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Преди да започнете
Налични са няколко важни източника на информация, които да ви помогнат да започнете и които да служат като справка, за да се 
гарантират точни тестови резултати. Преди употреба на тази система прочетете цялото Ръководство на потребителя и листовката, 
включена към съответния тест ASPECT-PLUS™ ST2. Обърнете специално внимание на                                    в рамките на това 
Ръководство на потребителя. 

Важни инструкции за безопасност

F  Следвайте правилни насоки за инфекциозен контрол при работа с всички кръвни проби и с всичко, което влиза в контакт с 
кръв. 

F   Всички части от комплекта се считат за биологично рискови и могат потенциално да пренесат инфекциозни заболявания 
дори след провеждане на почистване и дезинфекция.

F   Потребителите трябва да спазват стандартни предпазни мерки, когато работят със или използват това устройство. 
За повече информация вижте „Насоки за изолационни предпазни мерки: Предотвратяване на пренос на инфекциозни агенти 
в среди на здравни заведения 2007 г.“, http: www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html

СЕРИЕН НОМЕР на ASPECT Reader:

За поръчка на консумативи се обадете на следния дистрибутор: 
ИМЕ: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

За повторна поръчка на консумативи се свържете с вашия дистрибутор на Critical Diagnostics:

Име на продукта Номер на частта Описание

Тест ASPECT-PLUS за ST2 PLUS0001 Тест за ST2 (20 касети) с (1) тестов буфер
ASPECT Reader READ0001 Цялостна система за четец
Хартия за ASPECT Reader PAP0001 Хартиена ролка за ASPECT Reader (5 ролки)

ST2 контроли LQC1111 ST2 течни контроли за качество, Ниво 1 и Ниво 2  
(2 високи, 2 ниски)

Електронен качествен контрол EQC0001 Касета за EQC на ASPECT Reader (1 касета)

Общ преглед на Ръководството на потребителя
ВЪВЕДЕНИЕ съдържа кратко описание на функциите и начина на работа на ASPECT Reader. Съдържа също така основна информация 
за контролите на интерфейса, като например клавиатурните клавиши и полетата за въвеждане на информация, както и тяхната 
употреба в софтуера.

ИНСТАЛИРАНЕ съдържа информация за разопаковането и настройката, както и спецификации и гаранционна информация за четеца.

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА съдържа информация за регулиране на общите настройки на четеца, LIS и Настройки на мрежата, както 
и за регулиране на потребителските права за достъп и преглед и/или регистрационните файлове на грешки на печат.

РАБОТА съдържа подробна информация за пускането на проби на ASPECT Reader и раздели на менюто, намиращи се под иконата 
Работа.

ПРЕГЛЕД НА ДАННИ съдържа информация за преглед на резултати на пациент, както и преглед на резултати от електронен качествен 
контрол и течен качествен контрол. В тази глава се съдържа информация за печат и изпращане на резултати на пациента, както и 
резултати от електронен качествен контрол и течен качествен контрол в LIS система.

КОНТРОЛИ съдържа информация за настройка и пускане на контроли.

ПОДДРЪЖКА съдържа информация за рутинната поддръжка на ASPECT Reader.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ съдържа информация за отстраняване на неизправности на четеца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ ИЗВЕСТИЕ
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ВЪВЕДЕНИЕ
Начало
Поздравления за решението за извършване на тестове със системата ASPECT Reader на Critical Diagnostics. Това ръководство на 
потребителя предоставя важна информация за провеждане на тестове с тази система.

Общ преглед на системата
Системата ASPECT Reader представлява полуавтоматичен настолен четец, предназначен за употреба с касетни имунофлуоресцентни 
in vitro диагностични анализи. Прилагайки принципите на технология на имуноанализ с латерален поток, пробите се анализират с 
помощта на тестова касета. Тестовата касета съдържа маркировка за Радио-честотна ИД (РЧИД), която идентифицира параметри, 
като например име на тест, коефициенти на калибриране, дата на изтичане на срок на годност, вид на Комплекта проба/реактив (КПР). 
След зареждане на тестовата касета с проба, тя се вкарва в четеца. Вътрешен скенер разчита маркировката за РЧИД и автоматично 
обработва теста. Вътрешен софтуер интерпретира и отчита тестовите резултати, които се извеждат на екрана, където могат да бъдат 
отпечатани и/или експортирани електронно.

В маркировката за РЧИД се съдържа информация, специфична за теста. Преди провеждането на тест не се изисква въвеждането на 
никаква информация, свързана с него.

Предназначение
ASPECT Reader представлява настолен апарат, предназначен за употреба с касетни имунофлуоресцентни in vitro диагностични 
анализи с латерален поток, произведени от Critical Diagnostics. ASPECT Reader е предназначен за употреба в професионална 
лабораторна среда. 

След като пробата на пациента е добавена към Тестовата касета, тя се поставя в ASPECT Reader, за да бъде анализирана. ASPECT 
Reader ще сканира тестовата лента и ще измери флуоресцентния сигнал чрез обработка на резултатите, използвайки алгоритми, 
специфични за метода. ASPECT Reader ще изведе тестовите резултати. 

Вижте листовката за съответния анализ за подробна информация относно специфичните тестове. 

Принципи на измерване
ASPECT Reader разпознава флуоресцентен маркер (TF5: възбуждане ~650 нм; емисия ~670 нм) в тестов формат с имуноанализ с 
латерален поток (ИЛП). Предварително определено количество от тестовата проба се отпипетира в ямката за проба на тестовата 
касета. Във втората ямка се отпипетира буферен разтвор. След това тестовата касета (в софтуера наричана патрон) се поставя 
незабавно в ASPECT Reader. Системата на четеца възбужда областта с флуоресцентен маркер на тестовата касета и след това 
измерва флуоресцентния сигнал, за да генерира количествен резултат при обработка през алгоритъма с крива на калибриране. 
Резултатът от анализа се извежда на екрана, където може да бъде отпечатан и/или експортиран в системата LIS.

Полета за въвеждане на данни
Полетата за въвеждане на данни са области от екрана, в които се въвежда информация. На един екран може да има няколко полета 
за въвеждане на данни, но по едно и също време само едно поле може да бъде избрано и активирано за въвеждане на данни. 
Натискането на цифров клавиш ще въведе символ в полето за въвеждане на данни. Ако броят символи за дадено поле бъде 
превишен, не могат да бъдат въвеждани допълнителни символи, освен ако други такива не бъдат изтрити.

За избор на поле за въвеждане на данни преместете курсора чрез клавиша [↑] или [↓] за придвижване нагоре и надолу по екрана. За 
придвижване между леви и десни текстови полета използвайте клавиша [→] или [←]. Съдържанието на полето е маркирано, за да се 
покаже, че то е избрано или активно.

За изтриване на символи от поле с данни изберете полето чрез клавиша [↑] или [↓], след това натиснете клавиша [⇐] Изтриване под 
цифровите клавиши. Последният символ в полето ще бъде изтрит.

Таблица със системни спецификации
Изисквания за мощност 100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz, самостоятелно превключване (САЩ/международно),  

0,9 – 0,34 Amps максимално
Сменяеми батерии 4x LR6-AA + 6V – 4,16 A
Температура на околна работна среда 15 – 30 °C/59 – 86 °F

Обхват на влажността на околна работна среда 30 – 80% R.H. (без кондензиране при 15 °C); 15 – 80% R.H. (без кондензиране при 
30 °C)

Температура при доставка и съхранение -20 – 60 °C
Влажност при доставка и съхранение 20 – 85% R.H. (без кондензиране)
Клавиатура Цифрова
Дисплей 3,5 инча по диагонал
Тегло 6,6 фунта (3 кг)
Ширина 6,3 инча (~16 см)
Дълбочина 9,5 инча (~24 см)
Височина 3,9 инча (~10 см)
Работна радио-честота (РЧ) 13,56 MHz
Изходна РЧ мощност 200 mW

ASPECT Reader съответства на приложимите хармонизирани стандарти за безопасност на ЕК: IEC 61010-1, EN 61010-2-101,  
CSA 61010-1-04, EN61326-1:2002, EN61326-2-6:2006.

FCC ID:YMQ-8048000 Това устройство съответства на Част 15 от правилата на ФКК. Функционирането подлежи на следните условия:
1. Това устройство не може да причини вредно смущение.
2. Това устройство трябва да приеме всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано 

функциониране.
3. Промени или модификации, които не са изрично одобрени за съответствие от отговорната страна, могат да доведат до отнемане 

на правото на потребителя за работа с оборудването.

Предупреждения, предпазни мерки, ограничения
Преди да използвате тази система, прочетете цялото Ръководство на потребителя и Инструкциите за употреба относно специфичния 
тест, провеждан на ASPECT Reader.
• За in vitro диагностична употреба.
• За употреба от медицински специалист. 
• Резултатите трябва да се интерпретират заедно с клиничните наблюдения и други лабораторни тестови резултати.
• Преди употреба лицата, които са определени да работят с този четец, трябва да бъдат правилно обучени и да са напълно 

информирани за потенциалните рискове при употреба на ASPECT Reader. 
• Не поставяйте ASPECT Reader във вода.
• Не изпускайте или хвърляйте четеца.
• Работете с четеца на суха, равна повърхност.
• Не местете четеца, докато се провежда тест.
• Включете четеца към заземен източник на електричество.
• ASPECT Reader е изследван и е преминал всички обявени стандарти за комплайънс по отношение на ЕМС. Въпреки това 

употребата на спомагателно оборудване може електромагнитно да смути този четец. Вземете предпазни мерки за свеждане до 
минимум на електромагнитното смущение, когато това е възможно.

• Винаги спазвайте универсалните предпазни мерки, когато работите с проби от пациенти. Носете подходящо лично предпазно 
оборудване, като например: лабораторни престилки, ръкавици за еднократна употреба без талк, предпазни очила и т.н. при 
работа с ASPECT Reader и проби от пациенти.

• Употребата на ръкавици за еднократна употреба без талк ще понижи риска от кръстосано замърсяване при работа с проби от 
пациенти.

• Всички проби, контроли и т.н. трябва да бъдат обработвани така, все едно са инфекциозни.
• Изхвърлете неизползваните реактиви и отпадъци в съответствие с националните, федералните, местните, държавните и 

локалните разпоредби.
• Почистете всички работни повърхности преди и след провеждане на тест.
• ASPECT Reader е предназначен за работа като система. Работните характеристики не са установени за употреба на системата с 

други консумативи или оборудване. 
• Моля, обърнете внимание, че инфектираното медицинско оборудване трябва да бъде изхвърлено като медицински опасни 

биологични отпадъци и не може да бъде включено в отпадъка с използвано електронно оборудване или в програма за рециклиране.
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В това ръководство са използвани следните символи:

Символ Значение

Терминът ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ се използва, за да ви информира относно ситуации или условия, които 
могат да доведат до лично нараняване.

Терминът ВНИМАНИЕ се използва, за да ви информира относно ситуации или условия, които могат да 
доведат до повреждане на ASPECT Reader или свързаните компоненти.

Сочи предупреждения, които не са директно свързани с рискове за лично нараняване, но засягат 
правилната употреба на ASPECT Reader или свързаните компоненти.

ЗАБЕЛЕЖКА Представя информация, която ще позволи точно измерване чрез правилна употреба на ASPECT Reader, 
както и друга полезна информация.

Околна среда
Символ Значение

Работни спецификации:
• Температура: 15 °C – 30 °C
• Влажност: 30% до 80% R.H. (без кондензиране при 15 °C); 15 – 80% R.H. (без кондензиране при 30 °C)
• Надморска височина: 0 – 2 000 м
• Степен на замърсяване: 2

За да се гарантира правилна работна температура, не поставяйте ASPECT Reader в близост до радиатори, 
силна слънчева светлина, вентилационни решетки, печки и/или друго оборудване, произвеждащо 
топлина.

Предупреждения за електричество
Символ Значение

Работете с ASPECT Reader, като използвате само захранващия кабел и захранване (адаптер за променлив 
ток). ASPECT Reader трябва да бъде свързан само със заземен контакт със:
• 100 – 240 VAC
• 47 – 63 Hz
• 0,9 – 0,34 A

ASPECT Reader е предназначен само за употреба на закрито. За да намалите риска от токов удар, винаги 
изключвайте захранването от източника на променлив ток след употреба.

Управление на данни
Символ Значение

Разпечатката представлява официалния отчет на тестовия резултат. Отпечатайте всеки тестови резултат 
и направете 2 фотокопия. Поставете отпечатаните тестови резултати и двете фотокопия в папката на 
Клиничната карта на пациента (ККП). 

Резултатите, съхранени в паметта на ASPECT Reader, са предназначени само за временно съхраняване 
и могат да бъдат презаписани. Паметта на ASPECT Reader съхранява резултати от последните 
1000 проведени теста. След достигане на капацитета на паметта последният тестов резултат автоматично 
презаписва най-стария тестов резултат.

Информация за изхвърляне
Символ Значение

F
Предупреждение за биологичен риск 
Работете със и изхвърляйте Тестовите касети в съответствие със стандартните практики за биологичен 
риск, освен ако в съответната листовка не е посочено друго.

Внимание – лазерно устройство
Символ Значение

Не премахвайте външните панели, за да достигнете вътрешността на ASPECT Reader. ASPECT Reader 
съдържа UV LED, използван за разчитане на Тестовите касети. UV LED не се считат за рискови при 
употреба по предназначение. 

Предупреждение за биологичен риск
Символ Значение

F
При употреба на ASPECT Reader спазвайте универсални предпазни мерки за безопасност и лабораторни 
работни практики и следвайте лабораторните работни процедури по отношение на личното предпазно 
оборудване (лабораторни престилки, ръкавици и т.н.) и безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ИЗВЕСТИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Символи
Символи, които могат да бъдат свързани с ASPECT Reader:

Символ Значение

C CE маркировка

D Да не се употребява повторно

V In vitro диагностично устройство

M Производител

h Каталожен номер

g Код на партида

r Температурно ограничение

i Вижте инструкциите за употреба

Хартия за принтер

w Да се пази от всички източници на светлина

p Да се пази от влага

ИНСТАЛИРАНЕ
1. Поставете транспортния контейнер изправен и отворете горните капаци.
2. Отворете картонената кутия в транспортния контейнер. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате канцеларски нож, поставете острието на подходяща дължина, за да избегнете нарязването на 
вътрешните компоненти. 

3. Извадете горния картонен спейсер. Страничните кутии на този спейсер съдържат следното:
• захранващ кабел
• адаптери за щепсел за захранване в САЩ и извън САЩ
• захранващ адаптер
• хартиена ролка
• четири (4) LR6-AA батерии (1,5 V)

4. Извадете следващия картонен спейсер от кутията.
5. Извадете четеца, като бавно го извадите вертикално от транспортния контейнер.
6. Поставете четеца на стабилна повърхност. Четецът се намира в затворен найлонов плик, съдържащ пликче с десикант. Извадете 

четеца от найлоновия плик.
7. Заменете всички опаковъчни материали в транспортния контейнер за съхранение.
8. Проверете съдържанието на кутията според транспортния списък, показан по-долу:

• ASPECT Reader
• Външно захранване
• Захранващ кабел
• Захранващи адаптери (САЩ, ЕС)
• Ръководство на потребителя за ASPECT Reader
• 1 ролка термална хартия

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако четецът бъде съхраняван при температура под 59 °F или над 86 °F (под 15 °C и над 30 °C) или при относителна 
влажност (ОВ) под 30% при 15 °C; (или 15% R.H. при 30 °C) или над 80%, предоставете възможност на четеца да се аклиматизира към 
крайната температура на околната среда за най-малко два (2) часа.

Четец

Аксесоари

Брой Описание Функция

1 Екран на дисплея Извежда потребителската 
функция

2 Изваждане Отваря чекмеджето за касета
3 Подаване на хартия Подава хартията на принтера

4 Основно меню
Прекъсва настоящата 
операция, връща се към 
Основното меню

5 Меки клавиши Многофункционални клавиши

6 Навигационни стрелки
Използват се за преместване 
на курсора между полетата за 
данни

7 Цифрови клавиши Въвеждат избраното число

8 ⇐ 
Изтрива последното цифрово 
въвеждане

9 . Добавя десетична точка
10 Капак на хартиената ролка Принтер

11 Чекмедже за касета Задържа касетата по време на 
провеждане на тест

Брой Описание Референтен №

1 ASPECT Reader READ0001-03
2 Захранващ кабел
3 Външно захранване READ0001-6

4 Захранващи адаптери (ЕС, 
САЩ) READ0001-7

5 4 – LR6-AA батерии (1,5 V)

6 Ръководство на потребителя 
за ASPECT Reader

7 Хартиена ролка READ0001-5

8 Електронен качествен 
контрол (EQC)

3

10

455

1

6
2

7
9 8

11

12 3

4

5 6

7
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Задна страна на четеца

Инсталиране
За да се гарантира правилна работна температура, не поставяйте ASPECT Reader в близост до радиатори,
силна слънчева светлина, вентилационни решетки, печки и/или друго оборудване, произвеждащо топлина.

Работете с ASPECT Reader, като използвате само предоставените захранващ кабел и захранване (AC адаптер). ASPECT Reader трябва 
да бъде свързан само със заземен контакт със:

• 100 – 240 VAC
• 47 – 63 Hz
• 0,9 – 0,34 A

1. Поставете ASPECT Reader на чиста, суха и плоска повърхност.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги проверявайте дали четецът е изключен, преди да свързвате или откачате кабелите или аксесоарите. 

2. Закачете захранващия адаптер към захранващия кабел.
3. Закачете правилния преходник за адаптер (подходящ за вашия контакт) към външния захранващ адаптер.
4. Закачете преходника на захранващия кабел към неговия рецептор, който се намира от задната страна на четеца (Фигура 1).

 

 
 

5. Включете външния източник на захранване в стенен контакт. Уверете се, че четецът е включен в заземена електрическа мрежа, 
която съответства на изискванията за напрежение от раздела Спецификации на това ръководство (вижте „Таблица със системни 
спецификации“ на страница 7).

6. Ако четецът трябва да бъде свързан със система LIS, вкарайте кабела за пренос на данни в LIS порта (Фигура 2). 
 
 
 

7. Натиснете и задръжте превключвателя на захранването, който се намира от задната страна на четеца, за да включите четеца 
(Фигура 3). Ще бъде изведен екран за инициализиране.

 
 
 

 

8. В долната част на четеца могат да бъдат вкарани батерии като незадължителен захранващ източник. Вижте „Захранване с 
батерии“ на страница 49.

9. Поставете хартиената ролка в кухината на принтера. Вижте „Смяна на хартиената ролка“ на страница 48-49.
10. Проведете EQC (електронен качествен контрол) на четеца. Вижте „Електронен качествен контрол (EQC)“ на страница 42-43.

ЗАБЕЛЕЖКА: EQC е изисквана функция, която проверява оптиките и системите на Вътрешния анализатор. EQC трябва да се 
провежда:
• при първоначална настройка на четеца
• ако четецът бъде транспортиран или местен
• всеки път, когато има съмнение относно функционирането на ASPECT Reader 
• веднъж в началото на деня

11. Ако са необходими интервалите на работа на EQC и Течен качествен контрол (LQC), вижте „Настройки на QC“ на страница 16-17.
12. Ако е необходима специфична лабораторна или болнична информация за отпечатването на четеца, вижте „Настройки на 

принтера“ на страница 19.
13. Преди анализирането на проби за пръв път прегледайте разделите от това ръководство, като например „Работа“.
14. За да изключите четеца, натиснете и задръжте превключвателя на захранването за две секунди. Ако четецът е в спящ режим, 

натиснете произволен бутон, преди да натиснете превключвателя на захранването.

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА
Менюто за супервайзър е достъпно за регистрация само от супервайзър и съдържа всички функции за супервайзър.
В тази глава ще се научите да:

Брой Описание

1 Захранващ кабел в захранващ порт
2 Превключвател вкл./изкл.
3 LIS порт
4 USB портове
5 Порт за принтер

ВНИМАНИЕ

ФИГУРА 1

ФИГУРА 2

ФИГУРА 3

3

4 1

2

• регулирате извежданите час и формат на часа за четеца
• изберете желан език за четеца
• изберете Настройки на QC за електронен QC (EQC)
• изберете настройка за пренос до Системата LIS
• регулирате настройки на принтера 
• прочетете информацията за четеца (настояща мрежова 

конфигурация)
• експортирате данни на USB стик

• регулирате извежданите дата и формат на датата за 
четеца

• изберете Настройки на QC за течен QC (LQC)
• изберете настройка на време на изчакване
• изберете настройка за пренос до Настройки на мрежата
• добавяте, редактирате, изтривате потребители
• актуализирате фърмуер или езици

Тестване на пациент – използва се за пускане на проби от пациент. (При пускане софтуерът избира тази икона по 
подразбиране.)

LQC (Течен качествен контрол) – използва се за пускане на контролни проби, когато това е определено според изискванията 
за качествен контрол на лабораторията.
Преглед на данни – използва се за преглед на резултати на пациент, резултати от течен контрол (LQC), резултати от 
електронен контрол (EQC) и резултати от пренос до LIS. Забележка: Елементите от менюто ще бъдат маркирани в сиво, докато 
се появят налични данни за преглед.
EQC (Електронен качествен контрол) – използва се за провеждане на електронен контрол при настройка на четеца, при 
неговото транспортиране или местене, според определеното от изискванията за качествен контрол на лабораторията или 
когато има съмнение относно функционирането на ASPECT Reader.
Оператор – използва се за преглед на регистрационни файлове на грешки и за промяна на работни настройки, като например 
формати на часа и датата и език.

Супервайзър – използва се за достъп до всички функции на супервайзър. (Тази икона е достъпна само от супервайзър)

Основното меню съдържа следните елементи:

5
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1. Като използвате клавиша [→] или [←] и [↑] или [↓], изберете иконата Меню за супервайзър от екрана на Основното меню 
(Фигура 4).

Извежда се екранът Супервайзър (Фигура 5).

 

Екранът Супервайзър предоставя на супервайзъра възможността да:
• регулирате общи настройки на четеца, като например час, дата, език, настройки на QC, напр. Интервали на QC и Настройка на 

време на изчакване.
• добавяте или изтривате потребители и да редактирате съществуващи потребители
• преглеждате информация за четеца, напр. приложима мрежова информация
• актуализирате фърмуер или езици
• преглеждате и отпечатвате регистрационни файлове на грешки на инструмента и на грешки в работата 

Общи настройки на четеца
1. Като използвате десния мек клавиш, изберете Общи настройки на четеца. Извежда се екранът Общи настройки (Фигура 6).

Екранът Общи настройки позволява на супервайзъра да:
• регулира настройките по подразбиране на четеца, като например час, дата, език, настройки на QC, напр. Интервали на QC и 

Време на изчакване на четеца.
• избира настройки на Тестов режим
• регулира Настройки на LIS, като например наличност на LIS, IP адрес, Време на изчакване и т.н.
• регулира Настройки на мрежа, като например IP адрес и Порт
• регулира Настройки на принтер, като например автоматичен печат и информация за обект
 

Език
1. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Език. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. 

Извежда се екранът Език (Фигура 7).

 

 
 
 
 

2. Използвайте клавиша [↑] или [↓], за да преминете през изброените налични езици:
• Английски
• Немски
• Френски
• Испански
• Италиански

3. Изберете желания език, след това натиснете десния мек клавиш, за да приемете промените, или левия мек клавиш, за да отмените 
всички промени. И двете връщат потребителя към предишното меню (Фигура 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройки по подразбиране   

Час и формат на часа 
1. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Час и формат на часа. Извежда се екранът Настройка на час и формат на часа 

(Фигура 10).

 

2. За настройка на формата на часа използвайте клавиша [←] или [→] за избор на желания формат – 12-часов или 24-часов.
3. За настройка на настоящия час използвайте клавиша [↓] за достъп до текстовите полета Часове: и Минути:, след което 

използвайте цифровите клавиши, за да въведете желания час.
4. За настройка на AM или PM използвайте клавиша [←] или [→] за избор на желания формат.
5. Натиснете десния мек клавиш за приемане на промените на часа и формата на часа или натиснете левия мек клавиш за отмяна на 

промените. И двата избора връщат потребителя към предишния екран (Фигура 11).

ФИГУРА 5

ФИГУРА 6

ФИГУРА 10

ФИГУРА 4

ФИГУРА 9

Екранът Общи настройки насочва по подразбиране към елемента от 
менюто Настройки по подразбиране. Натиснете десния мек клавиш, за да 
го изберете. Извежда се екранът Настройки по подразбиране (Фигура 9).

ФИГУРА 7

ФИГУРА 8

• Полски
• Шведски
• Български
• Словенски
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 Дата и формат на датата 
1. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Дата и формат на датата. Натиснете десния мек клавиш, 

за да го изберете. Извежда се екранът Дата и формат на датата (Фигура 12).

2. Използвайте клавиша [←] или [→], за да преминете през изброените налични формати на датата:
• мм/дд/гггг
• дд/мм/гггг

3. Изберете желания формат, след това използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до текстовите полета Ден:, Месец: и 
Година:.

4. Като използвате цифровата клавиатура въведете желаната информация в текстовите полета, след това натиснете десния 
мек клавиш, за да приемете направените промени или левия мек клавиш, за да отмените всички промени. И двете връщат 
потребителя към предишното меню (Фигура 13).          

Настройки на QC
Екранът Настройки на QC предоставя на супервайзъра възможността да въвежда Интервали на QC за тестване на течен QC в 
дни, както и Интервали на QC за електронен QC (EQC) в часове. В текстовите полета могат да се въвеждат и нули за изключване на 
настройките за QC.

1. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Настройки на QC.
2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Настройките за QC (Фигура 14)

 

3. Въведете желаните числа в текстовите полета чрез цифровите клавиши на четеца, след това натиснете десния мек клавиш, за да 
приемете направените промени или левия мек клавиш, за да отмените всички промени, направени за избора на времена. И двата 
избора връщат потребителя към предишното меню (Фигура 15).

 

 

Настройка на време на изчакване
Екранът Настройка на време на изчакване предоставя на супервайзъра възможността да включва или изключва батерията или 
да настройва времеви лимит за изключване на батерията. Също така е налична опцията Време за изключване от захранване. Тя 
може да бъде изключена или да бъде зададен времеви лимит за нейното изключване. Тези опции за време на изчакване изключват 
принудително четеца след избрания времеви интервал, в минути, след период на липса на активност на четеца, напр. без натискане на 
клавиши, без измерване и т.н.

1. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Настройка на време на изчакване.
2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Настройка на време на изчакване (Фигура 16).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Въведете желаните времена в текстовите полета чрез цифровите клавиши на четеца, след това натиснете десния мек клавиш, за 
да приемете направените промени на времената или левия мек клавиш, за да отмените всички промени, направени за избора на 
времена. И двата избора връщат потребителя към предишното меню (Фигура 17).

 

4. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към екрана Общи настройки (Фигура 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестов режим
Екранът Тестов режим предоставя на супервайзъра възможността да избере режима по подразбиране на четеца. 

ФИГУРА 15

ФИГУРА 14
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ФИГУРА 13

ФИГУРА 16

ФИГУРА 18

ФИГУРА 17
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1. Под менюто Общи настройки използвайте клавиша [↓], за да изберете/маркирате елемента от менюто Тестов режим.
2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Настройки на тестов режим (Фигура 19).

 

3. Използвайте клавиша [←] или [→], за да изберете желаната опция на Режим по подразбиране и разрешената опция на Временен 
режим.

4. След като цялата информация е въведена, натиснете десния мек клавиш, за да приемете информацията или левия мек клавиш, за 
да отмените всички направени промени. И двата избора връщат потребителя към предишното меню (Фигура 20).

     Настройки на LIS
Екранът Настройки на LIS предоставя на супервайзъра възможността да регулира информация за LIS, като например дали система 
LIS е налична, дали системата да пренася автоматично данните и да въвежда IP адреса, номера на порт и времето на изчакване (в 
секунди) на LIS.

1. Под менюто Общи настройки използвайте клавиша [↓], за да изберете/маркирате елемента от менюто Настройки на LIS.
2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Настройки на LIS (Фигура 21).

3. Въведете желаната информация, като използвате цифровите клавиши на четеца.
4. Използвайте клавиша [←] или [→], за да изберете опцията на Автоматичен пренос и опцията на Налично LIS.
5. След като цялата информация е въведена, натиснете десния мек клавиш, за да приемете информацията или левия мек клавиш, за 

да отмените всички направени промени. И двата избора връщат потребителя към предишното меню (Фигура 22).

 
 

Настройки на мрежата
Екранът Настройки на мрежата предоставя на супервайзъра възможността да регулира мрежовата информация, като например 
Задаване на IP, IP адрес и Номер на порт.

1. Под менюто Общи настройки използвайте клавиша [↓], за да изберете/маркирате елемента от менюто Настройки на мрежата.
2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Настройки на мрежата (Фигура 23).

3. Използвайте клавиша [←] или [→], за да проверите опцията на Задаване на IP.
4. Въведете желаната информация, като използвате цифровите клавиши на четеца.
5. След като цялата информация е въведена, натиснете десния мек клавиш, за да приемете информацията или левия мек клавиш, за 

да отмените всички направени промени. И двата избора връщат потребителя към предишното меню (Фигура 24).

Настройки на принтера
Екранът Настройки на принтера предоставя на супервайзъра възможността да регулира информацията за принтера, като например 
Автоматичен печат, както и информацията, която се извежда на разпечатката с резултати. Ще е необходима стандартна клавиатура с 
USB конектор (не се предоставят).

1. Под менюто Общи настройки използвайте клавиша [↓], за да изберете/маркирате елемента от менюто Настройки на принтера.
2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Настройки на принтера (Фигура 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Използвайте клавиша [←] или [→], за да проверите опцията на Автоматичен печат.
4. Като използвате външна клавиатура въведете желаната информация във всяко текстово поле. Използвайте клавиша [↓], за да 

преминете надолу до желаното текстово поле.
5. След като цялата информация е въведена, натиснете десния мек клавиш, за да приемете информацията или левия мек клавиш, за 

да отмените всички направени промени. И двата избора връщат потребителя към предишното меню (Фигура 26).

6. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете до екрана Супервайзър.

ФИГУРА 19
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Управление на потребителите
Под елемента от менюто Управление на потребителите супервайзърът има възможност да:

• прегледа списък със съществуващи потребители по ID номер, име и режим на достъп
• редактира съществуващи потребители
• изтрива потребители
• добави нови потребители

1. Като използвате клавиша [→] или [←] и [↑] или [↓], изберете иконата Меню за супервайзър от екрана на Основното меню 
(Фигура 27).

2. Извежда се екранът Супервайзър (Фигура 28).

3. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Управление на потребителите. Натиснете десния мек 
клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Списък на съществуващите потребители (Фигура 29).

Редактиране на потребител
1. Изберете желания потребител. Натиснете десния мек клавиш за достъп до менюто Опции (Фигура 30).

2. Елементът от менюто Редактиране на потребител вече е избран. Натиснете десния мек клавиш. Извежда се екранът Смяна на 
потребителя (Фигура 31). 

3. Направете желаните промени в информацията на съществуващия потребител, като използвате цифровата клавиатура или друга 
клавиатура. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте стандартна клавиатура с USB конектор. 

4. След това натиснете десния мек клавиш, за да приемете направените промени, или левия мек клавиш, за да отмените всички 
промени. Извежда се екранът Списък на съществуващите потребители (Фигура 32).

Изтриване на избран потребител
1. Изберете/маркирайте потребителя за изтриване от списъка със съществуващи потребители.
2. Натиснете десния мек клавиш за достъп до менюто Опции. Като използвате клавиша [↓], преминете до елемента от менюто Изтр. 

на избраното и натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Изтриване на потребителя (Фигура 33).

3. Изтриване на потребителя представлява прозорец за потвърждение, който пита дали потребителят, показан на екрана, да бъде 
изтрит. Ако отговорът е „да“, натиснете левия мек клавиш, за да изтриете потребителя. Ако отговорът е „не“, натиснете десния 
мек клавиш, за да откажете изтриването и да се върнете към предното меню. Използвайте клавиша [←] или [→], за да изберете 
опцията Автоматичен печат.

ФИГУРА 27
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РАБОТА
В този раздел ще се научите как да: 

• влизате и излизате от четеца като Оператор
• пускате проба 
• вкарвате касета
• изваждате касета 
• преглеждате резултати
• пренасяте резултати
• печатате резултати 

 

Вход в системата 

Добавяне на потребител
ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартна клавиатура с USB конектор е незадължителна (не се предоставя). От екрана Съществуващ потребител 
натиснете десния мек клавиш за достъп до менюто Опции.

1. Като използвате клавиша [↓], преминете до елемента от менюто Добавяне на потребител и натиснете десния мек клавиш, за да го 
изберете. Извежда се екранът Създаване на нов потребител (Фигура 34). 

2. Изберете дали потребителят да разполага с режим на достъп на супервайзър или оператор чрез клавиша [→] или [←].
3. Като използвате клавиша [↓], преминете към следващите текстови полета и въведете нуждата информация чрез клавиатура. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителското ID и Паролите са цифрови. Тези текстови полета няма да приемат буквени символи, освен ако не е 
свързана клавиатура.

4. Когато е въведена цялата информация, натиснете десния мек клавиш, за да приемете информацията. Новият потребител ще бъде 
изведен на екрана Списък на съществуващите потребители.

5. Ако не желаете промени, натиснете левия мек клавиш, за да изтриете всички направени промени и да се върнете към предишния 
екран.

1. Въведете желания номер на Потребителско ID, като използвате цифровата клавиатура, след това преминете надолу, като 
използвате стрелката [↓], до следващото текстово поле

ЗАБЕЛЕЖКА: Първоначалните Потребителско ID и Парола в настройките ще са 1234. Препоръчително е след първоначалната 
настройка да се изберат нови Потребителско ID и Парола за Супервайзъра.

2. Въведете потребителската парола, след това натиснете десния мек клавиш, за да изберете Вход в системата. Ще се изведе 
Основното меню (Фигура 36). 

Пускане на проба
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди пускането на проба е препоръчително да се пусне касета за EQC (Електронен качествен контрол), за да се 
провери функционирането на четеца. Вижте „Електронен качествен контрол (EQC)“ на страница 42-43.

След като EQC е проведен успешно, изберете иконата Тестване на пациент от Основното меню.

1. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете иконата Тестване на пациент. Ще се изведе екранът Тестване на пациент 
(Фигура 37).

Ще се изведе последният пореден номер, както и ID на оператора на лицето, което е влязло в четеца. Избрано е текстовото поле Пац. ID.

2. Въведете Пац. ID, като използвате цифровите клавиши, след това изберете десния мек клавиш. Извежда се екранът Поставяне на 
касета (Фигура 38).
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3. Чекмеджето на касетата ще се отвори (Фигура 39).

Подготовка на касета
Следвайте правилни насоки за инфекциозен контрол при работа с всички кръвни проби и с всичко, което влиза в 
контакт с кръв. 

1. Следвайте Инструкциите за употреба на провеждания тест за подготовка на тестовата касета за четеца.
2. След подготвянето на тестовата касета, незабавно поставете касетата в четеца. (Фигура 40).

3. Затворете чекмеджето. Ще се изведе екран за прочитане на касетата (Фигура 41).

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка тестова касета включва вътрешна контролна проверка (контролна линия на тестовата касета), която се провеж-
да автоматично с всяка проба, за да се гарантира, че в касетата има правилен поток. Ако автоматичната проверка на тази вградена 
контрола не е в приемливи граници, няма да бъде отчетен тестов резултат. Четецът ще изведе съобщение за грешка и тестът трябва 
да бъде повторен с нова касета. 

След като РЧИД информация на касетата е разчетена и потвърдена от ASPECT Reader, анализът ще започне.

Ще се изведе екранът Пац. ID, който показва оставащото време на теста (Фигура 42).

ASPECT Reader измерва теста автоматично и резултатът се извежда на екрана в ng/mL (Фигура 43).

Изваждане на касета
1. За да отворите чекмеджето на касетата, натиснете бутона за изваждане. Четецът автоматично ще отвори чекмеджето на касетата, 

за да предостави възможност за изваждане на касетата.
2. Изхвърлете касетата в съответствие с националните, федералните, местните, държавните и локалните разпоредби.

 Печат на резултати
1. За печат на резултати на пациента натиснете десния мек клавиш, за да изберете Опции. Ще се изведе менюто Опции (Фигура 44).

2. Опцията Печат е избрана. Натиснете десния мек клавиш, за да отпечатате резултатите на пациента. Печатане ще се появи в 
долната част на екрана Пац. ID и четецът ще отпечата резултатите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Автоматичен печат може да бъде избран от Супервайзъра под „Настройки на принтера“ на страница 19 за автоматичен 
печат на резултати на пациента след приключване на теста.

3. За провеждане на друг тест използвайте клавиша [↓] до елемента от менюто Следващ пациент. Натиснете десния мек клавиш, 
за да го изберете. Ще се появи екранът Тестване на пациент, който ще е готов за въвеждането на следващия номер на Пац. ID 
(Фигура 45).

 Пренос на резултати
Резултати на пациента могат да бъдат пренасяни до система LIS при желание. Вижте „Настройки на LIS“ на страница 18 от главата 
Супервайзър. 

ФИГУРА 40
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ПРЕГЛЕД НА ДАННИ И РЕГИСТРАЦИОННИ 
ФАЙЛОВЕ НА ГРЕШКИ
В тази глава ще се научите да: 

• преглеждате резултати на пациент 
• преглеждате резултати от течен QC (LQC)
• преглеждате резултати от електронен QC (EQC) 
• преглеждате Регистрационен файл на грешките
• изпращате резултати до LIS

1. Като използвате клавиша [→] или [←], изберете иконата Преглед на данни от екрана Основно меню (Фигура 46).

Извежда се екранът Преглед на резултати (Фигура 47).

Екранът Преглед на резултати предоставя на потребителя възможността да:
• преглежда резултати на пациента по начална или крайна дата, начален и краен пореден номер, ID на пациент или ID на 

оператор.
• преглежда резултати от течен QC (LQC) по начална и крайна дата
• преглежда EQC по начална и крайна дата
• изпраща резултати до система LIS

Преглед на резултати на пациента по дата
1. Като използвате десния мек бутон, изберете Резултати на пациента. Извежда се екранът Резултати на пациента (Фигура 48).

2. За преглед на желаните резултати по дата въведете начална дата, като използвате цифровите клавиши от клавиатурата в 
показания формат.

3. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до следващото текстово поле.

4. Въведете крайна дата, като използвате показания формат (Фигура 49).

 

5. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете за преглед желаните резултати. Ще се изведе екранът Резултати на пациента с 
поредния номер, датата, партидния номер и резултата на пациента (Фигура 50).

Опция Показване на данни
1. Натиснете десния мек клавиш за преглед на опции, налични под екрана Резултати на пациента. Извежда се менюто Опции 

(Фигура 51).

Под менюто Опции потребителят може да избере да се покажат данни за изведените резултати или да отпечата списък с изведените 
резултати.

2. Използвайте десния мек клавиш на клавиатурата, за да изберете Показване на данни. Извеждат се датата и часът на получаване 
на резултата, както и поредният номер на оператора (Фигура 52).

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът Пац. ID може да бъде отпечатан чрез натискане на десния мек клавиш. Ще се изведе екран, който сочи, че 
информацията за Пац. ID се печата и трябва да изчакате. 

3. Изберете левия мек клавиш, за да се върнете към предишния екран.
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Опция Отпечатване на списъка
1. От екрана Резултати на пациента натиснете десния мек клавиш, за да изведете менюто Опции (Фигура 53).

2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до опцията Отпечатване на списъка. Натиснете десния мек клавиш, за да я 
изберете. Ще се изведе екран, който сочи, че списъкът се печата и трябва да изчакате.

3. След като списъкът е отпечатан, натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Преглед на резултати на пациента по пореден №
1. От основното меню изберете иконата Преглед на данни, като използвате клавиша [↓] или [↑] или [←] или [→], за да я маркирате/

изберете (Фигура 54).

2. Натиснете десния мек клавиш, за да я изберете. Извежда се екранът Резултати на пациента (Фигура 55).

3. Като използвате клавиша [↓], преминете до текстовото поле Начален пореден №. Въведете желания Начален пореден № в 
текстовото поле, като използвате цифровата клавиатура (Фигура 56).

4. Като използвате клавиша [↓], преминете до текстовото поле Краен пореден №. Въведете желания Краен пореден № в текстовото 
поле, като използвате цифровата клавиатура.

5. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете за преглед резултатите на пациента по пореден номер (Фигура 57).

6. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете за преглед желаните резултати. Ще се изведе екранът Резултати на пациента с 
поредния номер, датата, партидния номер и резултата на пациента.

Опция Показване на данни
1. Натиснете десния мек клавиш за преглед на опции, налични под екрана Резултати на пациента. Извежда се менюто Опции 

(Фигура 58).

2. Като използвате клавиша [↓], изберете желания ред с резултати. Използвайте десния мек клавиш на клавиатурата, за да изберете 
Показване на данни. Извеждат се датата и часът на получаване на резултата, както и поредният номер, операторът, тестовият 
номер, тестовата партида и резултатът на пациента (Фигура 59).

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът Пац. ID може да бъде отпечатан чрез натискане на десния мек клавиш. Ще се изведе екран, който сочи, че 
информацията за Пац. ID се печата и трябва да изчакате.

3. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Опция Отпечатване на списъка
1. От екрана Резултати на пациента натиснете десния мек клавиш, за да изведете менюто Опции (Фигура 60).
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2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до опцията Отпечатване на списъка. Натиснете десния мек клавиш, за да я 
изберете. Ще се изведе екран, който сочи, че списъкът се печата и трябва да изчакате.

3. След като списъкът е отпечатан, натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Преглед на Резултати на пациента по Пац. ID
1. От Основното меню изберете иконата Преглед на данни, като използвате клавиша [↓] или [↑] или [←] или [→], за да я маркирате/

изберете (Фигура 61).

2. Натиснете десния мек клавиш, за да я изберете. Извежда се екранът Резултати на пациента (Фигура 62).

3. Като използвате клавиша [↓], преминете до текстовото поле Пац. ID. Въведете желания номер на ID в текстовото поле, като 
използвате цифровата клавиатура (Фигура 63).

4. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете преглед резултатите на пациента по Пац. ID (Фигура 64).
 
 
 
 
 
 
 

Опция Показване на данни
1. Натиснете десния мек клавиш за преглед на опции, налични под екрана Резултати на пациента. Извежда се менюто Опции 

(Фигура 65).

2. Използвайте десния мек клавиш на клавиатурата, за да изберете Показване на данни. Извеждат се датата и часът на получаване 
на резултата, както и поредният номер, операторът, тестовият номер, тестовата партида и резултатът на пациента (Фигура 66).

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът Пац. ID може да бъде отпечатан чрез натискане на десния мек клавиш. Ще се изведе екран, който сочи, че 
информацията за Пац. ID се печата и трябва да изчакате.

3. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Опция Отпечатване на списъка
1. От екрана Резултати на пациента натиснете десния мек клавиш, за да изведете менюто Опции (Фигура 67).

2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до опцията Отпечатване на списъка. Натиснете десния мек клавиш, за да я 
изберете. Ще се изведе екран, който сочи, че списъкът се печата и трябва да изчакате.

3. След като списъкът е отпечатан, натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.
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Преглед на Резултати на пациента по ID на оператора
1. От Основното меню изберете иконата Преглед на данни, като използвате клавиша [↓] или [↑] или [←] или [→], за да я маркирате/

изберете (Фигура 68). 
 

2. Натиснете десния мек клавиш, за да я изберете. Извежда се екранът Резултати на пациента (Фигура 69).

3. Като използвате клавиша [↓], преминете до текстовото поле ID на оператора. Въведете желания номер на ID в текстовото поле, 
като използвате цифровата клавиатура (Фигура 70).

4. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете за преглед резултатите на пациента по ID на оператора (Фигура 71).

 
 

Опция Показване на данни
1. Натиснете десния мек клавиш за преглед на опции, налични под екрана Резултати на пациента. Извежда се менюто Опции 

(Фигура 72). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Като използвате клавиша [↓], изберете желания ред с резултати. Използвайте десния мек клавиш на клавиатурата, за да изберете 
Показване на данни. Извеждат се датата и часът на получаване на резултата, както и поредният номер, операторът, тестовият 
номер, тестовата партида и резултатът на пациента (Фигура 73).

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът Пац. ID може да бъде отпечатан чрез натискане на десния мек клавиш. Ще се изведе екран, който сочи, че 
информацията за Пац. ID се печата и трябва да изчакате.

3. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Опция Отпечатване на списъка
1. От екрана Резултати на пациента натиснете десния мек клавиш, за да изведете менюто Опции (Фигура 74).

2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до опцията Отпечатване на списъка. Натиснете десния мек клавиш, за да я 
изберете. Ще се изведе екран, който сочи, че списъкът се печата и трябва да изчакате.

3. След като списъкът е отпечатан, натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Преглед на Резултати от течен QC (LQC)
1. Като използвате клавиша [→] или [←], изберете иконата Преглед на данни от екрана Основно меню (Фигура 75).

 
 
 

Извежда се екранът Преглед на резултати (Фигура 76).
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2. Като използвате клавиша [↓], преминете до текстовото поле Резултати от течен QC, след което натиснете десния мек клавиш, за 
да го изберете. Извежда се екранът Преглед на резултати от LQC (Фигура 77).

3. Въведете начална дата, като използвате цифровите клавиши от клавиатурата в показания формат.
4. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до следващото текстово поле.
5. Въведете крайна дата, като използвате показания формат (Фигура 78).

Извежда се екранът Списък с резултати от LQC (Фигура 79).

Опция Показване на данни
1. Натиснете десния мек клавиш за преглед на опции, налични под екрана Списък с резултати от LQC. Извежда се менюто Опции 

(Фигура 80).

2. Използвайте десния мек клавиш на клавиатурата, за да изберете Показване на данни. Извеждат се датата и часът на получаване 
на резултата от QC, както и поредният номер, операторът, тестовият и партидният номер, както и контролният резултат и дали 
резултатът е успешен или не (Фигура 81).

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът LQC може да бъде отпечатан чрез натискане на десния мек клавиш. Ще се изведе екран, които сочи, че 
информацията за LQC се печата и трябва да изчакате. 

3. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Опция Отпечатване на списъка
1. От екрана Списък с резултати от LQC натиснете десния мек клавиш, за да изведете менюто Опции (Фигура 82).

2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до опцията Отпечатване на списъка. Натиснете десния мек клавиш, за да я 
изберете. Ще се изведе екран, който сочи, че списъкът се печата и трябва да изчакате.

3. След като списъкът е отпечатан, натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Преглед на Резултати от електронен QC (EQC)
1. Като използвате клавиша [→] или [←], изберете иконата Преглед на данни от екрана Основно меню (Фигура 83).

Извежда се екранът Преглед на резултати (Фигура 84).

2. Като използвате клавиша [↓], преминете до текстовото поле Резултати от електронен QC, след това натиснете десния мек 
клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Преглед на резултати от EQC (Фигура 85). 
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3. Въведете начална дата, като използвате цифровите клавиши от клавиатурата в показания формат.
4. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до следващото текстово поле.
5. Въведете крайна дата, като използвате показания формат.
6. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете въведените дати. Извежда се екранът Списък с резултати от EQC (Фигура 86). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опция Показване на данни
1. Натиснете десния мек клавиш за преглед на опции, налични под екрана Списък с резултати от EQC. Извежда се менюто Опции 

(Фигура 87).

2. Използвайте десния мек клавиш на клавиатурата, за да изберете Показване на данни. Извеждат се датата и часът на получаване 
на резултата от QC, както и поредният номер, операторът, тестовият и партидният номер, както и контролният резултат и дали 
резултатът е успешен или не (Фигура 88).

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът EQC може да бъде отпечатан чрез натискане на десния мек клавиш. Ще се изведе екран, които сочи, че 
информацията за EQC се печата и трябва да изчакате. 

3. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Опция Отпечатване на списъка
1. От екрана Списък с резултати от EQC натиснете десния мек клавиш, за да изведете менюто Опции (Фигура 89). 

 
 
 

2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до опцията Отпечатване на списъка. Натиснете десния мек клавиш, за да я 
изберете. Ще се изведе екран, който сочи, че списъкът се печата и трябва да изчакате (Фигура 90).

3. След като списъкът е отпечатан, натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Изпратете резултатите до LIS
1. Като използвате клавиша [→] или [←], изберете иконата Преглед на данни от екрана Основно меню (Фигура 91).

2. Извежда се екранът Преглед на резултати (Фигура 92).

3. Като използвате клавиша [↓], преминете до текстовото поле Изпратете резултатите (LIS), след това натиснете десния мек клавиш, 
за да го изберете. Извежда се екранът Изпратете резултатите до LIS (Фигура 93).

4. Под екрана Изпратете резултатите до LIS потребителят може да избере една от няколко опции:
• Изпращане на всички резултати на пациента
• Изпращане на всички неизпратени резултати на пациента
• Изпращане на всички резултати от течен QC (LQC)
• Изпращане на всички неизпратени резултати от течен QC (LQC)
• Изпращане на всички резултати от електронен QC (EQC)
• Изпращане на всички неизпратени резултати от електронен QC (EQC) 
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5. Като използвате клавиша [↓], изберете желаната опция, след това натиснете десния мек клавиш. Ще се изведе екран, който сочи, 
че четецът изпраща резултатите до LIS (Фигура 94).

6. Натиснете десния мек клавиш, за да откажете искането за изпращане.
7. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към предишното меню.

Вижте регистрационния файл на грешките
ASPECT Reader ще изведе Грешки с инструмента и Грешки поради неправилна работа. Грешки с инструмента са грешки, които са 
директно свързани с хардуера, софтуера и/или фърмуера на четеца. За отстраняването на грешките с инструмента често се изисква 
осъществяване на връзка с Техническата поддръжка. Грешки поради неправилна работа са грешки, които са свързани с проба или 
обработка и подготовка преди анализ на тестовата касета.   

1. От екрана Оператор използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до текстовото поле Вижте регистрационния файл на 
грешките (Фигура 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Регистрационен файл на грешките (Фигура 96). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационен файл на грешки с инструмента
1. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Грешки с инструмента. Извежда се екранът Регистрационен файл на грешки с 

инструмента (Фигура 97).

 
 
 
 
 
 
 

Регистрационен файл на грешки с инструмента извежда грешките с инструмента по код, дата и час на грешката. Вижте 
„Отстраняване на неизправности/кодове за грешка“ на страница 51 за подробна информация относно грешките.

2. Натиснете десния мек клавиш, за да отпечатате Списъка на грешки с инструмента. Ще се появи екран, който сочи, че списъкът 
подлежи на „Печатане, моля, изчакайте“.

3. След като списъкът с грешки е отпечатан, се връща екранът Регистрационен файл на грешки с инструмента.
4. За да откажете искането за печат, натиснете левия мек клавиш еднократно. Изчакайте няколко секунди, за да спре четецът да 

печата и да се върне към предишния екран.
5. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към екрана Регистрационен файл на грешките.

Регистрационен файл на грешки поради неправилна работа
1. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до текстовото поле Грешки поради неправилна работа от екрана 

Регистрационен файл на грешките (под Оператор→ Вижте регистрационния файл на грешките) (Фигура 98).

2. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Грешки поради неправилна работа. Извежда се екранът Регистрационен файл на 
грешки поради неправилна работа (Фигура 99).

Регистрационен файл на грешки поради неправилна работа извежда грешки поради неправилна работа по код, дата и час на 
грешката. Вижте „Отстраняване на неизправности/кодове за грешка“ на страница 51 за подробна информация относно грешките.

3. Натиснете десния мек клавиш, за да отпечатате Списъка на грешки поради неправилна работа. Ще се изведе екран, който сочи, че 
списъкът се печата и трябва да изчакате. След като списъкът с грешки е отпечатан, се връща екранът Регистрационен файл на 
грешки поради неправилна работа.

4. Можете да откажете искането за печат, като натиснете левия мек клавиш еднократно. Ще са необходими няколко секунди, за да 
спре четеца да печата и да се върне към предишния екран.

5. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към екрана Регистрационен файл на грешките.

КОНТРОЛИ
Качественият контрол е важен, за да се гарантира целостта на четеца. Отделно от четеца се предоставят касетите за EQC (Електронен 
качествен контрол), които проверяват вътрешните оптики и системи на четеца. Ако резултатът от EQC е извън определения обхват, 
четецът ще изведе теста като Неуспешен и трябва да бъде повторен. Ако EQC е в рамките на определения обхват, тестовият резултат 
е валиден и потвърждава, че четецът работи според спецификациите. Ако повтореният тест на EQC е отново неуспешен, моля, 
свържете се с Техническата поддръжка.

Също налични, но недоставени с четеца, са Течни качествени контроли (LQC), които могат да бъдат настроени за пускане по преценка 
на лабораторията. Тези контроли ще тестват работата на касетата, четеца, както и използваната тестова техника.

ФИГУРА 94

ФИГУРА 95

ФИГУРА 97

ФИГУРА 96

ФИГУРА 98

ФИГУРА 99
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В този раздел ще се научите как да: 

• пускате течни контроли (LQC)
• пускате електронни контроли (EQC)

Пускане на течни качествени контроли
Външните течни качествени контроли (LQC) от ниво 1 и ниво 2 трябва да бъдат изследвани, за да се демонстрира, че тестовите 
реактиви, касети и процедури работят правилно. Вижте Инструкциите за употреба за специфични детайли относно провеждането на 
тест за LQC. 

Добрата лабораторна практика сочи, че външни контроли трябва да бъдат изследвани с всяка нова партида или пратка тестови 
материали или на всеки 30 дни и според изискванията на стандартните процедури за качествен контрол на лабораторията. Контролите 
трябва да бъдат изследвани по същия начин, по който се изследват проби на пациент. При пускането на проби на пациент или външни 
контроли, ако даден анализ бъде неуспешен по някаква причина (неуспех на вградена контрола или външна контрола извън обхвата), 
няма да бъдат отчетени резултати за пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите трябва да следват държавните правила (например федерални, щатски или локални) и/или изискванията 
за акредитиране за качествен контрол.

1. Като използвате клавиша [→] или [←], изберете иконата Течни контроли от екрана Основно меню (Фигура 100).

 

2. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Изпълнение на LQC (Фигура 101). 

3. Сканирайте картата за РЧИД за LQC, включена в контролния комплект, като я поставите над клавиатурата на четеца.
4. Изберете HI или LO контрола. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че е проведено правилното контролно ниво, след като изберете HI или LO от Стъпка 9. 

5. Подгответе контролите според описаното в Инструкциите за употреба.
6. При подготовката на тест следвайте Инструкциите за употреба, включени заедно с конкретния провеждан тест, и проведете 

контролното тестване така, както е при на проба на пациент.
7. Ще се изведе екранът Поставяне на касета (Фигура 102).

8. Незабавно вкарайте касетата в чекмеджето според инструкциите, след това затворете чекмеджето. Четецът автоматично ще 
започне тестването за LQC и ще се изведе екран Изпълнение на LQC (Фигура 103).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. При приключване четецът ще изведе резултатите (Фигура 104). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Натиснете бутона за изваждане, за да извадите касетата, след като тестът приключи.
11. Изхвърлете касетата в съответствие с националните, федералните, местните, държавните и локалните разпоредби.
12. Ако е необходима контрола от второ ниво, повторете стъпки от 1 до 9.

 Печат на резултати от течна контрола
1. За печат на резултати от контрол, натиснете десния мек клавиш, за да изберете Опции. Ще се изведе менюто Опции (Фигура 105). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Опцията Печат е избрана. Натиснете десния мек клавиш, за да отпечатате резултатите от контрола.

Автоматичен печат може да бъде избран от Супервайзъра под „Настройки на принтера“ на страница 19 за автоматичен печат на 
резултати от контрола след приключване на теста.

3. За провеждане на друга течен контрола използвайте клавиша [↓] до елемента от менюто Следваща контрола. Натиснете десния 
мек клавиш, за да го изберете. Ще бъде изведен екран Подготовка за провеждане на тестове за QC с готовност за сканиране на 
следващия номер на Баркод за QC (Фигура 106). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. След провеждане на желаните контроли натиснете левия мек клавиш, за да се върнете до Основното меню.

 

ФИГУРА 100

ФИГУРА 101

ФИГУРА 102

ФИГУРА 103

ФИГУРА 104

ФИГУРА 105

ФИГУРА 106
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Електронен качествен контрол (EQC)
Електронният качествен контрол гарантира правилно функциониране на ASPECT Reader.

Касетата за EQC е чувствителна към светлина. Уверете се, че касетата за EQC се съхранява в предоставения плик от 
фолио, за да се гарантират точни тестови резултати.

EQC трябва да се провежда:
• при първоначална настройка на четеца
• ако четецът бъде транспортиран или местен
• според изискванията за качествен контрол на лабораторията
• всеки път, когато има съмнение относно функционирането на ASPECT Reader
• веднъж в началото на всеки ден

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в ASPECT Reader е въведен интервал за EQC от супервайзър и този интервал е изтекъл, необходим е успешен 
резултат от EQC, преди да бъде позволено тестване на пациент. Ще бъде изведен следния екран (Фигура 107).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провеждане на EQC
1. Като използвате клавиша [→] или [←] и [↓] или [↑], изберете иконата EQC от екрана Основно меню (Фигура 108). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Изпълнение на EQC. Извежда се екранът Поставете устройството за EQC 
(Фигура 109).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Извадете касетата за EQC от плика от фолио. 
4. Вкарайте касетата в чекмеджето на четеца.
5. Затворете чекмеджето. Четецът автоматично ще започне тестване на EQC (Фигура 110). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. При приключване четецът ще изведе резултатите от тестването (Фигура 111). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. След приключване на EQC извадете касетата от чекмеджето й, като натиснете бутона за изваждане. 
8. Поставете отново касетата за EQC в нейния плик от фолио за съхранение.
9. Ако EQC е неуспешен (Фигура 112), повторете стъпки от 1 до 7. Ако EQC е неуспешен отново, свържете се с Техническата 

поддръжка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печат на резултати от EQC 

1. За печат на резултати от контрол, натиснете десния мек клавиш, за да изберете Опции. Ще се изведе менюто Опции (Фигура 113). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Опцията Печат е избрана. Натиснете десния мек клавиш, за да отпечатате резултатите от контрола.
3. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете към Основното меню. 

ВНИМАНИЕ
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АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЧЕТЕЦ
Информацията за четец извежда настоящата мрежова конфигурация на четеца и настоящите номера на версии за хардуер, фърмуер и 
програми за стартиране на операционната система, както и серийния номер на четеца и настоящия IP.

1. От екрана Супервайзър използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Информация за измервателен 
уред. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Информация за измервателен уред (Фигура 114). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете до екрана Супервайзър. 
 

Актуализиране
Екранът Актуализиране предоставя на потребителя възможността да зарежда нов фърмуер на четеца чрез USB стик. 

1. От екрана Супервайзър използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до текстовото поле Актуализиране.
2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Актуализиране (Фигура 115). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Актуализиране на фърмуер 
1. Екранът Актуализиране по подразбиране сочи текстовото поле Актуализиране на фърмуер. Натиснете десния мек клавиш, за да 

го изберете.
2. Извежда се екранът Актуализиране на фърмуер (Фигура 116). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Вкарайте USB стика, съдържащ новия фърмуер, в USB порта от задната страна на четеца (Фигура 117). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете OK за сваляне на новия фърмуер.
5. След като новият фърмуер е свален, четецът ще се рестартира и новата версия на фърмуера ще бъде инсталирана.
6. Натиснете левия мек клавиш, за да се върнете до екрана Актуализиране. 

ЕКСПОРТИРАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИ 
ФАЙЛОВЕ
Под екрана Експортиране на регистрационни файлове супервайзърът може да експортира резултати на пациент, резултати от течен 
QC, резултати от EQC, потребители и груби сканирания на USB стик. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Вкарайте USB стик в USB порт от задната страна на четеца. Вижте изображението „Задна страна на четеца“ на страница 12. 

1. От екрана Супервайзър използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до текстовото поле Експортиране на регистрационни 
файлове (Фигура 118). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Натиснете десния мек клавиш, за да го изберете. Извежда се екранът Експортиране на регистрационни файлове (Фигура 119). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резултати на пациента 
1. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Резултати на пациента. Извежда се прозорец за потвърждение, че данните са 

успешно записани на USB стик (Фигура 120). 

ФИГУРА 114
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2. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете OK и да се върнете към екрана Експортиране на регистрационни файлове.
3. Извадете USB стика от задната страна на четеца. 

 

Резултати от течен QC 
1. Вкарайте желания USB стик в USB порт от задната страна на четеца.
2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Резултати от течен QC от екрана Експортиране на 

регистрационни файлове (под Супервайзър→ Експортиране на регистрационни файлове)  
Натиснете десния мек клавиш за избор на Резултати от течен QC.

3. Извежда се прозорец за потвърждение, че данните са успешно записани на USB стик (Фигура 121). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете OK и да се върнете към екрана Експортиране на регистрационни файлове.
5. Извадете USB стика от задната страна на четеца.  Резултати от EQC
1. Вкарайте желания USB стик в USB порт от задната страна на четеца.
2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Резултати от EQC от екрана Експортиране на 

регистрационни файлове (под Супервайзър→ Експортиране на регистрационни файлове) 
Натиснете десния мек клавиш за избор на Резултати от EQC.

3. Извежда се прозорец за потвърждение, че данните са успешно записани на USB стик (Фигура 122). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете OK и да се върнете към екрана Експортиране на регистрационни файлове.
5. Извадете USB стика от задната страна на четеца. 

 

Потребители
1. Вкарайте желания USB стик в USB порт от задната страна на четеца.
2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Потребители от екрана Експортиране на 

регистрационни файлове (под Супервайзър→ Експортиране на регистрационни файлове) (Фигура 123). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Потребители.
4. Извежда се прозорец за потвърждение, че данните са успешно записани на USB стик (Фигура 124). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Натиснете десния мек клавиш, за да изберете OK и да се върнете към екрана Експортиране на регистрационни файлове.
6. Извадете USB стика от задната страна на четеца. 

  Груби сканирания 
1. Вкарайте желания USB стик в USB порт от задната страна на четеца.
2. Използвайте клавиша [↓], за да преминете надолу до елемента от менюто Груби сканирания от екрана Експортиране на 

регистрационни файлове (под Супервайзър→ Експортиране на регистрационни файлове) 
Натиснете десния мек клавиш, за да изберете Груби сканирания.

3. Извежда се прозорец за потвърждение, че данните са успешно записани на USB стик (Фигура 125). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Вкарайте USB стика, съдържащ новия фърмуер, в USB порта от задната страна на четеца.
5. Извадете USB стика от задната страна на четеца. 

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 

ASPECT Reader не се нуждае от никакво периодично обслужване. Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от помощ, моля, 
свържете се с Техническата поддръжка на techsupport@criticaldiagnostics.com или +353 1 691 7061. 

Транспорт и съхранение на системата
Условия на околната среда за транспорт и съхранение на ASPECT Reader:

• Влажност: 20 – 85% R.H. (без кондензиране)
• Температура: от -20 °C до 60 °C

Препоръчителна поддръжка и почистване
Частите от четеца, които могат да бъдат почиствани или дезинфектирани:

• основен корпус на четеца
• чекмедже за касета

Не мийте или изплаквайте LCD екрана на дисплея, електрически или компютърни свързвания.

ФИГУРА 121

ФИГУРА 122

ФИГУРА 123

ФИГУРА 124

ФИГУРА 125

ВНИМАНИЕ
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Основен корпус на четеца
1. Изключете четеца.
2. Избършете повърхностите, които влизат в контакт с пробите, с пресен разтвор на 0,6% белина. Избършете с кърпа, напоена с 

вода, и подсушете с мека или хартиена кърпа. Избягвайте прекалено навлажняване.

Чекмедже за касета
1. Включете четеца. Изчакайте провеждането на самодиагностиката.
2. Натиснете бутона за изкарване, който се намира в горната лява част на четеца.
3. Внимателно изтеглете чекмеджето навън, докато не спре.
4. Повдигнете четеца, за да откриете долната част на плъзгащото се чекмедже (Фигура 126). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Леко натиснете V-образния прорез от долната страна на чекмеджето и бавно плъзнете чекмеджето навън. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За отделянето на чекмеджето може да бъде необходим допълнителен натиск. 

6. Използвайте мека кърпа, навлажнена със 70% алкохол или 0,6% разтвор на белина, за да почистите чекмеджето на касетата. 
Подсушете с мека кърпа.

 
НЕ почиствайте вътрешността на четеца. НЕ потапяйте четеца в почистващ разтвор.
  

7. След почистване вкарайте отново чекмеджето внимателно, като подравните релсите на чекмеджето с резбата на касетата на 
четеца.

8. Отидете в Основно меню и проведете EQC. Вижте „Електронен качествен контрол (EQC)“ на страница 42-43. 

Смяна на хартиената ролка
1. Повдигнете сивата дръжка нагоре и към предната страна на четеца, за да отворите капака за хартията (Фигура 127). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Поставете хартията в поставката за хартия, като свободният край на хартията минава от долната страна на ролката към предната 
част на четеца. 

3. Като държите свободния край на хартията към предната част на четеца, поставете отново капака за хартията и го затворете 
(Фигура 128). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Натиснете бутона Подаване на хартия на четеца, за да преместите хартията.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Четецът трябва да е включен.  Захранване с батерии
Батериите осигуряват допълнителен източник на захранване, ако електрическа енергия не е на разположение. В случай на загуба на 
захранване четецът не превключва автоматично на батерии. Откачането на външния захранващ кабел от задната страна на четеца 
автоматично ще превключи четеца на захранване с батерии. 
Смяна на батерии
1. Уверете се, че в четеца няма касети.
2. Изключете четеца.
3. Внимателно обърнете четеца с долната страна нагоре и плъзнете капака за батерии надясно, за да го махнете (Фигура 129). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Сменете батериите, като използвате диаграмата на четеца, според положителната и отрицателната полярност.
5. Поставете отново капака за батериите, поставете инструмента с горната част нагоре и го включете.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Батериите действат като алтернативен източник на захранване с ограничен капацитет.

Деконтаминация на системата
Следният протокол за деконтаминация трябва да бъде спазен преди транспортиране на системата извън лабораторията за обслужване.

1. При провеждане на деконтаминацията носете подходящо лично защитно оборудване, включително ръкавици за еднократна 
употреба без талк, лабораторна престилка и защитни очила.

2. Изключете четеца.
3. Изключете захранването на четеца.
4. Отворете чекмеджето и извадете всички касети ASPECT Reader.
5. Всички външни части на системата и вътрешното отделение на чекмеджето трябва да се почистят според следния протокол:

• Щателно избършете всички области с кърпа без власинки, навлажнена с 0,6% разтвор на белина.
• Щателно избършете всички области с кърпа без власинки, навлажнена с вода. Избършете няколко пъти, за да се уверите, че 

цялата белина е премахната от частите на четеца.
• Щателно избършете всички области с кърпа без власинки, навлажнена със 70% алкохол, за да отстраните всякакви остатъци.

ФИГУРА 126

ВНИМАНИЕ

ФИГУРА 127

ФИГУРА 128

ФИГУРА 129
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6. Опаковайте четеца за транспорт, като следвате по обратен ред разопаковането на четеца. Вижте „Инсталиране“ на страница 10.

Приготвяне на 70% алкохол:
Смесете 700 мл 100% етанол или изопропанол с 300 мл DH2O или 70 мл 100% етанол или изопропанол с 30 мл DH2O.

 Дългосрочно изключване
1. Извадете всички касети от четеца.
2. Изключете системата, като натиснете и задържите за 2 секунди превключвателя на захранването. Ако четецът е в спящ режим, 

натиснете произволен клавиш, преди да задържите бутона за превключване на захранването.
3. Изключете захранващия кабел от стенния контакт и системата.
4. Избършете всички повърхности с дезинфекциращ разтвор ~ 0,6% разтвор на белина, а след това избършете с вода. Избършете 

всички повърхности за подсушаване с кърпа без власинки.
5. Затворете чекмеджето, за да поддържате средата незапрашена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
   Отстраняване на неизправности/кодове за грешка 
Няколко сценария на проблеми с възможни причини и препоръчителни действия: 
 

Кодове за 
грешка

Описание Препоръчително действие

.044.001 Самодиагностиката е неуспешна Преустановете употребата. Свържете се с Техническа поддръжка.

.060.006 Блокирано чекмедже
1. Отблокирайте чекмеджето.
2. Натиснете отново клавиша за изваждане.
3. Ако грешката продължава, свържете се с Техническа поддръжка.

.061.002 Четецът е разпознал използвана 
касета. Проведете отново тест с нова касета.

.061.008 Заключена партида на касетата. QC за тази партида на касетата е изтекъл. Проведете контроли.

.061.012 Грешка в ID на супервайзър ID на супервайзъра трябва да има от 4 до 12 символа.

.061.032 Неуспешно калибриране на 
анализатора. Свържете се с Техническа поддръжка.

.061.040 ID на потребителя вече 
съществува Изберете друг ID на потребител.

.061.043 Касета с изтекъл срок на годност Проведете отново тест с нова касета.

.061.044 Видът на устройството е 
неправилен Повторете теста, като използвате касета от правилния вид устройство.

.061.046 Картата за QC е с изтекъл срок на 
годност Повторете теста с карта за QC, която не е с изтекъл срок на годност.

.061.050 Прекратете теста Потребителят е избрал да прекрати теста. Ако бъде прекратен, тестът ще трябва 
да бъде повторен с нова касета.

.061.051 Предупреждение за изтощена 
батерия Сменете батериите преди провеждането на друг тест.

.061.055
Грешен запис. Грешен формат 
или диапазон. Моля, коригирайте 
записа.

Проверете въведената информация и я коригирайте.

.061.060 Блокиран четец Неуспешен EQC. Повторете теста с нов EQC. Ако EQC продължава да е 
неуспешен, свържете се с Техническата поддръжка.

.061.085

Грешка с невалиден потребител: 
Потребителят не е запазен или 
няма подходящи права за тази 
функция.

Изберете различен потребител или се свържете със супервайзър относно 
потребителските права.

.061.094 Грешна РЧИД. Грешна касета Проведете отново тест с нова касета.

.061.116 Неуспешно записване на USB 
стик Уверете се, че USB е свързан.
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ГАРАНЦИЯ 
 
Critical Diagnostics гарантира, че ASPECT Reader („Продуктът“) ще бъде без дефекти по отношение на материали и изработка при 
нормална употреба и при употреба в съответствие с инструкциите за употреба за период от дванадесет (12) месеца от датата на 
изпращане („Гаранционен срок“). Тази ограничена гаранция се простира само до първия краен потребител и не може да се прехвърля 
или преотстъпва.

Critical Diagnostics по свое усмотрение безплатно ще ремонтира Продукта (с нови и/или рециклирани части) или замени Продукта в 
рамките на Гаранционния срок. Всички сменени части стават собственост на Critical Diagnostics.

Тази гаранция не се прилага за всеки Продукт, който е повреден поради необичайна употреба, неправилна употреба, злоупотреба, 
занемаряване, злополука, небрежност, подправяне или неразрешено обслужване.

  Информация за авторско право и търговски марки 
Информацията в това ръководство е защитена с авторски права. Освен ако не е изрично разрешено, никоя част от този документ 
не може да бъде разпространявана или възпроизвеждана по какъвто и да е начин или в каквато и да е форма без предварително 
писмено разрешение от Critical Diagnostics.

Critical Diagnostics, ASPECT-PLUS, Advancing Medicine. Saving Lives. и ASPECT Reader са търговски марки на Critical Diagnostics в САЩ 
и други държави. 

© 2015 г. от Critical Diagnostics. Всички права запазени.
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