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Przed przystąpieniem do pracy
Dostępnych jest kilka ważnych źródeł informacji, które pomogą rozpocząć pracę i do których należy odnosić się w celu uzyskania precyzyjnych 
wyników testu. Przed przystąpieniem do użytkowania tego systemu należy przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika oraz ulotkę dołączoną 
do opakowania testu ASPECT-PLUS™ ST2. W niniejszym podręczniku użytkownika należy zwrócić szczególną uwagę na                                  . 

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
F  Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących kontroli zakażeń na wypadek pracy z próbkami krwi i przedmiotami 

stykającymi się z krwią. 
F   Wszystkie części zestawu stykające się z krwią lub osoczem są uznawane za stanowiące zagrożenie biologiczne i mogące 

potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji.
F   W trakcie pracy z tym urządzeniem użytkownicy powinni postępować z zachowaniem standardowych środków ostrożności. Dalsze 

informacje można znaleźć w dokumencie „Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in 
Healthcare Settings 2007”, http: www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html

NUMER SERYJNY czytnika ASPECT Reader:

Dystrybutor, do którego należy zadzwonić w celu zamówienia materiałów eksploatacyjnych 

NAZWA: 

DANE KONTAKTOWE:

W celu ponownego zamówienia materiałów eksploatacyjnych należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Critical Diagnostics:

Nazwa produktu Numer części Opis

Test ASPECT-PLUS ST2 PLUS0001 Test ST2 (20 kaset) z (1) buforem testowym
Czytnik ASPECT Reader READ0001 Pełen system czytnika
Papier do czytnika ASPECT Reader PAP0001 Rolka papieru do czytnika ASPECT Reader (5 rolek)

Kontrole ST2 LQC1111 Płynne kontrole jakości ST2, poziom 1 i poziom 2  
(2 wysokie, 2 niskie)

Elektroniczna kontrola jakości EQC0001 Kaseta EQC do czytnika ASPECT Reader (1 kaseta)

Opis podręcznika użytkownika
WPROWADZENIE zawiera krótki opis funkcji oraz zasadę działania czytnika ASPECT Reader. Zawiera także niektóre podstawowe informacje na 
temat elementów sterowania, np. klawiszy klawiatury i pól wprowadzania danych oraz ich wykorzystania w oprogramowaniu.

INSTALACJA zawiera informacje na temat rozpakowywania i konfiguracji, a także specyfikację czytnika oraz informacje na temat gwarancji.

WSTĘPNA KONFIGURACJA zawiera informacje na temat konfiguracji ogólnych ustawień czytnika, ustawień LIS i ustawień sieciowych, a także 
konfiguracji uprawnień użytkownika oraz przeglądania i/lub drukowania dzienników błędów.

OBSŁUGA zawiera szczegółowe informacje na temat analizy próbek w czytniku ASPECT Reader oraz elementów menu, które można znaleźć 
pod ikoną operatora.

PRZEGLĄDANIE DANYCH zawiera informacje na temat przeglądania wyników pacjenta, a także wyników kontroli jakości płynów i 
elektronicznej kontroli jakości. Rozdział ten zawiera informacje na temat drukowania wyników i przesyłania wyników pacjenta oraz 
elektronicznej kontroli jakości i płynnej kontroli jakości do systemu LIS.

KONTROLE zawiera informacje na temat konfiguracji i analizy kontroli.

KONSERWACJA zawiera informacje na temat rutynowych czynności konserwacyjnych dotyczących czytnika ASPECT Reader.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących czytnika.

OSTRZEŻENIE PRZESTROGA UWAGA
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WPROWADZENIE
Witamy!
Gratulujemy podjęcia decyzji o wykonywaniu testów za pomocą czytnika ASPECT Reader firmy Critical Diagnostics. Niniejszy podręcznik 
użytkownika dostarczy przydatnych informacji na temat wykonywania testów za pomocą tego systemu.

Opis systemu
System czytnika ASPECT Reader to półautomatyczny, biurkowy czytnik przeznaczony do stosowania z kasetowymi oznaczeniami 
immunofluorescencyjnymi przeznaczonymi do diagnostyki in vitro. Dzięki wykorzystaniu techniki oznaczeń immunologicznych przepływu 
bocznego próbki są analizowane za pomocą kasety testowej. Kaseta testowa zawiera radiowy znacznik ID (RFID), który identyfikuje takie 
parametry jak nazwa testu, współczynniki kalibracji, data ważności, typ modułu próbka/odczynnik (SRA). Po wprowadzeniu próbki do kasety 
testowej kaseta ta jest umieszczana w czytniku. Wbudowany skaner sczytuje znacznik RFID i automatycznie przetwarza test. Wbudowane 
oprogramowanie interpretuje i wyświetla wyniki testu na ekranie, skąd można je wydrukować i/lub wyeksportować w postaci elektronicznej.

Informacje na temat testu są przechowywane w znaczniku RFID. Przed wykonaniem testu nie ma konieczności wprowadzania żadnych 
informacji na temat testu.

Przeznaczenie
Czytnik ASPECT Reader to biurkowy instrument przeznaczony do stosowania z kasetą zawierającą oznaczenie immunofluorescencyjne, 
przeznaczone do diagnostyki in vitro i wykorzystujące technikę przepływu bocznego, produkowane przez firmę Critical Diagnostics. Czytnik 
ASPECT Reader przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w profesjonalnym laboratorium. 

Po dodaniu próbki pacjenta do kasety testowej jest ona umieszczana wewnątrz czytnika ASPECT Reader w celu analizy. Czytnik ASPECT 
Reader skanuje pasek testowy i mierzy sygnał fluorescencyjny, przetwarzając wyniki z wykorzystaniem algorytmów właściwych dla metody. 
Czytnik ASPECT Reader wyświetla następnie wyniki testu. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych testów można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania testu. 

Zasady pomiaru
Czytnik ASPECT Reader wykrywa znacznik fluorescencyjny (TF5: wzbudzanie ~ 650 nm; emisja ~ 670 nm) w formacie testu immunologicznego 
przepływu bocznego (LFI). Ustalona ilość próbki zostaje odpipetowana do studzienki próbki w kasecie testowej. Roztwór buforu zostaje 
odpipetowany do drugiej studzienki. Kaseta testowa (nazywana w oprogramowaniu wkładem) jest następnie niezwłocznie wprowadzana do 
czytnika ASPECT Reader w celu analizy. Moduł czytnika wzbudza obszar znacznika fluorescencyjnego w kasecie testowej, a następnie mierzy 
sygnał fluorescencyjny, aby wygenerować ilościowy wynik po przetworzeniu z wykorzystaniem algorytmu krzywej kalibracyjnej. Wynik dla 
analitu wyświetlany jest na ekranie, skąd można go wydrukować i/lub wyeksportować do systemu LIS.

Pola wprowadzania danych
Pola wprowadzania danych to obszary na ekranie, w których wprowadzane są informacje. Na jednym ekranie może znajdować się kilka 
pól wprowadzania danych, jednak w danej chwili można wybrać tylko jedno pole, które będzie aktywne w celu wprowadzania danych. 
Naciśnięcie klawisza numerycznego spowoduje wprowadzenie tego znaku do pola wprowadzania danych. Jeśli liczba znaków w polu zostanie 
przekroczona, wprowadzenie kolejnych nie będzie możliwe do momentu usunięcia innych.

Aby wybrać pole wprowadzania danych, należy przenieść kursor za pomocą przycisków[↑] lub [↓]. Aby przechodzić pomiędzy polami 
tekstowymi po stronie lewej i prawej, należy użyć przycisków [→] lub [←]. Treść pola zostanie podświetlona, aby wskazać, że pole to zostało 
wybrane lub jest aktywne.

Aby usunąć znaki z pola wprowadzania danych, należy zaznaczyć pole za pomocą przycisków [↑] lub [↓], a następnie nacisnąć przycisk [⇐] 

„Usuń” pod klawiszami numerycznymi. Ostatni znak w polu zostanie usunięty.

Tabela specyfikacji systemu
Zasilanie 100-240 VAC, 47-63 Hz, z automatycznym przełączaniem (USA/międzynarodowe),  

maks. 0,9-0,34 A
Wymienne baterie 4x LR6-AA + 6V— 4,16 A
Temperatura otoczenia 15°C–30°C/59°F–86°F

Zakres wilgotności 30–80% wilgotności względnej (bez skraplania przy 15°C); 15–80% wilgotności 
względnej (bez skraplania przy 30°C)

Temperatura w trakcie transportu i przechowywania od -20°C do 60°C
Wilgotność w trakcie transportu i przechowywania 20–85% wilgotności względnej (bez skraplania)
Klawiatura Numeryczna
Wyświetlacz 3,5 in
Waga 6,6 lb (3 kg)
Szerokość ~16 cm (6,3 in)
Głębokość ~24 cm (9,5 in)
Wysokość ~10 cm (3,9 in)
Częstotliwość robocza: częstotliwość radiowa (RF) 13,56 MHz
Moc RF 200 mW

Czytnik ASPECT Reader spełnia postanowienia następujących zharmonizowanych norm WE dotyczących bezpieczeństwa: IEC 61010-1, 
EN 61010-2-101, CSA 61010-1-04, EN61326-1:2002, EN61326-2-6:2006.

FCC ID:YMQ-8048000 To urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Obsługa może odbywać się w następujących warunkach:

1. Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.
3. Zmiany lub modyfikacje, niedozwolone w sposób wyraźny przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą doprowadzić do utraty 

uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu.

Ostrzeżenia, środki ostrożności, ograniczenia
Przed przystąpieniem do użytkowania tego systemu należy przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika oraz instrukcję obsługi testu 
wykonywanego w czytniku ASPECT Reader.

• Do diagnostyki in vitro.
• Do użytku profesjonalnego. 
• Wyniki należy interpretować z uwzględnieniem danych klinicznych oraz wyników innych badań laboratoryjnych.
• Osoby wyznaczone do obsługi tego czytnika muszą przejść przeszkolenie i zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami związanymi 

z użytkowaniem czytnika ASPECT Reader. 
• Czytnika ASPECT Reader nie wolno umieszczać w wodzie.
• Czytnika nie wolno upuszczać ani rzucać nim.
• Z czytnikiem należy pracować po umieszczeniu go na suchej, równej powierzchni.
• Nie poruszać czytnikiem w trakcie wykonywania testu.
• Podłączyć czytnik do uziemionego źródła prądu.
• Czytnik ASPECT Reader zbadano pod kątem zgodności ze wszystkimi zadeklarowanymi normami zgodności dotyczącymi zakłóceń 

elektromagnetycznych i uzyskano wynik pozytywny. Jednakże zastosowanie dodatkowych urządzeń może doprowadzić do wystąpienia 
zakłóceń elektromagnetycznych z czytnikiem. O ile to możliwe, należy zastosować środki ostrożności zmierzające do zminimalizowania 
zakłóceń elektromagnetycznych.

• W trakcie pracy z próbkami pobranymi od pacjenta należy zawsze przestrzegać uniwersalnych środków ostrożności. W trakcie pracy 
z czytnikiem ASPECT Reader i próbkami pobranymi od pacjenta należy zawsze nosić odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne, tj.: 
fartuchy laboratoryjne, bezpudrowe jednorazowe rękawiczki, okulary ochronne itd.

• Zastosowanie niepudrowanych jednorazowych rękawiczek pozwala ograniczyć ryzyko przeniesienia zakażenia w trakcie pracy z próbkami 
pobranymi od pacjenta.

• Wszystkie próbki, kontrole itp. powinny być traktowane jak materiał zakaźny.
• Niewykorzystane odczynniki i odpady należy usuwać zgodnie z przepisami krajowymi, wojewódzkimi i miejscowymi.
• Przed i po wykonaniu testu należy wyczyścić wszystkie powierzchnie robocze.
• Czytnik ASPECT Reader jest przeznaczony do pracy jako system. Charakterystyki jego działania nie ustalono dla wykorzystania systemu 

z innymi materiałami eksploatacyjnymi lub wyposażeniem. 
• Należy zwrócić uwagę, że zainfekowane urządzenia medyczne należy utylizować jak odpady medyczne stanowiące zagrożenie 

biologiczne. Nie można utylizować ich razem ze zużytym sprzętem elektronicznym ani poddawać recyklingowi.
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W niniejszym podręczniku stosowane są następujące symbole:

Symbol Znaczenie

Pojęcie OSTRZEŻENIE używane jest w celu poinformowania użytkownika o sytuacjach lub warunkach, które 
mogą doprowadzić do wystąpienia obrażeń.

Pojęcie PRZESTROGA używane jest w celu poinformowania użytkownika o sytuacjach lub warunkach, które 
mogą doprowadzić do uszkodzenia czytnika ASPECT Reader lub powiązanych elementów.

Wskazuje ostrzeżenia, które nie są bezpośrednio związane z ryzykiem wystąpienia obrażeń, ale dotyczą 
prawidłowego użytkowania czytnika ASPECT Reader lub powiązanych elementów.

UWAGA
Wskazuje informacje, które pozwolą przeprowadzić precyzyjne pomiary dzięki prawidłowemu użytkowaniu 
czytnika ASPECT Reader, a także inne przydatne informacje.

Parametry dotyczące środowiska
Symbol Znaczenie

Specyfikacje robocze:
• Temperatura: 15°C–30°C
• Wilgotność: 30–80% wilgotności względnej (bez skraplania przy 15°C); 15–80% wilgotności względnej  

(bez skraplania przy 30°C)
• Wysokość n.p.m.: 0–2000 m
• Stopień zanieczyszczenia: 2

W celu zapewnienia prawidłowej temperatury roboczej czytnika ASPECT Reader nie wolno umieszczać w pobliżu 
grzejników, bezpośredniego nasłonecznienia, kratek wentylacyjnych, pieców i/lub innego rodzaju źródeł ciepła.

Ostrzeżenia elektryczne
Symbol Znaczenie

Czytnika ASPECT Reader należy używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym i zasilaczem. Czytnik 
ASPECT Reader wolno podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda:
• 100–240 VAC
• 47–63 Hz
• 0,9–0,34 A

Czytnik ASPECT Reader jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. W celu ograniczenia 
ryzyka porażenia prądem elektrycznym po użyciu należy zawsze odłączać zasilacz od źródła prądu.

Zarządzanie danymi
Symbol Znaczenie

Wydruk stanowi formalny dowód wyniku testu. Każdy wynik testu należy wydrukować i wykonać 2 fotokopie. 
Wydrukowane wyniki i obie fotokopie należy umieścić w teczce zawierającej karty obserwacji klinicznej pacjenta. 

Wyniki przechowywane w pamięci czytnika ASPECT Reader są przeznaczone wyłącznie do przechowywania 
tymczasowego w charakterze kopii zapasowej i mogą zostać nadpisane. Pamięć czytnika ASPECT Reader 
przechowuje wyniki 1000 ostatnich testów. Po zapełnieniu pamięci najnowszy wynik testu powoduje 
automatyczne nadpisanie wyniku najstarszego.

Informacje na temat utylizacji
Symbol Znaczenie

F
Ostrzeżenie o zagrożeniu biologicznym 
O ile w ulotce dołączonej do opakowania nie określono inaczej, kasety testowe należy obsługiwać i utylizować 
zgodnie ze standardowymi praktykami dotyczącymi zagrożeń biologicznych.

Przestroga dotycząca urządzenia laserowego
Symbol Znaczenie

Nie zdejmować zewnętrznych paneli czytnika ASPECT Reader w celu uzyskania dostępu do jego wnętrza. Czytnik 
ASPECT Reader zawiera diodę UV wykorzystywaną do sczytywania danych z wkładów testowych. Diody UV nie 
są uznawane za niebezpieczne, o ile użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. 

Ostrzeżenie o zagrożeniu biologicznym
Symbol Znaczenie

F
W trakcie pracy z czytnikiem ASPECT Reader należy przestrzegać uniwersalnych środków ostrożności 
dotyczących bezpieczeństwa, zasad pracy w laboratorium oraz przestrzegać laboratoryjnych procedur roboczych 
dotyczących środków ochrony osobistej (fartuchów, rękawiczek itp.) oraz bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

UWAGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE
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Symbole
Symbole, które mogą być związane z czytnikiem ASPECT Reader:

Symbol Znaczenie

C Znak CE

D Nie używać ponownie

V Urządzenie przeznaczone do diagnostyki in vitro

M Producent

h Numer katalogowy

g Kod serii

r Ograniczenie temperatury

i Patrz instrukcja obsługi

Papier do drukarki

w Chronić przed dostępem światła

p Chronić przed dostępem wilgoci

INSTALACJA
1. Pojemnik transportowy należy ustawić pionowo i otworzyć górne klapy.
2. Otworzyć karton znajdujący się wewnątrz pojemnika transportowego. 

 

UWAGA: w przypadku korzystania z noża ostrze należy wprowadzać na odpowiednią głębokość, aby uniknąć przecięcia elementów 
znajdujących się wewnątrz. 

3. Podnieść przekładkę znajdującą się w górnej części kartonu. Boczne pojemniki w tej przekładce zawierają:
• przewód zasilający
• adaptery do gniazd na terenie USA i poza nim
• zasilacz
• rolkę papieru
• cztery (4) baterie LR6-AA (1,5 V)

4. Wyjąć kolejną przekładkę z kartonu.
5. Wyjąć czytnik, powoli podnosząc go pionowo z opakowania transportowego.
6. Ustawić czytnik na równej powierzchni. Czytnik znajduje się w zamkniętej torebce z tworzywa sztucznego, zawierającej środek osuszający. 

Wyjąć czytnik z torebki z tworzywa sztucznego.
7. Wszystkie materiały opakowaniowe umieścić w pojemniku transportowym w celu przechowania.
8. Sprawdzić zawartość opakowania z przedstawioną poniżej listą transportową:

• Czytnik ASPECT Reader

• Zasilacz zewnętrzny
• Przewód zasilający
• Adapter zasilacza (USA, UE)
• Podręcznik użytkownika czytnika ASPECT Reader
• 1 rolka papieru termicznego

UWAGA: Jeśli czytnik jest przechowywany w temperaturze poniżej 15°C (30°F) i powyżej 32°C (86°F) lub przy wilgotności względnej poniżej 
30% (lub 15% wilgotności względnej przy 30°C) lub powyżej 80%, należy postawić go do osiągnięcia ostatecznej temperatury otoczenia przez 
co najmniej dwie (2) godziny.

Czytnik

Akcesoria

Numer Opis Funkcja

1 Wyświetlacz Wyświetla funkcje 
użytkownika

2 Wysuń Otwiera szufladę kasety
3 Wsuwanie papieru Wsuwa papier do drukarki

4 Menu główne
Anuluje aktualną czynność 
i powoduje powrót do menu 
głównego

5 Przyciski ekranowe Przyciski wielofunkcyjne

6 Strzałki nawigacyjne
Wykorzystywane do 

przemieszczania kursora 
pomiędzy polami danych

7 Klawisze numeryczne Pozwalają wprowadzić 
wybraną cyfrę

8 ⇐ 
Usuwa ostatni wpis 
numeryczny

9 . Dodaje kropkę dziesiętną
10 Osłona rolki papieru Drukarka

11 Szuflada kasety Przytrzymuje kasetę 
w trakcie testu

Numer Opis Nr referencyjny

1 Czytnik ASPECT Reader READ0001-03
2 Przewód zasilający
3 Zasilacz zewnętrzny READ0001-6

4 Adaptery do zasilacza (UE, USA) READ0001-7
5 4 — baterie LR6-AA (1,5 V)

6
Podręcznik użytkownika 
czytnika ASPECT Reader

7 Rolka papieru READ0001-5

8
Elektroniczna kontrola jakości 
(EQC)

3

10

455

1

6

2

7
9 8

11

1
2 3

4

5 6

7
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Tył czytnika

Instalacja
W celu zapewnienia prawidłowej temperatury roboczej czytnika ASPECT Reader nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników,
bezpośredniego nasłonecznienia, kratek wentylacyjnych, pieców i/lub innego rodzaju źródeł ciepła.

Czytnika ASPECT Reader należy używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym i zasilaczem. Czytnik ASPECT Reader wolno 
podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda:

• 100–240 VAC
• 47–63 Hz
• 0,9–0,34 A

1. Czytnik ASPECT Reader umieścić na czystej, suchej i płaskiej powierzchni.  
 

UWAGA: zawsze przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów lub akcesoriów należy upewnić się, że zasilanie czytnika zostało 
odłączone. 

2. Podłączyć zasilacz do przewodu zasilającego.
3. Podłączyć prawidłową wtyczkę adaptera (właściwą dla danego gniazda) do zewnętrznego zasilacza.
4. Wtyczkę zasilacza podłączyć do gniazda znajdującego się z tyłu czytnika (Rysunek 1).

 

5. Podłączyć zewnętrzny zasilacz do gniazda ściennego. Upewnić się, że czytnik jest podłączony do uziemionej linii zasilającej, która 
odpowiada wymogom dotyczącym napięcia, określonym w części tego podręcznika dotyczącym specyfikacji (patrz „Tabela specyfikacji 
systemu” na str. 7).

6. Jeśli czytnik ma zostać podłączony do systemu LIS, do portu LIS należy podłączyć kabel do przesyłu danych (Rysunek 2).

7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, zlokalizowany z tyłu czytnika, aby włączyć zasilanie urządzenia (Rysunek 3). Zostanie 
wyświetlony ekran inicjalizacji.

 

 

 

 

8. Baterie można włożyć w podstawę czytnika w celu uzyskania opcjonalnego źródła zasilania. Patrz „Zasilanie bateryjne” na stronie 49.
9. Zainstalować rolkę papieru w komorze drukarki. Patrz „Wymiana rolki papieru” na stronie 48-49.
10. W czytniku wykonać EQC (elektroniczna kontrola jakości). Patrz „Elektroniczna kontrola jakości (EQC)” na stronie 42-43.

UWAGA: funkcja EQC jest niezbędna w celu sprawdzenia działania wbudowanych elementów optycznych i układów analizatora. EQC należy 
wykonać:
• w przypadku wstępnej konfiguracji czytnika
• po przetransportowaniu lub przeniesieniu czytnika
• zawsze w razie wątpliwości dotyczących sprawności czytnika ASPECT Reader 
• jednorazowo przy rozpoczęciu każdego dnia pracy

11. Informacje dotyczące częstotliwości wykonywania EQC i płynnej kontroli jakości (LQC) można znaleźć w punkcie „Ustawienia KJ” na 
stronie 16-17.

12. Jeśli na wydruku z czytnika mają zostać zamieszone dane laboratorium lub szpitala, należy zapoznać się z punktem „Ustawienia drukarki” 
na stronie 19.

13. Przed przystąpieniem do analizy próbki po raz pierwszy należy zapoznać się z takimi częściami tego podręcznika jak „Obsługa”.
14. Aby wyłączyć zasilanie czytnika, należy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez dwie sekundy. Jeśli czytnik znajduje się 

w trybie czuwania, przed przytrzymaniem przycisku zasilania należy nacisnąć dowolny przycisk.

WSTĘPNA KONFIGURACJA
Menu nadzorującego dostępne jest wyłącznie w celu zalogowania się nadzorującego i zawiera wszystkie funkcje nadzorcze.
Ten rozdział zawiera informacje na temat:

Numer Opis

1 Przewód zasilający w porcie zasilania
2 Przycisk wł./wył.
3 Port LIS
4 Porty USB

5 Port drukarki

PRZESTROGA

RYSUNEK 1

RYSUNEK 2

RYSUNEK 3

3

4
1

2

• ustawić wyświetlaną godzinę i format czasu w czytniku
• wybrać pożądany język czytnika
• wybrać ustawienia KJ dla elektronicznej KJ (EQC)
• wybrać konfigurację transmisji do systemu LIS
• skonfigurować ustawienia drukarki 
• odczytać informacje na temat czytnika (aktualną 

konfigurację sieciową)
• wyeksportować dane do pamięci USB

• ustawić wyświetlaną datę i format daty w czytniku
• wybrać KJ dla KJ płyn. (LQC)
• wybrać konfigurację czasu przerwy
• wybrać konfigurację transmisji do ustawień sieciowych
• dodawać, edytować, usuwać użytkowników
• aktualizować firmware lub języki

Analizuj pacjenta — pozwala analizować próbki pobrane od pacjenta. (Po włączeniu zasilania oprogramowanie przechodzi domyślnie 
do tej ikony.)

LQC (kontrola jakości płyn.) — pozwala przeprowadzić analizę próbek kontrolnych zawsze, jeśli jest to wymagane przez przepisy 
danego laboratorium dotyczące kontroli jakości.

Przejrzyj dane — pozwala przeglądać wyniki pacjenta, wyniki KJ płyn. (LQC), wyniki elektronicznej KJ (EQC) oraz przesyłać wyniki do 
LIS. Uwaga: elementy menu są wyszarzone do momentu, kiedy dostępne będą dane do przeglądania.
EQC (elektroniczna KJ) — pozwala przeprowadzić kontrolę elektroniczną w trakcie konfiguracji, po transporcie lub przeniesieniu 
czytnika; zawsze, jeśli jest to wymagane przez przepisy danego laboratorium dotyczące kontroli jakości; lub w razie wątpliwości 
dotyczących sprawności czytnika ASPECT Reader.

Operator — pozwala przeglądać dzienniki błędów i zmieniać ustawienia operatora, np. formaty czasu i daty oraz język.

Nadzorujący — pozwala uzyskać dostęp do wszystkich funkcji nadzorczych. (Ikona ta jest dostępna wyłącznie dla nadzorującego.)

Menu główne zawiera następujące elementy:

5
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1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] i [↑] lub [↓] należy wybrać ikonę menu nadzorującego na ekranie „Menu główne” (Rysunek 4).

Wyświetlony zostaje ekran nadzorującego (Rysunek 5).

 

Ekran nadzorującego pozwala nadzorującemu:
• ustawić ogólne ustawienia czytnika, np. godzinę, datę, język, ustawienia KJ, tj. częstotliwość KJ i ustawienie czasu przerwy
• dodawać lub usuwać użytkowników i edytować istniejących użytkowników
• przeglądać informacje na temat czytnika, tj. istotne informacje sieciowe
• aktualizować firmware lub języki
• przeglądać i drukować dzienniki błędów urządzenia i obsługi 

Ogólne ustawienia czytnika
1. Za pomocą prawego przycisku ekranowego należy wybrać „Ogólne ustawienia czytnika”. Wyświetlony zostaje ekran „Ustawienia ogólne” 

(Rysunek 6).

Ekran „Ustawienia ogólne” pozwala nadzorującemu:
• ustawić domyślne ustawienia czytnika, np. godzinę, datę, język, ustawienia KJ, tj. częstotliwość KJ i czas przerwy czytnika
• wybrać ustawienia trybu testu
• skonfigurować ustawienia LIS, np. dostępność LIS, adres IP, czas przerwy itd.
• skonfigurować ustawienia sieciowe, np. adres IP i port
• skonfigurować ustawienia drukarki, np. autom. drukowanie i informacje o placówce
 

Język
1. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do menu „Język”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran 

„Język” (Rysunek 7).

 

 

 

 

 

2. Za pomocą przycisków[↑] lub [↓] należy przełączać pomiędzy wymienionymi dostępnymi językami:
• Angielski
• Niemiecki
• Francuski
• Hiszpański
• Włoski

3. Wybrać pożądany język i nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby zaakceptować zmiany lub lewy przycisk ekranowy, aby porzucić zmiany. 
Oba przyciski powodują przeniesienie użytkownika do poprzedniego menu (Rysunek 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia domyślne 
 
 
 
 

Godzina i format czasu 
1. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać opcję „Godzina i format czasu”. Wyświetlony zostaje ekran „Godzina i format czasu” 

(Rysunek 10).

 

2. Aby ustawić format godziny, należy użyć przycisków [←] lub [→] w celu wybrania pożądanego formatu, 12-godzinnego lub 
24-godzinnego.

3. Aby ustawić aktualną godzinę, należy użyć przycisku [↓] w celu uzyskania dostępu do pól tekstowych „Godziny:” i „Minuty:”, a następnie 
wprowadzić pożądaną godzinę za pomocą klawiszy numerycznych.

4. Aby ustawić czas przed południem lub po południu należy użyć przycisków [←] lub [→] w celu wybrania pożądanego formatu.
5. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby zaakceptować godzinę i format czasu lub lewy przycisk ekranowy, aby porzucić zmiany. Oba 

przyciski powodują przeniesienie użytkownika do poprzedniego ekranu (Rysunek 11).

RYSUNEK 5

RYSUNEK 6

RYSUNEK 10

RYSUNEK 4

RYSUNEK 9

Ekran Ustawienia ogólne przechodzi domyślnie do elementu menu „Ustawienia 
domyślne”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony 
zostaje ekran „Ustawienia domyślne” (Rysunek 9).

RYSUNEK 7

RYSUNEK 8

• Polski
• Szwedzki

• Bułgarski
• Słoweński
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 Data i format daty 
1. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do elementu menu „Data i format daty”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. 

Wyświetlony zostaje ekran „Data i format daty” (Rysunek 12).

2. Za pomocą przycisków [↑] lub [↓] należy przełączać pomiędzy wymienionymi dostępnymi formatami daty:
• mm/dd/rrrr
• dd/mm/rrrr

3. Wybrać pożądany format, a następnie użyć przycisku [↓], aby przejść do pól tekstowych „Dzień:”, „Miesiąc:” i „Rok:”.
4. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzić pożądane informacje do pól tekstowych, a następnie nacisnąć prawy przycisk ekranowy, 

aby zaakceptować zmiany lub lewy przycisk ekranowy, aby porzucić zmiany. Oba przyciski powodują przeniesienie użytkownika do 
poprzedniego menu (Rysunek 13).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienia KJ

Ekran Ustawienia KJ pozwala nadzorującemu wprowadzenie częstotliwości KJ dla badania KJ płyn. w dniach oraz częstotliwości KJ dla 
badania elektronicznej KJ (EQC) w godzinach. W polach tekstowych można także wpisać zera, aby ustawić ustawienia KJ na „wył.”.

1. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do elementu menu „Ustawienia KJ”.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Ustawienia KJ (Rysunek 14)

 

3. Za pomocą klawiatury numerycznej czytnika wprowadzić pożądane wartości do pól tekstowych, a następnie nacisnąć prawy przycisk 
ekranowy, aby zaakceptować zmiany lub lewy przycisk ekranowy, aby porzucić wszelkie zmiany czasu. Oba przyciski powodują 
przeniesienie użytkownika do poprzedniego menu (Rysunek 15).

 

 

Konfiguracja czasu przerwy
Ekran Konfiguracja czasu przerwy umożliwia nadzorującemu włączenie lub wyłączenie baterii lub ustawienie limitu czasu do wyłączenia baterii. 
Dostępna jest także opcja „Czas wył. pr. sieciow.”. Opcję tę można ustawić jako „wył.” lub ustawić limit czasu, po upływie którego następuje jej 
wyłączenie. Opcje czasu przerwy wymuszają wyłączenie zasilania czytnika po wybranym okresie czasu, w minutach, po okresie bezczynności 
czytnika, tj. jeśli nie są naciskane żadne przyciski, nie odbywa się pomiar itd.

1. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do elementu menu „Konfiguracja czasu przerwy”.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Konfiguracja czasu przerwy” (Rysunek 16).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Za pomocą klawiatury numerycznej czytnika wprowadzić pożądane czasy do pól tekstowych, a następnie nacisnąć prawy przycisk 
ekranowy, aby zaakceptować zmiany lub lewy przycisk ekranowy, aby porzucić wszelkie zmiany czasu. Oba przyciski powodują 
przeniesienie użytkownika do poprzedniego menu (Rysunek 17).

 

4. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do ekranu „Ustawienia ogólne” (Rysunek 18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb testu
Ekran „Tryb testu” umożliwia nadzorującemu dokonanie wyboru domyślnego trybu czytnika. 

RYSUNEK 15

RYSUNEK 14

RYSUNEK 11

RYSUNEK 12

RYSUNEK 13

RYSUNEK 16

RYSUNEK 18

RYSUNEK 17
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1. W menu Ustawienia ogólne należy użyć przycisku [↓], aby wybrać/podświetlić element menu „Tryb testu”.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran Ustawienia trybu testu (Rysunek 19).

 

3. Za pomocą przycisków [←] lub [→] należy zaznaczyć pożądaną opcję „Tryb domyślny” oraz opcję „Tryb tymczasowy dozwolony”.
4. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby zaakceptować informacje lub lewy przycisk 

ekranowy, aby porzucić zmiany. Oba przyciski powodują przeniesienie użytkownika do poprzedniego menu (Rysunek 20).

 
 
 
 

 Ustawienia LIS
Ekran Ustawienia LIS umożliwia nadzorującemu ustawienie informacji na temat LIS, np. dostępność systemu LIS, automatyczną transmisję 
danych oraz wprowadzenie adresu IP systemu LIS, numer portu i czasu przerwy (w sekundach).

1. W menu „Ustawienia ogólne” należy użyć przycisku [↓], aby wybrać/podświetlić element menu „Ustawienia LIS”.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Ustawienia LIS” (Rysunek 21).

3. Wprowadzić pożądane informacje za pomocą klawiatury numerycznej czytnika.
4. Za pomocą przycisków [←] lub [→] należy zaznaczyć opcję „Autom. transmisja” oraz opcję „LIS dostępny”.
5. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby zaakceptować informacje lub lewy przycisk 

ekranowy, aby porzucić zmiany. Oba przyciski powodują przeniesienie użytkownika do poprzedniego menu (Rysunek 22).

 

 

Ustawienia sieciowe
Ekran Ustawienia sieciowe pozwala nadzorującemu ustawić informacje sieciowe, np. konfigurację IP, adres IP i numer portu.

1. W menu „Ustawienia ogólne” należy użyć przycisku [↓], aby wybrać/podświetlić element menu „Ustawienia sieciowe”.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Ustawienia sieciowe” (Rysunek 23).

3. Za pomocą przycisków [←] lub [→] należy zaznaczyć opcję „Konfiguracja IP”.
4. Wprowadzić pożądane informacje za pomocą klawiatury numerycznej czytnika.
5. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby zaakceptować informacje lub lewy przycisk 

ekranowy, aby porzucić zmiany. Oba przyciski powodują przeniesienie użytkownika do poprzedniego menu (Rysunek 24).

Ustawienia drukarki
Ekran Ustawienia drukarki umożliwia nadzorującemu ustawienie informacji na temat drukarki, np. automatyczne drukowanie oraz informacje, 
jakie mają zostać zamieszczone na wydruku wyników. W tym celu niezbędna jest standardowa klawiatura ze złączem USB (niedostarczana).

1. W menu „Ustawienia ogólne” należy użyć przycisku [↓], aby wybrać/podświetlić element menu „Ustawienia drukarki”.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Ustawienia drukarki” (Rysunek 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Za pomocą przycisków [←] lub [→] należy zaznaczyć opcję „Autom. drukowanie”.
4. Za pomocą klawiatury zewnętrznej należy wprowadzić pożądane informacje do każdego pola tekstowego. Za pomocą przycisku [↓] należy 

przejść do pożądanego pola tekstowego.
5. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby zaakceptować informacje lub lewy przycisk 

ekranowy, aby porzucić zmiany. Oba przyciski powodują przeniesienie użytkownika do poprzedniego menu (Rysunek 26).

6. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do ekranu nadzorującego.

RYSUNEK 19
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Zarządzanie użytkownikami
W menu Zarządzanie użytkownikami nadzorujący może:

• przeglądać listę istniejących użytkowników według numeru ID, nazwiska i trybu dostępu
• edytować istniejących użytkowników
• usuwać użytkowników
• dodawać nowych użytkowników

1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] i [↑] lub [↓] należy wybrać ikonę menu nadzorującego na ekranie „Menu główne” (Rysunek 27).

2. Wyświetlony zostaje ekran nadzorującego (Rysunek 28).

3. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do elementu menu „Zarządzanie użytkownikami”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go 
wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Lista istniejących użytkowników” (Rysunek 29).

Edycja użytkownika
1. Wybrać pożądanego użytkownika. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby uzyskać dostęp do menu „Opcje” (Rysunek 30).

2. Element menu „Edytuj użytkownika” jest już zaznaczony. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlony zostaje ekran „Zmień 
użytkownika” (Rysunek 31). 

3. Za pomocą klawiatury numerycznej lub zewnętrznej wprowadzić pożądane zmiany do danych istniejącego użytkownika. 
 

UWAGA: należy użyć standardowej klawiatury ze złączem USB. 

4. Następnie należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby zaakceptować zmiany lub lewy przycisk ekranowy, aby porzucić zmiany. 
Wyświetlony zostaje ekran „Lista istniejących użytkowników” (Rysunek 32).

Usuwanie wybranego użytkownika
1. Wybrać/podświetlić użytkownika, który ma zostać usunięty z listy istniejących użytkowników.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby uzyskać dostęp do menu „Opcje”. Za pomocą przycisku [↓] przejść do elementu menu „Usuń 

wybr.” i nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Usuń użytkownika” (Rysunek 33).

3. Okno „Usuń użytkownika” to okno potwierdzenia, zawierające pytanie, czy operator chce usunąć użytkownika wymienionego na ekranie. 
Jeśli tak, należy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby usunąć użytkownika. Jeśli nie, należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby 
anulować usuwanie i powrócić do poprzedniego menu.Za pomocą przycisków [←] lub [→] należy zaznaczyć opcję „Autom. drukowanie”.
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OBSŁUGA
Ten rozdział zawiera informacje na temat: 

• logowania się w czytniku w charakterze operatora i wylogowywania się
• analizowania próbki 
• wprowadzania kasety

• wyjmowania kasety 
• przeglądania wyników
• przekazywania wyników
• drukowania wyników 

 
 Logowanie 

Dodawanie użytkownika
UWAGA: standardowa klawiatura ze złączem USB jest opcjonalna (niedostarczana). Na ekranie „Lista istniejących użytkowników” należy 
nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby uzyskać dostęp do menu „Opcje”.

1. Za pomocą przycisku [↓] przejść do elementu menu „Dodaj użytkownika” i nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. 
Wyświetlony zostaje ekran „Utwórz nowego użytkownika” (Rysunek 34). 

2. Za pomocą przycisków [→] lub [←] należy wybrać, czy użytkownik posiadać będzie uprawnienia nadzorującego czy operatora.
3. Za pomocą przycisku [↓] przejść do kolejnych pól tekstowych i wprowadzić niezbędne informacje za pomocą klawiatury zewnętrznej. 

UWAGA: ID użytkownika i hasło to wartości numeryczne. O ile nie podłączono klawiatury zewnętrznej, w tych polach tekstowych nie można 
wprowadzić znaków alfabetycznych.

4. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby je zaakceptować. Nowy użytkownik zostanie 
wyświetlony na ekranie „Lista istniejących użytkowników”.

5. Jeśli zmiany nie są potrzebne, należy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego ekranu.

1. Za pomocą klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer ID użytkownika, a następnie przejść do kolejnego pola tekstowego, 
korzystając ze strzałki [↓].

UWAGA: Pierwszy ID użytkownika oraz hasło to 1234 (w obu przypadkach). Po wstępnej konfiguracji zaleca się skonfigurowanie nowego ID 
użytkownika i hasła dla nadzorującego.

2. Wprowadzić hasło użytkownika i nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Zaloguj”. Wyświetlone zostanie „Menu główne” 
(Rysunek 36). 

Analiza próbki
UWAGA: przed przystąpieniem do analizy próbki zaleca się przeprowadzenie analizy kasety EQC (elektroniczna kontrola jakości) w celu 
potwierdzenia sprawności czytnika. Patrz „Elektroniczna kontrola jakości (EQC)” na stronie 42-43.

Jeśli EQC zakończy się powodzeniem, w menu głównym należy wybrać ikonę „Analizuj pacjenta”.

1. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać ikonę „Analizuj pacjenta”. Wyświetlony zostanie ekran „Analizuj pacjenta” (Rysunek 37).

Wyświetlony zostanie ostatni numer kolejny, a także ID operatora osoby zalogowanej w czytniku. Wybrane zostanie pole tekstowe 
„ID pacjenta”.

2. Za pomocą klawiatury numerycznej należy wprowadzić ID pacjenta, a następnie nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlony zostanie 
ekran „Wprowadź wkład” (Rysunek 38).

RYSUNEK 34
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3. Otworzy się szuflada kasety (Rysunek 39).

Przygotowanie kasety
Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących kontroli zakażeń na wypadek pracy z próbkami krwi i przedmiotami 
stykającymi się z krwią. 

1. Należy przestrzegać instrukcji obsługi wykonywanego testu w zakresie przygotowania kasety testowej dla czytnika.
2. Po przygotowaniu kasety testowej należy niezwłocznie umieścić ją w czytniku. (Rysunek 40).

3. Zamknąć szufladę. Wyświetlony zostanie ekran odczytu wkładu (Rysunek 41).

UWAGA: każda kaseta testowa zawiera kontrolę wewnętrzną (linia kontrolna na kasecie testowej), która analizowana jest automatycznie dla 
każdej próbki pobranej od pacjenta w celu sprawdzenia, czy przepływ w kasecie testowej jest prawidłowy. Jeśli automatyczne sprawdzenie tej 
wbudowanej kontroli nie będzie odpowiadało limitom, wynik testu nie zostanie wyświetlony. Czytnik wyświetli komunikat o błędzie i konieczne 
będzie powtórzenie testu z wykorzystaniem nowej kasety. 

Analiza rozpocznie się po odczytaniu informacji z kasety RFID i potwierdzeniu ich przez czytnik ASPECT Reader.

Wyświetlony zostanie ekran „ID pacjenta” ze wskazaniem pozostałego czasu testu (Rysunek 42).

Czytnik ASPECT Reader mierzy test automatycznie, a wyniki wyświetlane są na ekranie w ng/ml (Rysunek 43).

Wyjmowanie kasety
1. Aby otworzyć szufladę kasety, należy nacisnąć przycisk „Wysuń”. Czytnik automatycznie otworzy szufladę kasety, aby umożliwić jej 

wyjęcie.
2. Kasetę należy zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi, wojewódzkimi i miejscowymi.

 Drukowanie wyników
1. W celu wydrukowania wyników pacjenta należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Opcje”. Wyświetlone zostanie menu 

„Opcje” (Rysunek 44).

2. Wybrana będzie opcja „Drukuj”. W celu wydrukowania wyników pacjenta należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Informacja o 
drukowaniu pojawi się u dołu ekranu „ID pacj.”, a czytnik wydrukuje wynik.

UWAGA: nadzorujący może wybrać automatyczne drukowanie, opisane w punkcie „Ustawienia drukarki” na stronie 19, aby automatycznie 
wydrukować wyniki pacjenta po zakończeniu testu.

3. Aby wykonać kolejną analizę, należy użyć przycisku [↓], aby przejść do elementu menu „Kolejny pacjent”. Nacisnąć prawy przycisk 
ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostanie ekran „Analizuj pacjenta”, gotowy do wprowadzania numeru ID kolejnego pacjenta 
(Rysunek 45).

 Przekazywanie wyników
W razie potrzeby wyniki pacjenta można przekazać do systemu LIS. Należy zapoznać się z punktem „Ustawienia LIS” na stronie 18. 

RYSUNEK 40
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PRZEGLĄDANIE DANYCH I DZIENNIK BŁĘDÓW
Ten rozdział zawiera informacje na temat: 

• przeglądania wyników pacjenta 
• przeglądania wyników KJ płyn. (LQC)
• przeglądania wyników elektronicznej KJ (EQC) 
• przeglądania dziennika błędów
• przesyłania wyników do LIS

1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] należy wybrać ikonę „Przejrzyj dane” na ekranie „Menu główne” (Rysunek 46).

Wyświetlony zostaje ekran „Przeglądaj wyniki” (Rysunek 47).

Ekran „Przeglądaj wyniki” umożliwia użytkownikowi:
• przeglądanie wyników pacjenta według daty rozpoczęcia lub zakończenia, pierwszego i końcowego numeru kolejnego, ID pacjenta 

lub ID operatora
• przeglądanie wyników KJ płyn. (LQC) według daty rozpoczęcia i zakończenia
• przeglądanie wyników EQC według daty rozpoczęcia i zakończenia
• przesyłanie wyników do systemu LIS

Przeglądanie wyników pacjenta według daty
1. Za pomocą prawego przycisku ekranowego należy wybrać „Wyniki pacjenta.” Wyświetlony zostaje ekran „Wyniki pacjenta” (Rysunek 48).

2. Aby przeglądać pożądane wyniki według daty, za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze należy wprowadzić datę rozpoczęcia we 
wskazanym formacie.

3. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do następnego pola tekstowego.

4. Wprowadzić datę zakończenia we wskazanym formacie (Rysunek 49).

 

5. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać wyświetlenie pożądanych wyników. Ekran „Wyniki pacjenta” zostanie wyświetlony wraz 
z numerem kolejnym pacjenta, datą, numerem serii i wynikiem (Rysunek 50).

Opcja „Pokaż szczegóły”
1. W celu wyświetlenia opcji dostępnych na ekranie „Wyniki pacjenta” należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlone zostanie 

menu „Opcje” (Rysunek 51).

W menu „Opcje” użytkownik może wybrać pokazywanie szczegółowych informacji na temat wyświetlonego wyniku lub wydrukować listę 
wyświetlonych wyników.

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Pokaż szczegóły”. Wyświetlona zostaje data i godzina uzyskania wyniku oraz numer 
kolejny i operator (Rysunek 52).

UWAGA: ekran ID pacjenta można wydrukować, naciskając prawy przycisk ekranowy. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu 
informacji z ekranu ID pacjenta i konieczności oczekiwania. 

3. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
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Opcja „Drukuj listę”
1. Na ekranie „Wyniki pacjenta” nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wyświetlić menu „Opcje” (Rysunek 53).

2. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do opcji „Drukuj listę”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetli się ekran 
informujący o drukowaniu listy i konieczności oczekiwania.

3. Po zakończeniu drukowania listy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Przeglądanie wyników pacjenta według numeru kolejnego
1. Za pomocą przycisków [↓] lub [↑] lub [←] lub [→] w menu głównym należy wybrać ikonę „Przejrzyj dane”, aby ją wybrać/podświetlić 

(Rysunek 54).

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Wyniki pacjenta” (Rysunek 55).

3. Za pomocą przycisku [↓] przejść do pola tekstowego „Nr kol. rozp.”. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać pożądany „Nr kol. rozp.” 
w polu tekstowym (Rysunek 56).

4. Za pomocą przycisku [↓] przejść do pola tekstowego „Nr kol. zak.”. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać pożądany „Nr kol. zak.” 
w polu tekstowym.

5. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać wyświetlenie wyników pacjenta według numeru kolejnego (Rysunek 57).

6. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać wyświetlenie pożądanych wyników. Ekran „Wyniki pacjenta” zostanie wyświetlony wraz z 
numerem kolejnym pacjenta, datą, numerem serii i wynikiem.

Opcja „Pokaż szczegóły”
1. W celu wyświetlenia opcji dostępnych na ekranie „Wyniki pacjenta” należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlone zostanie 

menu „Opcje” (Rysunek 58).

2. Za pomocą przycisku [↓] wybrać pożądany wiersz wyniku. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Pokaż szczegóły”. 
Wyświetlona zostaje data i godzina uzyskania wyniku oraz numer kolejny, operator, numer testu, seria testu i wynik pacjenta  
(Rysunek 59).

UWAGA: ekran ID pacjenta można wydrukować, naciskając prawy przycisk ekranowy. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu 
informacji z ekranu ID pacjenta i konieczności oczekiwania.

3. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Opcja „Drukuj listę”
1. Na ekranie „Wyniki pacjenta” nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wyświetlić menu „Opcje” (Rysunek 60).
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2. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do opcji „Drukuj listę”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetli się ekran 
informujący o drukowaniu listy i konieczności oczekiwania.

3. Po zakończeniu drukowania listy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Przeglądanie wyników pacjenta według ID pacjenta
1. Za pomocą przycisków [↓] lub [↑] lub [←] lub [→] w menu głównym należy wybrać ikonę „Przejrzyj dane”, aby ją wybrać/podświetlić 

(Rysunek 61).

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Wyniki pacjenta” (Rysunek 62).

3. Za pomocą przycisku [↓] przejść do pola tekstowego „ID pacjenta”. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać pożądany numer ID w polu 
tekstowym (Rysunek 63).

4. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać wyświetlenie wyników pacjenta według ID pacjenta (Rysunek 64).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opcja „Pokaż szczegóły”
1. W celu wyświetlenia opcji dostępnych na ekranie „Wyniki pacjenta” należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlone zostanie 

menu „Opcje” (Rysunek 65).

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Pokaż szczegóły”. Wyświetlona zostaje data i godzina uzyskania wyniku oraz numer 
kolejny, operator, numer testu, seria testu i wynik pacjenta (Rysunek 66).

UWAGA: ekran ID pacjenta można wydrukować, naciskając prawy przycisk ekranowy. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu 
informacji z ekranu ID pacjenta i konieczności oczekiwania.

3. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Opcja „Drukuj listę”
1. Na ekranie „Wyniki pacjenta” nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wyświetlić menu „Opcje” (Rysunek 67).

2. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do opcji „Drukuj listę”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetli się ekran 
informujący o drukowaniu listy i konieczności oczekiwania.

3. Po zakończeniu drukowania listy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.
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Przeglądanie wyników pacjenta według ID operatora
1. Za pomocą przycisków [↓] lub [↑] lub [←] lub [→] w menu głównym należy wybrać ikonę „Przejrzyj dane”, aby ją wybrać/podświetlić 

(Rysunek 68). 
 

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Wyniki pacjenta” (Rysunek 69).

3. Za pomocą przycisku [↓] przejść do pola tekstowego „ID operatora”. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać pożądany numer ID 
w polu tekstowym (Rysunek 70).

4. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać wyświetlenie wyników pacjenta według ID operatora (Rysunek 71).

 

 

Opcja „Pokaż szczegóły”
1. W celu wyświetlenia opcji dostępnych na ekranie „Wyniki pacjenta” należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlone zostanie 

menu „Opcje” (Rysunek 72). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Za pomocą przycisku [↓] wybrać pożądany wiersz wyniku. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Pokaż szczegóły”. 
Wyświetlona zostaje data i godzina uzyskania wyniku oraz numer kolejny, operator, numer testu, seria testu i wynik pacjenta  
(Rysunek 73).

UWAGA: ekran ID pacjenta można wydrukować, naciskając prawy przycisk ekranowy. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu 
informacji z ekranu ID pacjenta i konieczności oczekiwania.

3. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Opcja „Drukuj listę”
1. Na ekranie „Wyniki pacjenta” nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wyświetlić menu „Opcje” (Rysunek 74).

2. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do opcji „Drukuj listę”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetli się ekran 
informujący o drukowaniu listy i konieczności oczekiwania.

3. Po zakończeniu drukowania listy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Przeglądanie wyników KJ płyn. (LQC)
1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] należy wybrać ikonę „Przejrzyj dane” na ekranie „Menu główne” (Rysunek 75).

 

 

 

 

 

Wyświetlony zostaje ekran „Przeglądaj wyniki” (Rysunek 76).
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2. Za pomocą przycisku [↓] przejść do elementu menu „Wyniki KJ płyn.” i nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony 
zostaje ekran „Przeglądaj wyniki LQC” (Rysunek 77).

3. Za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze należy wprowadzić datę rozpoczęcia we wskazanym formacie.
4. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do następnego pola tekstowego.
5. Wprowadzić datę zakończenia we wskazanym formacie (Rysunek 78).

Wyświetlony zostaje ekran „Lista wyników LQC”(Rysunek 79).

Opcja „Pokaż szczegóły”
1. W celu wyświetlenia opcji dostępnych na ekranie „Lista wyników LQC” należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlone zostanie 

menu „Opcje” (Rysunek 80).

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Pokaż szczegóły”. Wyświetlona zostaje data i godzina uzyskania wyniku KJ oraz numer 
kolejny, operator, numer testu i serii, a także wynik kontroli oraz informacja, czy analiza zakończyła się powodzeniem czy niepowodzeniem 
(Rysunek 81).

UWAGA: ekran LQC można wydrukować, naciskając prawy przycisk ekranowy. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu informacji 
z ekranu LQC i konieczności oczekiwania. 

3. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Opcja „Drukuj listę”
1. Na ekranie „Lista wyników LQC” nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wyświetlić menu „Opcje” (Rysunek 82).

2. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do opcji „Drukuj listę”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetli się ekran 
informujący o drukowaniu listy i konieczności oczekiwania.

3. Po zakończeniu drukowania listy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Przeglądanie wyników elektronicznej KJ (EQC)
1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] należy wybrać ikonę „Przejrzyj dane” na ekranie „Menu główne” (Rysunek 83).

Wyświetlony zostaje ekran „Przeglądaj wyniki” (Rysunek 84).

2. Za pomocą przycisku [↓] przejść do pola tekstowego „Wyniki KJ elektr.” i nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby je wybrać. Wyświetlony 
zostaje ekran „Przeglądaj wyniki EQC” (Rysunek 85).
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3. Za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze należy wprowadzić datę rozpoczęcia we wskazanym formacie.
4. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do następnego pola tekstowego.
5. Wprowadzić datę zakończenia we wskazanym formacie.
6. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać wprowadzone daty. Wyświetlony zostaje ekran „Lista wyników EQC” (Rysunek 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja „Pokaż szczegóły”
1. W celu wyświetlenia opcji dostępnych na ekranie „Lista wyników EQC” należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetlone zostanie 

menu „Opcje” (Rysunek 87).

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Pokaż szczegóły”. Wyświetlona zostaje data i godzina uzyskania wyniku KJ oraz numer 
kolejny, operator, numer testu i serii, a także wynik kontroli oraz informacja, czy analiza zakończyła się powodzeniem czy niepowodzeniem 
(Rysunek 88).

UWAGA: ekran EQC można wydrukować, naciskając prawy przycisk ekranowy. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu informacji z 
ekranu EQC i konieczności oczekiwania. 

3. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Opcja „Drukuj listę”
1. Na ekranie „Lista wyników EQC” nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wyświetlić menu „Opcje” (Rysunek 89). 

 

 

 

2. Za pomocą przycisku [↓] należy przejść do opcji „Drukuj listę”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetli się ekran 
informujący o drukowaniu listy i konieczności oczekiwania (Rysunek 90).

3. Po zakończeniu drukowania listy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Wyślij wyniki do LIS
1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] należy wybrać ikonę „Przejrzyj dane” na ekranie „Menu główne” (Rysunek 91).

2. Wyświetlony zostaje ekran „Przeglądaj wyniki” (Rysunek 92).

3. Za pomocą przycisku [↓] przejść do pola tekstowego „Wyślij wyniki (LIS)” i nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby je wybrać. 
Wyświetlony zostaje ekran „Wyślij wyniki do LIS” (Rysunek 93).

4. Na ekranie „Wyślij wyniki do LIS” użytkownik może wybrać jedną z kilku opcji:
• „Prześlij wszystkie wyniki pacjenta”
• „Prześlij wszystkie niewysłane wyniki pacjenta”
• „Prześlij wszystkie wyniki KJ płyn. (LQC)”
• „Prześlij wszystkie niewysłane wyniki KJ płyn. (LQC)”
• „Prześlij wszystkie wyniki elektronicznej KJ (EQC)”
• „Prześlij wszystkie niewysłane wyniki elektronicznej KJ (EQC)” 
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5. Za pomocą przycisku [↓] wybrać pożądaną opcję, a następnie nacisnąć prawy przycisk ekranowy. Wyświetli się ekran informujący 
o przesyłaniu wyników przez czytnik do LIS (Rysunek 94).

6. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby anulować żądanie wysyłania.
7. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do poprzedniego menu.

Wyświetlanie dziennika błędów
Czytnik ASPECT Reader wyświetla błędy urządzenia i błędy obsługi. Błędy urządzenia to błędy, które bezpośrednio związane ze sprzętem, 
oprogramowaniem i/lub firmwarem czytnika. W celu usunięcia błędów urządzenia niezbędne jest często skontaktowanie się z działem pomocy 
technicznej. Błędy obsługi to błędy, które są związane z próbką lub manipulowaniem nią przed analizą oraz przygotowaniem kasety testowej.   

1. Na ekranie operatora za pomocą przycisku [↓] należy przejść do pola tekstowego „Wyświetl dziennik błędów” (Rysunek 95). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Dziennik błędów” (Rysunek 96). 
 

 

 

 

 

 

 

Dziennik błędów urządzenia
1. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Błędy urządzenia”. Wyświetlony zostaje ekran „Dziennik błędów urządzenia” (Rysunek 97).

 

 

 

 

 

 

 

Ekran „Dziennik błędów urządzenia” wyświetla błędy urządzenia według kodu błędu, daty i godziny. Dalsze informacje na temat błędów można 
znaleźć w rozdziale „Rozwiązywanie problemów/kody błędów” na stronie 51.

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wydrukować listę błędów urządzenia. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu listy 
i konieczności oczekiwania.

3. Po wydrukowaniu listy błędów wyświetlacz powraca do ekranu „Dziennik błędów urządzenia”.

4. Aby anulować żądanie drukowania, należy jeden raz nacisnąć lewy przycisk ekranowy. Należy poczekać kilka sekund aż czytnik zakończy 
drukowanie i powróci do poprzedniego ekranu.

5. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do ekranu „Dziennik błędów”.

Dziennik błędów obsługi
1. Na ekranie „Dziennik błędów” za pomocą przycisku [↓] należy przejść do pola tekstowego „Błędy obsługi” (lokalizacja: „Operator”→ 

„Wyświetl dziennik błędów”) (Rysunek 98).

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Błędy obsługi”. Wyświetlony zostaje ekran „Dziennik błędów obsługi” (Rysunek 99).

Ekran „Dziennik błędów obsługi” wyświetla błędy obsługi według kodu błędu, daty i godziny. Dalsze informacje na temat błędów można 
znaleźć w rozdziale „Rozwiązywanie problemów/kody błędów” na stronie 51.

3. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wydrukować listę błędów obsługi. Wyświetli się ekran informujący o drukowaniu listy 
i konieczności oczekiwania. Po wydrukowaniu listy błędów wyświetlacz powraca do ekranu „Dziennik błędów obsługi”.

4. Aby anulować żądanie drukowania, należy jeden raz nacisnąć lewy przycisk ekranowy. Należy poczekać kilka sekund aż czytnik zakończy 
drukowanie i powróci do poprzedniego ekranu.

5. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do ekranu „Dziennik błędów”.

KONTROLE
Kontrola jakości jest ważna w celu zapewnienia integralności czytnika. Niezależnie od czytnika dostarczane są kasety EQC (elektroniczna 
kontrola jakości), które pozwalają sprawdzić wewnętrzne elementy optyczne i układy czytnika. Jeśli wynik EQC przekracza określony zakres, 
czytnik wyświetli rezultat testu jako „Niepowodzenie”. Test należy powtórzyć. Jeśli wynik EQC należy do określonego zakresu, wynik testu jest 
prawidłowy i potwierdza, że czytnik działa zgodnie ze specyfikacją. Jeśli test EQC ponownie zakończy się niepowodzeniem, należy zadzwonić 
do działu pomocy technicznej.

Dostępne są także, ale niedostarczane z czytnikiem, płynne kontrole jakości (LQC), które można skonfigurować do analizy zgodnie z 
preferencjami danego laboratorium. Kontrole te pozwalają zbadać działanie kasety, czytnika oraz zastosowanej techniki testowania.
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Ten rozdział zawiera informacje na temat: 

• analizy płynnych kontroli (LQC)
• analizy elektronicznych kontroli (EQC)

Analiza płynnych kontroli jakości
Zewnętrzne płynne kontrole jakości (LQC) na poziomie 1 i 2 należy zbadać w celu wykazania, że odczynniki testowe, kasety i procedury testowe 
działają prawidłowo. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania testu LQC można znaleźć w instrukcji obsługi. 

Dobra praktyka laboratoryjna sugeruje, aby kontrole zewnętrzne badać dla każdej nowej partii lub dostawy materiałów testowych lub co 30 dni 
i zgodnie z innymi wymaganiami, wynikającymi ze standardowych procedur kontroli jakości obowiązujących w danym laboratorium. Kontrole 
należy badać tak samo jak próbki pobrane od pacjenta. Jeśli w trakcie analizy próbek pobranych od pacjenta lub kontroli zewnętrznych test 
analitu zakończy się niepowodzeniem z jakiejkolwiek przyczyny (usterka wbudowanej kontroli lub kontrola zewnętrzna poza zakresem) nie 
zostaną wyświetlone wyniki dla próbki pacjenta.

UWAGA: użytkownicy powinni przestrzegać rządowych wytycznych (np. wojewódzkich lub lokalnych) i/lub wymagań akredytacyjnych 
dotyczących kontroli jakości.

1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] należy wybrać ikonę „Kontrola płyn.” na ekranie „Menu główne” (Rysunek 100).

 

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Analizuj LQC” (Rysunek 101). 

3. Zeskanować kartę RFID LQC dołączoną do zestawu kontroli, umieszczając ją nad klawiaturą czytnika.
4. Wybrać kontrolę „wys.” lub „nis.”. 

UWAGA: po wybraniu „wys.” lub „nis.” na etapie 9 należy upewnić się, że wykonywana jest analiza właściwego poziomu kontroli. 

5. Kontrole należy przygotować w sposób opisany w instrukcji obsługi.
6. W trakcie przygotowania do testu należy przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do wykonywanego testu i przeprowadzić analizę 

kontroli tak jak w przypadku próbki pobranej od pacjenta.
7. Wyświetlony zostanie ekran „Wprowadź wkład” (Rysunek 102). 

 

8. Niezwłocznie umieścić kasetę w szufladzie, a następnie zamknąć szufladę. Czytnik automatycznie rozpocznie analizę LQC i wyświetli 
ekran „Analizuj LQC” (Rysunek 103).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Po zakończeniu czytnik wyświetli wyniki (Rysunek 104). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nacisnąć przycisk „Wysuń”, aby wyjąć kasetę po zakończeniu testu.
11. Kasetę należy zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi, wojewódzkimi i miejscowymi.
12. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie analizy drugiego poziomu kontroli, należy powtórzyć czynności od 1 do 9.

 Drukowanie wyników płynnej kontroli
1. W celu wydrukowania wyników płynnej kontroli należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Opcje”. Wyświetlone zostanie 

menu „Opcje” (Rysunek 105). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wybrana będzie opcja „Drukuj”. W celu wydrukowania wyników płynnej kontroli należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy.

Nadzorujący może wybrać automatyczne drukowanie, opisane w punkcie „Ustawienia drukarki” na stronie 106, aby automatycznie wydrukować 
wyniki kontroli po zakończeniu testu.

3. Aby wykonać analizę drugiej kontroli, należy użyć przycisku [↓], aby przejść do elementu menu „Kolejna kontrola”. Nacisnąć prawy 
przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostanie ekran „Wykonaj testy KJ”, gotowy do zeskanowania numeru kodu kreskowego 
kolejnej KJ (Rysunek 106). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Po przeprowadzeniu analizy wszystkich pożądanych kontroli należy nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do menu głównego.

 

RYSUNEK 100

RYSUNEK 101

RYSUNEK 102

RYSUNEK 103

RYSUNEK 104

RYSUNEK 105

RYSUNEK 106



Podręcznik użytkownika czytnika ASPECT Reader       43 42       Podręcznik użytkownika czytnika ASPECT Reader

Elektroniczna kontrola jakości (EQC)
Elektroniczna kontrola jakości zapewnia prawidłowe działanie czytnika ASPECT Reader.

Kaseta EQC jest wrażliwa na światło. Aby zapewnić prawidłowe wyniki testu,  
kasetę EQC należy przechowywać w dostarczonej torebce foliowej.

EQC należy wykonać:
• w przypadku wstępnej konfiguracji czytnika
• po przetransportowaniu lub przeniesieniu czytnika
• zawsze, jeśli jest to wymagane przez przepisy danego laboratorium dotyczące kontroli jakości
• zawsze w razie wątpliwości dotyczących sprawności czytnika ASPECT Reader
• jednorazowo przy rozpoczęciu każdego dnia pracy

UWAGA: jeśli nadzorujący ustawił w czytniku ASPECT Reader częstotliwość EQC i minął ustalony termin, zanim możliwe będzie 
przetestowanie próbki pobranej od pacjenta konieczne będzie uzyskanie zakończonego powodzeniem wyniku EQC. Wyświetlony zostanie 
następujący ekran (Rysunek 107).

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie EQC
1. Za pomocą przycisków [→] lub [←] i [↓] lub [↑] należy wybrać ikonę EQC na ekranie „Menu główne” (Rysunek 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Analizuj EQC”. Wyświetlony zostaje „Wprowadź urządzenie EQC” (Rysunek 109).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wyjąć kasetę EQC z torebki foliowej. 
4. Włożyć kasetę do szuflady czytnika.
5. Zamknąć szufladę. Czytnik automatycznie rozpocznie analizę EQC (Rysunek 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Po zakończeniu czytnik wyświetli wyniki testu (Rysunek 111). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kiedy EQC zakończy się powodzeniem, należy wyjąć kasetę z szuflady, naciskając przycisk „Wysuń”.
8. Umieścić kasetę EQC w torebce foliowej w celu przechowywania.
9. Jeśli EQC zakończy się niepowodzeniem (Rysunek 112), należy powtórzyć czynności od 1 do 7. Jeśli EQC ponownie zakończy się 

niepowodzeniem, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukowanie wyników EQC 

1. W celu wydrukowania wyników płynnej kontroli należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Opcje”. Wyświetlone zostanie 
menu „Opcje” (Rysunek 113). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wybrana będzie opcja „Drukuj”. W celu wydrukowania wyników płynnej kontroli należy nacisnąć prawy przycisk ekranowy.
3. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do ekranu „Menu główne”. 

PRZESTROGA
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AKTUALIZACJA CZYTNIKA
Opcja „Informacje o czytniku” wyświetla aktualną konfigurację sieciową czytnika oraz aktualne numery wersji sprzętu, firmware'u bootware'u, 
a także numer seryjny czytnika i aktualny adres IP.

1. Na ekranie nadzorującego należy użyć przycisku [↓], aby przejść do elementu menu „Informacje o czytniku”. Nacisnąć prawy przycisk 
ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Informacje o czytniku” (Rysunek 114). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do ekranu nadzorującego. 

 

Aktualizacja
Ekran „Aktualizacja” umożliwia użytkownikowi załadowanie do czytnika nowego fimware'u za pomocą pamięci USB. 

1. Na ekranie nadzorującego należy użyć przycisku [↓], aby przejść do pola tekstowego „Aktualizacja”.
2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby go wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Aktualizacja” (Rysunek 115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aktualizacja firmware’u 

1. Ekran „Aktualizacja” przechodzi domyślnie do pola tekstowego „Aktualizacja firmware’u”. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby je 
wybrać.

2. Wyświetlony zostaje ekran „Aktualizacja firmware'u” (Rysunek 116). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pamięć USB zawierającą nowy firmware należy włożyć do portu USB znajdującego się z tyłu czytnika (Rysunek 117). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „OK” w celu pobrania nowego firmware'u.
5. Po pobraniu nowego firmware'u czytnik uruchomi się ponownie i zostanie zainstalowana nowa wersja firmware'u.
6. Nacisnąć lewy przycisk ekranowy, aby powrócić do ekranu „Aktualizacja”. 

EKSPORT DZIENNIKÓW
Na ekranie „Eksport dzienników” nadzorujący może wyeksportować wyniki pacjenta, wyniki KJ płyn., wyniki EQC, użytkowników oraz skany 
surowe do pamięci USB. 

UWAGA: pamięć USB należy włożyć do portu USB znajdującego się z tyłu czytnika. Należy zapoznać się z rysunkiem na stronie 12 
przedstawiającym tył czytnika. 

1. Na ekranie nadzorującego należy użyć przycisku [↓], aby przejść do pola tekstowego „Eksport dzienników” (Rysunek 118). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby je wybrać. Wyświetlony zostaje ekran „Eksport dzienników” (Rysunek 119). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki pacjenta 

1. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Wyniki pacjenta”. Wyświetlone zostaje okno potwierdzające zakończone powodzeniem 
zapisywanie danych w pamięci USB (Rysunek 120). 

RYSUNEK 114
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2. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „OK” i powrócić do ekranu „Eksport dzienników”.

3. Wyjąć pamięć USB z portu znajdującego się z tyłu czytnika. 
 

Wyniki KJ płyn. 
1. Pożądaną pamięć USB należy włożyć do portu USB znajdującego się z tyłu czytnika.
2. Za pomocą przycisku [↓] przejść do elementu menu „Wyniki KJ płyn.” na ekranie „Eksport dzienników” (lokalizacja: „Nadzorujący”→ 

„Eksport dzienników”) nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Wyniki KJ płyn.”.
3. Wyświetlone zostaje okno potwierdzające zakończone powodzeniem zapisywanie danych w pamięci USB (Rysunek 121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „OK” i powrócić do ekranu „Eksport dzienników”.

5. Wyjąć pamięć USB z portu znajdującego się z tyłu czytnika.
 
 Wyniki EQC
1. Pożądaną pamięć USB należy włożyć do portu USB znajdującego się z tyłu czytnika.
2. Za pomocą przycisku [↓] przejść do elementu menu „Wyniki EQC” na ekranie Eksport dzienników (lokalizacja: „Nadzorujący”→ „Eksport 

dzienników”) nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „EQC”.
3. Wyświetlone zostaje okno potwierdzające zakończone powodzeniem zapisywanie danych w pamięci USB (Rysunek 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „OK” i powrócić do ekranu „Eksport dzienników”.

5. Wyjąć pamięć USB z portu znajdującego się z tyłu czytnika. 
 

Użytkownicy
1. Pożądaną pamięć USB należy włożyć do portu USB znajdującego się z tyłu czytnika.
2. Za pomocą przycisku [↓] przejść do elementu menu „Użytkownicy” na ekranie „Eksport dzienników” (lokalizacja: „Nadzorujący”→ 

„Eksport dzienników”) (Rysunek 123). 
 

 

 

 

 

 

 

3. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać opcję „Użytkownicy”.
4. Wyświetlone zostaje okno potwierdzające zakończone powodzeniem zapisywanie danych w pamięci USB (Rysunek 124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „OK” i powrócić do ekranu „Eksport dzienników”.

6. Wyjąć pamięć USB z portu znajdującego się z tyłu czytnika. 

  Skany surowe 

1. Pożądaną pamięć USB należy włożyć do portu USB znajdującego się z tyłu czytnika.
2. Za pomocą przycisku [↓] przejść do elementu menu „Skany surowe” na ekranie „Eksport dzienników” (lokalizacja: „Nadzorujący”→ 

„Eksport dzienników”) nacisnąć prawy przycisk ekranowy, aby wybrać „Skany surowe”.
3. Wyświetlone zostaje okno potwierdzające zakończone powodzeniem zapisywanie danych w pamięci USB (Rysunek 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pamięć USB zawierającą nowy firmware należy włożyć do portu USB znajdującego się z tyłu czytnika.
5. Wyjąć pamięć USB z portu znajdującego się z tyłu czytnika. 

SERWIS I KONSERWACJA 

 

Czytnik ASPECT Reader nie wymaga wykonywania regularnych czynności serwisowych. W razie pytań lub chęci uzyskania pomocy należy 
skontaktować się z działem pomocy technicznej pod adresem techsupport@criticaldiagnostics.com lub numerem telefonu +353 1 691 7061. 

Transport i przechowywanie systemu
Parametry dotyczące środowiska podczas transportu i przechowywania czytnika ASPECT Reader:

• Wilgotność: 20–85% wilgotności względnej (bez skraplania)
• Temperatura: od -20°C do 60°C

Zalecane procedury konserwacji i czyszczenia
Części czytnika, które można czyścić lub dezynfekować:

• główna obudowa czytnika
• szuflada kasety

Nie wolno myć ani płukać wyświetlacza LCD, połączeń elektrycznych ani połączeń komputera.

RYSUNEK 121
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Główna obudowa czytnika
1. Wyłączyć zasilanie czytnika.
2. Powierzchnie stykające się z próbkami należy przetrzeć świeżym roztworem 0,6% wybielacza. Przetrzeć szmatką zwilżoną w wodzie i 

osuszyć suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Unikać nadmiaru wilgoci.

Szuflada kasety
1. Włączyć zasilanie czytnika. Umożliwić przeprowadzenie autotestu.
2. Nacisnąć przycisk „Wysuń” znajdujący się u góry po lewej stronie czytnika.
3. Delikatnie wysuwać szufladę do momentu, kiedy się zatrzyma.
4. Podnieść czytnik, aby widoczna była dolna prowadnica szuflady (Rysunek 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Delikatnie nacisnąć szczelinę w kształcie litery V na spodzie szuflady i powoli wysunąć szufladę. 

UWAGA: w celu zwolnienia szuflady niezbędne może być zastosowanie dodatkowego nacisku. 

6. Do wyczyszczenia szuflady kasety należy użyć miękkiej szmatki zwilżonej 70% roztworem alkoholu lub 0,6% roztworem wybielacza. 
Osuszyć miękką szmatką.

 

NIE czyścić wnętrza czytnika. NIE zanurzać szuflady w roztworze czyszczącym.
 
 

7. Po czyszczeniu należy ponownie ostrożnie wsunąć szufladę, wyrównując jej szyny z prowadnicami czytnika.
8. Przejść do menu głównego i przeprowadzić EQC. Patrz „Elektroniczna kontrola jakości (EQC)” na stronie 42-43. 

Wymiana rolki papieru
1. Podnieść szary uchwyt w górę i do przodu czytnika, aby otworzyć osłonę rolki papieru (Rysunek 127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Umieścić papier w uchwycie, wyprowadzając koniec papieru spod rolki w kierunku przedniej części czytnika. 
 

3. Przytrzymując koniec papieru w kierunku przedniej części czytnika, założyć osłonę rolki papieru i wcisnąć ją na miejsce (Rysunek 128). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nacisnąć przycisk „Podaj papier”, aby wsunąć papier.  

UWAGA: zasilanie czytnika musi być włączone.
 
 Zasilanie bateryjne
Baterie stanowią opcjonalne źródło prądu, jeśli niedostępne jest zasilanie sieciowe. Czytnik nie przełącza się automatycznie na zasilanie 
bateryjne w przypadku awarii zasilania. Odłączenie przewodu zasilającego z tyłu czytnika spowoduje automatyczne przełączenie urządzenia na 
zasilanie bateryjne.
 

Wymiana baterii
1. Należy upewnić się, że w czytniku nie ma kaset.
2. Wyłączyć zasilanie czytnika.
3. Delikatnie odwrócić czytnik o 180 stopni i przesunąć osłonę komory baterii w prawo, aby ją zdjąć (Rysunek 129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wymienić baterie, korzystając ze schematu na czytniku w celu zachowania biegunowości.
5. Założyć osłonę komory baterii, ustawić urządzenie prawą stroną do góry i włączyć zasilanie.
 
UWAGA: baterie stanowią źródło prądu o ograniczonej pojemności.

Odkażanie systemu
Przed przetransportowaniem systemu z laboratorium w celu przeprowadzenia czynności serwisowych należy postępować zgodnie z 
protokołem odkażania.

1. W trakcie odkażania należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym niepudrowane, jednorazowe rękawiczki, fartuch 
laboratoryjny oraz osłonę oczu.

2. Wyłączyć zasilanie czytnika.
3. Odłączyć zasilacz od czytnika.
4. Otworzyć szufladę i wyjąć kasety.
5. Wszystkie zewnętrzne części systemu oraz wnętrze szuflady należy czyścić z wykorzystaniem następującego protokołu:

• Dokładnie przetrzeć wszystkie powierzchnie niestrzępiącą się szmatką zwilżoną w 0,6% roztworze wybielacza.
• Dokładnie przetrzeć wszystkie powierzchnie niestrzępiącą się szmatką zwilżoną w wodzie. Przetrzeć kilkukrotnie, aby upewnić się, że 

wybielacz został w całości usunięty z części czytnika.
• Dokładnie przetrzeć wszystkie powierzchnie niestrzępiącą się szmatką zwilżoną w 70% roztworze alkoholu w celu usunięcia 

pozostałości.

RYSUNEK 126
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6. Zapakować czytnik do wysyłki, wykonując czynności w kolejności odwrotnej do zastosowanej w trakcie rozpakowywania czytnika. 
Patrz „Instalacja” na stronie 10.

Przygotowanie 70% roztworu alkoholu:
połączyć 700 ml 100% etanolu lub izopropanolu i 300 ml DH2O lub 70 ml 100% etanolu lub izopropanolu i 30 ml DH2O.

 Wyłączanie na dłuższy czas
1. Wyjąć kasety z czytnika.
2. Wyłączyć zasilanie systemu, naciskając przycisk zasilania i przytrzymując go przez 2 sekundy. Jeśli czytnik znajduje się w trybie 

czuwania, przed przytrzymaniem przycisku zasilania należy nacisnąć dowolny przycisk.
3. Odłączyć przewód zasilający od gniazda ściennego i systemu.
4. Przetrzeć wszystkie powierzchnie dezynfekującym roztworem ~ 0,6% roztworu wybielacza, a następnie wodą. Wszystkie powierzchnie 

należy wytrzeć do sucha niestrzępiącą się szmatką.
5. Zamknąć szufladę, aby zabezpieczyć wnętrze przed przedostawaniem się kurzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
 
 Rozwiązywanie problemów i kody błędów
 

Kilka problemów, jakie mogą wystąpić wraz z możliwymi przyczynami oraz zalecane działania: 
 

Kody 

błędów
Opis Zalecane działanie

.044.001 Niepowodzenie autotestu Przerwać użytkowanie. Skontaktować się z działem pomocy technicznej.

.060.006 Zablokowana szuflada

1. Odblokować szufladę.
2. Ponownie nacisnąć przycisk „Wysuń”.
3. Jeśli błędu nie uda się usunąć, należy skontaktować się z działem pomocy 

technicznej.
.061.002 Czytnik rozpoznał zużytą kasetę. Przeprowadzić test ponownie z wykorzystaniem nowej kasety.
.061.008 Zablokowana seria kasety. Upłynął termin KJ dla tej serii kasety. Przeprowadzić analizę kontroli.
.061.012 Błąd ID nadzorującego ID nadzorującego musi składać się z 4-12 znaków.

.061.032 Niepowodzenie kalibracji 
analizatora. Skontaktować się z działem pomocy technicznej.

.061.040 ID użytkownika już istnieje Wybrać inny ID użytkownika.

.061.043 Kaseta po terminie Przeprowadzić test ponownie z wykorzystaniem nowej kasety.

.061.044 Typ urządzenia jest nieprawidłowy Przeprowadzić test ponownie z wykorzystaniem kasety o prawidłowym typie 
urządzenia.

.061.046 Karta KJ po terminie Przeprowadzić test ponownie z wykorzystaniem nieprzeterminowanej karty KJ.

.061.050 Przerwanie testu Użytkownik wybrał przerwanie testu. W razie przerwania test należy przeprowadzić 
ponownie z wykorzystaniem nowej kasety.

.061.051 Ostrzeżenie o niskim poz. naład. 
baterii Wymienić baterie przed przeprowadzeniem kolejnego testu.

.061.055 Nieprawidłowy wpis. Nieprawidłowy 
format lub zakres. Poprawić wpis. Sprawdzić wprowadzone informacje i odpowiednio je poprawić.

.061.060 Blokada czytnika
Niepowodzenie EQC. Powtórzyć test z wykorzystaniem nowej EQC. Jeśli EQC 
ponownie zakończy się niepowodzeniem, należy skontaktować się z działem pomocy 
technicznej.

.061.085

Błąd nieprawidłowego użytkownika: 
użytkownik nie jest zapisany lub nie 
ma uprawnień właściwych dla tej 
funkcji.

Wybrać innego użytkownika lub skonsultować się z nadzorującym w sprawie 
uprawnień użytkownika.

.061.094 Błąd RFID. Nieprawidłowa kaseta Przeprowadzić test ponownie z wykorzystaniem nowej kasety.

.061.116 Usterka zapisywania w pamięci USB Upewnić się, że podłączono pamięć USB.
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GWARANCJA 

 
Firma Critical Diagnostics gwarantuje, że czytnik ASPECT Reader („Produkt”) będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa 
w warunkach normalnego użytkowania, o ile będzie używany zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy 
(„Okres gwarancji”). Ograniczona gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy i nie może zostać przeniesiona ani przekazana.

Firma Critical Diagnostics, w zależności od swojej decyzji, bezpłatnie naprawi Produkt (z wykorzystaniem części nowych i/lub regenerowanych) 
lub wymieni Produkt w okresie gwarancji. Wszystkie wymienione części przechodzą na własność firmy Critical Diagnostics.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje Produktów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwego użytkowania, 
nieprawidłowej obsługi, wypadku, zaniedbania, manipulowania urządzeniem przez osoby niepowołane lub wykonywania czynności 
serwisowych przez osoby nieuprawnione.

 
 Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
 

Informacje zawarte w tym podręczniku chronione są prawem autorskim. O ile nie wydano specjalnego zezwolenia, żadnej części niniejszego 
dokumentu nie wolno rozpowszechniać ani powielać żadnymi metodami bez pisemnej zgody firmy Critical Diagnostics.

Critical Diagnostics, ASPECT-PLUS, Advancing Medicine. Saving Lives. i ASPECT Reader to znaki towarowe firmy Critical Diagnostics w USA 
i innych krajach. 

© 2015 Critical Diagnostics, Wszelkie prawa zastrzeżone.
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