draslík nepriamy

K-U

Draslík - moč

mV

Napätie merané v milivoltoch

NA-I

Sodík nepriamy

NA-U

Sodík - moč

S

Smernica v mV/dec

Std 1/1

Prvé meranie ISE roztoku 1

Std 1/2

Druhé meranie ISE roztoku 1

Std 2

Meranie ISE roztoku 2
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Meracie režimy
ISE jednotka kvantitatívne stanovuje v sére, plazme a moči nasledujúce elektrolyty:
o

Sodík (Na+)

o

Draslík (K+)

o

Chlorid (Cl-)

Merania sú uskutočňované v nepriamom režime. Vzorky, kontroly a štandardné
roztoky sú riedené so systémovou vodou 1:6 (1+5). Riedenie a miešanie je
vykonávané automaticky v ISE veži.
Pipetované objemy

Vzorka: 15 µL
Riediaci roztok (H2O): 75 µL

ISE merania

ISE merania a fotometrické merania sa môžu vykonávať súbežne v rovnakom čase a
sú od seba nezávislé. (ISE merania nepoužívajú kyvety, reagenčný rotor alebo
fotometer.) Všetky vyžiadané ISE merania konkrétnej vzorky, kontroly alebo
bežného roztoku sú vykonávané paralelne, to znamená, že merania sú robené v
každej elektróde v rovnakom čase.

Roche Diagnostics
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Princípy fungovania
ISE jednotka používa ión selektívne elektródy, okolo ktorých pretekajú roztoky, a
referenčnú elektródu s otvoreným prechodom tekutiny. Každá elektróda má
membránu, ktorá je citlivá na konkrétny typ iónu.
Merací proces

1. Roztoky určené na údržbu ISE a bežné roztoky (ISE Deproteinizer, ISE Etcher,
Activator a ISE roztok 1 a 2) sú pipetované zo skúmaviek nachádzajúcich sa v
oblasti pre vzorky do ISE veže, tak ako je to požadované.
2. Vzorka je napipetovaná zo skúmavky (nachádzajúcej sa v oblasti pre vzorky) do
ISE veže. Vzorka je zriedená so systémovou vodou. Vzorka je miešaná pomocou
štyroch vzdušných trysiek, ktoré sú usporiadané do kruhu. Tieto trysky fúkajú
vzduch do veže za účelom vytvorenia homogénnej zmesi.
3. Vzorka je rozdelená do segmentov pomocou špeciálneho usporiadania ventilov.
Prvé (kratšie) segmenty sa používajú na čistenie, tie sú nasledované dlhými
segmentmi, na ktorých sa robia merania.
4. Vzorka je posunutá k ión selektívnym elektródam činnosťou peristaltickej
pumpy.
Presná poloha segmentov je zabezpečená ISE senzorom vzorky.
5. Medzitým je ISE veža umytá destilovanou vodou a vysušená.
6. ISE referenčný roztok prejde cez ISE referenčnú elektródu do meracieho kanálu po
prúde elektród. ISE referenčný roztok dokončí elektrický okruh pre každú
elektródu, tak aby mohli byť urobené merania. Kým sú robené merania, vzorka a
ISE referenčný roztok sú stacionárne.
7. Po každom meraní vzorky je vykonaná jednobodová kalibrácia použitím ISE
kalibrátora, ktorý je umiestnený v ISE jednotke.
8. Koncentrácia elektrolytu vo vzorke je vypočítaná.
A

B

C

D
E

F
Ref Na Cl

G

H

I

K

J

K

A

ISE referenčná elektróda

F

B

ISE senzor referenčného roztoku

G Peristaltická pumpa

C

ISE veža

H

Merací kanál

D

Vzorky, kontroly, ISE roztok 1 a 2,

I

Ión selektívne elektródy

Activator, ISE Etcher a ISE Deproteinizer

J

Elektródový blok

ISE referenčný roztok

K

ISE senzor vzorky

E

Obrázok E-1

ISE kalibrátor indirect/urine

Hlavné časti ISE meracieho systému
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ISE roztoky
ISE jednotka vyžaduje niekoľko špeciálnych roztokov pre vykonanie analýzy a
údržby systému. Tie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Súhrn roztokov

Roztok

Miesto

Použitie

ISE roztok 1

Oblasť pre
vzorky

Používa sa v dvojbodovej kalibrácii sodíka, chloridu a
draslíka.

ISE roztok 2

Oblasť pre
vzorky

Používa sa v dvojbodovej kalibrácii sodíka, chloridu a
draslíka.

ISE kalibrátor
indirect/urine

ISE jednotka

Používa sa v jednobodovej kalibrácii po každom
meraní. Taktiež sa používa počas ISE inicializácie, v
Standby režime a na údržbu.

ISE referenčný
roztok

ISE jednotka

Používa sa vo všetkých ISE meraniach sodíka, draslíka
a chloridu.
Takisto sa používa počas Standby režimu.

ISE Etcher

Oblasť pre
vzorky

Používa sa ako čistiaci roztok na čistenie ISE elektródy
sodíka počas ISE údržby.

ISE
Deproteinizer

Oblasť pre
vzorky

Používa sa ako čistiaci roztok na čistenie ihly, ión
selektívnych elektród, ISE veže a hadičiek počas údržby
ISE.

Activator

Oblasť pre
vzorky

Aktivuje elektródy, hadičky a ISE vežu počas údržby
ISE. Používa sa tiež na inicializáciu jednotky ISE a
aktiváciu ihly.
Roche odporúča používať Activator na prístroji
cobas c111. (Detaily sú uvedené v príbalovom letáku
Activator.)

Voda

Externá nádoba
na vodu

Používa sa na riedenie vzoriek, kontrol a bežných
roztokov a na čistiace účely. Požíva sa taktiež počas
inicializácie ISE.

Vzorka

Oblasť pre
vzorky

Skúmavky so vzorkami sú umiestnené v oblasti vzoriek
hlavného prístroja a pipetované ihlou hlavného
prístroja.

Odpad

Interná nádrž na Odpad je najprv napumpovaný do internej nádrže na
odpad
odpad v hlavnom prístroji a potom do externej nádoby
na odpad.

Tabuľka E-1

Stabilita tekutín

Roztoky používané pre ISE analýzu

Pre informácie o stabilite tekutín si pozrite príbalový leták príslušnej tekutiny.
Nesprávne výsledky z dôvodu zmien v tekutinách

VAROVANIE

Chemické zloženie ISE tekutín sa v čase mení. Priradená stabilita v analyzátore je
interval, v ktorom kvalita tekutín zostáva v rámci predpísaných tolerancií. Používanie
tekutín, ktorých dátum exspirácie vypršal, môže mať za následok nesprávne výsledky.
Vždy vymieňajte tekutiny, keď im vypršal dátum exspirácie. Postupujte podľa
informácií na obrazovke.
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Hardvér
ISE jednotka je navrhnutá ako prídavná jednotka k hlavnému prístroju cobas c111.
(Nainštalovaná bude vašim servisným technikom.)

Panely
Kryt ISE má dva kĺby. Predný kryt poskytuje prístup k častiam, s ktorými budete
bežne pracovať. Otvorenie zadného krytu poskytuje prístup k pumpe a jej hadičkám.

A

B

A

ISE kryt

Obrázok E-2

Ľavý bočný panel

B

LED dióda ISE jednotky

ISE kryt

Poskytuje prístup k:
o

ISE napájaniu

o

ISE konektorom

Predtým, ako otvoríte tento kryt, vypnite prístroj.
ISE kryt

Poskytuje prístup k:
o

elektródam

o

hadičkám ISE jednotky

o

ISE fľašiam s tekutinami

Keď je systém v režime Operating, tento kryt neotvárajte.
Ľavý servisný kryt

Poskytuje prístup k:
o

ISE veži

Počas údržby odstráňte tento kryt podľa inštrukcií alebo vypnite prístroj predtým,
ako ho vyberiete.
Roche Diagnostics
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ISE LED diódy
LED diódy ISE sú farebne označené.
Vypnutá (napr. odpojené napájanie.)
ISE jednotka je OK a pripravená na použitie.
Bliká

Množstvo tekutiny vo fľaške s ISE referenčným roztokom alebo s ISE
kalibrátorom je nízke.
Chyba, spracovanie sa zastavilo.

Hlavné komponenty
A

B

C
D

E

F

H

G
A

I

J

K

Elektródový blok s ISE elektródami na

G Peristaltická pumpa s hadičkami

sodík, draslík, chlorid a referenčnou

H

Platňa s výstupným ventilom

elektródou

I

Merací kanál

B

ISE senzor referenčného roztoku

J

ISE senzor vzorky

C

ISE veža

K

Platňa s vstupným ventilom s hadičkami

D

Platňa s prívodným ventilom

E

Fľaša s ISE referenčným roztokom
(červené označenie)

F

Fľaša s ISE kalibrátorom (modré
označenie)

Obrázok E-3

Peristaltická pumpa

Platňa s prívodným ventilom

Platňa s vstupným ventilom

Hlavné komponenty ISE jednotky

Pumpa na tekutiny, ktorá presúva roztoky cez elektródový blok a potom ich pumpuje
do internej nádrže na odpad.
Súprava ventilov, ktorá vytvára čistiace segmenty a kontroluje tok odpadových
tekutín.
Súprava ventilov, ktorá kontroluje a monitoruje tok tekutín.

Roche Diagnostics
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Platňa s výstupným ventilom
Elektródový blok
ISE veža

Súprava ventilov, ktorá kontroluje činnosť peristaltickej pumpy.
Blok, ktorý obsahuje elektródy.
Dutý, priehľadný valec s viacerými prívodmi a vývodmi pre vzduch a roztoky.
V ISE veži sa miešajú vzorky a riedidlá použitím prúdu vzduchu.

Hadičky

Hadičky sa používajú na prepravu tekutín. Spájajú ISE jednotku s vodným a
odpadovým systémom a takisto s fľašami s ISE referenčným roztokom a ISE
kalibrátorom, ktoré sú umiestnené v ISE jednotke.

Senzory

ISE senzor vzorky zisťuje prítomnosť tekutiny (vzorky, kontroly, bežného roztoku
alebo ISE kalibrátora) alebo vzduchu a umožňuje správne umiestnenie segmentov
pre meranie a čistenie.
ISE senzor referenčné roztoku deteguje prítomnosť ISE referenčného roztoku.

ISE fľaše s tekutinou

V ISE jednotke sú umiestnené dve fľaše:
o

fľaša s ISE kalibrátorom (modré označenie)

o

fľaša s ISE referenčným roztokom (červené označenie)

Monitorovanie hladín sa vykonáva na základe hmotnosti, fľaše sú umiestnené na
váhe.

Nádoby s tekutinami
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé tekutiny spolu s nádobami, v ktorých
sa uchovávajú:
Tekutina

Nádoba

Umiestnenie

Vzorky

Skúmavka

Oblasť vzoriek

Kontroly

Skúmavka

Oblasť vzoriek

ISE roztoky 1 a 2

Skúmavka

Oblasť vzoriek

Čistiaci roztok

Externá fľaša s čistiacim roztokom

Externý stojan

ISE Deproteinizer

Skúmavka

Oblasť vzoriek

Activator

Skúmavka

Oblasť vzoriek

ISE Etcher

Skúmavka

Oblasť vzoriek

ISE referenčný roztok

Fľaša

ISE jednotka

ISE kalibrátor indirect/urine

Fľaša

ISE jednotka

Voda

Externá nádoba na vodu

Externý stojan

Odpad

Externá nádoba na odpad

Externý stojan

Tabuľka E-2

Tekutiny, nádoby a ich umiestnenie

Termín skúmavka zahŕňa všetky druhy skúmaviek, pokiaľ sú ich rozmery v rámci
predpísaných limitov. Patria sem aj sekundárne skúmavky. Pozri Skúmavky na
strane A-56.
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Základná obsluha

Základná obsluha
Obsluha ISE jednotky je integrovaná do obsluhy hlavného prístroja.
Nasledujúca časť obsahuje niektoré informácie o obsluhe špecifickej pre ISE.
e Pre všeobecné informácie o obsluhe hlavného prístroja, pozrite príslušné kapitoly

Kapitola 2 Úvod k prístroju a Kapitola 5 Denná obsluha.
Pre ISE špecifické úlohy pozrite Kapitola 13 Obsluha ISE.

Vzorky
Skúmavky so vzorkami sú umiestnené v oblasti pre vzorky v prístroji.

Kalibrácia
ISE jednotka vyžaduje častú kalibráciu, aby bola zabezpečená správnosť
nadobudnutých výsledkov testu.
Hlavná kalibrácia

Elektródy sú kalibrované dvojbodovou kalibráciou použitím ISE roztoku 1 a 2.
Hlavná kalibrácia je zvyčajne vykonaná počas prípravnej fázy.

Jednobodová kalibrácia

Elektródy sú kalibrované po každom ISE meraní pomocou ISE kalibrátora
nachádzajúceho sa v analyzátore. Táto kalibrácia je neoddeliteľnou súčasťou
každého ISE merania a je vykonávaná automaticky.

ISE Standby režim
Ak sa nevykonáva meranie viac ako tri minúty, ISE jednotka sa prepne do Standby
režimu. V tomto stave je ISE kalibrátor indirect/urine a ISE referenčný roztok
napumpovaný do meracieho kanála a presúvaný o malú vzdialenosť v pravidelných
intervaloch. Zároveň sú každé dve hodiny ISE hadičky premyté s ISE kalibrátorom a
ISE referenčným roztokom. ISE hadičky sú premývané, aby sa zabránilo
nasledujúcim problémom:
o

Spätnému toku ISE referenčného roztoku do meracieho kanálu, čo by mohlo
poškodiť elektródy z dôvodu vysokej koncentrácie iónov v ISE referenčnom
roztoku.

o

Kryštalizácii soli v hadičkách, čo by zapríčinilo upchanie.

ISE jednotka má samostatné napájanie elektriny. Preto ISE jednotka ostáva v
Standby režime, aj keď je hlavný prístroj vypnutý.
UPOZORNENIE

Poškodenie elektród a možné upchanie hadičiek
o

Neodpájajte ani nevypínajte ISE napájanie. K periodickému toku roztokov musí
dochádzať za každých okolností.

o

Ak máte v úmysle nepoužívať ISE jednotku dlhšie ako jeden týždeň, mali by ste ju
deaktivovať. To ušetrí ISE tekutiny a zníži opotrebovanie hadičiek. (Pozri
Deaktivácia ISE jednotky na strane E-66.)
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Údržba
Údržba ISE jednotky je integrovaná v údržbe hlavného prístroja. Softvér systému vás
prevedie cez proces údržby.
Údržba sa vykonáva po určitých udalostiach alebo po exspirácii zadaných intervalov.
e Viac informácií o údržbe špecifickej pre ISE nájdete v odseku Kapitola 14 ISE údržba.

Technické špecifikácie
e Pozri Technické špecifikácie na strane A-67.
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Obsluha ISE

V tejto kapitole nájdete informácie o vykonávaní bežných úloh, ktoré sú potrebné pre
spracovanie testov pomocou ISE jednotky.

V tejto kapitole

Kapitola

13

Denná obsluha ...................................................................................................... E-17
Bezpečnostné informácie ................................................................................ E-20
Príprava systému ............................................................................................. E-21
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Kontrola stavu externých nádob s tekutinou ............................................. E-22
Kontrola stavu ISE .................................................................................... E-22
Vykonávanie údržby .................................................................................. E-23
Dokončenie prípravných úloh ................................................................... E-24
Vykonávanie kalibrácií .............................................................................. E-24
Zadávanie objednávok .................................................................................... E-24
Sledovanie priebehu ........................................................................................ E-25
Vyhodnotenie výsledkov vzoriek .................................................................... E-26
Hlavná kalibrácia ............................................................................................ E-27
Vykonávanie kontroly kvality ......................................................................... E-27
Ukončenie práce ............................................................................................. E-28
Krátky sprievodca ..................................................................................... E-29
Výmena ISE fliaš s tekutinou ............................................................................... E-31
Výmena elektród .................................................................................................. E-33
Vyčistenie ISE veže mimo prístroj ....................................................................... E-37
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Denná obsluha
Denná obsluha ISE jednotky je integrovaná do dennej obsluhy hlavného prístroja.
e Pozri Kapitola 5 Denná obsluha.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy, ktoré budete pravdepodobne vykonávať
počas dennej obsluhy.
Úloha

Postup

1

Spustenie systému

1. Zapnite systém.

2

Prihlásenie sa do systému

3

Príprava systému

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

4

Zadávanie objednávok

Overview > Logon
Spustite sprievodcu prípravou Prepare. Overview > Prepare
1. Skontrolujte externé nádoby s
tekutinou.

Overview >

2. Skontrolujte stav ISE jednotky.

Overview >

3. Vykonajte nutnú údržbu v bloku
údržby Denná údržba ISE.

Utilities > Maintenance

Spustite sprievodcu objednávkami
Orders.

>

Overview > Order (alebo Overview > STAT)

1. Identifikujte vzorku.

n/a

2. Vyberte testy.

n/a

3. Umiestnite vzorku

n/a

4. Spustite spracovanie.

5

Sledovanie postupu

6

Hodnotenie výsledkov

n/a

Prehľad (Overview)

1. Zobrazte výsledky.

n/a

Workplace > Result Review

2. Zaoberajte sa výsledkami
označenými symbolom (flagged).

n/a

Workplace > Result Review >
... > Repeat (Zopakovať s
rovnakým riedením)
... > Rerun (Zopakovať s iným
riedením)

3. Akceptujte výsledky.
Tabuľka E-3

n/a

Workplace > Result Review >
> Accept

Prehľad denných úloh
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Úloha

Postup

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

7

Vykonávanie kalibrácií
Vykonanie jednotlivých
kalibrácií

1. Spustite sprievodcu.

Workplace > Calibrations >

2. Vyberte test.

n/a

3. Pripravte a vložte kalibrátory.

n/a

4. Spustite kalibráciu.
5. Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Workplace > Calibrations >

6. Odstráňte kalibrátory.
1. Spustite sprievodcu.
Vykonávanie
všetkých kalibrácií,
2. Vyberte všetky kalibrácie, ktorých
ktorých platnosť vypršala
platnosť vypršala.
alebo
Vyberte všetky testy, ktorých
platnosť kalibrácie vyprší v
najbližšom období.
3. Pripravte a vložte kalibrátory.

Workplace > Calibrations >
n/a

n/a

4. Spustite kalibráciu.
5. Vyhodnoťte výsledky kalibrácie.

Workplace > Calibrations >

6. Odstráňte kalibrátory.

8

Vykonávanie kontrol
1. Spustite sprievodcu.
Overview > Order >
Vykonávanie
Default QC (Predvolená 2. Vyberte kontrolu a umiestnite
n/a
kontrola kvality)
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.
3. Spustite meranie kontroly kvality.

Vykonávanie
individuálnych kontrol
kvality

4. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

5. Odstráňte kontroly.

n/a

1. Spustite sprievodcu.

Workplace > QC Status >

2. Vyberte test.

n/a

3. Vyberte kontrolu a umiestnite
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.

n/a

4. Spustite meranie kontroly kvality.
5. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

6. Odstráňte kontrolu.
Tabuľka E-3

Prehľad denných úloh
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Úloha

Postup

Navigácia
So sprievodcom Individuálne kroky

Vykonávanie všetkých
kontrol kvality, ktorých
platnosť vypršala

1. Spustite sprievodcu.

Overview > Order >

>

n/a

2. Vyberte kontrolu a umiestnite
skúmavku. Tento krok opakujte, kým
z obrazovky nezmiznú všetky
kontroly.
3. Spustite meranie kontroly kvality.
4. Vyhodnoťte výsledky kontroly
kvality.

Workplace > QC Status >

5. Odstráňte kontroly.

9

Ukončenie práce

1. Skontrolujte neukončené
objednávky.

Workplace > Orders

2. Skontrolujte nevalidované
(neakceptované) výsledky.

Workplace > Result Review

3. Skontrolujte neprenesené výsledky.

Workplace > Result Review

Zvoľte
Zvoľte

(Len ak pracujete s laboratórnym
informačným systémom.)

Zvoľte

> Not Finished.
> Not Accepted
> Not Sent to Host.

4. Spustite sprievodcu ukončením práce Overview > End Shift
End Shift.
5. Vykonajte denné zálohovanie.

Utilities > Export > Database

6. Exportujte všetky výsledky.

Utilities > Export > Results

7. Vyčistite databázu.

Workplace > Orders >
Workplace > Result Review>
Workplace > QC Status >
Workplace > QC History >
Workplace > Calibrations >

8. Vykonajte činnosti údržby, ktorých
platnosť vypršala.

Utilities > Maintenance

9. Skontrolujte externé nádoby s
tekutinou.

Overview >

10. Odhláste sa zo systému.

Tlačidlo Overview > s vašim
užívateľským menom

11. Vypnite systém (ak ste posledná
pracovná zmena).
Tabuľka E-3

n/a

>

n/a

Prehľad denných úloh

Nasledujúce odseky popisujú úlohy špecifické pre ISE.
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Bezpečnostné informácie
Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s reagenciami, čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi
môže zapríčiniť poranenie.
Pri narábaní s reagenciami dodržiavajte bezpečnostné opatrenia týkajúce sa
narábania s laboratórnymi reagenciami, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a
informácie uvedené v bezpečnostných listoch pre reagencie a čistiace prostriedky od
Roche Diagnostics.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Úraz alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s prístrojovým
zariadením
Počas prevádzky prístroja sa nedotýkajte iných častí ako v tomto dokumente
zmienených. Počas obsluhy alebo údržby prístroja postupujte podľa uvedených
pokynov.
Udržujte všetky kryty zatvorené, obsluhujte ich tak, ako je to uvedené na obrazovke.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Všetky činnosti údržby spustite na obrazovke. Údržbu nevykonávajte bez
asistencie prístroja. Postup údržby sa zobrazí na obrazovke.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.
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Príprava systému
Krátky sprievodca
V nasledujúcej tabuľke sú popísané kroky, z ktorých sa skladá prípravný proces.
Krok

Postup

1

Spustite sprievodcu Prepare.

1. Na záložke Overview stlačte Prepare.

2

Skontrolujte stav externých
nádob s tekutinou.

1. Ak je to nutné, doplňte vodu do nádoby na
vodu a potvrďte stlačením tlačidla Water. (Ak
doplňujete vodu, vyprázdnite zároveň odpad.)
2. Ak je to nutné, vyprázdnite nádobu na odpad a
potvrďte stlačením tlačidla Waste.
3. Ak je to nutné, vymeňte fľašu s čistiacim
roztokom a potvrďte stlačením tlačidla Cleaner.
4. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
Prepare.

3

Skontrolujte ISE tekutiny v
analyzátore.

1. Ak je to nutné, vymeňte ISE fľaše s tekutinou.
2. Ak je to nutné, vymeňte elektródy.
3. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
Prepare.

4

Vykonajte činnosti údržby,
ktorých platnosť vypršala.

1. Vykonajte údržbu Denná údržba ISE.
2. Vykonajte ostatné činnosti údržby jednotky
ISE, ktorým platnosť vypršala.
Vykonajte minimálne všetky činnosti údržby
zobrazené červene.

Tabuľka E-4

Postup prípravy systému

e Pre úlohy nešpecifické pre ISE pozri Príprava systému na strane B-12.
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Spustenie sprievodcu Prepare
a Spustenie prípravného procesu
1 Zvoľte Overview > Prepare.

Kontrola stavu externých nádob s tekutinou
a Postup skontrolovania stavu externých nádob s tekutinou
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Kontrola stavu externých nádob s
tekutinou na strane B-15.
2 Keď ste skončili s nádobami s tekutinou, stlačte
sprievodcovi Prepare.

, aby ste pokračovali ďalej v

Na obrazovke sa objavia informácie o stave elektród a ISE tekutín v analyzátore.

Ak chcete skontrolovať externé nádoby s tekutinou bez použitia sprievodcu
Prepare:
Zvoľte Overview >

>

.

Kontrola stavu ISE
Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi
Priamy kontakt s čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi môže zapríčiniť
poranenie.

VAROVANIE

Pri narábaní s takýmito roztokmi dodržiavajte bezpečnostné opatrenia týkajúce sa
narábania s nimi, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a informácie uvedené v
bezpečnostných listoch pre čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.

Výmena elektród
a Postup výmeny elektród
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Výmena elektród na strane E-33.
o

Po výmene elektród musí byť vykonaná údržba Servis elektród. Táto údržba
bude vykonaná ako súčasť údržby sprievodcu Prepare.

o

Po výmene elektród musí byť vykonaná hlavná kalibrácia. Táto kalibrácia bude
vykonaná ako súčasť údržby Denná údržba ISE.
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Výmena ISE fliaš s tekutinou

Fľaša s modrým označením s ISE kalibrátorom a fľaša s červeným označením s ISE
referenčným roztokom je umiestnená v ISE jednotke. Postup pri výmene týchto fliaš
je rovnaký.

a Postup výmeny ISE fliaš v analyzátore
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Výmena ISE fliaš s tekutinou na
strane E-31.
o

Po výmene ISE fliaš s tekutinami musí byť vykonaná údržba Premytie ISE
hadičiek a elektród. Táto údržba bude vykonaná ako súčasť údržby
sprievodcu Prepare.

o

Po výmene ISE fliaš s tekutinou musí byť vykonaná hlavná kalibrácia. Táto
činnosť bude vykonaná ako súčasť údržby Denná údržba ISE.

2 Keď ste ukončili výmenu elektród a ISE fliaš s tekutinami, stlačte
pokračovali ďalej v sprievodcovi Prepare.

, aby ste

Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých činností údržby.

Vykonávanie údržby
Rutinné postupy údržby, ktoré sú dôležité pre prácu s ISE jednotkou, sú integrované
v jedinom bloku údržby: Denná údržba ISE.
e Všeobecné informácie o vykonávaní údržby nájdete v odseku Vykonávanie údržby na

strane B-19.
Podrobnosti o vykonávaní údržby špecifickej pre ISE nájdete v odseku ISE údržba na
strane E-44.

a Postup vykonávania údržby
1 Zvoľte Daily Prepare Actions (Denná údržba ISE).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Postupujte podľa informácií na obrazovke.
e Pozri Denná údržba na strane E-46.

4 Vykonajte nerutinné činnosti údržby špecifické pre ISE.
Postupujte podľa informácií na obrazovke.

Ak chcete vykonať údržbu bez použita sprievodcu prípravou Prepare:
Zvoľte Utilities > Maintenance.
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Dokončenie prípravných úloh
1 Keď ste ukončili údržbu, stlačte
Prepare.

, aby ste pokračovali ďalej v sprievodcovi

Na obrazovke sa objavia informácie o stave reagencií v reagenčnom disku. Tento
krok sa netýka obsluhy ISE.
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia informácie o stave kyviet v prístroji. Tento krok sa
netýka sa obsluhy ISE.
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objaví zoznam stanovení, ktoré vyžadujú kalibráciu. Nakoľko
kalibrácie už boli vykonané ako súčasť údržby Denná údržba ISE, tento krok sa
netýka obsluhy ISE.
4 Stlačte

.

Zobrazí sa záložka Overview. Prípravné úlohy sú ukončené.
Vykonávanie kalibrácií
ISE kalibrácie sú integrované v bloku údržby Denná údržba ISE.
e Pozri Denná údržba na strane E-46.

Zadávanie objednávok
Analýza ISE vzoriek je integrovaná v obsluhe hlavného prístroja. Proces zadávania
objednávok je rovnaký.
a Zadávanie objednávok
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Zadávanie objednávok na
strane B-39.
ISE testy sú zadávané a vyžadované ako profily. (Málokedy je potrebné
elektrolytické meranie len pomocou jednej elektródy.)
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Sledovanie priebehu
a Sledovanie priebehu
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Sledovanie priebehu analýzy na
strane B-45.

a Postup skontrolovania stavu prístroja
1 Stlačte záložku Overview.

A
A

Dôležité tlačidlá popisujúce stav prístroja

Obrázok E-4

Význam tlačidiel popisujúcich
stav prístroja

Ikona

Význam

Možné činnosti

ISE jednotka je v pohotovostnom
režime.

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Uplynul dátum exspirácie
elektródy alebo množstvo ISE
tekutín v analyzátore je nízke.

1. Skontrolujte detaily na
obrazovke System Status.
2. Čo najskôr vymeňte elektródu
alebo ISE fľašu.

ISE jednotka je zablokovaná.

1. Skontrolujte detaily na
obrazovke ISE stav systému.
2. Riaďte sa uvedenými
pokynmi.
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Ikona

Stav
systému

Zvukový signál

Význam

Možné činnosti

Stlačením tlačidla System Status sa zobrazí ikona a farba jedného z tlačidiel
nachádzajúcich sa pod oknom System Status. (Ikony sú zoradené najprv
podľa farby, najvyššiu prioritu má červená, nasledovaná žltou a zelenou, a
potom podľa sekvencie, v ktorej sú vypísané nižšie.)
Analyzátor (hlavný kryt)

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stav
hlavného krytu.

Teplota chladiča reagencií a
kyvetového prstenca

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stav
teploty.

Ventilácia oblasti vzoriek

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stav
ventilácie.

Externé nádoby s tekutinou

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status ho stlačte znovu,
aby sa objavili informácie o
nakladaní s externými nádobami s
tekutinou.

Údržba

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status ho stlačte znovu,
aby sa zobrazil zoznam činností
údržby.

Tlačiareň

Stlačte tlačidlo a pod nadpisom
System Status skontrolujte stav
tlačiarne.

Zvukový signál Vás informuje o ukončení všetkých testov a o zmene stavu systému
na režim Standby.

Vyhodnotenie výsledkov vzoriek
Práca s výsledkom ISE je integrovaná v obsluhe hlavného prístroja. Proces
vyhodnotenia výsledkov je rovnaký.
a Postup vyhodnotenia výsledkov vzoriek
1 Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Vyhodnotenie výsledkov vzoriek
na strane B-52.
e Viac informácií o ISE symboloch je uvedených v odseku Zoznam ISE symbolov na

strane E-73.
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Hlavná kalibrácia
Hlavná kalibrácia elektród sa musí vykonávať pravidelne. Taktiež musí byť
vykonávaná po určitých činnostiach údržby.
Pri nepriamej metóde sú stanovenia sodíka (NA-I), draslíka (K-I) a chloridu (CL-I)
kalibrované dvojbodovou kalibráciou pomocou roztokov ISE Solution 1 a 2.
Stanovenia sodíka (NA-U), draslíka (K-U) a chloridu (CL-U) v moči sú kalibrované
dvojbodovou kalibráciou pomocou roztokov ISE Solution 1 a 2.
Hlavná kalibrácia je zvyčajne vykonávaná počas prípravnej fázy Prepare a, ak
nasleduje ďalšia pracovná zmena, na konci zmeny. Je integrovaná v bloku údržby
Denná údržba ISE.
e Podrobnosti o vykonávaní bloku údržby Denná údržba ISE nájdete v odseku Denná

údržba na strane E-46.
Detaily o vykonávaní individuálnych kalibrácií nájdete v odseku Postup vykonávania
kalibrácií na strane B-62.

Vykonávanie kontroly kvality
Práca s kontrolou kvality na ISE jednotke je integrovaná v obsluhe hlavného
prístroja.
a Postup vykonávania kontroly kvality
e Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku Vykonávanie kontroly kvality na

strane B-69.
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Ukončenie práce
ISE Standby režim

Ak sa merania nevykonávajú viac ako tri minúty, ISE jednotka sa automaticky
prepne do Standby režimu. V tomto stave je ISE kalibrátor indirect/urine a ISE
referenčný roztok napumpovaný do meracieho kanála a presúvaný o malú
vzdialenosť v pravidelných intervaloch. Zároveň sú každé dve hodiny ISE hadičky
premyté s ISE kalibrátorom a ISE referenčným roztokom. ISE hadičky sú
premývané, aby sa zabránilo nasledujúcim problémom:
o

Spätnému toku ISE referenčného roztoku do meracieho kanálu, čo by mohlo
poškodiť elektródy z dôvodu vysokej koncentrácie iónov v ISE referenčnom
roztoku.

o

kryštalizácii soli v hadičkách, čo by mohlo zapríčiniť ich upchanie.

ISE jednotka má samostatné napájanie elektriny. Preto ISE jednotka ostáva v
Standby režime, aj keď je hlavný prístroj vypnutý.
UPOZORNENIE

Poškodenie elektród a možné upchanie hadičiek
ISE jednotku neodpájajte od elektrického zdroja. K periodickému toku roztokov musí
dochádzať za každých okolností.

End Shift sprievodca

Ukončenie prác je organizované v jednom sprievodcovi. Vykonávaním krokov tak
ako je to uvedené v tomto sprievodcovi, dáte systém do stavu, ktorý umožní predať
obsluhu ďalšiemu operátorovi alebo vypnúť prístroj.
V nasledujúcej tabuľke sú popísané kroky, z ktorých sa skladá proces ukončenia
práce.
e Viac informácií o vykonávaní jednotlivých úloh nájdete v pokynoch v odseku Ukončenie

práce na strane B-78.
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Krátky sprievodca

Krok

Postup

1

Skontrolujte neukončené úlohy.

1. Skontrolujte neukončené objednávky.
2. Skontrolujte nevalidované výsledky.
3. Skontrolujte neprenesené výsledky.

2

Spustite sprievodcu ukončením
práce End Shift.

1. Na záložke Overview stlačte tlačidlo End
Shift.

3

Zálohujte údaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlačte
.
Vložte USB kľúč.
Stlačte
.
Vyberte adresár.
Stlačte
.
Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

4

Exportujte podporné údaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stlačte
.
Ak ste vybrali USB kľúč, znova ho vložte.
Stlačte
.
Vyberte adresár.
Stlačte
.
Vyberte USB kľúč.
Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

5

Vyčistite databázu.

1. Stlačte
.
2. Stlačte
, aby ste potvrdili vymazanie.
3. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

Tabuľka E-5

Postup ukončenia pracovnej zmeny
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Krok

Postup

6

1. Skontrolujte, ktorým činnostiam údržby
vypršala platnosť.
2. Vykonajte údržbu.

Vykonajte údržbu.

Vykonajte minimálne všetky činnosti údržby
zobrazené červene.
3. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práce End Shift.

7

Skontrolujte stav kyviet.

1. Stlačte
a pokračujte ďalej v sprievodcovi
ukončením práceEnd Shift.

(Tento krok sa netýka obsluhy
ISE.)

8

Vyprázdnite nádobu na odpad.

9

Vyberte reagenčný disk.

1.
2.
3.
4.

Vyprázdnite nádobu na odpad.
Stlačte tlačidlo Waste na potvrdenie.
Doplňte vodu do nádoby na vodu.
Stlačte tlačidlo Water na potvrdenie.

(Tento krok sa netýka obsluhy
ISE.)

10 Ukončite prácu.

Tabuľka E-5

1. Odhláste sa zo systému.
2. Vypnite hlavný prístroj. (Ak nenasleduje ďalšia
pracovná zmena.)

Postup ukončenia pracovnej zmeny

Ak máte v úmysle nepoužívať ISE jednotku dlhšie ako jeden týždeň, mali by ste ju
deaktivovať. To ušetrí ISE tekutiny a zníži opotrebovanie hadičiek. (Pozri Deaktivácia
ISE jednotky na strane E-66.)
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Výmena ISE fliaš s tekutinou
ISE fľaše s tekutinou sú dodávané s čiarovým kódom, ktorý obsahuje informácie o
dátume exspirácie, ktorý je monitorovaný systémom.
Roche odporúča vymieňať ISE fľaše s tekutinou hneď po uplynutí ich dátumu
spotreby. (Ich ikona na obrazovke sa rozsvieti na žlto.)
Viac informácií o stabilite tekutín nájdete v príslušných príbalových letákoch.

Potrebné pomôcky a materiály

o

Fľaša s ISE kalibrátorom alebo ISE referenčným roztokom

o

Utierky

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi
Priamy kontakt s čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi môže zapríčiniť
poranenie.

VAROVANIE

Pri narábaní s takýmito roztokmi dodržiavajte bezpečnostné opatrenia týkajúce sa
narábania s nimi, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a informácie uvedené v
bezpečnostných listoch pre čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.

a Postup výmeny ISE fliaš v analyzátore
1 Skontrolujte, či je systém v režime Standby.
2 Zvoľte Overview >

.

3 Skontrolujte stav ISE fliaš (A).

A

Interpretácia stavu fliaš

ISE senzor referenčného roztoku nezaregistroval žiadne ISE fľaše s
tekutinou. (Operácia sa zastavila.)
Musíte vymeniť fľašu.
Hladina tekutiny vo fľaši je nízka. (Operácia bude pokračovať, pokým jeden
zo senzorov nezistí, že nezostáva žiadna tekutina.)
Dátum spotreby fliaš už uplynul.
Fľašu by ste mali čo najskôr vymeniť.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

4 Stlačte Cal alebo Ref.
Na obrazovke sa objavia detailné informácie o stave fliaš.
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5 Stlačte

.

Systém vás požiada o naskenovanie čiarového kódu fľaše alebo jeho ručné
zadanie.
6 Naskenujte čiarový kód fľaše.
7 Stlačte

.

8 Všimnite si správy na displeji a riaďte sa uvedenými pokynmi.
Ak sa čiarový kód nedá načítať, napíšte ho manuálne.
Keď je skenovací proces ukončený, zobrazí sa správa so žiadosťou o výmenu
fľaše.
9 Otvore ISE kryt.
10 Vyberte adaptér s hadičkou a umiestnite ho na čistú utierku nezanechávajúcu
žmolky.
11 Vyberte fľašu.
12 Odstráňte uzáver novej fľaše.
13 Vložte novú fľašu.
Uistite sa, že ste vložili plnú fľašu.

14 Vložte adaptér s hadičkou.
15 Zatvorte ISE kryt.
16 Na obrazovke stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.

Systém vykoná údržbu Premytie ISE hadičiek a elektród.
17 Stlačte

, aby ste zatvorili okno na čítanie čiarových kódov.

Hlavnú kalibráciu musíte vykonať predtým, ako spracujete objednávky.

18 Na zobrazení so stavom ISE jednotky stlačte

.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami, ktorý vám napovie, kam vložiť ISE roztoky
1 a 2.
19 Umiestnite roztoky ISE 1 a 2 na miesta určené na obrazovke.
20 Stlačte

.

Zobrazí sa záložka Overview.
21 Stlačte

, aby ste vykonali hlavnú kalibráciu.

22 Keď je systém v režime Standby, odstráňte roztoky ISE Solution 1 a 2 z oblasti
vzoriek.
23 Stlačte

.
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Výmena elektród
Roche odporúča vymieňať elektródy, keď dosiahnu dátum exspirácie.
Viac informácií o stabilite elektród nájdete v príslušných príbalových letákoch.

V ISE jednotke sa nachádzajú až tri ión selektívne elektródy a jedna ISE referenčná
elektróda. Postup výmeny je pre všetky elektródy rovnaký.
Ako súčasť vymieňania elektród musí byť vykonaná údržba Servis elektród a hlavná
kalibrácia.
Výmena elektródy zaberie približne 15 minút.
Potrebné pomôcky a materiály

o

ISE kalibrátor indirect/urine (v analyzátore)

o

ISE referenčný roztok (v analyzátore)

o

ISE Deproteinizer

o

ISE Etcher

o

Activator

o

ISE roztok 1

o

ISE roztok 2

o

ISE sodíková elektróda (ak máte v úmysle vymeniť tento typ elektródy)

o

ISE draslíková elektróda (ak máte v úmysle vymeniť tento typ elektródy)

o

ISE chloridová elektróda (ak máte v úmysle vymeniť tento typ elektródy)

o

ISE referenčná elektróda (ak máte v úmysle vymeniť tento typ elektródy)

o

Maketa ISE elektródy (ak máte v úmysle vymeniť tento typ elektródy alebo ak už
neplánujete používať jednu z ión selektívnych elektród)

Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-20. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane E-20.

o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane E-20.
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a Postup výmeny elektród
1 Skontrolujte, či je systém v režime Standby.
2 Zvoľte Overview >

.

Zobrazí sa stav ISE.

A
A

Tlačidlá s názvami elektród

Obrázok E-5

3 Stlačte tlačidlo s názvom elektródy, ktorú chcete vymeniť.
Zobrazia sa detaily o stave elektródy.
4 Stlačte

, aby ste spustili sprievodcu výmenou.

Systém opláchne elektródy s ISE kalibrátorom, aby sa odstránili akékoľvek
zvyšky vzoriek, a následne vysuší všetky elektródy.
Systém vás požiada, aby ste vybrali elektródu. (Uistite sa, že idete vymeniť
elektródu, ktorá je označená na obrazovke.)
5 Otvore ISE kryt.
6 Otvorte viečko bloku elektród.
7 Uvoľnite páku (A).

A

A

Páka

Obrázok E-6

Otočením páky sa uvoľnia elektródy. Je možné, že budete musieť zatlačiť
kotviacu časť oproti páke, aby sa vytvorilo dostatok miesta na odstránenie
elektród.
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8 Vyberte elektródu.
Zdvihnite ju vpredu, aby ste ju odistili a následne ju vytiahnite.

9 Na obrazovke stlačte tlačidlo s názvom elektródy, aby ste potvrdili, že ste
odstránili elektródu.
Budete požiadaný, aby ste naskenovali čiarový kód novej elektródy alebo
manuálne napísali jej ID.
10 Naskenujte čiarový kód elektródy na príbalovom letáku alebo manuálne napíšte
jej ID.
(Ak chcete nainštalovať maketu elektródy, naskenujte jej čiarový kód.)
Systém vás požiada, aby ste vložili novú elektródu.
Pevne stanovená poloha elektródy
Vždy vymeňte elektródu za rovnaký typ alebo za maketu ISE elektródy. (ISE
referenčná elektróda musí byť vždy vymenená za inú ISE referenčnú elektródu.
Maketa ISE elektródy nesmie byť vložená na toto miesto.)
Uloženie čiarového kódu
Čiarový kód elektródy majte uložený na bezpečnom mieste. Budete ho znovu
potrebovať v prípade importu databázy.

11 Vložte novú elektródu.
Posúvajte ju dozadu smerom ku kontaktom a zároveň tlačte smerom dole, kým
nezapočujete cvaknutie.
12 Utiahnite páku.
13 Zatvorte viečko bloku elektród.
14 Na obrazovke stlačte tlačidlo s názvom elektródy, aby ste potvrdili, že ste vložili
elektródu.
(Ak ste vložili maketu elektródy, stlačte tlačidlo s elektródou, ktorú ste nahradili
maketou.)
Na obrazovke sa objavia detailné informácie o elektróde.
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15 Stlačte

.

Ak chcete teraz vymeniť ďalšiu elektródu, stlačte jej tlačidlo a pokračujte s krokom
7.

16 Zatvorte ISE kryt.
17 V ISE okne stlačte

, aby ste pokračovali.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
18 Umiestnite Activator, ISE Deproteinizer, ISE Etcher, ISE roztoky 1 a 2 do oblasti
vzoriek ako je to zobrazené na obrazovke.
19 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie a spustili údržbu.

Systém vykoná údržbu Servis elektród.
20 Stlačte

, aby ste vykonali hlavnú kalibráciu.

O jej ukončení budete informovaní správou na obrazovke.
21 Keď je systém v režime Standby, odstráňte Activator, ISE Deproteinizer, ISE
Etcher, ISE roztoky 1 a 2 z oblasti pre vzorky.
22 Stlačte

.
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Vyčistenie ISE veže mimo prístroj
Ak Manuálne vyčistenie ISE veže neviedlo k požadovanému výsledku, musíte
vybrať ISE vežu a vyčistiť ju.
Čistenie ISE veže mimo prístroj pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Odstránenie ISE veže
2. Namočenie ISE veže do ISE Deproteinizer
3. Vyčistenie a vysušenie ISE veže
4. Nainštalovanie ISE veže
5. Vykonanie údržby Automatické vyčistenie ISE veže.
Potrebné pomôcky a materiály

o

Bavlnené tampóny

o

ISE Deproteinizer

o

Malá sklenená kadička

Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-20. Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť
dôležité:
o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-20.

o

Úraz spôsobený kontaktom s reagenciami a inými pracovnými roztokmi na
strane E-20.

a Postup vyčistenia ISE veže
Odstránenie ISE veže

1 Uistite sa, že je systém v režime Standby.
2 Vypnite prístroj.
3 Presuňte prenosovú hlavicu čo najviac doprava.
4 Otvorte hlavný kryt a ľavú servisnú klapku.

Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

E-37

13 Obsluha ISE

cobas c111

Vyčistenie ISE veže mimo prístroj

5 Odstráňte ISE zbernú nádobu pre pretečenú tekutinu ťahom nahor a zároveň
otáčaním zo strany na stranu.
A

B
C

A

ISE veža

B

ISE zberná nádoba pre pretečenú

C

Zaisťovací prstenec

tekutinu
Obrázok E-7

Zbernú nádobu umiestnite za umývaciu linku.
6 Odstráňte zaisťovací kruh zo základne ISE veže jeho otočením o jednu štvrtinu
proti smeru hodinových ručičiek a následne ho vyzdvihnite cez ISE vežu.
7 Zdvihnite ISE vežu a opatrne odpojte hadičky.
Skontrolujte, či nezostalo nejaké tesnenie pripevnené k ISE veži. Ak áno,
odstráňte ho a vráťte ho na základňu ISE veže.

A

A

Polohy tesnení

Obrázok E-8

Čistenie ISE veže

8 Vyčistite vnútro ISE veže s bavlneným tampónom, aby ste odstránili akékoľvek
viditeľné zrazeniny.
9 Nalejte ISE Deproteinizer do kadičky.
10 Ponechajte ISE vežu v ISE Deproteinizer po dobu asi 5 minút.
(Ak sú vo veži zrazeniny, môžete ju ponechať v roztoku do 30 minút.)
11 Opláchnite ISE vežu deionizovanou vodou a nechajte usušiť.
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Opätovné nainštalovanie ISE
veže

12 Naspäť pripojte hadičky k ISE veži.
13 Uistite sa, že sú obidve tesnenia prítomné a umiestnené na základni veže.
14 Umiestnite ISE vežu na jej základňu.
Spojte dve kolíky na základni s dvoma dierkami v ISE veži.

A

A

A

Spájacie kolíky

Obrázok E-9

15 Nasaďte zaisťovací prstenec.
Uistite sa, že je správne zaistený a pevne ho otočte v smere hodinových ručičiek.
16 Vráťte na pôvodné miesto zbernú nádobu.
17 Zatvorte ľavú servisnú klapku a hlavný kryt.
Dokončenie čistenia

18 Zapnite prístroj.
19 Počkajte, kým prebehne inicializácia.
20 Prihláste sa do systému.
21 Vykonajte údržbu Automatické vyčistenie ISE veže.
e Pozri Automatické vyčistenie ISE veže na strane E-52.
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Úvod

Úvod
Údržba ISE jednotky je integrovaná do údržby hlavného prístroja.
e Všeobecné informácie o vykonávaní údržby nájdete v odseku Prehľad na strane C-5.

Táto kapitola popisuje údržbu, ktorá je špecifická pre ISE.

Údržba ISE a jej intervaly
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené činnosti údržby ISE jednotky spolu s
frekvenciou, ako často musia byť vykonávané.
V najväčšej možnej miere sme sa snažili zaistiť, aby informácie obsiahnuté v tejto
tabuľke boli aktuálne v čase jej vydania. Spoločnosť Roche Diagnostics GmbH si však
vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia ako
súčasť neustáleho vylepšovania produktu.
Činnosti údržby bez definovaných intervalov musia byť vykonávané v konkrétnych
situáciách, napr. počas odstraňovania porúch.
Interval

Činnosť údržby

Žiadny (spustené inou
činnosťou údržby)

Activate Electrodes (Aktivácia elektród)

Žiadny (spustené inou
činnosťou údržby)

Condition ISE Tubing (Kondicionovanie ISE hadičiek)

Žiadny (spustené inou
činnosťou údržby)

Initialize ISE Reference Sensor (Inicializácia senzora ISE
referenčného roztoku)

Žiadny (spustené inou
činnosťou údržby)

Prime ISE Reference and Calib. (Premytie ISE hadičiek a
elektród)

Denne

Daily Prepare Actions (Denná údržba ISE)

Denne

Electrode Service (Servis elektród)

Týždenne

Clean ISE Tower Automatically (Automatické vyčistenie
ISE veže)

Mesačne

Clean ISE Tower Manually (Manuálne vyčistenie ISE
veže)

Mesačne

Initialize ISE Unit (Inicializácia ISE jednotky)

Raz za šesť mesiacov

Replace ISE Unit Tubing (Výmena hadičiek ISE
jednotky)

Raz za šesť mesiacov

Replace ISE Pump Tubing (Výmena hadičiek ISE
pumpy)

Table E-6

Periodicita činností údržby

Viac informácií o dátumoch exspirácie elektród nájdete v príslušných príbalových
letákoch.
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ISE údržba
Bezpečnostné informácie
Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi môže zapríčiniť
poranenie. Pri narábaní s takýmito roztokmi dodržiavajte bezpečnostné opatrenia
týkajúce sa narábania s nimi, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a informácie
uvedené v bezpečnostných listoch pre čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.
Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením
Počas obsluhy sa nedotýkajte pohyblivých častí prístroja.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Nesprávne výsledky z dôvodu nahromadenia sa kontaminantov
Kontaminujúce látky môžu počas činnosti analyzátora prilnieť na ihlu. Následkom toho
môže dôjsť k prenosu stôp analytov alebo reagencií do ďalších vzoriek. Údržbu ihly
vykonávajte hneď ako vyprší jej platnosť. Zabránite tým nameraniu falošných
výsledkov.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora spôsobené prachom a
znečistením
Užívateľ môže ponechať hlavný kryt otvorený, pokiaľ sa systém nachádza v režime
Standby alebo keď je prístroj vypnutý. To môže viesť k nahromadeniu prachu a špiny
vo vyhrievacom kanáli, čo môže následne zapríčiniť zníženie kvality kyviet.
Dbajte na to, aby boli všetky kryty zatvorené. Otvárajte ich len v prípade, ak chcete
vykonať údržbu.
Nesprávne výsledky alebo zastavenie spracovania z dôvodu vynechania údržby
Nevykonávanie povinnej údržby môže viesť k situáciám, kedy systém nemôže
pokračovať v spracovaní objednávok alebo kedy môže dôjsť k nameraniu
nesprávnych výsledkov. Ak je to možné, vykonávajte údržbu vždy, keď jej platnosť
vyprší.
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Nesprávne výsledky alebo zastavenie spracovania z dôvodu nedokončenia
údržby
Údržbu môžete kedykoľvek zrušiť stlačením

.

Ak prerušíte vykonávanie údržby, ktorej platnosť vypršala, musíte ju neskôr vykonať
celú odznova. Jej stav sa nezmení (jej platnosť bude stále exspirovaná).
Ak je to možné, dokončite údržbu bez jej prerušenia.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
VAROVANIE

Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Všetky činnosti údržby spustite na obrazovke. Údržbu nevykonávajte bez
asistencie prístroja. Postup údržby sa zobrazí na obrazovke.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.

Nebezpečenstvo nízkej kvality meraní z dôvodu neadekvátnej kvality vody
Použitie vody neprimeranej kvality môže viesť k nameraniu nesprávnych výsledkov.
Vždy používajte čistenú vodu v kvalite špecifikovanej v odseku Technické
špecifikácie.
Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom
Kontakt s odpadovým roztokom môže viesť k infekcii. Všetky materiály a mechanické
prvky, ktoré sa dostávajú do styku s odpadovým systémom, sú potencionálne
infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vždy, keď je v tomto dokumente použitý termín „čistená voda“ (deionizovaná alebo
destilovaná), musí byť použitá voda minimálne v takej kvalite, v akej je to uvedené v
odseku Technické špecifikácie.
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Denná údržba
f

Utilities > Maintenance > Daily Prepare Actions
Aby došlo k zefektívneniu a uľahčeniu práce obsluhy, sú niektoré denné úkony
údržby zoskupené do jedného bloku údržby. Obsluha nemusí zostávať v blízkosti
prístroja, kým je vykonávaná údržba.
Do bloku dennej údržby patria nasledujúce činnosti, ak ich platnosť vypršala:
o

Inicializácia ISE jednotky

o

Servis elektród

o

Automatické vyčistenie ISE veže

o

Deproteinizácia ihly

Navyše je vykonaná aj hlavná kalibrácia.
Dĺžka údržby

Približne 25 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m ISE Deproteinizer
m Activator
m ISE Etcher
m ISE roztok 1
m ISE roztok 2
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Nesprávne výsledky z dôvodu nahromadenia sa kontaminantov na strane E-44.

a Postup spustenia dennej údržby
1 Pripravte si skúmavky s ISE Deproteinizer, ISE Etcher, Activator, ISE roztokmi 1
a 2.
2 Vyberte údržbu Daily Prepare Actions (Denná údržba ISE).
3 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
4 Stlačte

.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
5 Umiestnite tekutiny na miesta určené na obrazovke.
6 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.

Systém vykoná údržbu.
7 Keď je systém v režime Standby, odstráňte skúmavky.
8 Stlačte

.
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Aktivácia elektród
f

Utilities > Maintenance > Activate Electrodes
Povrch elektród musí byť aktivovaný novým sérom, aby sa namerali správne
potenciály. Elektródy sa môžu poškodiť, ak sa nedostávajú pravidelne do styku so
sérom.

Dĺžka údržby

Približne 4 minúty.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Activator
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

a Postup spustenia aktivácie elektród
1 Zvoľte údržbu Activate Electrodes (Aktivácia elektród).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite Activator do oblasti pre vzorky ako je určené na obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie a spustili údržbu.

O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
6 Vyberte Activator z oblasti pre vzorky.
7 Stlačte

.
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Kondicionovanie ISE hadičiek
f

Utilities > Maintenance > Condition ISE Tubing
Kondicionovanie hadičiek s Activator zabezpečí správny prietok tekutín.

Dĺžka údržby

Približne 3 minúty.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Activator
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

a Postup spustenia kondicionovania ISE hadičiek
1 Zvoľte úkon údržby Condition ISE Tubing.
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite Activator do oblasti pre vzorky ako je určené na obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie a spustili údržbu.

O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
6 Vyberte Activator z oblasti pre vzorky.
7 Stlačte

.
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Inicializácia senzora ISE referenčného roztoku
f

Utilities > Maintenance > Initialize ISE Reference Sensor
Inicializácia senzora ISE referenčného roztoku zabezpečuje včasné zistenie vzduchu
v ISE hadičkách.
Táto údržba je súčasťou údržby Výmena hadičiek ISE jednotky.

Dĺžka údržby

Približne 1 minúta.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Utierky
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

a Postup spustenia inicializácie senzora ISE referenčného roztoku
1 Zvoľte údržbu Initialize ISE Reference Sensor (Inicializácia senzoru ISE
referenčného roztoku).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Prístroj prečerpá ISE referenčný roztok cez ISE hadičky.
Systém vás požiada, aby ste odstránili adaptér s hadičkou z fľaše ISE
referenčného roztoku.
4 Otvore ISE kryt.
5 Odstráňte adaptér s hadičkou z fľaše ISE referenčného roztoku.
o

Pripravte si čistú utierku nezanechávajúcu žmolky.

o

Zdivhnite adaptér s hadičkou a položte ho na utierku.

6 Stlačte

, aby ste potvrdili ukončenie činnosti.

Systém teraz začne inicializovať senzor ISE referenčného roztoku.
Systém vás požiada, aby ste vložili do fľaše ISE referenčného roztoku adaptér s
hadičkou a zatvorili ISE kryt.
7 Vložte adaptér s hadičkou do fľaše ISE referenčného roztoku.
8 Zatvorte ISE kryt.
9 Stlačte

.

Prístroj prečerpá ISE referenčný roztok cez ISE hadičky.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
10 Stlačte

.
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Premytie ISE hadičiek a elektród
f

Utilities > Maintenance > Prime ISE Reference and Calib.
Táto údržba zabezpečí, že v hadičkách nezostanú žiadne stopy po predchádzajúcom
ISE kalibrátore a ISE referenčnom roztoku, čím sa zabráni možným výkyvom
výsledkov meraní.

Dĺžka údržby

Približne 1 minúta.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

Žiadne

Nebezpečenstvá a opatrenia

Žiadne

a Postup spustenia premytia ISE hadičiek a elektród
1 Zvoľte údržbu Prime ISE Reference and Calib. (Premytie ISE hadičiek a
elektród)
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Prístroj najprv prečerpá ISE referenčný roztok a potom ISE kalibrátor cez ISE
hadičky a elektródy.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
4 Stlačte

.
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Servis elektród
f

Utilities > Maintenance > Electrode Service
Elektródy musia byť pravidelne čistené, aby sa zabránilo nahromadeniu usadenín a
aby tak mohol byť udržiavaný efektívny chod ISE jednotky.
Počas tejto údržby je ISE sodíková elektróda leptaná, všetky elektródy sú
deproteinizované a aktivované a hadičky sú kondicionované.

Dĺžka údržby

Približne 9 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m ISE Etcher
m Activator
m ISE Deproteinizer
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

a Postup spustenia servisu elektród
1 Zvoľte údržbu Electrode Service (Servis elektród).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite Activator, ISE Deproteinizer a ISE Etcher do oblasti pre vzorky ako je
určené na obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie a spustili údržbu.

O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
6 Odstráňte Activator, ISE Deproteinizer a ISE Etcher z oblasti pre vzorky.
7 Stlačte

.

Hlavnú kalibráciu musíte vykonať predtým, ako spracujete objednávky.
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Automatické vyčistenie ISE veže
f

Utilities > Maintenance > Clean ISE Tower Automatically
ISE veža musí byť pravidelne čistená, aby sa zaistilo správne fungovanie ISE
jednotky. Čistenie zahŕňa deproteinizáciu a aktiváciu ISE veže.

Dĺžka údržby

Približne 3 minúty.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Activator
m ISE Deproteinizer
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

a Postup spustenia automatického vyčistenia ISE veže
1 Zvoľte údržbu Clean ISE Tower Automatically (Automatické vyčistenie ISE
veže).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite Activator a ISE Deproteinizer do oblasti pre vzorky ako je určené na
obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie a spustili údržbu.

O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
6 Odstráňte Activator a ISE Deproteinizer z oblasti pre vzorky.
7 Stlačte

.
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Manuálne vyčistenie ISE veže
f

Utilities > Maintenance > Clean ISE Tower Manually
Ak je ISE veža zablokovaná, najprv vykonajte údržbu Automatické vyčistenie ISE
veže. Viac informácií je v odseku Automatické vyčistenie ISE veže na strane E-52. Ak
to nepomôže, vykonajte údržbu Manuálne vyčistenie ISE veže. Ak je ISE veža stále
zablokovaná, vyčistite ISE vežu mimo prístroj. (Pozri Vyčistenie ISE veže mimo
prístroj na strane E-37.)

Dĺžka údržby

Približne 6 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m ISE Deproteinizer
m Activator
m Bavlnené tampóny
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

a Postup vyčistenia ISE veže
1 Zvoľte údržbu Clean ISE Tower Manually (Manuálne vyčistenie ISE veže).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite ISE Deproteinizer a Activator do oblasti pre vzorky, ako je určené na
obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie a spustili údržbu.

Najprv je umytá ISE veža.
Prenosová hlavica sa presunie na pravú stranu prístroja.
Systém vás požiada, aby ste otvorili ISE vežu.
6 Otvorte hlavný a následne ľavý servisný kryt.
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7 Vyčistite vnútro ISE veže s bavlneným tampónom, aby ste odstránili akékoľvek
zvyšky ISE Deproteinizer.

8 Zatvorte ľavý servisný a hlavný kryt.
9 Stlačte

, aby ste potvrdili vyčistenie ISE veže.

Najprv je umytá ISE veža.
Prenosová hlavica sa presunie na pravú stranu prístroja.
Systém vás požiada, aby ste otvorili ISE vežu.
10 Otvorte hlavný a následne ľavý servisný kryt.
11 Vyčistite vnútro ISE veže s bavlneným tampónom, aby ste odstránili akúkoľvek
zvyšnú vodu.
12 Zatvorte ľavý servisný a hlavný kryt.
13 Stlačte

, aby ste potvrdili vyčistenie ISE veže.

Najprv je vyčistená a vysušená ISE veža a následne je kondicionovaná s
Activator.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
14 Odstráňte Activator a ISE Deproteinizer z oblasti pre vzorky.
15 Stlačte

.
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Inicializácia ISE jednotky
f

Utilities > Maintenance > Initialize ISE Unit
Inicializácia ISE jednotky používa Activator na kondicionovanie elektród a na
nastavenie senzorov a činnosti pumpy. To zabezpečí správnu prepravu tekutín cez
ISE hadičky.

Dĺžka údržby

Približne 3 minúty.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Activator
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

a Postup spustenia Inicializácie ISE jednotky
1 Zvoľte údržbu Initialize ISE Unit (Inicializácia ISE jednotky).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Zobrazí sa zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite Activator do oblasti pre vzorky ako je určené na obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie a spustili údržbu.

O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
6 Vyberte Activator z oblasti pre vzorky.
7 Stlačte

.
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Výmena hadičiek ISE pumpy
f

Utilities > Maintenance > Replace ISE Pump Tubing
Výmena hadičiek pumpy zabezpečí správnu funkciu ISE pumpy.
Počas Výmeny hadičiek ISE pumpy sú automaticky vykonané nasledujúce údržby:
o

Premytie ISE hadičiek a elektród

o

Inicializácia ISE jednotky

Dĺžka údržby

Približne 10 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Activator
m Spoločnosťou Roche odsúhlasená súprava hadičiek ISE pumpy
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

o

Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom na strane E-45.

a Postup výmeny hadičiek ISE pumpy
1 Zvoľte údržbu Replace ISE Pump Tubing (Výmena hadičiek ISE jednotky).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Na obrazovke sa objaví zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite Activator do oblasti pre vzorky ako je určené na obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.

Hadičky sú vyprázdnené
Systém vás požiada, aby ste vybrali hadičky.
6 Otvore ISE kryt.
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Odstráňte hadičky

7 Otvorte kryt peristaltickej pumpy.

A

A

Kryt peristaltickej pumpy

Obrázok E-10

8 Zatlačte pumpu smerom k zadnej časti prístroja.
9 Uvoľnite dosku s konektormi hadičiek.

A

A

Doska s konektormi

Obrázok E-11

10 Odstráňte súpravu hadičiek ISE pumpy.

A

A

Súprava hadičiek ISE pumpy

Obrázok E-12

Inštalácia hadičiek

Hadičky nainštalujte podľa rovnakého postupu, ale v obrátenom poradí než v akom
ste ich odstránili.
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11 Nasaďte novú súpravu hadičiek cez hlavicu pumpy s doskou s konektormi
otočenou smerom k bloku elektród.
12 Vyrovnajte konektory hadičiek na doske s konektormi hadičiek na ISE jednotke.

13 Opatrne zatvorte kryt peristaltickej pumpy.
Doska s konektormi hadičiek je automaticky zatlačená do konektorov hadičiek na
ISE jednotke.
14 Zatvorte ISE kryt.
15 Stlačte

, aby ste potvrdili ukončenie činnosti.

Systém vykoná najprv údržbu Premytie ISE hadičiek a elektród a následne
údržbu Inicializácia ISE jednotky.
O ukončení týchto činností údržby budete informovaní správou na obrazovke.
16 Vyberte Activator z oblasti pre vzorky.
17 Stlačte

.
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Výmena hadičiek ISE jednotky
f

Utilities > Maintenance > Replace ISE Unit Tubing
Z dôvodu opotrebovania hadičiek činnosťou ISE ventilov, musia byť tieto hadičky
pravidelne vymieňané. Výmena ISE hadičiek zabezpečí správne fungovanie ISE
jednotky.
Počas Výmeny hadičiek ISE jednotky sú automaticky vykonané nasledujúce
údržby:
o

Premytie ISE hadičiek a elektród

o

Inicializácia senzora ISE referenčného roztoku

o

Kondicionovanie ISE hadičiek

o

Inicializácia ISE jednotky

Vždy vymieňajte ISE hadičky len prostredníctvom údržby Výmena hadičiek ISE
jednotky.

Dĺžka údržby

Približne 15 minút.

Predpoklady

Systém musí byť v režime Standby.

Potrebné pomôcky a materiály

m Activator
m Spoločnosťou Roche odsúhlasená súprava hadičiek ISE jednotky
m Utierky
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44.

o

Infekcia spôsobené kontaktom s odpadovým roztokom na strane E-45.

o

Ujma na zdraví alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s
prístrojovým zariadením na strane E-44.

a Postup odstránenie hadičiek ISE jednotky
1 Zvoľte údržbu Replace ISE Unit Tubing (Výmena hadičiek ISE jednotky).
2 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
3 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Na obrazovke sa objaví zoznam s umiestneniami.
4 Umiestnite Activator do oblasti pre vzorky ako je určené na obrazovke.
5 Stlačte

, aby ste potvrdili umiestnenie.

Hadičky sú vyprázdnené
Systém vás požiada, aby ste otvorili kryty.
6 Otvorte hlavný kryt, potom ľavý servisný kryt a nakoniec ISE kryt.
Systém vás požiada, aby ste odstránili adaptéry s hadičkami z ISE fliaš s
roztokmi.
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Odpojenie ISE fliaš s roztokmi

7 Odstráňte adaptéry s hadičkami z ISE kalibrátora a z ISE fliaš s referenčnými
roztokmi.
8 Stlačte

, aby ste potvrdili odstránenie.

Hadičky sú vysušené.
9 Odstráňte hadičky z adaptérov.
Dva adaptéry s hadičkami sú trochu rozdielne, ale postup ich odstránenia je
rovnaký.

A
B

A

Adaptér s hadičkou fľaše ISE

B

Adaptér s hadičkou fľaše ISE kalibrátora

referenčného roztoku
Obrázok E-13

o

Pripravte si utierku.

o

Vyberte adaptér s hadičkou a položte ho na čistú utierku nezanechávajúcu
žmolky.

o

Vyberte hadičku z úchytiek.

o

Stiahnite nástavec z hadičky.

o

Vytiahnite hadičku z vrchu adaptéra.
Adaptér spolu s nástavcom umiestnite na utierku.

Odstránenie uzáverov ventilov
a svoriek

10 Odstráňte uzávery ventilov a svorky z platní s prívodným (B), vstupným (C) a
výstupným (A) ventilom.
A

B

C
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Odstránenie uzáveru ventila a svorky:

Odpojenie hadičiek od ISE veže

o

Uzáver zatlačte horizontálne v smere šípky, preč od výrezu.

o

Zdvihnite ho a položte na stranu.

o

Zdvihnite svorku ventilu a položte ju na stranu.

11 Odpojte hadičky od ISE veže
A

B
C

o

Odstráňte ISE zbernú nádobu pre pretečenú tekutinu (B) ťahom nahor a
zároveň otáčaním zo strany na stranu.
Zbernú nádobu umiestnite za umývaciu linku.

o

Odstráňte zaisťovací kruh (C) zo základne ISE veže jeho otočením o jednu
štvrtinu proti smeru hodinových ručičiek a následne ho vyzdvihnite cez ISE
vežu.

o

Zdvihnite ISE vežu (A). Skontrolujte, či nezostalo nejaké tesnenie pripevnené
k ISE veži. Ak áno, odstráňte ho a vráťte ho na základňu ISE veže.

o

Odpojte hadičky.

Neodstraňujte hadičku pripojenú k spodnej strane mixéra. Jej výmenu vykonáva
servisný technik pri pravidelnej údržbe.
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12 Odtiahnite kryt distribútora tekutín.

A

A

Kryt distribútora tekutín

Obrázok E-14

13 Odpojte hadičky od bloku s elektródami.

A

A

Páka

Obrázok E-15

o

Otvorte kryt bloku s elektródami.

o

Uvoľnite páku.

o

Zdvihnite konektor na strane K elektródy.

o

Odpojte hadičku na strane páky.

o

Zdvihnite konektor k ISE referenčnej elektróde a odpojte hadičku vedúcu k
ISE fľaši referenčného roztoku.

14 Odpojte hadičky napojené na peristaltickú pumpu.
Odstráňte hadičky

15 Zdvihnite ich, pozorne sledujte priebeh jednotlivých hadičiek.
16 Hadičky zlikvidujte. Zaobchádzajte s ním ako s biologicky nebezpečným
odpadom.

Inštalácia nových hadičiek

17 Nainštalujte a spojte hadičky v poradí odporúčanom na ilustrácii na obale súpravy
ISE hadičiek.
Pri inštalácii vykonajte jednotlivé kroky v opačnom poradí ako pri odstraňovaní
položiek.
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a Inštalácia nových hadičiek ISE jednotky
1 Vyberte novú súpravu hadičiek z balenia.
Hadičku, ktorá ma byť pripojená k spodnej časti mixéra, uchovajte. Bude ju
potrebovať servisný technik, ktorý ju vymení pri pravidelnej údržbe.

2 Umiestnite hadičky do ich približných pozícií v ISE jednotke. Pozrite si obrázok
na obale súpravy ISE hadičiek.
Dbajte na to, aby ste neprerezali hadičky, vyhnite sa akýmkoľvek ostrým
predmetom.
3 Hadičky umiestnite tak, aby viedli po správnych trasách.
Dbajte na to, aby ste hadičky nestlačili alebo nezauzlili.
V mieste, kde hadičky vedú okolo ISE senzora referenčného roztoku, ich pevne
zatlačte.
4 Hadičky spojte s ISE vežou a vežu nainštalujte.
5 Po pripojení hadičiek k elektródovému bloku sa pri uťahovaní páky uistite, že
elektródy sú správne namontované. Zatvorte kryt elektródového bloku.
6 Počas pripájania hadičiek ku konektorovému bloku peristaltickej pumpy dbajte
na to, aby ste ich nestočili tak, že sa na nich vytvoria ostré uhly. (Ostré uhly môžu
zhoršiť prietok.)
Vždy vložte konektory hadičiek do nižšieho radu otvorov v konektorovom bloku
pumpy a uistite sa, že ste hadičky úplne zasunuli do konektorov.
A

B

C

D
A

Blok peristaltickej pumpy

C

Žiadne ostré uhly

B

Horný rad konektorov

D

Dolný rad konektorov

Obrázok E-16

7 Nainštalujte všetky svorky a uzávery ventilov. Uistite sa, že ste umiestnili svorky
do správne polohy tak, že kryjú hadičky.
8 Namontujte kryt distribútora tekutín.
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9 Namontujte hadičky do adaptérov flaší s ISE kalibrátorom a ISE referenčným
roztokom.
Dva adaptéry s hadičkami sú trochu rozdielne, ale postup ich inštalácie je
rovnaký.

A
B

A

Adaptér s hadičkou fľaše ISE

B

Adaptér s hadičkou fľaše ISE kalibrátora

referenčného roztoku
Obrázok E-17

o

Hadičku potiahnite cez otvor, ktorý je v rovnakej línii ako úchytky.

o

Vložte nástavec do hadičky.

o

V hornej časti adaptéra ťahajte za hadičku, kým nie je nástavec na úrovni s
koncom adaptéra. Nemalo by tam byť žiadne voľné miesto.

o

Hadičku upevnite pomocou úchytiek.
U adaptéru, ktorý má dve možné polohy zaistenia hadičky pomocou úchytiek,
použite vnútornú polohu.

o

Adaptér s hadičkou vložte do príslušnej fľaše.

10 Zatvorte ISE kryt, potom ľavý servisný kryt a nakoniec hlavný kryt.
11 Stlačte
Kondicionovanie hadičiek

, aby ste potvrdili ukončenie činnosti.

Systém teraz vykoná údržbu Premytie ISE hadičiek a elektród.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
Systém teraz vykoná údržbu Inicializácia senzora ISE referenčného roztoku.
Systém vás požiada, aby ste odstránili adaptér s hadičkou z fľaše ISE
referenčného roztoku.
12 Otvore ISE kryt.
13 Odstráňte adaptér s hadičkou z fľaše ISE referenčného roztoku.
o

Pripravte si čistú utierku nezanechávajúcu žmolky.

o

Zdivhnite adaptér s hadičkou a položte ho na utierku.
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14 Stlačte

, aby ste potvrdili ukončenie činnosti.

Systém teraz začne inicializovať senzor ISE referenčného roztoku.
Systém vás požiada, aby ste vložili do fľaše ISE referenčného roztoku adaptér s
hadičkou a zatvorili ISE kryt.
15 Vložte adaptér s hadičkou do fľaše ISE referenčného roztoku.
16 Zatvorte ISE kryt.
17 Stlačte

.

Prístroj najprv prečerpá ISE referenčný roztok cez ISE hadičky. Potom vykoná
údržbu Kondicionovanie ISE hadičiek a nakoniec údržbu Inicializácia ISE
jednotky.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
18 Vyberte Activator z oblasti pre vzorky.
19 Stlačte

.
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Deaktivácia ISE jednotky
Ak máte v úmysle nepoužívať ISE jednotku dlhšie ako jeden týždeň, mali by ste ju
deaktivovať. To ušetrí ISE tekutiny a zníži opotrebovanie hadičiek.
Táto situácia môže napríklad nastať, ak potrebujete dočasne uzavrieť laboratórium
alebo ak chcete premiestniť prístroj cobas c111 s ISE jednotkou.
Potrebné pomôcky a materiály

m Sklenená kadička
m Deionizovaná voda
m Utierky
Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli ste informáciám uvedeným v odseku
Bezpečnostné informácie na strane E-44.
Nasledujúce výstražné správy sú obzvlášť dôležité:
o

Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi na strane E-44.

o

Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi na
strane E-44

a Postup prípravy ISE údajov
1 Vymažte všetky ISE výsledky vzoriek, kalibrácií a kontrol.
e Pozri Vymazanie výsledkov vzoriek na strane B-96, Vymazanie výsledkov kalibrácie na

strane B-97, Vymazanie výsledkov kontroly kvality na strane B-98.

2 Deaktivujte všetky ISE aplikácie.
e Pozri Aktivovanie a deaktivovanie aplikácií na strane B-141.

3 Vymažte údaje ISE šarže.
e Pozri Zaobchádzanie s údajmi šarže na strane B-100.

a Deaktivácia ISE jednotky
1 Otvore ISE kryt.
2 Odstráňte adaptéry s hadičkami z ISE fliaš s roztokmi.
3 Adaptéry umiestnite do kadičky naplnenej deionizovanou vodou.
4 Odstráňte fľaše a zatvorte viečka.
5 Kadičku umiestnite na miesto, odkiaľ ste odstránili ISE fľaše s roztokmi.
6 Vyberte Utilities > Maintenance > Prime ISE Reference and Calib.
7 Stlačte

.

Na obrazovke sa objavia definície údržby.
8 Stlačte

, aby sa spustila údržba.

Hadičky ISE jednotky sú premyté vodou.
O ukončení tejto údržby budete informovaní správou na obrazovke.
9 Zopakujte kroky 6 až 8.
10 Adaptéry vyberte z kadičky a umiestnite ich na utierky nezanechávajúce žmolky.
11 Zopakujte kroky 6 až 8.
Z hadičiek ISE jednotky sa odvedie voda.
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12 Otvorte kryt peristaltickej pumpy.

A

A

kryt peristaltickej pumpy

Obrázok E-18

13 Zatlačte pumpu smerom k zadnej časti prístroja.
14 Uvoľnite dosku s konektormi hadičiek.

A

A

Doska s konektormi

Obrázok E-19

15 Odstráňte všetky uzávery ventilov a svorky, uložte ich na bezpečné miesto.
e Pozri Odstránenie uzáverov ventilov a svoriek na strane E-60.

16 Zatvorte ISE kryt.
17 Vypnite prístroj.
18 Odpojte ISE jednotku od napájanie zo zásuvky.
19 Zapnite prístroj.
Na záložke Overview sa ISE ikona

deaktivuje (sivá farba).
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týkajúcimi sa jednotky ISE
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Úvod
Efektívne riešenie ťažkostí vznikajúcich pri práci s ISE jednotkou vyžaduje dobré
pochopenie všetkých základných postupov obsluhy. Väčšine bežných problémov sa
môžete vyhnúť, ak budete dodržiavať odporúčané postupy a ak budete efektívne
kontrolovať prevádzkové podmienky.
e Viac informácií o údržbe ISE jednotky je uvedených v odseku ISE údržba na strane E-44.

Informácie o stave ISE jednotky
Užívateľské rozhranie vás informuje o stave ISE jednotky ako celku a o konkrétnych
udalostiach týkajúcich sa hardvéru, softvéru a chemických procesov. Informuje vás
nasledujúcimi spôsobmi:
o

Farebné LED diódy na prístroji vás informujú o tom, kedy otvoriť kryty alebo
umiestniť skúmavky.
e Pozri Koncept farieb na strane A-74.

o

Farba tlačidiel vám napovedá, kedy musíte zasiahnuť.
Význam tlačidla a jeho farby môžete skontrolovať pomocou pomocníka

.

o

Tlačidlá na záložke Overview vás ďalej povedú k podrobnejším informáciám o
stave vybraných procesov a zložiek hardvéru.

o

Správy na obrazovke vám poskytnú informácie o jednotlivých úlohách a
udalostiach.

o

Informáciu o stave a aktivitách jednotky analyzátora sú uvedené v riadku Status.

o

Symboly uvedené spolu s výsledkami vzoriek, kalibrácií a kontrol sú automaticky
vytvorené, ak systém počas spracovania neprešiel úspešne určitými technickými
kontrolami alebo ak výsledok prekročil alebo nedosiahol vopred definované
limity.

Správy
Systém má zabudovaných viacero kontrol. Ak sa zistí nezrovnalosť, vygeneruje sa
výstražná správa. Výstražné správy sa zobrazujú dvoma spôsobmi:
o

Okamžitá reakcia na činnosť vykonanú užívateľom sa zobrazí vo vyskakovacom
okne so správou.

o

Informácie týkajúce sa problému, ktorý sa objavil počas obsluhy, sa zobrazia pod
nadpisom Alarm Monitor (Sledovanie výstrah).

e Viac informácií o výstražných správach nájdete v odseku Sledovanie výstrah na

strane D-6.
Viac informácií o správach prístroja nájdete v odseku Zobrazenie správ na strane D-5.
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Bezpečnosť
Predtým, ako spustíte poradcu pri ťažkostiach, je dôležité, aby ste si prečítali a
porozumeli ste bezpečnostným informáciám uvedeným nižšie.
Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné oznamy uvedené v inštrukciách a uistite sa,
že ste im porozumeli.
Úraz spôsobený kontaktom s pracovnými roztokmi
VAROVANIE

Priamy kontakt s čistiacimi roztokmi alebo inými pracovnými roztokmi môže zapríčiniť
poranenie. Pri narábaní s takýmito roztokmi dodržiavajte bezpečnostné opatrenia
týkajúce sa narábania s nimi, upozornenia uvedené v príbalovom letáku a informácie
uvedené v bezpečnostných listoch pre čistiace prostriedky od Roche Diagnostics.
Infekcie zapríčenené kontaktom s biologicky nebezpečnými materiálmi
Kontakt so vzorkou obsahujúcou materiál ľudského pôvodu môže vyústiť v infekciu.
Všetky materiály a mechanické komponenty, ktoré sa dostávajú do styku so vzorkami
ľudského pôvodu, sú potencionálne infekčné.
o

Počas práce s prístrojom noste ochranné pomôcky. Buďte zvýšene opatrný pri
práci s ochrannými rukavicami, keďže tie môžu byť ľahko prepichnuté alebo
prerezané, čo môže mať za následok infekciu.

o

Ak rozlejete akýkoľvek biologicky materiál, okamžite ho utrite a miesto
vydezinfikujte.

o

Ak sa odpadový roztok dostane do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite ju
opláchnite prúdom vody a vydezinfikujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Úraz alebo poškodenie analyzátora zapríčenené kontaktom s prístrojovým
zariadením
Počas prevádzky prístroja sa nedotýkajte iných častí ako v tomto dokumente
zmienených. Počas obsluhy alebo údržby prístroja postupujte podľa uvedených
pokynov.
Nesprávne výsledky alebo poškodenie analyzátora z dôvodu chybnej obsluhy
Obsluhujúci personál musí mať úplné znalosti o príslušných usmerneniach a normách
ako aj o informáciách a postupoch obsiahnutých v návode na obsluhu.
o

Nevykonávajte obsluhu a údržbu prístroja, pokiaľ ste neboli školení spoločnosťou
Roche Diagnostics.

o

Všetky činnosti údržby spustite na obrazovke. Údržbu nevykonávajte bez
asistencie prístroja. Postup údržby sa zobrazí na obrazovke.

o

Pozorne postupujte podľa pokynov pre údržbu a obsluhu systému, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.

o

Údržbu prístroja, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, prenechajte
vyškolenému servisnému technikovi.

o

Dodržujte štandardné laboratórne prevádzkové postupy, hlavne počas práce s
biologicky nebezpečným materiálom.
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Zoznam ISE symbolov
V tejto časti sú uvedené v abecednom poradí všeobecné a špecifické ISE symboly
spolu s ich popisom.
e Informácie o symboloch, ktoré sa týkajú len meraní absorbancie, sú uvedené v odseku

Zoznam symbolov na strane D-30.
Tam, kde je pri popise symbolu uvedený zoznam doporučených činností, postupujte
podľa zobrazených krokov, až kým nevyriešite problém. Na ďalší krok postúpte až
vtedy, keď ste ukončili predchádzajúci.

>
Význam

ID správy
Priorita
Možná príčina
Odporúčaný zásah

Výsledok vytvorený opakovaným vykonaním testu s rovnakými parametrami
(repeat).
120
32
Užívateľ inicioval opakovanie.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Air Fluid
Význam

ID správy

o

Dĺžka segmentu vzorky bola príliš krátka.

o

Koniec segmentu vzorky nebol zistený. Segmentu vzorky trvá príliš dlho, kým
dosiahne elektródy.

19

Priorita

4

Možná príčina

o

Sú prítomné bublinky vzduchu.

o

ISE veža je upchatá.

o

Dávkovanie pomocou vzorkovej ihly je nepresné.

o

Z ISE hadičiek presakuje kvapalina, sú upchané alebo nie sú kondicionované.

o

Miešanie je príliš silné.

o

Skontrolujte kvalitu vzorky.

o

Skontrolujte skúmavky.

o

Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky kvôli presakovaniu a upchaniu.

o

Zopakujte meranie.

Odporúčaný zásah
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Air Isecal
Význam

ID správy

o

Dĺžka segmentu kalibrátora bola príliš krátka.

o

Koniec segmentu kalibrátora nebol zistený. Segmentu kalibrátora trvá príliš dlho,
kým dosiahne elektródy.

91

Priorita

5

Možná príčina

o

Sú prítomné bublinky vzduchu.

o

Z ISE hadičiek presakuje kvapalina alebo sú upchané.

o

Zaistite, aby bol dostupný ISE kalibrátor v ISE jednotke a skontrolujte hladinu
tekutiny; vymeňte fľašku, ak je to potrebné.

o

Zopakujte meranie.

o

Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na presakovanie tekutín a
upchanie.

Odporúčaný zásah

? Cal
Význam
ID správy
Priorita
Možná príčina

Odporúčaný zásah

Výsledok bol označený kvôli chybnej kalibrácii.
110
29
Kalibrácia bola otázna a výsledok bol z tohto dôvodu označený symbolom, avšak
kalibrácia mohla byť použitá na vypočítanie výsledku (porovnajte s Cal Error, kde
kalibrácia neposkytla použiteľný výsledok).
Skontrolujte a zopakujte kalibráciu, ak je to potrebné.

Cal Error
Význam

Nie sú dostupné žiadne platné kalibračné údaje.

ID správy

43

Priorita

24

Možná príčina

Odporúčaný zásah

Zapríčinené výstrahou, ktorá sa vyskytla počas kalibrácie, pretože kalibrácia
nemohla poskytnúť použiteľný výsledok.
Skontrolujte symboly kalibrácie a vyriešte problém s kalibráciou.

Roche Diagnostics
E-74

Návod na obsluhu · Verzia 3.0

cobas c111

15 Poradca pri ťažkostiach ISE jednotky
Zoznam ISE symbolov

Calc Error
Význam

Chyba výpočtu.
o

Všeobecná chyba výpočtu.

o

Smernica alebo nelineárna kalibračná krivka nemôže byť vypočítaná z dôvodu
chyby kalibrácie.

ID správy

16

Priorita

13

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Kalibrátor je po dátume exspirácie alebo je znehodnotený.

o

Zlé umiestnenie kalibračných skúmaviek.

o

Zopakujte kalibráciu s novými kalibrátormi.

o

Ak boli kalibrátory nesprávne umiestnené, umiestnite ich správne a zopakujte
kalibráciu.

Ise Unstab
Význam
ID správy

Signál z elektród počas merania nebol stabilný.
18

Priorita

6

Možná príčina

o

V meracom segmente sa nachádzajú bubliny vzduchu.

o

Koncentrácia vzorky je príliš nízka (napr. dialyzované vzorky).

o

Hadička ISE referenčného roztoku je upchaná alebo z nej presakuje tekutina.

o

pH vzorky je príliš nízke (napr. pH < 5,5).

o

Jedno alebo viacero tesnení chýba alebo je poškodených.

o

V adaptére fľašky ISE referenčného roztoku sú usadeniny solí alebo je tam
obštrukcia.

o

Elektródy neboli servisované.

o

Dátum exspirácie elektród uplynul alebo je elektróda poškodená.

o

Elektródy a/alebo blok elektród nie je suchý.

o

Predzosilňovač je poškodený.

Odporúčaný zásah

1. Vykonajte údržbu Servis elektród a zopakujte meranie.
2. Zopakujte meranie s vhodnou vzorkou (kde pH > 5,5 a koncentrácia vzorky je v
rozsahu stanovenia), aby ste potvrdili, že ISE modul je v poriadku.
3. Skontrolujte polohu a stav tesnení a vymeňte ich, ak je to nutné.
4. Skontrolujte adaptér fľašky ISE referenčného roztoku, zamerajte sa na usadeniny
solí a upchanie.
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No Fluid
Význam

ID správy

ISE senzor vzorky alebo ISE senzor referenčného roztoku nedetegoval žiadnu
tekutinu. Segmentu vzorky trvá príliš dlho, kým dosiahne elektródy.
68

Priorita

2

Možná príčina

o

Tekutina nebolo napipetovaná.

o

ISE veža je upchatá.

o

Z ISE hadičiek presakuje kvapalina alebo sú upchané.

o

Senzor ISE vzorky je poškodený.

o

ISE elektródy sú upchané alebo nie sú správne namontované.

Odporúčaný zásah

1. Zopakujte meranie.
2. Skontrolujte hadičky kvôli možným zrazeninám.
3. Skontrolujte, či sú ISE elektródy a tesnenia správne nainštalované.
4. Skontrolujte ISE vežu a ISE hadičky kvôli presakovaniu a upchaniu.
5. Zaistite, aby boli dostupné ISE fľašky v ISE jednotke a skontrolujte hladinu
tekutín; vymeňte fľašky, ak je to potrebné.

No Isecal
Význam

ID správy

Senzor ISE vzorky nenašiel žiadny kalibrátor. Segmentu kalibrátora trvá príliš dlho,
kým dosiahne elektródy.
90

Priorita

3

Možná príčina

o

Fľaška ISE kalibrátora nie je dostupná.

o

Z ISE hadičiek presakuje kvapalina alebo sú upchané.

o

Senzor ISE vzorky je poškodený.

Odporúčaný zásah

1. Zopakujte meranie.
2. Zaistite, aby bol dostupný ISE kalibrátor v ISE jednotke a skontrolujte hladinu
tekutiny; vymeňte fľašku, ak je to potrebné.
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Out of Rng
Význam

Smernica (teda napätie v mV) je mimo rozsah.
Smernica konkrétnej elektródy je mimo prijateľného/naprogramovaného rozsahu.

ID správy

20

Priorita

15

Možná príčina

Odporúčaný zásah

Symbol sa objaví pri kalibrácii, pretože:
o

Sú problémy s ISE roztokmi v prístroji.

o

Sú problémy s elektródami alebo ISE jednotkou, ktoré neboli správne
servisované.

o

Hadička ISE referenčného roztoku je upchaná alebo z nej presakuje tekutina.

o

Dávkovanie pomocou ihly je nepresné.

o

Predzosilňovač nepracuje správne.

Ak je označená len jedna kalibrácia:
1. Zopakujte kalibráciu.
2. Zopakujte kalibráciu s novými roztokmi ISE 1 a 2 a vizuálne skontrolujte správny
tok všetkých ISE roztokov a ISE referenčného roztoku.
Ak je označených viacero po sebe idúcich kalibrácií:
1. Zopakujte kalibráciu s novými roztokmi ISE 1 a 2 a vizuálne skontrolujte správny
tok všetkých ISE roztokov a ISE referenčného roztoku.
2. Skontrolujte, či neuplynul dátum exspirácie elektród. Ak je to potrebné, vymeňte
elektródy.
3. Vykonajte údržbu Servis elektród.
4. Vykonajte údržbu Deproteinizácia ihly.
5. Skontrolujte hadičky vedúce k fľaške ISE referenčného roztoku, zamerajte sa na
presakovanie tekutín a upchanie.
6. Ak sú smernice všetkých elektród nulové, vymeňte ISE referenčnú elektródu.
7. Kontaktujte servisného technika.

? QC
Význam
ID správy
Priorita
Možná príčina

Odporúčaný zásah

Výsledok kontroly kvality označený symbolom.
111
30
Posledné meranie kontroly kvality pred týmto meraním bolo označené symbolom.
Závislosť je odvodená z časovej sekvencie.
Skontrolujte meranie kontroly kvality.
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R 1(2.5s)
Význam

Jedna kontrolná hodnota je väčšia než 2,5 smerodajnej odchýlky alebo menšia než 2,5 smerodajnej odchýlky.

ID správy

36

Priorita

28

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Reagencia je znehodnotená (linearita pracovnej krivky sa zhoršila).

o

Jedna kontrola je koncentrovaná alebo znehodnotená.

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.

R 1(3s)
Význam

Jedna kontrolná hodnota je väčšia než 3 smerodajné odchýlky alebo menšia než -3
smerodajné odchýlky.

ID správy

35

Priorita

27

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Je zadaná nevhodná kontrola.

o

Nie sú špecifikované správne kontrolné hodnoty (priemerná hodnota, smerodajná
odchýlka).

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.

>R 2(2s)
Význam

Dva výsledky po sebe idúcich kontrolných meraní sú väčšie než 2 smerodajné
odchýlky.

ID správy

29

Priorita

26

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Kontroly nie sú správne pripravené.

o

Kontroly nie sú správne umiestnené v prístroji.

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.
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Zoznam ISE symbolov

<R 2(2s)
Význam

Dve následné kontrolné merania sú menšie než -2 smerodajné odchýlky.

ID správy

29

Priorita

26

Možná príčina

Odporúčaný zásah

o

Kontroly nie sú správne pripravené.

o

Kontroly nie sú správne umiestnené v prístroji.

1. Zopakujte stanovenie s novým kontrolným materiálom (repeat).
2. Skontrolujte, či bol použitý správny kontrolný materiál.
3. Ak sa symbol znova objaví, skontrolujte stav kalibrácie a reagencií. Zopakujte
stanovenie s novými reagenciami.

> RR
Význam

Nad referenčným rozsahom
Vypočítaná koncentrácia vo vzorke pacienta je väčšia než horný limit očakávaného
rozsahu hodnôt.
nnnnn je skutočná hodnota, s ktorou bola koncentrácia porovnaná.

ID správy

40

Priorita

22

Odporúčaný zásah

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

< RR
Význam

Pod referenčným rozsahom
Vypočítaná koncentrácia vo vzorkách pacientov je menšia než dolný limit
očakávaného rozsahu hodnôt.
nnnnn je skutočná hodnota, s ktorou bola koncentrácia porovnaná.

ID správy

41

Priorita

23

Odporúčaný zásah

Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Seg Fluid
e Pozri Air Fluid.
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Zoznam ISE symbolov

Seg Isecal
e Pozri Air Isecal.

Sol1 F Dev
Význam

Faktor roztoku ISE Solution 1 nebol v očakávanom rozsahu.

ID správy

22

Priorita

18

Možná príčina

Odporúčaný zásah

S kalibráciou sa objaví symbol, pretože:
o

Dávkovanie pomocou ihly je nepresné.

o

ISE veža je upchaná alebo miešanie nebolo dostatočné.

o

Môže to byť spôsobené problémami s hadičkami ISE jednotky, elektródami alebo
ISE jednotka nebola správne servisovaná.

o

ISE kalibrátor je exspirovaný.

o

ISE Solution 1 je exspirovaný.

Ak je označená len jedna kalibrácia:
o

Zopakujte kalibráciu.

Ak je označených viacero po sebe idúcich kalibrácií:
o

Skontrolujte, či je ISE kalibrátor v správnej pozicii.

o

Skontrolujte, či nie je ISE kalibrátor exspirovaný.

o

Skontrolujte, či nie je ISE Solution 1 exspirovaný.

o

Vykonajte údržbu Automatické vyčistenie ISE veže.

o

Vykonajte údržbu Aktivácia elektród.

o

Vykonajte údržbu Deproteinizácia ihly.

o

Vykonajte údržbu Premytie ISE hadičiek a elektród.

o

Skontrolujte, či neuplynul dátum exspirácie elektród. Ak je to potrebné, vymeňte
exspirovanú elektródu a vykonajte údržbu Servis elektród.

o

Skontrolujte hadičky ISE jednotky, zamerajte sa na presakovanie tekutín a
upchanie.

o

Kontaktujte servisného technika.

Roche Diagnostics
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Zoznam ISE symbolov

> Test Rng
Význam

PANIC hodnota nad (horným) technickým limitom.
Výsledok je väčší ako horný limit pre test.

ID správy

26

Priorita

20

Význam

PANIC hodnota pod (dolným) technickým limitom.

< Test Rng

Výsledok je menší ako dolný limit pre test.
ID správy

27

Priorita

21
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Reagovanie na chybové hlásenia

Reagovanie na chybové hlásenia
Všeobecné informácie o chybových hláseniach a sprievodcovi pri ťažkostiach
nájdete v odseku Reagovanie na správy na strane D-46.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje vybrané správy a podáva detailnejšie informácie o
tom ako na ne reagovať.
Správa alebo kód chyby

Položky, ktorých

Možné príčiny

Komentár

Fľaška ISE referenčného
roztoku je prázdna.

Vymeňte fľašku s ISE referenčným roztokom.

sa to týka

[8.xxx.56] ISE senzor
referenčného roztoku zistil
príliš veľké množstvo
vzduchu v ISE hadičkách
počas prepravy ISE
referenčného roztoku.

ISE jednotka

e Pozri Výmena ISE fliaš s tekutinou na

strane E-31.
Presakovanie tekutiny z
hadičiek alebo elektród.

o
o

Skontrolujte, či sú správne zapojené hadičky
ISE jednotky.
Skontrolujte hadičky ISE jednotky,
zamerajte sa na presakovanie tekutín a
upchanie.
e Pozri Výmena hadičiek ISE jednotky na

strane E-59.
o

Skontrolujte, či sú elektródy správne
namontované.
e Pozri Výmena elektród na strane E-33.

[109000567] kód spustený IC ISE jednotka
softvérom zapríčinený
neočakávaným narábaním so
systémom alebo
neočakávanym stavom
systému.

Kryt peristaltickej pumpy je
otvorený alebo nie je
poriadne uzatvorený.

Zatvorte kryt.

Hadičky okolo ISE senzora
referenčného roztoku nie sú
správne nainštalované.

Uistite sa, že sú hadičky správne zatlačené a že
samotné hadičky nie sú stlačené.

Tento problém je spôsobený Vykonajte nasledujúce kontroly:
pretekaním ISE jednotky, ISE o Skontrolujte, či sú správne zapojené hadičky
veža nie je prázdna. Systém
ISE jednotky.
skontroluje, či je veža
o Skontrolujte hadičky ISE jednotky,
prázdna pred dávkovaním.
zamerajte sa na presakovanie tekutín a
upchanie.
o Skontrolujte, či sú elektródy správne
namontované.
o Skontrolujte, či sú všetky uzávery ventilov a
svorky správne nainštalované.
o Skontrolujte, či je kryt peristaltickej pumpy
poriadne uzatvorený.
e Pozri Výmena hadičiek ISE jednotky na

strane E-59.
Obrázok E-20

Odstraňovanie chýb ISE jednotky pomocou správ
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Slovník pojmov
2–dimenzionálny čiarový kód - čistiaci roztok

Slovník pojmov
Tento slovník pojmov obsahuje technické termíny
používané v návode na obsluhu prístrojacobas c111
spolu s ich významom.

Čísla
2–dimenzionálny čiarový kód Typ čiarového kódu
používaného na reagenčných fľaškách, kalibrátoroch a
hárkoch s čiarovými kódmi kontrol. Tieto čiarové kódy,
ktoré používajú symboliku PDF 417, obsahujú viac
informácií ako tradičné lineárne čiarové kódy.

A

B
biologicky nebezpečný Klasifikácia používaná na
identifikovanie materiálu, ktorý predstavuje hrozbu pre
zdravie, napr. materiálu kontaminovaného biologickým
materiálom.

C
carryover Proces, pri ktorom sú látky prenášané do
reakčnej zmesi, do ktorej nepatria.
cieľová hodnota Priemer všetkých hodnôt po
odstránení hodnôt nachádzajúcich sa mimo rozsahu.

absorbančný fotometer Zariadenie, ktoré sa
používa na absorbančné fotometrické merania.
Pozostáva z halogénovej žiarovky, optických častí,
monochromátora (difrakčnej mriežky), predzosilňovača,
filtrov a zoskupení diód. Pozri tiež fotometer

cieľový rozsah Prípustný rozsah výťažnosti analytu v
kontrolnom materiáli.

Activator Sérum používané na pokrytie ISE elektród,
hadičiek a ihly po čistení. (Aktivátor prístroja cobas c111
sa získava zo vzoriek ľudského materiálu. Viac
informácií nájdete v príbalovom letáku Activator.)

CPU Centrálna riadiaca jednotka systému alebo
počítača.

aktivácia Proces kondicionovania elektród s novým
sérom tak, aby boli zmerané správne potenciály.
alfanumerické zoradenie Zoradenie informácií na
výpise alebo obrazovke vo vopred definovanom poradí
podľa písmen alebo číslic.
alikvót Časť vzorky, ktorá je pipetovaná do akejkoľvek
sekundárnej nádobky.
analyt Látka vo vzorke, ktorá má byť stanovená.
analytická jednotka Centrálna analyzačná jednotka
zahŕňajúca chladiacu linku, vyhrievací kanál, rotor a
izoláciu. Nezahŕňa fotometrickú jednotku.
analytický prístroj Zariadenie alebo kombinácia
zariadení, ktoré vykonávajú analytický proces.

cobas Modul in vitro diagnostických systémov od
Roche Diagnostics/Hitachi High-Technologies.

CSF Skratka mozgomiešneho moku. Typ vzorky pre
klinickú analýzu.
cyklus Časový interval prístroja, počas ktorého
prebieha pipetovanie alebo meranie.

Č
čiarový kód Číselný alebo alfanumerický kód
používaný na skúmavkách a reagenčných fľaškách
slúžiaci na identifikovanie vzoriek a reagencií. Sú
dostupné rôzne štandardy čiarových kódov. Pozri tiež typ
čiarového kódu.
činnosť údržby Údržba vykonávaná systémom alebo
obsluhou. Musí byť vykonávaná v pravidelných
intervaloch (napríklad denne, týždenne alebo mesačne),
aby sa zabezpečil spoľahlivý chod analyzátora.
čistiaci roztok Roztok používaný na čistenie ihly.

aplikácia Potrebné látky a metóda na zistenie
parametra. Pozri tiež test.
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DAT - hlavný počítač

D
DAT Skratka testovania na prítomnosť zneužívaných
látok (Drugs of Abuse Testing). Používa sa aj skratka
DAU.
databáza Vymedzená časť počítačovej pamäte, kde sú
uložené a spracovávané všetky dôležité údaje o prístroji,
stanoveniach a pacientoch.

E
E-stopped Stav, ktorý označuje, že systém sa núdzovo
zastavil. Môže to byť spôsobené poruchou hardvéru
alebo preto, že niektoré z bezpečnostných zariadení
spustilo núdzové zastavenie.

F

dátum exspirácie Nazýva sa tiež dátum spotreby.
Koniec doby, počas ktorej Roche Diagnostics garantuje
stabilitu reagencií, kalibrátorov a kontrol.

filter Proces, ktorý zoraďuje údaje pri prezeraní,
dokumentovaní alebo tlačení podľa vopred zadaných
kritérií.

DAU Zneužívané látky v moči (Drug of Abuse in
Urine). Starý termín pre DAT alebo testovanie na
prítomnosť zneužívaných látok (Drugs of Abuse
Testing).

fotometer Zariadenie, ktoré meria intenzitu svetla.
fotometrická jednotka Kompletná fotometrická
zostava, ktorá zahŕňa optické komponenty, napájanie,
predzosilňovač a absorbančný regulátor.

DB Skratka databázy.
DBMS Skratka databázového systému (database
management system).
delenie vzorky Rozdelenie primárnej alebo
sekundárnej vzorky do jedného alebo viacerých
alikvótov.
demografické údaje Údaje týkajúce sa pacienta ako
je meno, dátum narodenia a pohlavie.
detekcia hladiny Kontrola dostatočného množstva
tekutiny v nádobe.
detekcia hladiny tekutín (LLD) Schopnosť
analytického prístroja nájsť hladinu tekutiny pomocou
ihly.
detekcia zrazeniny 1. Zariadenie zabudované do
pipetovacieho systému slúžiace na detekciu zrazenín a
tak zabraňujúce chybnému pipetovaniu.
2. Postup detekcie zrazeniny.
diluent (DIL) Tekutina používaná na zriedenie vzorky.

H
hárok s čiarovými kódmi (barcode transfer
sheet - BTS) Hárok s čiarovými kódmi, ktoré po
načítaní poskytujú analytickému prístroju informácie o
teste, kalibrátore alebo kontrole.
hárok testu Dokument, ktorý obsahuje všetky
informácie potrebné na vykonanie konkrétneho testu na
prístroji.
heslo Forma autentifikácie, ktorá používa tajné údaje
na riadenie prístupu k zdroju.
hlavná kalibrácia Dvojbodová kalibrácia ISE testov s
ISE roztokmi 1 a 2. (Na rozdiel od kalibrácie s
kalibrátorom ISE Calibrator indirect/urine, ktorá je
súčasťou každého ISE merania.)
hlavný počítač 1. Počítač používaný pre celkové
riadenie a kontrolu počítačovej siete.
2. Klinický laboratórny počítač, ktorý ukladá a spracúva
požiadavky a výsledky pacientov. Hlavný počítač môže
komunikovať s analytickými prístrojmi.

dilučný faktor Vopred nastavený riediaci pomer, ktorý
používa analyzátor na vykonanie požadovaného riedenia.
dotyková obrazovka Vstupné zariadenie, ktoré
umožňuje užívateľovi interagovať s počítačom pomocou
dotýkania sa obrazovky.
dynamický rozsah Merací rozsah stanovenia. Tento
rozsah sa pohybuje od dolného detekčného limitu až k
hornému limitu linearity.
Roche Diagnostics
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Slovník pojmov
ID kontroly - kyveta

I
ID kontroly Skrátený názov kontrolného materiálu. ID
kontroly sa používa na zobrazeniach, kde obmedzené
miesto zabraňuje použitiu dlhších názvov.
ID objednávky Súbor alfanumerických údajov, ktoré
bezchybne identifikujú konkrétnu objednávku v
laboratóriu. Je často manuálne napísaný na etikete
vzorky.
ID operátora Alfanumerické identifikačné číslo, ktorú
systém používa na identifikovanie obsluhy.
ID testu Skrátený názov testu. Tento kód sa zobrazuje
na tlačidlách s názvami stanovení, ktoré sa nachádzajú v
ponuke testov.
ID vzorky Súbor alfanumerických údajov, ktoré
bezchybne identifikujú konkrétnu vzorku v rámci celej
organizácie, napr. nemocnice. Používa sa na čiarových
kódoch a je jedinečným identifikátorom používaným pri
komunikácii s laboratórnym informačným systémom.
inicializácia Pracovný režim analyzátora, ktorý sa
aktivuje ihneď po zapnutí a počas ktorého sa prístroj
pripravuje na činnosť.
inštalovanie aplikácií Proces sprístupnenia aplikácie
pre testovanie, ako opak importovania údajov aplikácie,
ktorým sa údaje len uložia do systému.
interval kalibrácie Interval, v akom musí byť
stanovenie pravidelne kalibrované. Zvyčajne sa
nachádza v príbalovom letáku.

J
jednorazový Zvyčajne plastiková špička, nádoba
alebo kyveta, ktorá je znehodnotená po jednom použití.
jednotky Vybrané referenčné množstvo analytu, ktoré
sa používa na porovnávanie množstiev rovnakej veličiny
(napr. mol/L, g/L alebo U/L).

K
kalibrácia Súbor operácií, ktoré za predpísaných
podmienok vyhodnocujú vzťah medzi hodnotami
stanovenými analytickým prístrojom a korešpondujúcimi
známymi hodnotami analytu.
kalibrácia šarže Povinná kalibrácia po vložení novej
šarže reagencií do prístroja.
kalibrátor 1. Materiál známeho zloženia alebo
vlastností, ktorý slúži na kalibráciu analytického
prístroja.
2. Časť testu alebo testovací roztok používaný na
kalibráciu analytického postupu.
komunikácia Výmena údajov medzi rôznymi
počítačmi.
komunikácia s hlavným počítačom Výmena
údajov s laboratórnym informačným systémom (LIS).
kondicionovanie Proces, pri ktorom sérum pretečie
cez obeh tekutín pred meraním elektrolytov.
kontrola Pozri kontrolný materiál.

intervalová kontrola kvality Skrátený postup
vykonania (všetkých) meraní kontroly kvality, ktorých
platnosť vypršala (týka sa kontrol kvality, ktoré musia
byť vykonávané pravidelne.)

kontrola kvality Metódy slúžiace na splnenie
požiadaviek na kvalitu.

ISE Skratka ión selektívnej elektródy.

kontrolné číslo Číslo používané v čiarových kódoch
a softvéri za účelom verifikácie.

ISE referenčná elektróda Elektróda, okolo ktorej
tečie ISE referenčný roztok za účelom nastavenia
elektrického základu na nulu pri ISE meraniach.

kontrolný materiál Materiál používaný na posúdenie
charakteristík celého alebo len časti analytického
postupu. Nazýva sa tiež kontrolná vzorka.

ISE referenčný roztok Roztok KCl tečúci okolo ISE
referenčnej elektródy za účelom nastavenia elektrického
základu na nulu pri ISE meraniach. Taktiež sa nazýva
REF alebo referenčný roztok elektródy.

kontrolný súčet Výsledok matematického postupu
určený na overenie integrity súboru údajov.

IVD Skratka in vitro diagnostiky. Diagnostický postup
vykonávaný mimo živého organizmu so vzorkou telesnej
tekutiny.

kyveta Jednorazová plastová nádoba, do ktorej je
pipetovaná vzorka, reagencie, riediaci roztok a voda, a
kde sa odohráva riedenie pred analytickým spracovaním
a samotná reakcia.
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kyvetová stanica - operátor

kyvetová stanica Časť jednotky analyzátora, kde sú
vkladané a odkiaľ sú vyberané kyvetové segmenty.
kyvetový segment Zásobník na kyvety obsahujúci
10 kyviet.

L
lineárny čiarový kód Konvenčný jednorozmerný
čiarový kód s obmedzenou dátovou kapacitou.
log súbor Súbor údajov, zvyčajne uskladnený v
kontrolnej jednotke, ktorý zaznamenáva aktivitu prístroja
alebo obsluhy, napríklad údržbu.

nádobka na vzorky Malá nádoba určená na vzorky,
kalibrátory a kontrolný materiál. Nádobka na vzorky
môže byť umiestnená buď priamo do oblasti vzoriek
alebo na skúmavky. V porovnaní so skúmavkou je
menšia, čo vedie k tomu, že stačí použiť menšie
množstvo tekutín, čím sa zmenší mŕtvy objem.
názov kontroly Názov kontrolného materiálu,
napríklad PreciControl Universal.
nespracované údaje Nespracované hodnoty získané
počas analytického postupu na prístroji (napr. mVolt
alebo absorbancia).

O
M
manuálne riedenie Riedenie vykonávané
zamestnancami laboratória mimo prístroj pred analýzou,
ktorého cieľom je znížiť koncentráciu analytu vo vzorke.
mŕtvy objem Množstvo zvyšného materiálu vzorky v
skúmavke alebo nádobke.
merací bod Čas, kedy dochádza k interpretácii
absorbancie pre výpočet výsledku.
merací rozsah Rozsah výsledkov, ktoré môžu byť
namerané v teste. Zahŕňa hodnoty od dolného
detekčného limitu k hornému koncu kalibračnej krivky.
meranie kontroly kvality Proces vykonávania testu s
kontrolným materiálom.
Microcup (mikronádoba) Sekundárna malá nádobka
s malým mŕtvym objemom vyrobená spoločnosťou
Hitachi.
minimálny objem vzorky Množstvo potrebné na
všetky požadované stanovenia plus zvyšok vzorky, toto
množstvo je nutné na zabezpečenie bezchybnej aspirácie
vzorky.
monochromatický Absorbančné meranie pri jednej
(primárnej) vlnovej dĺžke.

N
nádobka Pozri nádobka pre vzorku.

objednávka Súbor všetkých testov, ktoré majú byť
vykonané s danou vzorkou.
oblasť vzoriek Oblasť v prístroji, kde sú umiestnené
skúmavky so vzorkami.
odhlásenie Proces ukončenia prístupu k systému.
Nazývaný aj log off alebo log out. Obrátený postup je
známy ako prihlásenie.
odpad Akékoľvek látky vyradené analyzátorom.
Odpad môže byť tekutý alebo pevný.
očakávaná hodnota Výsledok testu, ktorý môže byť
považovaný za normálny výsledok.
očakávaný rozsah Vopred definovaný rozsah
výsledkov stanovenia očakávaný u zadanej skupiny
zdravých pacientov alebo materiálov. Taktiež známy ako
normálny rozsah alebo referenčný rozsah.
opakovanie stanovenia (repeat) Vykonanie toho
istého stanovenia rovnakej vzorky s rovnakým riedením.
opakovanie stanovenia (rerun) Vykonanie toho
istého stanovenia rovnakej vzorky s rozdielnym
riedením.
operačný systém Softvérový program, ktorý
kontroluje všetky základné funkcie počítača (napr.
Windows, Linux a Palm OS).
operátor Osoba, ktorá používa a riadi analytický
prístroj alebo počítačový systém.
Taktiež pozri užívateľ.

nádobka na skúmavke Malá nádobka (napríklad
Hitachi cup) umiestnená navrch primárnej skúmavky so
vzorkou.
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parametre - referenčná elektróda

P
parametre Súbor kritérií alebo zadaní, ktoré sú
definované za účelom upresniť spôsob ako má byť test
vykonaný. Príklady parametrov sú objemy vzorky a
reagencií, inkubačný čas a teplota. Takéto informácie sú
zvyčajne obsiahnuté v zadaniach aplikácie a nemôžu byť
obsluhou zmenené.
pipetovanie Proces aspirácie a výdaju vzorky a
reagencií vykonávaný príslušnou ihlou.
pohybovanie sa v zobrazeniach (scroll)
Posúvanie sa v texte alebo ilustráciách pomocou šípok
(hore, dole, doľava alebo doprava) za účelom zobrazenia
častí súboru alebo zoznamu, ktoré sa nezmestia na
obrazovku.
poloha reagenčného disku Jedna z viacerých
pozícií v reagenčnom disku.

preventívna údržba Súbor činností navrhovaných
systémom, ktoré by mal operátor vykonať, aby zaistil
nerušený chod prístroja (napr. vyprázdnenie nádoby s
odpadom alebo doplnenie reagencií).
priemer Súčet hodnôt vydelený počtom hodnôt.
prihlásenie Postup získania prístupu do systému
vložením užívateľského mena, a ak je to nutné aj hesla.
Nazývaný aj log in. Obrátený postup je známy ako
odhlásenie.
primárna skúmavka Pôvodná skúmavka obsahujúca
vzorku, ktorá bola získaná od pacienta.
Pozri skúmavka.
pripojenie prístroja k hlavnému počítaču
Technický popis, ktorý charakterizuje prenos údajov
medzi hlavným počítačom a analytickým systémom.
profil Užívateľom zadaný súbor testov.

pomerný výsledok Výsledok testu vypočítaný z
výsledkov získaných rôznymi analytickými metódami,
napr. pomer A/B.
pomocník Dokumentácia na zobrazeniach, ktorú si
môže užívateľ vyžiadať. Poskytuje informácie v
závislosti od kontextu zobrazenia.

protokol 1. Norma, ktorá kontroluje alebo umožňuje
spojenie, komunikáciu a prenos údajov medzi dvoma
počítačmi. Protokoly môžu byť implementované
hardvérom, softvérom alebo kombináciou obidvoch.
2. Súbor pravidiel, ktoré ukazujú, ako by mali byť
jednotlivé aktivity uskutočňované.

potenciometrický test Test, v ktorom sú analyty
(napr. Na, K, alebo Cl) merané ión selektívnymi
elektródami.

pruh na boku obrazovky udávajúci polohu Pruh,
ktorý sa objaví na spodku alebo na pravej strane
zobrazenia, ktorého obsah nie je úplne viditeľný.

používateľ Osoba, ktorá používa a riadi analytický
prístroj alebo počítačový systém.
Pozri aj operátor.
pracovný zoznam Správa vygenerovaná analytickým
prístrojom. Pracovný zoznam pomáha používateľovi
zoradením kalibrátorov, kontrol a vzoriek, ktoré sú práve
v oblasti vzoriek.
predvolená hodnota V základe nastavená hodnota
(počiatočné nastavenie).
predvolená kontrola kvality Automatizované
vykonanie viacerých kontrol kvality súčasne po zadaní
objednávky kontroly kvality.

R
RAM Skratka pamäte pre zápis a čítanie (random access
memory). Polovodičové pamäťové zariadenia používané
v počítačoch. Obsah pamäte RAM sa vymaže, keď sa
počítač vypne.
reagencia Zmes chemických látok používaných na
určenie koncentrácie substancie v telesnej tekutine.
reagenčná fľaška Bežná plastová fľaša pre
fotometrické reagencie.
reagenčná stanica Časť jednotky analyzátora, kde sú
vkladané a odkiaľ sú vyberané reagenčné fľašky.

premytie Proces opláchnutia systému, napr. hadičiek s
ISE kalibrátorom a vodou, určený na odstránenie stôp
tekutín, bubliniek vzduchu alebo možných prekážiek.

reagenčný disk Vyberateľné zariadenie, do ktorého
sa vkladajú reagenčné fľašky.

presnosť Zhoda medzi výsledkami nezávislých testov
získanými za predpísaných podmienok.

referenčná elektróda Pozri ISE referenčná
elektróda.
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referenčný rozsah - tlačidlo

referenčný rozsah Pozri očakávaný rozsah.
referenčný roztok Pozri ISE referenčný roztok.
riedenie pred analytickým spracovaním
Riedenie vykonané predtým, ako sú vzorky analyticky
spracované v analyzátore.
ROM Skratka pamäte iba pre čítanie (read-only
memory). Polovodičové pamäťové zariadenia používané
v počítačoch. Obsah pamäte ROM zostáva uložený i po
vypnutí počítača.
rotor Súprava zložená z kyvetového prstenca a
plastového rámu.
rozšírený dynamický rozsah Merací rozsah testu s
najvyšším možným riedením.

S
SD Skratka smerodajnej odchýlky.
sekundárna skúmavka Nádoba na vzorky rôznych
veľkostí, do ktorej sú prenesené alikvóty.

správa V počítačovej terminológii sa používa pre
označenie definovaného súboru alfanumerických údajov,
ktoré prenášajú informácie z počítača do počítača alebo z
analyzátora k obsluhe.
správnosť Absolútna odchýlka výsledku od vopred
definovej cieľovej hodnoty uvedená v percentách alebo
absolútnych jednotkách.
stanovenie 1. špecifický test.
2. Proces merania látky.
STAT Skratka Short Turn Around Time. Termín
používaný v medicíne znamenajúci, že dané vzorky sú
uprednostnené pri spracovaní v laboratóriu.
stav Všeobecný výraz, ktorý sa vzťahuje na aktuálny
stav systému. Môže sa použiť na presnejší popis stavu
dielčích častí systému (napr. stav analyzátora, stav
tlačiarne).
stiahnutie požiadavky Komunikačný proces medzi
počítačom a laboratórnym informačným systémom,
ktorým sú zasielané vopred určené súbory údajov na
základe požiadavky analytického prístroja.
SW Skratka sofvéru.

skener čiarových kódov Zariadenie slúžiace na
načítanie kódu z etikiet vzoriek alebo reagenčných fliaš.

symbol (flag) Slúži na upozornenie obsluhy na
výsledok.

skenovanie Pozri skenovanie čiarového kódu.
skenovanie čiarového kódu Proces načítania
informácií z čiarového kódu do pamäte prístroja.
skúmavka na vzorku Sklenená alebo plastová
nádoba pre tekuté vzorky. Môže mať etiketu s čiarovým
kódom, ktorý môžete použiť na identifikáciu vzorky.
Skúmavka obsahuje jeden typ vzorky.
smerodajná odchýlka Štatistický údaj používaný na
popis miery rozptylu alebo variability distribúcie údajov.
softvér Počítačom riadený program, ktorý spracúva
údaje zadaným spôsobom. Softvér je väčšinou duševným
vlastníctvom dodávateľa softvéru.
spektrofotometer používajúci viacero vlnových
dĺžok Spektrofotometer, v ktorom sú umiestnené
detektory snímajúce viacero vlnových dĺžok.
spotrebný materiál Všeobecne používaný termín pre
položky, ktoré sa použijú počas testovania a ktoré musia
byť pravidelne vymieňané operátorom. Príkladom
spotrebného materiálu je paper v tlačiarni a kyvetové
segmenty.

Š
šípka na posúvanie Šípka na každom konci pruhu na
boku obrazovky, pomocou ktorej sa pohybujete v
zobrazeniach alebo zoznamoch.
štandard Náväzný referenčný materiál používaný na
vytvorenie hlavnej kalibračnej krivky.

T
TAS Skratka Test Application Software (Softvér
aplikácie testu).
TDM Skratka Therapeutic Drug Monitoring
(Monitorovanie koncentrácií liečiv).
test Spustenie analýzy konkrétneho parametra vzorky.
Pozri tiež aplikácia.
tlačidlo Tlačidlá nájdete na rôznych zobrazeniach
alebo vyskakovacích oknách. Môžete sa ich dotknúť za
účelom spustenia nejakej činnosti alebo presunutie sa na
iné zobrazenie.
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tlačidlo odhlásenia - zastavenie vzorkovania

tlačidlo prihlásenia Tlačidlo na získanie prístupu do
systému. Pozri tiež prihlásenie.

validácia Proces kontroly výsledkov alebo údajov ich
porovnaním s definovanými normami alebo rozsahmi v
klinických laboratóriách. Kontrola platnosti môže byť
uskutočnená porovnaním s technickými alebo klinickými
kritériámi.

tlačidlo Štart Tlačidlo určené na spustenie činnosti
systému (stav Operating) a začatie pipetovania vzoriek,
merania a výpočtu výsledku.

všeobecné tlačidlo Umožňuje prístup k zobrazeniam
príslušných tlačidiel. Môže byť kedykoľvek použité.
Napríklad <Štart>, <Stop> alebo <Výstraha>.

tlačidlo Stop Tlačidlo používané na zobrazenie
rôznych možností zastavenia procesu.

vypočítaný výsledok Výsledok testu vypočítaný z
výsledkov získaných rôznymi analytickými metódami,
napr. pomer A/B.

tlačidlo odhlásenia Tlačidlo na ukončenie prístupu
do systému. Pozri tiež odhlásenie.

tlačidlo Výstraha Tlačidlo slúžiace na zobrazenie
výstražných správ.
turn-around-time 1. Čas medzi rozhodnutím vykonať
test a časom, kedy doktor dostane výsledok a môže naň
reagovať.
2. V laboratóriu (Lab-TAT): Čas medzi prijatím vzorky a
zaslaním overeného výsledku.
typ čiarového kódu Typické typy čiarových kódov
používané v IVD priemysle sú Code39, NW7 (Codabar),
ITF a Code 128.
typ kalibrácie Popisuje udalosť, ktorá spúšťa
kalibráciu, napr. zmena šarže a vypršanie intervalu.
typ vzorky Typ vzorky, ktorý môže byť analyzovaný:
sérum, plazma, plná krv alebo moč.

U
údržba Pozri činnosť údržby.
úroveň výstrahy Úroveň, ktorá určuje zdroj a
závažnosť problému. Existujú dve úrovne: upozornenie a
výstraha.
užívateľské prostredie Časť systému vystavená
užívateľovi. V počítačovom systéme príde zvyčajne
používateľ do styku s operačným systémom alebo
aplikačným softvérom. S nimi pracuje využitím
hlavného menu, ikon, stláčaním kláves, klikaním na myš
a pod.

vyskakovacie okno Okno, ktoré obsahuje ďalšie
informácie alebo ďalšie možnosti potrebné pre
vytváranie záznamov alebo rozhodovanie.
výsledok Hodnota oznámená analytickým zariadením
počas alebo po teste vzorky alebo kontroly.
výstraha Vizuálna alebo zvuková výstraha
informujúca o akejkoľvek nezrovnalosti systému.
výstražná správa Správa, ktorá informuje o
nezrovnalosti systému. Môžete si ju pozrieť v okne
Sledovanie výstrah. Pozri tlačidlo Výstraha.
vzorka Všeobecný termín pre kalibrátor, kontrolu a
vzorku.

Z
základná poloha Poloha, do ktorej sa určitá časť
prístroja vráti po vynulovaní. Začiatočná pozícia
mechanizmu.
zálohovanie Ukladanie údajov na externé médium,
akým je napríklad disk alebo páska. Ak sú údaje uložené
na externých médiách znovu potrebné, môžu byť
obnovené zo zálohovanej kópie.
zastavenie vzorkovania Výstraha, ktorá svedčí o
probléme vo vzorkovacom systéme.

V
v analyzátore 1. Technické zariadenie alebo funkcia,
ktorá je súčasťou analytického prístroja, a ktorá ním
môže byť kedykoľvek použitá.
2. Stála dostupnosť reagencií a spotrebného materiálu v
analytickom prístroji.
Roche Diagnostics
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Register
A

B

absorbančný fotometer, A–64
akceptovanie
– výsledkov kalibrácie, B–67
– výsledkov kontroly kvality, B–75
– výsledky kalibrácie, B–67
– výsledky vzoriek, B–58
Aktivácia elektród, údržba, E–47
aktualizácia softvéru, B–117
analýza
– kontrolovanie priebehu, B–45
– vzoriek, B–35
analyzátor
– Pozri, analyzátor
aplikácie, B–139
– aktivácia, B–141
– deaktivácia, B–141
– definície, B–154
– importovanie, B–114, B–139
– inštalácia, B–116, B–141
– nastavenia kalibrácie, B–155
– nastavenia kontrol, B–156
– nastavenia prevodu výsledku, B–159
– nastavenia výpočtov, B–157, B–158
– odinštalovanie, B–145
– príprava, B–142
– všeobecné nastavenia, B–154
– vymazanie, B–146
– zobrazenie, A–113
aplikácie, zobrazenie, A–112
aplikačné kódy, mapovanie, B–165
automatické akceptovanie
– výsledkov kalibrácie, B–65
– výsledkov vzoriek, B–52
– výsledky kontroly kvality, B–73
Automatické vyčistenie ISE veže, údržba, E–52
autorské práva, 2

bezpečnosť, A–3
– bezpečnosť údajov, A–10
– biologicky nebezpečný materiál, A–6
– elektromagnetické zariadenia, A–8
– inštalácia, A–7
– kalibrácia, B–60
– klasifikácia, A–5
– krížová kontaminácia, A–9
– kryty prístroja, A–6
– kvalifikácia obsluhy, A–9
– likvidácia prístroja, A–12
– napájanie, A–8
– nerozpustné prímesy, A–9
– obsluha a údržba, A–6
– obsluha ISE, E–20
– očí, A–6
– odpad, A–7
– počas bežnej obsluhy, B–5
– počas prípravy, B–12
– počas riešenia ťažkostí s jednotkou ISE, E–72
– počas ukončenia práce, B–78
– preprava, A–5
– prestávky obsluhy, A–9
– pri analýze vzoriek, B–35
– pri práci s elektrickým zariadením, A–5
– pri práci s externými nádobami, B–15
– pri práci s kyvetami, B–29
– pri práci s reagenciami, B–22
– pri práci so skenerom čiarových kódov, B–90
– pri údržbe, C–8
– pri vyberaní reagenčného disku, B–88
– pri výmene externých nádob, B–15
– reagencie a iné pracovné roztoky, A–7
– rozliatie, A–10
– schválené súčiastky, A–8
– so symbolmi, D–29
– softvér od iných dodávateľov, A–9
– údržba ISE, E–44
– vykonávanie kontroly kvality, B–69
bezpečnosť očí, A–6
bezpečnosť pri práci s elektrickým zariadením, A–5
bezpečnosť údajov, A–10
biologicky nebezpečný materiál, bezpečnosť, A–6

C
certifikáty, importovanie, B–118
csv súbory, B–84
Roche Diagnostics
Návod na obsluhu · Verzia 3.0

F-11

Register

Č
čiarové kódy
– načítanie reagenčných fľašiek, B–90
– načítanie z listov, B–91
– načítanie zo skúmavky, B–91
– reagenčné fľašky, A–62
– skener, A–62
– vzorky, A–63
Čistenie a dezinfekcia krytov prístroja, údržba, C–20
čistiaci roztok
– kontrola externej fľaše, B–18
– výmena fľaše, B–18

D
databáza
– exportovanie, B–107
– importovanie, B–117
– obnovenie, B–117
– vyčistenie, C–22
dátum a čas, nastavenia, B–172
deaktivácia ISE jednotky, E–66
definície aplikácií, B–154
demografické údaje, pacienti, A–33
denná obsluha, B–3
– tabuľka s prehľadom, A–22
– úvod, A–22
Denná údržba, údržba, E–46
denné zálohovanie, B–83
Deproteinizácia ihly, údržba, C–10
detekcia
– dna skúmavky, A–51
– hladiny tekutín, A–51
detekcia dna, A–51
detekcia dna skúmavky, A–51
detekcia hladiny, A–51
dezinfekcia krytov prístroja, C–20
diagnostika, zobrazenie, A–117
dni údržby, B–173
dopĺňanie
– nádoby na vodu, B–16, B–87
– papiera do tlačiarne, B–125
dotyková obrazovka, prispôsobenie, B–133

E
elektrický prúd
– výpadok, A–8
elektródový blok, E–11
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elektródy
– aktivácia, E–47
– pozícia v bloku, E–35
– údržba, E–51
– výmena, E–33
elektromagnetické zariadenia, bezpečnosť, A–8
export, zobrazenie, A–121
exportovanie
– databázy, B–107
– log súborov, B–113
– údajov diagnostiky, D–53
– výsledkov, B–84
– výsledky, B–108
– záznamu výstražných správ, D–9
externá nádoba na odpad, A–53
extra premývacie cykly
– aktivácia, B–175
– deaktivácia, B–175
– definície, B–176
– importovanie, B–119
– vymazanie, B–175
– zadávanie, B–174
– zobrazenie, A–114

F
farby
– koncept, A–71, A–74
– LED dióda Výstraha, A–83, B–49
– LED diódy, A–43, A–123
– LED diódy ISE jednotky, E–10
– tlačidiel popisujúcich stav prístroja, B–48
– tlačidiel reagencií, B–25
– tlačidiel reprezentujúcich ISE fľaše, E–31
– tlačidiel reprezentujúcich kyvetové segmenty, B–29
– tlačidiel s číslami skúmaviek, B–46
– tlačidiel s názvom testov, B–32
– tlačidlo Cleaner (čistiaci roztok), B–18
– tlačidlo Waste (odpad), B–17
– tlačidlo Water (voda), B–16
– údržba, B–19
filtrovanie, A–78
fľaša s čistiacim roztokom, A–54
fľaše
– ISE tekutiny, E–11
– s čistiacim roztokom, A–54
– výmena ISE, E–23, E–31
fľašky
– externá nádoba na odpad, B–17
– externá nádoba na vodu, B–16, B–87
– externá s čistiacim roztokom, B–18
– externé nádoby s tekutinami, B–15
– reagencie, A–55
– reagencie, špecifikácie, A–68
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fotometer
– prehľad, A–64
– špecifikácie, A–68

G
graf histórie kontroly kvality, zobrazenie, A–104

H
hadičky
– inštalácia pre ISE, E–63
– ISE, E–11
– kondicionovanie, E–48
– odpojenia od prístroja, B–132
– pripojenie k prístroju, B–130
– výmena hadičiek ISE pumpy, E–56
– výmena ISE hadičiek, E–59
hardvér
– prehľad, A–39
– špecifikácie, A–67
heslo
– písanie, B–11
– zmenenie, B–160
história kontroly kvality, B–75
– graf, B–76
– interpretácia, B–75
– zobrazenie, A–103
história zmien, 2
hlavice, prenosová, A–50
hlavná kalibrácia, E–12, E–27

Register

importovanie
– aplikácie, B–139
– aplikácií, B–114
– certifikátov, B–118
– databázy, B–117
– extra premývacích cyklov, B–119
– nastavení miešaní, B–119
– softvéru, B–116
informácie o dokumente, 2
Inicializácia ISE jednotky, údržba, E–55
Inicializácia senzora ISE referenčného roztoku, údržba,
E–49
injekčná striekačka
– hardvér, A–48
– modul, A–48
injekčná striekačka s príslušenstvom, A–48
inštalácia
– aplikácií, B–116, B–141
– hadičiek ISE pumpy, E–56
– hadičkám ISE jednotky, E–63
inštalácia, bezpečnosť, A–7
interná nádrž na odpad, A–52
Intervalová kontrola kvality
– prehľad, B–69
– vykonávanie, B–72
intervaly
– údržba, C–7
– údržba ISE, E–43
inventár
– kontrola súprav fľašiek, B–23, B–102
– vymazanie súprav fľašiek, B–123
– zobrazenie, A–118

Ch
chladenie, reagencie, A–61
chladič reagencií, odstránenie kondenzovanej vody,
B–127
chybové hlásenia, reagovanie na ne, D–46, E–82

I
ID vzorky, A–33
ignorovanie výsledkov kontroly kvality, B–75
ihla
– deproteinizácia, C–10
– hardvér, A–48
– manuálne vyčistenie, C–12
– popis, A–51
– výmena, B–128
import, zobrazenie, A–119
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ISE
– automatické vyčistenie ISE veže, E–52
– hadičky, E–11, E–63
– hadičky pumpy, E–56
– hlavná kalibrácia, E–27
– inštalácia hadičiek, E–63
– inštalácia hadičiek pumpy, E–56
– kalibrácia, E–12
– kalibrátor, premytie s novým kalibrátorom, E–50
– kondicionovanie hadičiek, E–48
– kontrola stavu, E–22
– manuálne vyčistenie veže, E–53
– merací proces, E–7
– meracie režimy, E–6
– nádoby s tekutinami, E–11
– obsluha, E–17
– poradca pri ťažkostiach, E–69
– prehľad, E–5
– premytie s novým kalibrátorom, E–50
– princípy merania, E–7
– príprava systému, E–21
– roztoky, E–8
– senzory, E–11
– sledovanie priebehu, E–25
– standby režim, E–12
– stav, E–71
– symboly, E–73
– údržba, E–41
– veža, E–37, E–52, E–53
– vyčistenie veže mimo prístroj, E–37
– výmena hadičiek, E–59
– výmena hadičiek pumpy, E–56
– zoznam symbolov, E–73
ISE jednotka, E–9
– deaktivácia, E–66
– hlavné komponenty, E–10
– špecifikácie, A–68
ISE senzor referenčného roztoku, inicializácia, E–49
ISE veža, E–11
– automatické vyčistenie, E–52
– manuálne vyčistenie, E–53
– vyčistenie mimo prístroj, E–37

J
jazyk, B–161
– zmenenie, B–162
jazyk užívateľského rozhrania, B–161
– inštalácia, B–162
– odinštalovanie, B–163
– zmenenie, B–162
jednotky
– ISE, E–9
– laboratórne, B–159
– prenosová, A–50

cobas c111

K
kalibrácia
– definície, B–155, B–171
– hlavná ISE kalibrácia, E–12
– ISE, E–12, E–27
– Kontrola za účelom nájdenia tých, ktoré je nutné
vykonať, B–32
– krátky sprievodca, B–61
– najbližšie obdobie, A–30
– naplánovanie, B–98
– počas prípravy, B–31
– predčasná, A–30
– prehľad, A–26
– úvod, A–26
– výber testov, B–63
– vyhodnotenie výsledkov, B–65, B–66
– vykonávanie, B–60
– vymazanie objednávok, B–65
– vymazanie výsledkov, B–97
kalibrácia so vzduchom/vodou, C–26
kalibrácia so vzduchom/vodou, údržba, C–26
kalibrátory
– špecifikácie, A–68
– umiestnenie, B–33, B–63, B–64
klasifikácia bezpečnostných oznamov, A–5
klávesnice, A–76
kódy hlavného počítača
– zobrazenie, A–114
kódy hostiteľského počítača, B–165
komponenty
– ISE jednotka, E–10
– likvidácia, A–12
– prístroj, A–45
koncepty
– farby na obrazovke, A–71, A–74
– kalibrácia, A–26
– sprievodca, A–71
kondenzovaná voda, odstránenie z chladiča reagencií,
B–127
Kondicionovanie ISE hadičiek, údržba, E–48
konektivita, laboratórny informačný systém, A–34
konektory
– prehľad, A–65
– tekutiny, A–49
kontaktné adresy, 3
Kontaktovanie servisného technika, údržba, C–26
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kontrola
– externých nádob s tekutinou, B–15
– fľaše s čistiacim roztokom, B–18
– nádoby na odpad, B–17
– nádoby na vodu, B–16, B–87
– stavu ISE, E–22
– stavu prístroja, B–47
– stavu tlačiarne, D–48
– stavu vzoriek, B–45
– súprav fľašiek, B–23, B–102
– výstražné správy, B–49
kontrola kvality
– definície, B–171
– história, B–75
– Intervalová kontrola kvality, B–69
– kedy je nutná, A–30
– krátky sprievodca, B–70
– Pozri, kontrola kvality.
– Predvolená kontrola kvality, B–69
– prehľad, A–30
– vykonávanie, B–69
– vykonávanie intervalovej kontroly kvality, B–72
– vykonávanie Predvolenej kontroly kvality, B–71
– zoznam, A–102
kontroly
– definície, B–156
– umiestnenie, B–71
korelácie, B–158
krátky sprievodca
– analýza vzoriek, B–36
– ISE prípravná fáza, E–21
– kalibrácia, B–61
– kontrola kvality, B–70
– prípravou, B–13
– ukončením práce, B–79
Krátky sprievodca ukončením práce, B–79
krížová kontaminácia, A–9
kryty
– ISE, E–9
– ISE jednotky, E–9
– prehľad, A–41
– prístroj, A–41
kryty prístroja, čistenie, C–20
kvalifikácia obsluhy, A–9
kyvetové segmenty, A–57
kyvetový prstenec, A–61
kyvety, A–57
– kontrola stavu, B–29
– práca s, A–58
– prstenec, A–61
– segmenty, A–57
– špecifikácie, A–68
– výmena, B–29, B–86

Register

L
laboratórne korelácie, B–158
laboratórny informačný systém
– definície, B–169
– konektivita, A–34
– nastavenia, B–169
LED dióda Výstraha, A–83
LED diódy
– ISE, E–10
– prehľad, A–43
– tabuľka farieb, A–43, A–123
– výstrahy, A–83
licencia, A–11
likvidácia
– odpad, B–87
– prístroja, A–12
listy s čiarovými kódmi, B–91
listy s čiarovými kódmi, načítanie, B–91
log súbory, exportovanie, B–113

M
malé písmo, A–77
Manuálne vyčistenie ihly, údržba, C–12
Manuálne vyčistenie ISE veže, údržba, E–53
mapovanie aplikačných kódov, B–165
meracie režimy, ISE, E–6
merania absorbancie, postup, A–19
merania, špecifikácie, A–67
miešanie reagencií, B–77
– počas prípravy, B–30
motor mixéra, A–51

N
nádoby
– odpad, A–52
– s tekutinami, A–52
– voda, A–53
najbližšie obdobie, A–30
nakladanie s výsledkami
– definície, B–170
napájanie
– požiadavky, A–67
naplánovanie kalibrácií, B–98
narábanie so softvérovými údajmi, špecifikácie, A–68
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nastavenia, B–135, B–160
– dátumu a času, B–172
– dňov údržby, B–173
– extra premývacích cyklov, B–174, B–175, B–176,
B–177
– nakladanie s výsledkami, B–170
– nastavenia kalibrácie, B–171
– nastavenia komunikácie s hostiteľským počítačom,
B–169
– nastavenia kontroly kvality, B–171
– nastavenia práce, B–167
– nastavenia systému, B–171
– prispôsobenie hodnôt absorbancie, B–173
– zmenenie hodnôt, B–137
– zobrazenie, A–110
– zobrazenie nastavení a ich hodnôt, B–137
nastavenia miešaní, B–177
– definície, B–177
– importovanie, B–119
– tlačenie, B–177
nastavenie, definície objednávok, B–38
navigácia, na zobrazeniach, A–74
návod, ako používať, 7
neukončené objednávky, B–81

obsluha
– bezpečnosť, A–6
– kvalifikácia, A–9
– pravidelné prestávky, A–9
– prehľad, B–7
– princípy, A–19
– rutinná, B–3
– rutinná obsluha ISE, E–17
odhlásenie sa, B–89
odinštalovanie aplikácií, B–145
odpad
– bezpečnosť, A–7
– externá nádoba, A–53
– interná nádrž, A–52
– kontrola externej nádoby, B–17
– vyčistenie nádoby, C–17
– vyprázdnenie, B–17, B–87
odpojenie hadičiek od prístroja, B–132
odstránenie uviaznutého papiera, D–48
ochranné známky, 2
okolité podmienky, špecifikácie, A–67
opakovanie stanovení, B–56
opakovanie stanovení s iným riedením, B–57
Overview záložka, A–85

O

P

obal
– reagenčného disku, A–61
objednávky
– ID, A–33
– kontrola neukončených, B–81
– nastavenie, B–38
– poradie spracovania, B–45
– práca s, A–33
– prehľad, A–33
– STAT, B–42
– úvod do práce s, A–33
– vymazanie, B–95
– zadávanie, B–39, B–40
– zadávanie profilov, B–150
– zmenenie, B–43
– zmenenie, ak je skúmavka v analyzátore, B–43
– zoznam, A–99
oblasť vzoriek
– prehľad, A–46
– vyčistenie, C–14
obnovenie databázy, B–117

pamäť, špecifikácie, A–68
panely
– ISE, E–9
– Pozri tiež panely testov.
– prehľad, A–41
panely testov
– priradenie testov ku panelom, B–122
papier, dopĺňanie, B–125
peristaltická pumpa, E–10
písanie
– heslo, B–11
– textu, A–76
– užívateľského mena, B–11
poistky, A–66
– výmena poistiek nízkeho napätia, D–51
– výmena sieťových poistiek, D–49
pomery
– nastavenia výpočtov, B–158
– zadávanie, B–148
pomocník, používanie, 7, A–81
ponuka testov, zobrazenie, A–89
poradca pri ťažkostiach
– hlavný prístroj, D–41
– ISE, E–69
poradie spracovania, B–45, B–147
postupnosť spracovania, B–147
– zobrazenie, A–116
posúvanie sa, A–75
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potvrdenie, výstražné správy, D–9
použitie návodu, 7
používanie
– pomocníka, A–81
používanie pomocníka, 7
používatelia
– vymazanie, B–164
– zadávanie, B–164
– zobrazenie, A–120
poznámka k vydaniu, 2
práca s
– kyvetami, A–58
– objednávkami, A–33
– reagenciami, A–25, A–58
– softvérovými údajmi, A–68
– šaržami, B–100
– výsledkami, A–35
– vzorkami, A–32
práca s reagenciami, prehľad, A–25
práca s výsledkami
– prehľad, A–35
práca so vzorkami, prehľad, A–32
práca, nastavenia, B–167
pracovná zmena
– ukončenie, B–78
– začíname, B–10
pracovné roztoky, bezpečnosť, A–7
pracovný zoznam, A–108
pravidlá miešania
– vymazanie, B–178
pravidlá miešania reagencií
– zobrazenie, A–115
predčasná kalibrácia, A–30
Predvolená kontrola kvality
– prehľad, B–69
– vykonávanie, B–71
prehľad
– bežná obsluha, B–7
– denná obsluha, A–22
– ISE, E–5
– kalibrácia, A–26
– obsluha ISE, E–17
– práca s objednávkami, A–33
– práca s reagenciami, A–25
– práca s výsledkami, A–35
– práca so vzorkami, A–32
– prístroj, A–15, A–17
– správy, A–82, D–5
– sprievodca, A–21
– symboly, D–27
– tlačidlá, A–125
– údržby, C–5
– užívateľské prostredie, A–20, A–71
prehľad vzoriek, zobrazenie, A–87
Premytie ISE hadičiek a elektród, E–50
Premytie obehu tekutín, údržba, C–11

Register

premývacie cykly
– Pozri, extra premývacie cykly
prenos, kontrola výsledkov, B–82
prenosová hlavica, A–50
prenosová jednotka, A–50
prepínanie
– medzi malým a veľkým písmom, A–77
preprava, bezpečnosť, A–5
prevod výsledku, B–159
pridávanie šarží, B–104
prihlásenie sa, B–11
princípy
– ISE meraní, E–7
– kalibrácia, A–26
– meraní absorbancie, A–19
– špecifikácie, A–67
Printer Tool, B–38
priorita, symboly, D–28
pripojenie
– externej fľaše s čistiacim roztokom, B–131
– externej nádoby na odpad, B–131
– externej nádoby na vodu, B–130
príprava
– aplikácií, B–142
– ISE jednotky, E–21
– nových reagenčných diskov, B–119
– reagencií, B–22, B–26
– systém, B–12
Príprava, krátky sprievodca, B–13
prispôsobenie dotykovej obrazovky, B–133
prispôsobenie hodnôt absorbancie, nastavenia, B–173
prístroj
– hlavné komponenty, A–45
– kde používať, A–7
– likvidácia, A–12
– prehľad, A–17
– úvod, A–15
– vlastnosti, A–17
– zapínanie, B–10
profily, B–150
– odstránenie testov, B–151
– pridanie testov, B–150, B–151
– vymazanie, B–151
prvky na displeji, A–73
pumpy, ISE, E–10
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R
reagencie
– bezpečnosť, A–7
– čiarové kódy, A–62
– fľašky, A–55
– chladenie, A–61
– práca s, A–58
– príprava, B–22, B–26
– súprava, A–25
– úvod do práce s, A–25
– vloženie, B–27
– vybranie, B–26
– výmena, B–26
reagenčná súprava, A–25
– kontrola stavu, B–23
– vymazanie z inventára, B–123
reagenčné fľašky, A–55
– načítanie čiarového kódu, B–90
– špecifikácie, A–68
reagenčné šarže
– zobrazenie, B–101
reagenčný disk
– ID, A–60
– navrátenie do správnej pozície, D–52
– obal na skladovanie, A–61
– prehľad, A–60
– príprava, B–119
– vloženie, B–21
– vyberanie, B–88
– vyčistenie, C–14
referenčné rozsahy, pomery, B–158
reštartovanie systému, A–122
riedenia, A–33
rotor
– prehľad, A–59
– vyčistenie, C–10
rozhrania, špecifikácie, A–68
rozhranie
– Pozri užívateľské rozhranie
rozliatie, bezpečnosť, A–10
rozloženie zobrazení, A–72
rozmery, špecifikácie, A–67
rozšírenie zoznamov, A–76
roztoky, ISE, E–8

S
senzory, ISE, E–11
Servis elektród, údržba, E–51
servisný technik, kontaktovanie, C–26
schválené súčiastky, A–8
schválenia, 3
schválenia prístroja, 3
skener, A–62

cobas c111

skener čiarových kódov, A–62, B–90
skrátenie zoznamov, A–76
skratky, 9
skratky použité v návode, 8
skratky, ISE, E–5
skúmavky, A–56
sledovanie
– Pozri, sledovanie výstrah
– priebehu analýzy, B–45
– stavu ISE, E–25
sledovanie výstrah
– prehľad, A–82, D–6
softvér
– aktualizácia, B–117
– importovanie, B–116
softvér od iných dodávateľov, A–9
spracovanie
– zadávanie poradia, B–147
spracovanie, zastavenie, B–50
správy
– prehľad, A–82, D–5
– výstrahy, A–83, D–10
– zobrazenie, A–82, D–5
– zoznam, D–10
sprievodca
– koncept, A–71
– objednávky, B–36
– Príprava, B–15
– ukončením práce, B–82
– úvod, A–21
Sprievodca prípravou Prepare, B–15
standby režim, ISE stav, E–12
stanovenia
– odstránenie z profilu, B–151
– odstránenie zo záložiek, B–123
– opakovanie, B–56
– opakovanie stanovení s iným riedením, B–57
– pridanie k profilu, B–150
– priradenie ku záložkám, B–122
– vykonávanie, B–35
– zadávanie profilov, B–150
stará kalibrácia, A–29
STAT objednávky, B–42
stav
– ISE jednotky, E–71
– kyviet, B–29
– prístroj, B–47
– reagenčných súprav, B–23
– skúmavok, B–45
– standby režim pre ISE, E–12
– systém, A–36
stav externých nádob, zobrazenie, A–97
stav ISE, zobrazenie, A–95
stav kyviet, zobrazenie, A–93
stav reagencií, zobrazenie, A–94
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stav systému
– prehľad, A–36
– zobrazenie, A–96
stav testov, zobrazenie, A–91
stav tlačiarne, kontrola, D–48
súpravy fľašiek
– Pozri reagenčné súpravy
symboly, –8
– prehľad, D–27
– priorita, D–28
– výsledkov absorbancií, D–30
– výsledky ISE, E–73
– zobrazenie detailov, D–27, D–28
systém
– definície, B–171
– Pozri tiež, prístroj.
– prihlásenie sa, B–11
– príprava, B–12
– príprava ISE, E–21
systém obehu tekutín
– prehľad, A–47
– premytie, C–11
systémy
– obehu tekutín, A–47
– Pozri tiež systém, konštrukcia.

Š
šarža kalibrátora, zadávanie, B–106
šarža kontroly, zadávanie, B–104
šarže
– definovanie šarží kalibrátorov, B–152
– definovanie šarží kontrol, B–151
– práca s, B–100
– pridávanie, B–104
– zadávanie, B–104
– zobrazenie detailov použitých tekutinách, B–103
– zobrazenie údajov, B–100, B–101
– zoznam, A–107
špeciálne znaky, A–78
špecifikácie, technické, A–67

Register

T
technické špecifikácie, A–67
tekutiny
– externé konektory, A–49
– fľaše, A–52
– fľaše pre ISE, E–11
– ISE, E–8
– kontrola externých nádob, B–15
– pripojenie externej fľaše s čistiacim roztokom, B–131
– pripojenie nádoby na odpad, B–131
– pripojenie nádoby na vodu, B–130
– výmena ISE fliaš, E–23, E–31
text, písanie, A–76
tlačenie
– nastavenia miešaní, B–177
– prehľad, A–80
– výsledkov vzoriek, B–59
– výstražné správy, D–8
– zastavenie, A–80, B–59
tlačiareň
– doplnenie papiera, B–125
– odstránenie uviaznutého papiera, D–48
– prehľad, A–63
– špecifikácie, A–68
tlačidlá
– prehľad, A–125
– všeobecné, A–73
– výstrahy, A–83
tlačidlo Výstraha, A–83

U
údaje diagnostiky, exportovanie, D–53
údaje šarží, zobrazenie, A–106
údržba
– Aktivácia elektród, E–47
– Automatické vyčistenie ISE veže, E–52
– Čistenie krytov prístroja, C–20
– Denná údržba, E–46
– Deproteinizácia ihly, C–10
– farba úkonov, B–19
– Inicializácia ISE jednotky, E–55
– Inicializácia senzora ISE referenčného roztoku, E–49
– intervaly, C–7
– intervaly pre ISE, E–43
– ISE, E–41
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údržba
– kalibrácia so vzduchom/vodou, C–26
– Kondicionovanie ISE hadičiek, E–48
– Kontaktovanie servisného technika, C–26
– Manuálne vyčistenie ihly, C–12
– Manuálne vyčistenie ISE veže, E–53
– prehľad, C–5
– Premytie ISE hadičiek a elektród, E–50
– Premytie obehu tekutín, C–11
– prístroja, C–5
– Servis elektród, E–51
– Vyčistenie databázy, C–22
– Vyčistenie nádob na odpad a vodu, C–16
– Vyčistenie reagenčného disku, C–14
– Vyčistenie rotora a vyhrievacieho kanálu, C–10, C–30
– vykonávanie, C–6
– vykonávanie počas konca pracovnej zmeny, B–86
– vykonávenie počas prípravy, B–19
– Výmena filtra pritekajúcej vody, C–18
– Výmena hadičiek ISE jednotky, E–59
– Výmena hadičiek ISE pumpy, E–56
– Výmena žiarovky fotometra, C–23
– zobrazenie, A–111
ukončenie práce, B–78
umývacia linka, A–49
uviaznutý papier, odstránenie, D–48
úvod
– Pozri, prehľad
uzávery, A–56
užívateľské meno, písanie, B–11
užívateľské prostredie, prehľad, A–20, A–71

V
veľké písmo, A–77
viečka
– ISE, E–9
– prehľad, A–41
vlastnosti prístroja, A–17
vlnové dĺžky, A–64
vloženie
– reagencií, B–27
– reagenčného disku, B–21, D–52
voda
– dopĺňanie, B–16, B–87
– kontrola externej nádoby, B–16, B–87
– nádoba, A–53
– špecifikácie, A–68
– vyčistenie nádoby, C–16
vodný filter, výmena, C–18
všeobecné tlačidlá, A–73
výber testov, ktoré musia byť nakalibrované, B–63
vyberanie, B–51
– reagenčného disku, B–88
– skúmaviek, B–51
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vyberanie skupiny prvkov zo zoznamu
– Pozri, filtrovanie
vybranie
– reagencií, B–26
vyčistenie
– databázy, C–22
– databázy s výsledkami, B–85
– ISE veže mimo prístroj, E–37
– ISE veže v prístroji, E–53
– nádoby na odpad, C–17
– nádoby na vodu, C–16
Vyčistenie databázy, údržba, C–22
Vyčistenie nádob na odpad a vodu, údržba, C–16
Vyčistenie reagenčného disku a oblasti vzoriek, údržba,
C–14
Vyčistenie rotora a vyhrievacieho kanálu, údržba, C–10
vyhodnotenie
– výsledkov kontroly kvality, B–73
– výsledkov vzoriek, B–52
– výsledky kalibrácie, B–65
vyhrievací kanál, vyčistenie, C–10
výkon, špecifikácie, A–67
vykonávanie
– Intervalovej kontroly kvality, B–72
– kalibrácie, B–60
– kalibrácie počas prípravy, B–31
– kontroly kvality, B–69
– miešania reagencií, B–77
– miešania reagencií počas prípravy, B–30
– predvolenej kontroly kvality, B–71
– stanovení, B–35
– údržby, C–6
vymazanie
– aplikácií, B–146
– objednávok, B–95
– objednávok kalibrácií, B–65
– používateľov, B–164
– pravidiel miešania, B–178
– profilov, B–151
– súprav fľašiek, B–123
– výsledkov kalibrácie, B–97
– výsledkov kontroly kvality, B–98
– výsledkov na konci pracovnej zmeny, B–85
– výsledkov vzoriek, B–96
výmena
– elektród, E–33
– fľaše s čistiacim roztokom, B–18
– ihly, B–128
– ISE fliaš, E–23, E–31
– kyviet, B–29, B–86
– nádoby na vodu, B–16, B–87
– papiera v tlačiarni, B–125
– poistiek nízkeho napätia, D–51
– reagencií, B–26
– sieťových poistiek, D–49
Výmena filtra pritekajúcej vody, údržba, C–18
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Výmena hadičiek ISE jednotky, údržba, E–59
Výmena hadičiek ISE pumpy, údržba, E–56
výmena reagencií, B–26
Výmena žiarovky fotometra, údržba, C–23
výnimočné situácie
– hlavný prístroj, D–44
– ISE jednotka, E–82
vypnutie
– , B–89
vypnutie systému
– možnosť stop, A–122
– ukončenie práce, B–89
výpočet, B–157
– pomery, B–158
vyprázdnenie nádoby na odpad, B–17, B–87
výsledky
– exportovanie, B–84, B–108
– kalibrácia, B–66
– kontrola neakceptovaných výsledkov vzoriek, B–81
– kontrola prenosu, B–82
– práca s, A–35
– symboly, D–25
– tlačenie, B–59
– úvod do práce s, A–35
– vyčistenie databázy na konci pracovnej zmeny, B–85
– vyhodnotenie kontroly kvality, B–73
– vyhodnotenie vzoriek, B–52
– vymazanie výsledkov kalibrácie, B–97
– vymazanie výsledkov kontroly kvality, B–98
– vymazanie vzoriek, B–96
– vzoriek, ak bola vzorka odstránená, B–54
– vzoriek, ktoré sú stále v prístroji, B–53
– vzorky, B–52
– zoznam, A–100
výsledky kalibrácie
– automatické akceptovanie, B–65
– staré, A–29
výsledky kontroly kvality
– automatické akceptovanie, B–73
– vyhodnotenie, B–73
– vymazanie, B–98
výsledky vzoriek
– akceptovanie, B–58
– automatické akceptovanie, B–52
– kontrola neakceptovaných, B–81
– tlačenie, B–59
– vyhodnotenie, B–52
– vyhodnotenie, ak bola vzorka odstránená, B–54
– vyhodnotenie, ak je vzorka stále v prístroji, B–53
– vymazanie, B–96
výstrahy
– kontrola, A–83
– LED, A–83
– LED farby, A–83
– sledovanie, A–82

Register

výstražné správy
– exportovanie záznamu, D–9
– kontrola, A–83
– potvrdenie, D–9
– prehľad, A–83
– reagovanie na, D–7, D–46
– tlačenie, D–8
využitie
– návodu na obsluhu, 2
využitie analyzátora, 7
vzorky
– analýza, B–35
– čiarové kódy, A–63
– kontrola stavu, B–45
– krátky sprievodca, B–36
– načítanie čiarového kódu, B–91
– práca s, A–32
– prehľad, B–51
– špecifikácie, A–67
– úvod do práce s, A–32

W
Workplace záložka, A–98

Z
začíname
– pracovná zmena, B–10
– spracovanie, B–45
– spustenie spracovania, B–45
zadávanie
– objednávok, B–39
– pomerov, B–148
– používateľov, B–164
– šarže kontroly, B–104
– šarží, B–104
– šarží kalibrátorov, B–106, B–152
– šarží kontrol, B–151
zálohovanie, B–83
Záložka Pomocné programy, A–109
záložky, B–122
– odstránenie testov, B–123
– Overview, A–85
– Pomocné programy, A–109
– priradenie testov ku panelom, B–122
– Workplace, A–98
zapínanie
– , B–10
zariadenie na odstránenie plynu zo systémovej vody,
A–46
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zastavenie
– chodu, B–50
– spracovania, B–50
– tlače, A–80
– tlačenie, B–59
zastavenie vzorkovania, A–122
zastavenie, zobrazenie, A–122
záznamy, výstražné správy, D–9
zmenenie
– hesla, B–160
– jazyka užívateľského rozhrania, B–161
– nastavení a ich hodnôt:, B–137
– nastavení používateľov, B–164
– objednávok, B–43
znaky, špeciálne, A–78
zobrazenia
– klávesnice, A–76
– navigácia, A–74
– posúvanie sa, A–75
– prvky na displeji, prehľad, A–73
– rozloženie, A–72
– rozšírenie a skrátenie zoznamov, A–76
– správy, A–82
– výstrahy, A–82
zobrazenie
– aplikácií, A–112
– detailov symbolov, D–27, D–28
– detailov šarží použitých tekutín, B–103
– diagnostiky, A–117
– export, A–121
– extra premývacích cyklov, A–114
– grafu histórie kontroly kvality, A–104
– histórie kontroly kvality, A–103
– importovania, A–119
– inventára, A–118
– kódov hlavného počítača, A–114
– nastavení, A–110
– nastavení a ich hodnôt:, B–137
– ponuky testov, A–89
– postupnosti spracovania, A–116
– používateľov, A–120
– pracovného zoznamu, A–108
– pravidiel miešania reagencií, A–115
– prehľadu vzoriek, A–87
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zobrazenie
– správy, D–5
– stavu externých nádob, A–97
– stavu ISE, A–95
– stavu kyviet, A–93
– stavu reagencií, A–94
– stavu systému, A–96
– stavu testov, A–91
– údajov reagenčných šarží, B–101
– údajov šarže, A–106
– údajov šarží kalibrátorov a kontrol kvality, B–100
– údržby, A–111
– zastavenia spracovania, A–122
– zoznamu aplikácií, A–113
– zoznamu kalibrácií, A–105
– zoznamu kontrol kvality, A–102
– zoznamu nainštalovaných testov, A–108
– zoznamu objednávok, A–99
– zoznamu šarží, A–107
– zoznamu výsledkov, A–100
zodpovednosť, A–11
zoznam
– Abs. symbolov, D–30
– ISE symbolov, E–73
– objednávok, A–99
– rozšírenie a skrátenie, A–76
– šarží, A–107
– výstražné správy, D–10
zoznam akceptovateľných symbolov, úprava, B–165
zoznam kalibrácií, zobrazenie, A–105
zoznam kontrol kvality, zobrazenie, A–102
zoznam nainštalovaných testov, zobrazenie, A–108
zoznam šarží, A–107
zoznam výsledkov, zobrazenie, A–100
zrušenie spracovania, A–122
zvuková signálizácia, A–83, D–6

Ž
žiarovka fotometra, výmena, C–23
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