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Başlarken
İşlemlere doğru şekilde başlamanıza yardımcı olmak ve doğru test sonuçları elde edebilmeniz için gerektiğinde 
başvurabilmeniz amacıyla birkaç önemli bilgi kaynağı kullanımınıza sunulmuştur. Bu sistemi kullanmaya başlamadan önce, 
Bu Kullanım Kılavuzunu ve ilgili ASPECT-PLUS™ ST2 testiyle beraber verilen broşürü tamamen okuyun. Tüm bu Kullanım 
Kılavuzu boyunca                               hakkında özel notlar alın. 

Önemli Güvenlik Talimatları
F Kan numuneleriyle ve kanla temas eden her şeyle ilgili tüm işlemlerde doğru enfeksiyon kontrolü yönergelerini gözetin. 
F   Setin tüm kısımları biyolojik açıdan tehlikeli olarak kabul edilir ve yapacağınız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden 

sonra bile bulaşıcı hastalıkları bulaştırma riski taşır.
F   Kullanıcılar bu aygıtla ilgili işlemlerde standart önlemleri almalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz.  

“İzolasyon Önlemleri Yönergeleri: 2007 Sağlık Düzenlemelerinde Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşmasını Önleme”, 
 http: www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html

ASPECT Reader SERİ NUMARASI:

Tedarik Malzemelerinin Siparişinde Aranacak Distribütör 
AD: 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tedarik malzemelerini sipariş etmek için, Critical Diagnostics distribütörünüze başvurun:

Ürün Adı Parça 

Numarası
Açıklama

ASPECT-PLUS ST2 Testi PLUS0001 ST2 Testi (20 kaset) ve (1) Test tamponu
ASPECT Reader READ0001 Tüm okuyucu sistemi
ASPECT Reader Kağıdı PAP0001 ASPECT Reader için kağıt rulosu (5 rulo)

ST2 Kontrolleri LQC1111 ST2 sıvı kalite kontrolleri, Seviye 1 ve Seviye 2  
(2 yüksek, 2 düşük)

Elektronik Kalite Kontrolü EQC0001 ASPECT Reader EQC kaseti (1 kaset)

Kullanım Kılavuzuna Genel Bakış
GİRİŞ kısmında ASPECT Reader aygıtının özelliklerinin ve çalışma felsefesinin kısa bir açıklaması yer alır. Ayrıca, klavye 
tuşları ve veri giriş alanları gibi arayüz kontrolleriyle bunların yazılımdaki kullanımları hakkında bazı temel bilgileri içerir.

KURULUM kısmında ambalajın açılması ve kurulum hakkında bilgiler ile okuyucu hakkında spesifikasyon ve garanti bilgileri yer alır.

İLK KURULUM kısmı genel okuyucu ayarları ile LIS ve Ağ ayarlarının yapılması, kullanıcı erişim haklarının düzenlenmesi 
ve hata günlüklerinin görüntülenmesi ve/veya yazdırılması hakkında bilgiler içerir.

KULLANIM kısmı ASPECT Reader aygıtında numunelerin işlenmesi ile Operatör simgesinin altındaki menü öğeleri hakkında 
bilgiler içerir.

VERİLERİ GÖZDEN GEÇİR kısmında hasta sonuçlarının gözden geçirilmesi ile sıvı ve elektronik kalite kontrol sonuçlarının 
görüntülenmesi hakkında bilgiler bulunur. Bu bölüm, sonuçların yazdırılması ile hasta sonuçlarının, sıvı ve elektronik kalite 
kontrol sonuçlarının bir LIS sistemine gönderilmesi hakkındaki bilgileri içerir.

KONTROLLER kısmı kontrollerin düzenlenmesi ile çalıştırılması hakkında bilgiler içerir.

BAKIM kısmında ASPECT Reader aygıtının rutin bakımına dair bilgiler bulunur.

SORUN GİDERME kısmı ise okuyucunun sorunlarının giderilmesi hakkında bilgileri içerir.

UYARI DİKKAT NOT
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GİRİŞ
Hoş geldiniz
Test işlemleri için Critical Diagnostics ASPECT Reader Sistemini seçtiğinizden dolayı tebrik ederiz. Bu sistemle gerçekleştireceğiniz 
testlere dair faydalı bilgileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Sisteme Genel Bakış
ASPECT Reader Sistemi, kaset tabanlı immunofloresan in vitro tanılayıcı tahlillerde kullanılmak üzere üretilmiş yarı otomatik 
tezgah üstü okuyucudur. Numuneler, yatay akış immuno tahlil teknolojisi ilkeleri doğrultusunda bir test kaseti kullanılarak 
analiz edilir. Test kaseti testin adı, kalibrasyon katsayıları, son kullanma tarihi, Numune/Reaktif Grubu (SRA) türü gibi 
parametreleri tanımlayan bir Telsiz Frekansı Kimliği (RFID) etiketi içerir. Numune yüklenen test kaseti okuyucuya yerleştirilir. 
Dahili bir tarayıcı RFID etiketini okur ve testi otomatik olarak gerçekleştirir. Dahili yazılım ekranda görüntülenen test sonuçlarını 
yorumlayıp rapor haline getirir ve böylece yazdırılabilir ve/veya elektronik olarak dışarı aktarılabilirler.

Teste özel bilgiler RFID etiketinde saklanır. Bir test gerçekleştirilmeden önce testle ilgili hiçbir bilginin yüklenmesine gerek 
yoktur.

Kullanım Amacı
ASPECT Reader, yanal akışlı kaset tabanlı immunofloresan in vitro tanılayıcı tahlillerde kullanılmak üzere Critical Diagnostics 
tarafından üretilmiş yarı otomatik tezgah üstü aygıttır. ASPECT Reader, profesyonel laboratuvar ortamında kullanılır. 

Hastadan alınan numune Test kasetine eklendikten sonra kaset analiz edilmek üzere ASPECT Reader aygıtının içine 
yerleştirilir. ASPECT Reader, test şeridini tarar ve yönteme özel algoritmalar kullanılarak sonuçları işleyerek floresan sinyali 
ölçer. Test sonuçları ASPECT Reader aygıtında görüntülenir. 

Belli testlere dair ayrıntılar için tahlile özel ambalaj broşürüne başvurun. 

Ölçüm İlkeleri
ASPECT Reader, yatay akış immuno tahlil (LFI) test formatında bir floresan etiketi (TF5: Uyarım    650nm; Emisyon    670nm) 
algılar. Önceden belirlenen miktarda test numunesi, test kasetinin numune çukuruna pipetle konulur. İkinci çukura pipetle bir 
tampon çözeltisi konulur. Daha sonra, yazılımda kartuş olarak adlandırılan test kaseti analiz edilmek üzere derhal ASPECT 
Reader aygıtına yerleştirilir. Okuyucu, test kasetinin floresan etiket alanını uyarır ve ardından, kalibrasyon eğrisi algoritması 
aracılığıyla işlendiğinde nicel bir sonuç elde etmek üzere floresan sinyalini ölçer. Ekranda görüntülenen analit sonucu artık 
yazdırılabilir ve/veya bir LIS sistemine aktarılabilir.

Veri Giriş Alanları
Veri giriş alanları, ekranda verilerin girildiği yerlerdir. Bir ekranda birkaç veri giriş alanı bulunabilir, ama bir seferde yalnızca tek 
bir alan seçilebilir ve veri girişi için aktif konumda olabilir. Bir sayı tuşuna basılırsa veri giriş alanına karakter girilir. Bir alandaki 
karakter sayısı izin verilen değeri aşarsa, mevcut karakterler silinmedikçe yeni karakter girilemez.

Bir veri giriş alanı seçmek için, [↑] veya [↓] tuşları kullanılarak imleç yukarı ya da aşağı hareket ettirilebilir. Metin alanlarında 
sağa ya da sola ilerlemek için [→] veya [←] tuşlarını kullanın. Alanın içeriğinde seçilen ya da aktif olan kısım vurgulanır.

Bir veri alanındaki karakterleri silmek için, okuyucunun [↑] veya [↓] tuşlarını kullanarak alanı seçin ve ardından sayı tuşlarının 
en altındaki [⇐] Sil tuşuna basın. Alandaki son karakter silinir.

Sistem Spesifikasyon Tablosu
Güç Gereklilikleri 100 – 240 VAC, 47- 63 Hz, kendiliğinden kapanmalı, (ABD/Uluslararası), 0,9-0,34 Amp maks
Değiştirilebilir Piller 4x LR6-AA + 6 V— 4,16 A
Ortam Çalışma Sıcaklığı 15 – 30 ° C / 59 – 86 ° F

Ortam Çalışma Nemi Aralığı %30 - 80 Bağıl Nem (15°C’de yoğuşmasız); %15 - 80 Bağıl Nem (30 °C’de 
yoğuşmasız)

Nakliye ve Saklama Sıcaklığı -20 – 60 °C
Nakliye ve Saklama Nemi %20 - 85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Tuş Takımı Sayısal
Ekran 3,5 inç diyagonal
Ağırlık 6,6 lb (3 kg.)
Genişlik 6,3 inç (~16 cm)
Derinlik 9,5 inç (~24 cm)
Yükseklik 3,9 inç (~10 cm)
Telsiz Frekansı (RF) Çalışma Frekansı 13,56 MHz
RF Çıkış Gücü 200 mW

ASPECT Reader aygıtı, aşağıdaki ilgili AT uyumlu güvenlik standartlarını karşılar: IEC 61010-1, EN 61010-2-101, CSA 61010-1-04, 
EN61326-1:2002, EN61326-2-6:2006.

FCC ID:YMQ-8048000 Bu aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Bu aygıtın kullanımı aşağıdaki koşullara tabidir:
1. Bu aygıt, zararlı parazite neden olamaz.
2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilen parazitler dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.
3. Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da değişimler, kullanıcının aygıtı kullanma yetkisini 

geçersiz kılabilir.

Uyarılar, Önlemler, Sınırlamalar
Bu sistemi kullanmaya başlamadan önce, Bu Kullanım Kılavuzunu ve ASPECT Reader aygıtında yapılmakta olan belli testin 
Kullanım Talimatlarını tamamen okuyun.
• In vitro tanılayıcı kullanım içindir.
• Sağlık personelinin kullanımı içindir. 
• Elde edilen sonuçlar, klinik bulgular ve diğer laboratuvar test sonuçlarıyla beraber yorumlanmalıdır.
• Bu okuyucuyu kullanmakla görevlendirilenler, kullanmaya başlamadan önce ASPECT Reader aygıtının kullanımı 

sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı doğru eğitimi almış ve hazırlıklı olmalıdır. 
• ASPECT Reader aygıtını suya daldırmayın.
• Okuyucuyu düşürmeyin ve sert şekilde atmayın.
• Okuyucuyu kuru ve düz zeminde kullanın.
• Test sırasında okuyucuyu hareket ettirmeyin.
• Okuyucuyu topraklı prize bağlayarak kullanın.
• ASPECT Reader aygıtının, beyan edilen tüm EMC uyumluluk standartlarını karşıladığı test edilerek onaylanmıştır. 

Ancak, beraberinde kullanılan aygıtlar bu okuyucu ile elektromanyetik parazit oluşturabilir. Mümkün olan durumlarda, 
elektromanyetik paraziti en aza indirmek için tedbir amaçlı önlemler alın.

• Hasta numuneleriyle ilgili çalışırken her zaman genel kabul görmüş önlemleri alın. ASPECT Reader ve hasta numuneleriyle ilgili 
çalışmalarınızda laboratuvar önlükleri, tozsuz tek kullanımlık eldivenler, iş gözlükleri vs. gibi kişisel koruyucu teçhizat giyin.

• Yeni tozsuz tek kullanımlık eldivenlerin kullanımı, hasta numuneleriyle ilgili çalışmalarda çapraz kontaminasyon riskini azaltır.
• Tüm numunelere, kontrollere vs. enfekteymişler gibi muamele edilmelidir.
• Kullanılmamış reaktifleri ve atıkları Ulusal, Federal, İl, Eyalet ve yerel yönetmeliklere göre imha edin.
• Testten önce ve sonra tüm çalışma yüzeylerini temizleyin.
• ASPECT Reader, bir sistem halinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Performans karakteristikleri bu sistemin diğer tedarik 

malzemeleri ya da teçhizat ile birlikte kullanılması için oluşturulmamıştır. 
• Enfekte tıbbi teçhizatın tıbbi biyolojik tehlike içeren atık olarak imha edilmesi gerektiğini ve elektronik teçhizatı imha ya da 

geri dönüşüm programına dahil edilemeyebileceğini lütfen unutmayın.

~ ~
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Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

Sembol Anlamı

UYARI ifadesi, kişisel yaralanmayla sonuçlanabilecek durum ve koşullara dair sizi bilgilendirmek 
için kullanılır.

DİKKAT ifadesi, ASPECT Reader ya da ilgili bileşenlerin hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durum 
ve koşullara dair sizi bilgilendirmek için kullanılır.

Kişisel yaralanmayla doğrudan ilgili olmayan, ama ASPECT Reader ya da ilgili bileşenlerin doğru 
kullanımıyla ilgili olan uyarıları gösterir.

NOT ASPECT Reader aygıtının doğru kullanımı ile doğru ölçüme imkan verecek bilgiler ile diğer faydalı 
bilgileri sunar.

Çevreyle İlgili
Sembol Anlamı

Çalışma Spesifikasyonları:
• Sıcaklık: 15 °C–30 °C
• Nem: %30 ila %80 Bağıl Nem (15°C’de yoğuşmasız); %15 - 80 Bağıl Nem (30°C’de 

yoğuşmasız)
• Rakım: 0–2000 m
• Kirlilik derecesi: 2

Doğru çalışma sıcaklığını sağlamak için, ASPECT Reader aygıtını radyatörlerin, soba ve fırınların ve/veya 
diğer ısı kaynaklarının yanına ve parlak güneş ışığına maruz kalacak şekilde yerleştirmeyin.

Elektrik Uyarıları
Sembol Anlamı

ASPECT Reader aygıtını yalnız güç kablosuyla ve güç kaynağıyla (AC adaptörü) birlikte kullanın. 
ASPECT Reader aygıtını yalnız aşağıdaki özellikleri taşıyan topraklı prizle kullanın:
• 100–240 VAC
• 47–63 Hz
• 0,9-0,34 A

ASPECT Reader yalnız iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrik çarpması riskini 
azaltmak için, kullanımdan sonra fişini her zaman prizden çıkarın.

Veri Yönetimi
Sembol Anlamı

Yazıcı çıktısı, test sonucunun resmi kaydıdır. Tüm test sonuçlarının çıktısını alın ve 2 adet fotokopi çektirin. 
Yazdırılan test sonuçlarını ve her iki fotokopiyi deneğin Olgu Raporu Formu (CRF) cildine koyun. 

ASPECT Reader aygıtının belleğinde saklanan sonuçlar yalnız geçici yedekleme amacıyla olup yeni 
bilgileri bunların üstüne yazılabilir. ASPECT Reader aygıtının belleğinde son 1000 testin sonucu saklanır. 
Belleğin kapasitesi dolduğunda en son test sonucu otomatik olarak en eski test sonucunun üzerine yazılır.

İmha Bilgileri
Sembol Anlamı

F
Biyolojik Olarak Tehlikeli Uyarısı 
İlgili ambalaj broşüründe aksi belirtilmedikçe Test Kasetlerinin kullanımını ve imhasını standart 
biyolojik tehlike uygulamalarına göre gerçekleştirin.

Lazer Aygıtı Önlemleri
Sembol Anlamı

ASPECT Reader aygıtının içine erişmek için harici panelleri çıkarmayın. ASPECT Reader aygıtında, 
Test Kartuşlarını okumak için bir UV LED kullanılır. Tasarım amaçları doğrultusunda kullanıldığında 
UV LED'ler tehlikeli olarak kabul edilmez. 

Biyolojik Olarak Tehlikeli Uyarısı
Sembol Anlamı

F
ASPECT Reader aygıtını kullanırken güvenlik ve laboratuvar çalışma uygulamalarına dair evrensel 
önlemleri alın ve kişisel koruyucu teçhizatı (laboratuvar önlükleri, eldivenler vs.) ve güvenlikle ilgili 
laboratuvar çalışma prosedürlerini gözetin.

UYARI

DİKKAT

NOT

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

UYARI

DİKKAT

DİKKAT

UYARI
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Semboller
ASPECT Reader aygıtıyla ilişkili olabilecek semboller:

Sembol Anlamı

C CE işareti

D Yeniden kullanmayın

V In Vitro Tanılayıcı aygıt

M Üretici

h Katalog Numarası

g Parti Kodu

r Sıcaklık Sınırlaması

i Kullanım talimatlarına başvurun

Yazıcı Kağıdı

w Her türlü ışık kaynağından koruyun

p Nemden koruyun

KURULUM
1. Nakliye konteynerini dik olarak yerleştirip üst kanatları açın.
2. Nakliye konteynerinin içindeki karton kutuyu açın. 
 
NOT: Maket bıçağı kullanıyorsanız iç bileşenleri kesmemek için ucunu uygun şekilde ayarlayın. 

3. Karton kutunun üst ara parçalarını çıkarın. Bu ara parçanın yan kutuları aşağıdakileri içerir:
• Güç kablosu
• ABD içi ve ABD dışı kullanıma yönelik adaptör fişleri
• Güç adaptörü
• Kağıt rulosu
• Dört (4) adet LR6-AA pil (1,5 V)

4. Sonraki karton kutu ara parçasını kutudan çıkarın.
5. Nakliye konteynerinden dikey olarak dışarı kaldırarak okuyucuyu çıkarın.
6. Okuyucuyu dengeli bir yüzeye koyun. Okuyucu, nem çekici torba içeren ağzı kapalı bir plastik torbadadır. 

Okuyucuyu plastik torbadan çıkarın.
7. Tüm ambalaj malzemesini saklamak için nakliye konteynerine geri koyun.
8. Kutunun içindekileri aşağıdaki nakliye listesiyle karşılaştırın:

• ASPECT Reader
• Harici güç kaynağı
• Güç kablosu
• Güç Kaynağı Adaptörleri (ABD, AB)
• ASPECT Reader Kullanım Kılavuzu
• 1 rulo termal kağıt

NOT: Okuyucu 59 °F'nin altında ya da 86 °F'nin üstünde (15 °C'nin altında ya da 30 °C'nin üstünde) bir sıcaklıkta ya da 
15°C’de %30’un altında (veya 30°C’de %15 bağıl nem) ya da %80’in üzerinde bağıl nemde saklanırsa, okuyucunun en son 
içinde bulunduğu çevresel sıcaklığa uyum sağlaması için en az iki (2) saat bekleyin.

Okuyucu

Aksesuarlar

No. Açıklama İşlev
1 Ekran Kullanıcı işlevleri görüntülenir
2 Çıkar Kaset çekmecesini açar
3 Kağıdı ilerlet Yazıcı kağıdını ilerletir

4 Ana menü Geçerli işlemi iptal edip Ana 
menüye döndürür

5 Ekran Tuşları Çok işlevli tuşlar

6 Gezinti Okları İmleci veri alanlarında hareket 
ettirmek için kullanılır

7 Sayı Tuşları Seçilen rakamı girmek için kullanılır
8 ⇐ Girilen son rakamı siler
9 . Ondalık nokta ekler
10 Kağıt Rulosu Kapağı Yazıcı
11 Kaset Çekmecesi Test sırasında kaseti tutar

No. Açıklama Başvuru No.
1 ASPECT Reader READ0001-03
2 Güç Kablosu
3 Harici Güç Kaynağı READ0001-6

4 Güç Kaynağı Adaptörleri  
(AB, ABD) READ0001-7

5 4 — LR6-AA Pil (1,5V)

6 ASPECT Reader Kullanım 
Kılavuzu

7 Kağıt Rulosu READ0001-5
8 Elektronik Kalite Kontrolü (EQC)

3

10

4
55

1

6

2

7

9 8

11

1
2 3

4

5 6

7
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Okuyucunun Arkası

Kurulum
Doğru çalışma sıcaklığını sağlamak için, ASPECT Reader aygıtını radyatörlerin, soba ve fırınların
ve/veya diğer ısı kaynaklarının yanına ve parlak güneş ışığına maruz kalacak şekilde yerleştirmeyin.

ASPECT Reader aygıtını yalnız verilen güç kablosuyla ve güç kaynağıyla (AC adaptörü) birlikte kullanın. ASPECT Reader 
aygıtını yalnız aşağıdaki özellikleri taşıyan topraklı prizle kullanın:

• 100–240 VAC
• 47-63 Hz
• 0,9-0,34 A

1. ASPECT Reader aygıtını temiz, kuru ve düz bir yüzeye yerleştirin.  

NOT: Kablo ya da aksesuarları bağlamadan ya da bağlantılarını kesmeden önce her zaman okuyucunun gücünün kapalı 
olduğundan emin olun. 

2. Güç adaptörünü güç kablosuna bağlayın.
3. Doğru adaptör fişini (duvardaki prize uygun) harici prize takın.
4. Güç kaynağı kablosunun fişini okuyucunun arkasındaki sokete takın (Şekil 1).

 

5. Harici güç kaynağının fişini harici prize takın. Okuyucunun fişinin, bu kılavuzun Spesifikasyon bölümündeki  
(Bkz. “Sistem Spesifikasyon Tablosu”, sayfa 7) gereklilikleri karşılayan topraklı bir hatta bağlı prize takıldığından emin olun.

6. Okuyucu bir LIS sistemine bağlanacaksa, veri iletim kablosunu LIS bağlantı noktasına takın (Şekil 2).

7. Okuyucunun gücünü açmak için, okuyucunun arkasındaki güç anahtarını basılı tutun (Şekil 3). Bir başlangıç ekranı açılır.

 

 

8. İsteğe bağlı güç kaynağı için, okuyucunun tabanına piller yerleştirilebilir. Bkz. “Pil Gücü”, sayfa 49.
9. Kağıt rulosunu yazıcı boşluğuna yerleştirin. Bkz. “Kağıt Rulosunun Değiştirilmesi”, sayfa 48-49.
10. Okuyucuda EQC (elektronik kalite kontrolü) gerçekleştirin. Bkz. “Elektronik Kalite Kontrolü (EQC)”, sayfa 42-43.

NOT: EQC, Dahili analiz cihazı optiğini ve sistemlerini kontrol eden gerekli bir işlevdir. EQC aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilmelidir:
• Okuyucunun ilk kurulumunda
• Okuyucu taşındığında ya da yeri değiştiğinde
• ASPECT Reader aygıtının performansıyla ilgili bir sorunla karşılaşıldığında 
• Günün başlangıcında

11. EQC ve Sıvı Kalite Kontrolü (LQC) performansı aralıklarını düzenlemek isterseniz, bkz. “KK Ayarları”, sayfa 16-17.
12. Okuyucu çıktılarına belli laboratuvar ya da hastane bilgilerini eklemek isterseniz bkz. “Yazıcı Ayarları”, sayfa 19.
13. Numuneleri ilk defa incelemeden önce bu kılavuzun “Kullanım” gibi bölümlerini gözden geçirin.
14. Okuyucunun gücünü kapatmak için, güç anahtarını iki saniye basılı tutun. Okuyucu uyku modundaysa, güç anahtarını 

basılı tutmadan önce herhangi bir düğmeye basın.

İLK DÜZENLEME
Gözetmen Menüsüne yalnız bir gözetmen tarafından oturum açılarak erişilebilir ve bu menü tüm gözetmen işlevlerini içerir.
Bu bölümde:

No. Açıklama
1 Güç Bağlantı Noktasında Güç Kablosu
2 Açma/Kapatma Anahtarı
3 LIS Bağlantı Noktası
4 USB Bağlantı Noktaları
5 Yazıcı Bağlantı Noktası

DİKKAT

ŞEKİL 1

ŞEKİL 2

ŞEKİL 3

3

4
1

2

• Okuyucu için görüntülenen saatin ve saat biçiminin 
nasıl ayarlanacağını

• Okuyucu için istediğinizi dilin nasıl seçileceğini
• Elektronik KK (EQC) için KK ayarlarının nasıl seçileceğini
• LIS Sistemine iletim düzenlemesinin nasıl seçileceğini
• Yazıcı ayarlarının nasıl düzenleneceğini 
• Okuyucu bilgilerinin (geçerli ağ yapılandırması) nasıl 

okunacağını
• Verilerin bir USB belleğine nasıl aktarılacağını

• Okuyucu için görüntülenen tarihin ve tarih biçiminin 
nasıl ayarlanacağını

• Sıvı KK (LQC) için KK ayarlarının nasıl seçileceğini
• Zaman aşımı düzenlemesinin nasıl seçileceğini
• Ağ ayarlarında iletim düzenlemesinin nasıl seçileceğini
• kullanıcıların nasıl ekleneceğini, düzenleneceğini ve 

silineceğini
• bellenimin ya da dillerin nasıl güncelleneceğini 

öğreneceksiniz

Hastayı çalıştır—hasta numuneleriyle ilgili işlemlerin başlatılması için kullanılır. (Güç açıldığında varsayılan olarak 
yazılımda bu simge görünür).
LQC (Sıvı Kalite Kontrolü)—laboratuvar kalite kontrol gereklilikleri tarafından her öngörüldüğünde numunelerin kontrolü için çalıştırılır.

Verileri gözden geçir—hasta sonuçları, sıvı kontrol sonuçları (LQC) ve elektronik kontrol sonuçlarını (EQC) gözden geçirmek ve 
sonuçları bir LIS'e iletmek için kullanılır. Not: Veriler gözden geçirilmeye uygun hale gelinceye kadar menü öğeleri gri renkte kalır.
EQC (Elektronik Kalite Kontrolü)—okuyucu düzenlendiğinde, taşındığında ya da hareket ettirildiğinde; laboratuvar kalite kontrol 
gereklilikleri tarafından her öngörüldüğünde ya da ASPECT Reader aygıtının performansıyla ilgili bir sorun olduğu her durumda 
bir elektronik kontrol gerçekleştirmek için kullanılır.
Operatör—hata günlüklerini görüntülemek ve saat ve tarih biçimleri ile dil gibi operatör ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Gözetmen—Tüm gözetmen işlevlerine erişmek için kullanılır. (Bu simgeye yalnız gözetmen tarafından erişilebilir).

Ana menü aşağıdaki öğeleri içerir:

5
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1. [→], [←], [↑] ve [↓] tuşlarını kullanarak Ana menü ekranından Gözetmen menüsü simgesini seçin (Şekil 4).

Gözetmen ekranı görüntülenir (Şekil 5).

 

Gözetmen ekranı sayesinde gözetmen:
• Saat, tarih, dil, KK ayarları, yani KK aralıkları ve Zaman aşımı ayarları gibi genel okuyucu ayarlarını düzenleyebilir.
• Kullanıcı ekleyebilir ya da silebilir ve mevcut kullanıcıları düzenleyebilir.
• Okuyucu bilgilerini, yani ilgili ağ bilgilerini görüntüleyebilir.
• Bellenimi ya da dilleri güncelleyebilir.
• Hem cihaz hem de kullanım hata günlüklerini görüntüleyip yazdırabilir. 

Genel Okuyucu Ayarları
1. Sağ ekran tuşunu kullanarak Genel okuyucu ayarlarını seçin. Genel ayarlar ekranı görüntülenir (Şekil 6).

Genel ayarlar ekranı sayesinde gözetmen:
• Saat, tarih, dil, KK ayarları, yani KK aralıkları ve okuyucu zaman aşımı gibi varsayılan okuyucu ayarlarını düzenleyebilir.
• Test modu ayarlarını seçebilir.
• LIS kullanılabilirliği, IP adresi, Zaman aşımı vs. gibi LIS ayarlarını düzenleyebilir.
• IP adresi ve Bağlantı noktası gibi Ağ ayarlarını düzenleyebilir.
• Otomatik yazdırma ve tesis bilgileri gibi Yazıcı ayarlarını düzenleyebilir.
 

Dil
1. İmleci Dil menü öğesine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Dil ekranı görüntülenir  

(Şekil 7).

 

 
 
 
 

2. Listelenen kullanılabilir diller arasında geçiş yapmak için [↑] ya da [↓] tuşuna basın:
• Türkçe
• Almanca
• Fransızca
• İspanyolca
• İtalyanca

3. İstediğiniz dili seçin ve ardından değişiklikleri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da değişiklikleri iptal etmek 
için sol ekran tuşuna basın. Kullanıcı her iki durumda da önceki ekrana döndürülür (Şekil 8). 

 
 
 
 
 
 
 

Varsayılan Ayarlar   

Saat ve saat biçimi 
1. Saat ve saat biçimini seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Saat ve saat biçimi ekranı görüntülenir (Şekil 10).

 

2. Saat biçimini ayarlamak istiyorsanız, 12 saatlik ya da 24 saatlik biçimden birisini seçmek için [←] veya [→] tuşunu kullanın.
3. Geçerli saati ayarlamak istiyorsanız, Saat: ve Dakika: metin alanlarına erişmek için [↓] tuşuna basın ve ardından 

istediğiniz saati seçmek için sayı tuşlarını kullanın.
4. ÖÖ ya da ÖS seçimlerini ayarlamak için [←] ya da [→] tuşuna basın.
5. Saat ve saat biçimiyle ilgili yaptığınız değişiklikleri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ve iptal etmek için sol ekran tuşuna 

basın. Kullanıcı her iki seçimde de önceki ekrana döndürülür (Şekil 11).

ŞEKİL 5

ŞEKİL 6

ŞEKİL 10

ŞEKİL 4

ŞEKİL 9

Varsayılan ayarlar menü öğesi varsayılan olarak Genel ayarlar 
ekranıdır. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Varsayılan ayarlar 
ekranı görüntülenir (Şekil 9).

ŞEKİL 7

ŞEKİL 8

• Lehçe
• İsveççe
• Bulgarca
• Slovence
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 Tarih ve tarih biçimi 
1. İmleci Tarih ve tarih biçimi menü öğesine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. 

Tarih ve tarih biçimi ekranı görüntülenir (Şekil 12).

2. Listelenen kullanılabilir tarih biçimleri arasında geçiş yapmak için [←] ya da [→] tuşuna basın:
• aa/gg/yyyy
• gg/aa/yyyy

3. İstediğiniz biçimi seçin ve ardından imleci Gün:, Ay: ve Yıl: metin alanlarına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın.
4. Sayı tuş takımını kullanarak metin alanlarına istediğiniz bilgiyi girin ve ardından değişiklikleri kabul etmek için 

sağ ekran tuşuna ya da değişiklikleri iptal etmek için sol ekran tuşuna basın. Kullanıcı her iki durumda da 
önceki ekrana döndürülür (Şekil 13).        

KK ayarları
KK ayarları ekranı sayesinde gözetmen, Sıvı KK testine KK aralıklarını gün olarak ve elektronik KK (EQC) testine KK 
aralıklarını saat olarak girebilir. KK ayarlarını kapatmak için metin alanlarına sıfır değerleri de girilebilir.

1. İmleci KK ayarları menü öğesine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın.
2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. KK Ayarları (Şekil 14).

 

3. Okuyucudaki sayı tuşlarını kullanarak metin alanlarına istediğiniz sayıları girin ve ardından saat seçimlerinde yapılan 
değişiklikleri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da değişiklikleri iptal etmek için sol ekran tuşuna basın. Kullanıcı her 
iki seçimde de önceki ekrana döndürülür (Şekil 15).

 

 

Zaman aşımı düzenlemesi
Zaman aşımı düzenlemesi ekranı sayesinde gözetmen, pili açıp kapatabilir ya da pilin kapatılması için bir saat sınırı koyabilir. 
Şebeke kapanma zamanı seçeneği de mevcuttur. Kapalı olarak ayarlanabilir ya da kapanması için bir saat sınırı ayarlanabilir. 
Bu zaman aşımı seçenekleri okuyucunun gücünü; seçilen saat aralığından, dakikadan, okuyucuda işlem yapılmayan, yani 
hiçbir tuşa basılmayan, hiçbir ölçüm yapılmayan vs. zaman diliminden sonra kapanmaya zorlar.

1. İmleci Zaman aşımı düzenleme menü öğesine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın.
2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Zaman aşımı düzenleme ekranı görüntülenir (Şekil 16).

 
 
 
 
 
 
 

3. Okuyucudaki sayı tuşlarını kullanarak metin alanlarına istediğiniz saati girin ve ardından saat seçimlerinde yapılan 
değişiklikleri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da değişiklikleri iptal etmek için sol ekran tuşuna basın. Kullanıcı 
her iki seçimde de önceki ekrana döndürülür (Şekil 17).

 

4. Genel ayarlar ekranına dönmek için sol ekran tuşuna basın (Şekil 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test modu
Test modu ekranı sayesinde gözetmen okuyucunun varsayılan modunu seçebilir. 

ŞEKİL 15

ŞEKİL 14

ŞEKİL 11

ŞEKİL 12

ŞEKİL 13

ŞEKİL 16

ŞEKİL 18

ŞEKİL 17
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1. Genel ayarlar menüsünde, Test modu menü öğesini seçmek/vurgulamak için [↓] tuşunu kullanın.
2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Test modu ayarları ekranı görüntülenir (Şekil 19).

 

3. İstediğiniz Varsayılan mod seçeneğini ve İzin verilen geçici mod seçeneğini işaretlemek için [←] ya da [→] tuşunu kullanın.
4. Tüm bilgiler girildikten sonra, bilgileri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da yapılan değişiklikleri iptal etmek için sol 

ekran tuşuna basın. Kullanıcı her iki seçimde de önceki ekrana döndürülür (Şekil 20).

     LIS ayarları
LIS ayarları ekranı sayesinde gözetmen, bir LIS sisteminin kullanılabilir olup olmadığı ve sistemin verileri otomatik olarak 
iletmesinin gerekip gerekmediği gibi LIS bilgileri ayarlayabilir ve LIS IP adresi, Bağlantı noktası sayısı ve Zaman aşımını 
(saniye olarak) girebilir.

1. Genel ayarlar menüsünde, LIS ayarları menü öğesini seçmek/vurgulamak için [↓] tuşunu kullanın.
2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. LIS ayarları ekranı görüntülenir (Şekil 21).

3. Okuyucudaki sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz bilgileri girin.
4. Otomatik iletim seçeneğini ve LIS kullanılabilir seçeneğini işaretlemek için [←] ya da [→] tuşunu kullanın.
5. Tüm bilgiler girildikten sonra, bilgileri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da yapılan değişiklikleri iptal etmek için sol 

ekran tuşuna basın. Kullanıcı her iki seçimde de önceki ekrana döndürülür (Şekil 22).

 
 

Ağ ayarları
Ağ ayarları ekranı sayesinde gözetmen, IP Kurulumu, IP adresi ve Bağlantı noktası sayısı gibi ağ ayarlarını düzenleyebilir.

1. Genel ayarlar menüsünde, Ağ ayarları menü öğesini seçmek/vurgulamak için [↓] tuşunu kullanın.
2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Ağ ayarları ekranı görüntülenir (Şekil 23).

3. IP kurulumu seçeneğini işaretlemek için [←] ya da [→] tuşunu kullanın.
4. Okuyucudaki sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz bilgileri girin.
5. Tüm bilgiler girildikten sonra, bilgileri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da yapılan değişiklikleri iptal etmek için sol 

ekran tuşuna basın. Kullanıcı her iki seçimde de önceki ekrana döndürülür (Şekil 24).

Yazıcı ayarları
Yazıcı ayarları ekranı sayesinde gözetmen, Otomatik yazdırma gibi yazıcı bilgilerini ve sonuç çıktısında görüntülenecek 
bilgileri düzenleyebilir. USB bağlayıcı içeren standart bir klavye gereklidir (ürünler verilmemiştir).

1. Genel ayarlar menüsünde, Yazıcı ayarları menü öğesini seçmek/vurgulamak için [↓] tuşunu kullanın.
2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Yazıcı ayarları ekranı görüntülenir (Şekil 25). 

 
 
 
 
 
 
 

3. Otomatik yazdır seçeneğini işaretlemek için [←] ya da [→] tuşunu kullanın.
4. Harici bir klavye kullanarak, her bir metin alanına istediğiniz bilgileri girin. İmleci istediğiniz metin alanına ilerletmek için [↓] 

tuşunu kullanın.
5. Tüm bilgiler girildikten sonra, bilgileri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da yapılan değişiklikleri iptal etmek için sol 

ekran tuşuna basın. Kullanıcı her iki seçimde de önceki ekrana döndürülür (Şekil 26).

6. Gözetmen ekranına dönmek için sol ekran tuşuna basın.

ŞEKİL 19

ŞEKİL 20

ŞEKİL 22

ŞEKİL 23

ŞEKİL 21

ŞEKİL 26

ŞEKİL 25

ŞEKİL 24
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Kullanıcıların Yönetilmesi
Kullanıcıları yönet menü öğesinde gözetmen:

• mevcut kullanıcıların listesini kimlik numaralarına, adlarına ve erişim moduna göre görüntüleyebilir
• mevcut kullanıcıları düzenleyebilir
• kullanıcıları silebilir
• yeni kullanıcılar ekleyebilir

1. [→], [←], [↑] ve [↓] tuşlarını kullanarak Ana menü ekranından Gözetmen menüsü simgesini seçin (Şekil 27).

2.  Gözetmen ekranı görüntülenir (Şekil 28).

3. İmleci Kullanıcıları yönet menü öğesine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. 
Mevcut kullanıcı listesi ekranı görüntülenir (Şekil 29).

Kullanıcının Düzenlenmesi
1. İstenilen kullanıcıyı seçin. Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 30).

2. Kullanıcıyı düzenle menü öğesi önceden seçilidir. Sağ ekran tuşuna basın. Kullanıcı değiştir ekranı görüntülenir (Şekil 31). 

3. Sayı tuş takımını ya da klavyeyi kullanarak mevcut kullanıcı bilgilerinde istediğiniz değişiklikleri yapın. 
 
NOT: USB bağlayıcılı standart bir klavye kullanın. 

4. Yapılan değişiklikleri kabul etmek için sağ ekran tuşuna ya da değişiklikleri iptal etmek için sol ekran tuşuna basın. 
Mevcutkullanıcı listesi ekranı görüntülenir (Şekil 32).

Seçili Kullanıcının Silinmesi
1. Mevcut kullanıcı listesinden silinecek kullanıcıyı seçin/vurgulayın.
2. Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın. [↓] tuşunu kullanarak imleci Seçili kullanıcıyı sil menü 

öğesine ilerletin ve seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Kullanıcıyı sil ekranı görüntülenir (Şekil 33).

3. Kullanıcıyı sil, ekranda listelenen kullanıcının silinip silinmeyeceğinin sorulduğu bir onay penceresidir. Cevap evetse 
kullanıcıyı silmek için sol ekran tuşuna basın. Cevap hayırsa, silmeyi iptal etmek için sağ ekran tuşuna basın ve önceki 
menüye dönün. Otomatik yazdır seçeneğini işaretlemek için [←] ya da [→] tuşunu kullanın.
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KULLANIM
Bu bölümde: 

• Operatör olarak oturumun nasıl açılıp kapatılacağını
• Bir numunenin nasıl işleneceğini 
• Kasetin nasıl takılacağını
• Kasetin nasıl çıkarılacağını 
• Sonuçların nasıl görüntüleneceğini
• Sonuçların nasıl iletileceğini
• Sonuçların nasıl yazdırılacağını öğreneceksiniz 

 Oturum açma 

Kullanıcı Ekleme
NOT: USB bağlayıcılı bir standart klavye isteğe bağlıdır (ürünler verilmemiştir). Mevcut Kullanıcı Listesi ekranında, 
Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın.

1. [↓] tuşunu kullanarak imleci Kullanıcı ekle menü öğesine ilerletin ve seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Yeni kullanıcı 
oluştur ekranı görüntülenir (Şekil 34). 

2. [→] ya da [←] tuşlarını kullanarak kullanıcının gözetmen haklarına mı operatör haklarına mı sahip olacağını belirleyin.
3. [↓] tuşunu kullanarak imleci sonraki metin alanlarına ilerletin ve bir klavye kullanarak gerekli bilgileri girin. 

NOT: Kullanıcı kimliği ve Parola, rakamlardan oluşur. Bir klavye bağlanmadıkça bu metin alanlarına alfabetik karakterler giremezsiniz.

4. Tüm bilgiler girildikten sonra, bu bilgileri kabul etmek için sağ ekran tuşuna basın. Yeni kullanıcı, Mevcut kullanıcı listesi 
ekranında görüntülenir.

5. Hiçbir değişiklik yapmak istemiyorsanız, yapılmış tüm değişiklikleri iptal etmek ve önceki ekrana dönmek için sol ekran tuşuna basın.

1. Sayı tuş takımını kullanarak istediğimiz Kullanıcı kimliğini girin ve ardından [↓] okunu kullanarak imleci sonraki metin 
alanına ilerletin.

NOT: İlk başka hem Kullanıcı kimliği hem de Parola 1234 olarak belirlenmiştir. İlk kurulumun ardından Gözetmen için yeni bir 
Kullanıcı kimliği ve Parola oluşturulması önerilir.

2. Kullanıcı parolasını girin ve ardından Oturum aç seçeneği için sağ ekran tuşuna basın. Ana menü görüntülenir (Şekil 36). 

Bir Numunenin İşlenmesi
NOT: Herhangi bir numune işlenmeden önce, okuyucunun performansını doğrulamak için bir EQC (Elektronik Kalite Kontrolü) 
kasetinin çalıştırılması önerilir. Bkz. “Elektronik Kalite Kontrolü (EQC)”, sayfa 42-43.

EQC başarıyla gerçekleştirildikten sonra, Ana menüde Hastayı çalıştır simgesini seçin.

1. Hastayı çalıştır simgesini seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Hastayı çalıştır ekranı görüntülenir (Şekil 37).

En son sıra numarası ve okuyucuda oturum açmış kişinin Operatör kimliği görüntülenir. Hasta kimliği metin alanı seçilir.

2. Sayı tuşlarını kullanarak Hasta kimliğini girin ve ardından sağ ekran tuşuna basın. Kartuşu takın ekranı görüntülenir (Şekil 38).
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3. Kaset çekmecesi açılır (Şekil 39).

Kasetin Hazırlanması
Kan numuneleriyle ve kanla temas eden her şeyle ilgili tüm işlemlerde doğru enfeksiyon kontrolü yönergelerini gözetin. 

1. Okuyucu için test kasetini hazırlamak için, gerçekleştirilecek teste ait Kullanım Talimatlarını gözetin.
2. Test kasetini hazırladıktan sonra, kaseti derhal okuyucuya yerleştirin. (Şekil 40).

3. Çekmeceyi kapatın. Kartuş okunuyor ekranı görüntülenir (Şekil 41).

NOT: Her bir test kartuşu, kasette düzgün bir akış olduğundan emin olunması amacıyla tüm numunelerle otomatik olarak çalışan dahili 
bir kontrol denetimi (test kasetinde kontrol çizgisi) içerir. Bu yerleşik kontrolün otomatik denetimi kabul edilebilir sınırlar içinde değilse 
hiçbir test sonucu raporu oluşturulmaz. Okuyucuda bir hata mesajı görüntülenir ve testin yeni bir kasetle tekrarlanması gerekir. 

RFID kaseti bilgileri ASPECT Reader tarafından okunup onaylandıktan sonra analiz başlar.

Test için kalan süreyi gösteren Hasta kimliği ekranı görüntülenir (Şekil 42).

ASPECT Reader testi otomatik olarak ölçer ve sonuç ekranda ng/mL olarak görüntülenir (Şekil 43).

Kasetin Çıkarılması
1. Kaset çekmecesini açmak için çıkar düğmesine basın. Kasetin çıkarılmasına imkan sağlamak için okuyucu, kaset 

çekmecesini otomatik olarak açar.
2. Kaseti Ulusal, Federal, İl, Eyalet ve yerel yönetmeliklere göre imha edin.

 Yazdırma Sonuçları
1. Hasta sonuçlarını yazdırmak istiyorsanız, Seçenekleri belirlemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 44).

2. Yazdır seçeneği belirlenir. Hasta sonuçlarını yazdırmak için sağ ekran tuşuna basın. Has. kim. ekranının en altında 
Yazdırılıyor yazısı görünür ve okuyucuda sonuçlar yazdırılır.

NOT: Test tamamlandığında tüm hasta sonuçlarının otomatik yazdırılması için Gözetmen tarafından sayfa 19'da “Yazıcı 
ayarları” kısmında belirtilen Oto. yazdır seçeneği belirlenebilir.

3. Başka bir test gerçekleştirmek için [↓] tuşuyla Sonraki hasta menü öğesine geçin. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. 
Hastayı çalıştır ekranı görüntülenir; girilecek sonraki hasta kimlik numarasını hazırlayın (Şekil 45).

 Sonuçların İletilmesi
İstenirse hasta sonuçları bir LIS sistemine iletilebilir. Sayfa 18'deki "LIS ayarları” kısmına başvurun. 
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VERİLERİN VE HATA GÜNLÜĞÜNÜN 
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Bu bölümde: 

• Hasta sonuçlarının nasıl gözden geçirileceğini 
• Sıvı KK (LQC) sonuçlarının nasıl gözden geçirileceğini
• Elektronik KK (EQC) sonuçlarının nasıl gözden geçirileceğini 
• Hata günlüklerinin nasıl gözden geçirileceğini
• Sonuçların LIS'e nasıl gönderileceğini öğreneceksiniz

1. [→] ya da [←] tuşlarını kullanarak, Ana menü ekranından Verileri gözden geçir simgesini seçin (Şekil 46).

Sonuçları gözden geçir ekranı görüntülenir (Şekil 47).

Sonuçları gözden geçir ekranı sayesinde kullanıcı:
• Hasta sonuçlarını başlangıç ve bitiş tarihine, başlangıç ve bitiş sıra numaralarına, hasta kimliğine ya da operatör 

Kimliğine göre gözden geçirebilir.
• Sıvı KK (LQC) sonuçlarını başlangıç ve bitiş tarihine göre gözden geçirebilir
• EQC'yi başlangıç ve bitiş tarihine göre gözden geçirebilir
• Sonuçları bir LIS sistemine gönderebilir

Hasta Sonuçlarının Tarihe Göre Gözden Geçirilmesi
1. Sağ ekran tuşunu kullanarak Hasta sonuçlarını seçin. Hasta sonuçları ekranı görüntülenir (Şekil 48).

2. İstenen sonuçları tarihe göre görüntülemek için, tuş takımındaki sayı tuşlarını kullanarak gösterilen biçimde bir başlangıç tarihi girin.
3. İmleci sonraki metin alanına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın.

4. Gösterilen biçimi kullanarak bir bitiş tarihi girin (Şekil 49).

 

5. İstenen sonuçları görüntülemeyi seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Hasta sıra no, tarih, lot numarası ve sonuçla birlikte 
Hasta sonuçları ekranı görüntülenir (Şekil 50).

Ayrıntıları Göster Seçeneği
1.   Hasta sonuçları ekranındaki kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 51).

Seçenekler menüsünde, kullanıcı görüntülenen sonuçların ayrıntılarının gösterilmesini ya da görüntülenen sonuçların bir 
listesinin yazdırılmasını seçebilir.

2. Ayrıntıları göster seçimi için tuş takımındaki sağ ekran tuşuna basın. Sıra numarası ve operatör bilgileriyle beraber elde 
edilen sonucun tarih ve saati görüntülenir (Şekil 52).

NOT: Sağ ekran tuşuna basılarak Hasta kimliği ekranı yazdırılabilir. Hasta kimliği bilgilerinin yazdırıldığını belirten bir ekran 
görünür; lütfen bekleyin. 

3. Önceki ekrana dönmek için sol ekran tuşuna basın.
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Listeyi Yazdır Seçeneği
1. Hasta sonuçları ekranında, Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 53).

2. İmleci Listeyi yazdır seçeneğine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Listenin 
yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin.

3. Liste yazdırıldıktan sonra, önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Hasta Sonuçlarının Sıra No.'ya Göre Gözden Geçirilmesi
1. Ana menüde, Verileri gözden geçir öğesini vurgulamak/seçmek için [↓] veya [↑] veya [←] veya [→] tuşunu kullanın (Şekil 54).

2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Hasta sonuçları ekranı görüntülenir (Şekil 55).

3. İmleci Başlangıç sıra no. metin alanına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Sayı tuş takımını kullanarak metin alanına 
istediğiniz Başlangıç sıra no. değerini girin (Şekil 56).

4. İmleci Bitiş sıra no. metin alanına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Sayı tuş takımını kullanarak metin alanına istediğiniz 
Bitiş sıra no. değerini girin.

5. Hasta sonuçlarını sıra numarasına göre görüntülemeyi seçmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 57).

6. İstenen sonuçları görüntülemeyi seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Hasta sıra no, tarih, lot numarası ve sonuçla birlikte 
Hasta sonuçları ekranı görüntülenir.

Ayrıntıları Göster Seçeneği
1. Hasta sonuçları ekranındaki kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 58).

2. [↓] tuşunu seçerek istenilen sonuç çizgisini seçin. Ayrıntıları göster seçimi için tuş takımındaki sağ ekran tuşuna basın. 
Sıra numarası, operatör, test numarası, test lotu ve hasta sonucu bilgileriyle beraber elde edilen sonucun tarih ve saati 
görüntülenir(Şekil 59).

NOT: Sağ ekran tuşuna basılarak Hasta kimliği ekranı yazdırılabilir. Hasta kimliği bilgilerinin yazdırıldığını belirten bir ekran 
görünür; lütfen bekleyin.

3. Önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Listeyi Yazdır Seçeneği
1. Hasta sonuçları ekranında, Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 60).
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2. İmleci Listeyi yazdır seçeneğine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. 
Listenin yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin.

3. Liste yazdırıldıktan sonra, önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Hasta Sonuçlarının Hasta Kimliğine Göre Gözden Geçirilmesi
1. Ana menüde, Verileri gözden geçir öğesini vurgulamak/seçmek için [↓] veya [↑] veya [←] veya [→] tuşunu kullanın (Şekil 61).

2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Hasta sonuçları ekranı görüntülenir (Şekil 62).

3. İmleci Hasta kimliği metin alanına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Sayı tuş takımını kullanarak metin alanına istediğiniz 
kimlik numarasını girin (Şekil 63).

4. Hasta sonuçlarını Hasta kimliğine göre görüntülemeyi seçmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 64).
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ayrıntıları Göster Seçeneği
1. Hasta sonuçları ekranındaki kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 65).

2. Ayrıntıları göster seçimi için tuş takımındaki sağ ekran tuşuna basın. Sıra numarası, operatör, test numarası, test lotu 
ve hasta sonucu bilgileriyle beraber elde edilen sonucun tarih ve saati görüntülenir (Şekil 66).

NOT: Sağ ekran tuşuna basılarak Hasta kimliği ekranı yazdırılabilir. Hasta kimliği bilgilerinin yazdırıldığını belirten bir ekran 
görünür; lütfen bekleyin.

3. Önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Listeyi Yazdır Seçeneği
1. Hasta sonuçları ekranında, Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 67).

2. İmleci Listeyi yazdır seçeneğine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Listenin 
yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin.

3. Liste yazdırıldıktan sonra, önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.
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Hasta Sonuçlarının Operatör Kimliğine Göre Gözden Geçirilmesi
1. Ana menüde, Verileri gözden geçir öğesini vurgulamak/seçmek için [↓] veya [↑] veya [←] veya [→] tuşunu kullanın (Şekil 68). 

 

2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Hasta sonuçları ekranı görüntülenir (Şekil 69).

3. İmleci Operatör kimliği metin alanına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Sayı tuş takımını kullanarak metin alanına 
istediğiniz kimlik numarasını girin (Şekil 70).

4. Hasta sonuçlarını Operatör kimliğine göre görüntülemeyi seçmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 71).

 
 

Ayrıntıları Göster Seçeneği
1. Hasta sonuçları ekranındaki kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 72). 
 
 
 
 
 
 
 

2. [↓] tuşunu seçerek istenilen sonuç çizgisini seçin. Ayrıntıları göster seçimi için tuş takımındaki sağ ekran tuşuna basın. 
Sıra numarası, operatör, test numarası, test lotu ve hasta sonucu bilgileriyle beraber elde edilen sonucun tarih ve saati 
görüntülenir (Şekil 73).

NOT: Sağ ekran tuşuna basılarak Hasta kimliği ekranı yazdırılabilir. Hasta kimliği bilgilerinin yazdırıldığını belirten bir ekran 
görünür; lütfen bekleyin.

3. Önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Listeyi Yazdır Seçeneği
1. Hasta sonuçları ekranında, Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 74).

2. İmleci Listeyi yazdır seçeneğine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Listenin 
yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin.

3. Liste yazdırıldıktan sonra, önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Sıvı KK (LQC) Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi
1. [→] ya da [←] tuşlarını kullanarak, Ana menü ekranından Verileri gözden geçir simgesini seçin (Şekil 75).

 
 
 

Sonuçları gözden geçir ekranı görüntülenir (Şekil 76).
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2. [↓] tuşunu kullanarak imleci Sıvı KK sonuçları metin alanına ilerletin ve ardından seçmek için sağ ekran tuşuna basın. 
LQC sonuçlarını gözden geçir ekranı görüntülenir (Şekil 77).

3. Tuş takımındaki sayı tuşlarını kullanarak gösterilen biçimde bir başlangıç tarihi girin.
4. İmleci sonraki metin alanına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın.
5. Gösterilen biçimi kullanarak bir bitiş tarihi girin (Şekil 78).

LQC sonuç listesi ekranı görüntülenir (Şekil 79).

Ayrıntıları Göster Seçeneği
1. LQC sonuç listesi ekranındaki kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 80).

2. Ayrıntıları göster seçimi için tuş takımındaki sağ ekran tuşuna basın. Sıra numarası, operatör, test ve lot numarası, 
kontrol sonucu ve sonucun başarılı mı başarısız mı olduğu bilgileriyle beraber elde edilen KK sonucunun tarih ve saati 
görüntülenir (Şekil 81).

NOT: Sağ ekran tuşuna basılarak LQC ekranı yazdırılabilir. LQC bilgilerinin yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen 
bekleyin. 

3. Önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Listeyi Yazdır Seçeneği
1. LQC sonuç listesi ekranında, Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 82).

2. İmleci Listeyi yazdır seçeneğine ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. 
Listenin yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin.

3. Liste yazdırıldıktan sonra, önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Elektronik KK (EQC) Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi
1. [→] ya da [←] tuşlarını kullanarak, Ana menü ekranından Verileri gözden geçir simgesini seçin (Şekil 83).

Sonuçları gözden geçir ekranı görüntülenir (Şekil 84).

2. [↓] tuşunu kullanarak imleci Elektronik KK sonuçları metin alanına ilerletin ve ardından seçmek için sağ ekran tuşuna 
basın. eQC sonuçlarını gözden geçir ekranı görüntülenir (Şekil 85).
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3. Tuş takımındaki sayı tuşlarını kullanarak gösterilen biçimde bir başlangıç tarihi girin.
4. İmleci sonraki metin alanına ilerletmek için [↓] tuşunu kullanın.
5. Gösterilen biçimi kullanarak bir bitiş tarihi girin.
6. Girilen tarihleri seçmek için sağ ekran tuşuna basın. EQC sonuç listesi ekranı görüntülenir (Şekil 86). 

 
 
 
 
 
 
 

Ayrıntıları Göster Seçeneği
1. eQC sonuç listesi ekranındaki kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 87).

2. Ayrıntıları göster seçimi için tuş takımındaki sağ ekran tuşuna basın. Sıra numarası, operatör, test ve lot numarası, 
kontrol sonucu ve sonucun başarılı mı başarısız mı olduğu bilgileriyle beraber elde edilen KK sonucunun tarih ve saati 
görüntülenir (Şekil 88).

NOT: Sağ ekran tuşuna basılarak EQC ekranı yazdırılabilir. EQC bilgilerinin yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen 
bekleyin. 

3. Önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Listeyi Yazdır Seçeneği
1. EQC sonuç listesi ekranında, Seçenekler menüsüne erişmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 89). 

 
 
 

2. [↓] tuşuna basarak imleci Listeyi yazdır seçeneğine ilerletin. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Listenin yazdırıldığını 
belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin (Şekil 90).

3. Liste yazdırıldıktan sonra, önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Sonuçların LIS'e gönderilmesi
1. [→] ya da [←] tuşlarını kullanarak, Ana menü ekranından Verileri gözden geçir simgesini seçin (Şekil 91).

2.  Sonuçları gözden geçir ekranı görüntülenir (Şekil 92).

3. [↓] tuşunu kullanarak imleci Sonuçları gönder (LIS) metin alanına ilerletin ve ardından seçmek için sağ ekran tuşuna 
basın. Sonuçları LIS'e gönder ekranı görüntülenir (Şekil 93).

4. Sonuçları LIS'e gönder ekranında, kullanıcı aşağıdaki seçeneklerden birisini seçebilir:
• Tüm hasta sonuçlarını gönder
• Gönderilmemiş tüm hasta sonuçlarını gönder
• Tüm Sıvı KK (LQC) sonuçlarını gönder
• Gönderilmemiş tüm Sıvı KK (LQC) sonuçlarını gönder
• Tüm elektronik KK (EQC) sonuçlarını gönder
• Gönderilmemiş tüm elektronik KK (EQC) sonuçlarını gönder 
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5. [↓] tuşunu kullanarak istediğiniz seçeneği belirleyin ve ardından sağ ekran tuşuna basın. Okuyucunun sonuçları LIS'e 
gönderdiğini belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin (Şekil 94).

6. Gönderme isteğini iptal etmek için sağ ekran tuşuna basın.
7. Önceki menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Hata Günlüklerinin Görüntülenmesi
ASPECT Reader aygıtınız Cihaz hatalarını ve Kullanım hatalarını görüntüler. Cihaz hataları, okuyucunun donanımı, yazılımı ve/veya 
bellenimiyle doğrudan ilişkili olan hatalardır. Cihaz hatalarının çözülmesi için çoğunlukla Teknik desteğe başvurulmalıdır. Kullanım 
hataları ise numuneyle ya da test kasetinin analiz öncesi kullanımı ve hazırlanmasıyla ilişkili hatalardır. 

1. Operatör ekranında, [↓] tuşunu kullanarak imleci Hata günlüğünü görüntüle metin alanına ilerletin (Şekil 95). 
 
 
 
 
 
 
 

2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Hata günlüğü ekranı görüntülenir (Şekil 96). 
 
 
 
 
 
 
 

Cihaz Hataları Günlüğü
1.  Cihaz hataları öğesini seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Cihaz hataları günlüğü ekranı görüntülenir (Şekil 97).

 
 
 
 
 
 
 

Cihaz hataları günlüğünde hata koduna, tarihe ve saate göre cihaz hataları görüntülenir. Hatalar hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. “Sorun Giderme/Hata Kodları”, sayfa 51.

2. Cihaz hataları listesini yazdırmak için sağ ekran tuşuna basın. Listenin yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen bekleyin.
3. Hata listesi yazdırıldıktan sonra, ekran Cihaz hataları günlüğü ekranına döner.
4. Yazdırma isteğini iptal etmek için sol ekran tuşuna bir defa basın. Okuyucuda yazdırma işleminin durması ve önceki 

ekrana dönülmesi için birkaç saniye bekleyin.
5. Hata günlüğü ekranına dönmek için sol ekran tuşuna basın.

Kullanım Hataları Günlüğü
1. [↓] tuşuna basarak imleci Hata günlüğü ekranından Kullanım hataları metin alanına (Operatör→ Hata günlüğünü 

görüntüle menüsünde) ilerletin (Şekil 98).

2. Kullanım hataları öğesini seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Kullanım hata günlüğü ekranı görüntülenir (Şekil 99).

Kullanım hataları günlüğünde hata koduna, tarihe ve saate göre kullanım hataları görüntülenir. Hatalar hakkında daha fazla 
bilgi için bkz. “Sorun Giderme/Hata Kodları”, sayfa 51.

3. Kullanım hataları listesini yazdırmak için sağ ekran tuşuna basın. Listenin yazdırıldığını belirten bir ekran görünür; lütfen 
bekleyin. Hata listesi yazdırıldıktan sonra, ekran Kullanım hataları günlüğü ekranına döner.

4. Yazdırma isteğini iptal etmek için sol ekran tuşuna bir defa basabilirsiniz. Okuyucuda yazdırma işleminin durması ve 
önceki ekrana dönülmesi birkaç saniye sürer.

5.  Hata günlüğü ekranına dönmek için sol ekran tuşuna basın.

KONTROLLER
Okuyucunun bütünlüğünün sağlanması için Kalite Kontrolü önemlidir. Okuyucudan ayrı olarak, okuyucunun dahili optiğini 
ve sistemlerini denetleyen EQC (Elektronik Kalite Kontrolü) kasetleri temin edilmiştir. EQC sonucu öngörülen aralığın dışına 
çıkarsa okuyucuda testin Başarısız olduğu görüntülenir ve tekrarlanması gerekir. EQC öngörülen aralığın içinde olursa test 
sonucu geçerlidir ve okuyucunun spesifikasyonlar dahilinde çalıştığı onaylanmış olur. Tekrarlanan EQC testleri ikinci defa 
başarısız olursa lütfen Teknik Desteğe başvurun.

Ayrıca, okuyucuyla beraber temin edilmeyen ve laboratuvarın tercihine göre çalıştırılmak üzere düzenlenebilen sıvı kalite 
kontrolleri (LQC) mevcuttur. Bu kontroller ile kasetin, okuyucunun ve kullanılan test tekniğinin performansı test edilir.
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Bu bölümde: 

• sıvı kontrollerinin (LQC) nasıl gerçekleştirileceğini
• elektronik kontrollerin (EQC) nasıl gerçekleştirileceğini öğreneceksiniz

Sıvı Kalite Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi
Test reaktiflerinin, kasetlerin ve test prosedürlerinin düzgün çalıştığını gösterilmesi için Harici Seviye 1 ve Seviye 2 Sıvı Kalite 
Kontrolleri (LQC) test edilmelidir. LQC testlerinin yapılmasına özgü bilgiler için Kullanım Talimatlarına başvurun. 

İyi Laboratuvar Uygulamaları, harici kontrollerin test materyallerinin her yeni lotu ya da sevkiyatında ya da her 30 günde ya da 
laboratuvarınızın standart kalite kontrol prosedürleri çerçevesinde test edilmesi öngörür. Kontroller, hasta numuneleri nasıl test 
ediliyorsa o şekilde test edilmelidir. Hasta numuneleriyle ya da harici kontrollerle ilgili işlemler yürütülürken analit herhangi bir 
sebeple doğru sonuç vermezse (dahili kontrol ya da harici kontrol aralık dışında olursa) hiçbir hasta sonucu raporu oluşturulmaz.

NOT: Kullanıcılar resmi (örneğin federal, eyalet ya da yerel) yönergeleri ve/veya kalite kontrolüne yönelik akreditasyon 
gerekliliklerini gözetmelidir.

1. [→] ya da [←] tuşlarını kullanarak, Ana menü ekranından Sıvı Kontrolü simgesini seçin (Şekil 100).

 

2. LQC'yi çalıştır öğesini seçmek için sağ ekran tuşuna basın (Şekil 101). 

3. Kontrol setiyle verilen LQC RFID kartını okuyucunun tuş takımının üzerine yerleştirerek tarayın.
4. HI ya da LO kontrolünü seçin. 

NOT: 9. Adımda HI ya da LO seçimini yaptıktan sonra doğru kontrol seviyesinin elde edildiğinden emin olun. 

5. Ana hatları Kullanım Talimatlarında belirtilen kontrolleri hazırlayın.
6. Test için hazırlık yaparken, gerçekleştirilecek belli testin Kullanım Talimatlarını gözetin ve kontrol testini hasta numunesiyle 

çalışıyor gibi gerçekleştirin.
7. Kartuşu takın ekranı görüntülenir (Şekil 102).

8. Kaseti talimatlara göre hemen çekmeceye yerleştirin ve çekmeceyi kapatın. Okuyucuda otomatik olarak LQC testi 
başlatılır ve LQC'yi çalıştır ekranı görüntülenir (Şekil 103).  
 
 
 
 
 
 
 

9. Test tamamlandıktan sonra okuyucuda sonuçlar görüntülenir (Şekl 104). 
 
 
 
 
 
 
 

10. Test tamamlandıktan sonra kaseti çıkarmak için çıkar düğmesine basın.
11. Kaseti Ulusal, Federal, İl, Eyalet ve yerel yönetmeliklere göre imha edin.
12. İkinci bir seviye kontrolü gerekirse Adım 1 ila 9'ü tekrarlayın.

 Sıvı Kontrolü Sonuçlarının Yazdırılması
1. Kontrol sonuçlarını yazdırmak istiyorsanız, Seçenekleri belirlemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 105). 
 
 
 
 
 
 
 

2. Yazdır seçeneği belirlenir. Kontrol sonuçlarını yazdırmak için sağ ekran tuşuna basın.

Test tamamlandığında tüm kontrol sonuçlarının otomatik yazdırılması için Gözetmen tarafından sayfa 19'da “Yazıcı ayarları” 
kısmında belirtilen Oto. yazdır seçeneği belirlenebilir.

3. Başka bir sıvı testi gerçekleştirmek için [↓] tuşuyla Sonraki kontrol menü öğesine geçin. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. 
KK testlerini yapmaya hazırlanın ekranı görüntülenir; taranacak sonraki KK barkod numarasını hazırlayın (Şekil 106). 
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4. İstenen tüm kontroller gerçekleştirildikten sonra, Ana menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın.

 Elektronik Kalite Kontrolü (EQC)
Elektronik Kalite Kontrolü ASPECT Reader aygıtının düzgün çalışmasını sağlar.

EQC kaseti ışığa duyarlıdır. Doğru test sonuçları elde etmek için, EQC kasetinin temin edilen folyo poşette 
saklandığından emin olun.

EQC aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilmelidir:
• okuyucunun ilk kurulumunda
• okuyucu taşındığında ya da yeri değiştiğinde
• laboratuvar kalite kontrol gereklilikleri uyarınca
• ASPECT Reader aygıtının performansıyla ilgili bir sorunla karşılaşıldığında
• her günün başlangıcında

NOT: ASPECT Reader aygıtına bir gözetmen tarafından bir EQC aralığı girilmiş ve bunun süresi geçmişse başarılı bir EQC 
testi soncu elde edilmeden herhangi bir hasta testine izin verilmez. Aşağıdaki ekran görüntülenir (Şekil 107).

 
 
 
 
 
 
 

EQC'nin Gerçekleştirilmesi
1. [→] veya [←] ve [↓] veya [↑] tuşlarını kullanarak Ana menü ekranından EQC simgesini seçin (Şekil 108). 

 
 
 
 
 
 
 

2. eQC'yi çalıştır öğesini için sağ ekran tuşuna basın. eQC aygıtını takın ekranı görüntülenir (Şekil 109).
 
 
 
 
 
 
 

3. EQC kasetini folyo poşetten çıkarın. 
4. Kaseti okuyucunun çekmecesine takın.
5. Çekmeceyi kapatın. Okuyucuda EQC testi otomatik olarak başlar (Şekil 110). 

 
 
 
 
 
 
 

6. Test tamamlandıktan sonra okuyucuda testin sonuçları görüntülenir (Şekl 111). 
 
 
 
 
 
 
 

7. EQC testinin başarılı olduğunu gördükten sonra çıkar düğmesine basarak kaseti kaset çekmecesinden çıkarın. 
8. Saklamak için EQC kasetini folyo poşete yerleştirin.
9. EQC başarısız olursa (Şekil 112) adım 1 ila 7'yi tekrarlayın. EQC yine başarısız olursa Teknik desteğe başvurun. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQC Sonuçlarının Yazdırılması 
1. Kontrol sonuçlarını yazdırmak istiyorsanız, Seçenekleri belirlemek için sağ ekran tuşuna basın. Seçenekler menüsü 

görüntülenir (Şekil 113). 
 
 
 
 
 
 
 

2. Yazdır seçeneği belirlenir. Kontrol sonuçlarını yazdırmak için sağ ekran tuşuna basın.
3. Ana menüye dönmek için sol ekran tuşuna basın. 

DİKKAT
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OKUYUCUNUN GÜNCELLENMESİ
Okuyucu bilgilerinde okuyucunun geçerli ağ yapılandırması, donanımın, yazılımın ve bootware'ın geçerli sürüm numaraları, 
okuyucunun seri numarası ve geçerli IP adresi görüntülenir.

1. Gözetmen ekranında, [↓] tuşunu kullanarak imleci Ölçme Bilgileri menü öğesine ilerletin. Seçmek için sağ ekran tuşuna 
basın. Ölçme Bilgileri ekranı görüntülenir (Şekil 114). 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gözetmen ekranına dönmek için sol ekran tuşuna basın. 
 

Güncelleme
Güncelleme ekranı, kullanıcıya bir USB belleği kullanarak okuyucuya yeni bellenim yüklemesine imkan sağlar. 

1. Gözetmen ekranında, [↓] tuşunu kullanarak imleci Güncelleme metin alanına ilerletin.
2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Güncelleme ekranı görüntülenir (Şekil 115). 

 
 
 
 
 
 
 

  Bellenimin Güncellenmesi 
1. Güncelleme ekranında varsayılan olarak Bellenimi güncelle metin alanı görüntülenir. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın.
2. Bellenim yükseltme ekranı görüntülenir (Şekil 116). 

 
 
 
 
 
 
 

3. Yeni bellenimi içeren USB belleğini okuyucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birisine takın (Şekil 117). 

 
 
 
 
 
 
 

4. Yeni bellenimi indirmek üzere Tamam seçeneğini belirlemek için sağ ekran tuşuna basın.
5. Yeni bellenim indirildikten sonra okuyucu yeniden başlatılır ve yeni bellenim sürümü yüklenir.
6. Güncelleme ekranına dönmek için sol ekran tuşuna basın. 

GÜNLÜKLERİN DIŞA AKTARILMASI
Günlükleri dışa aktar ekranında, gözetmen hasta sonuçlarını, sıvı KK sonuçlarını, EQC sonuçlarını, kullanıcıları ve ham 
taramaları bir USB belleğe aktarabilir. 

NOT: Okuyucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birisine bir USB bellek takın. Sayfa 12'deki “Tarayıcının Arkası” 
resmine bakın. 

1. Gözetmen ekranında, [↓] tuşunu kullanarak imleci Günlükleri dışa aktar metin alanına ilerletin (Şekil 118). 
 
 
 
 
 
 
 

2. Seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Günlükleri dışa aktar ekranı görüntülenir (Şekil 119). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta Sonuçları 
1. Hasta sonuçlarını seçmek için sağ ekran tuşuna basın. Verilerin bir USB belleğe başarıyla kaydedildiğini onaylayan bir 

pencere görüntülenir (Şekil 120). 
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2. Günlükleri dışa aktar ekranına dönmek için sol ekran tuşundaki Tamam düğmesine basın.
3. USB belleği tarayıcının arkasından çıkarın. 

 

Sıvı KK Sonuçları 
1. Okuyucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birisine istediğiniz bir USB bellek takın.
2. [↓] tuşunu kullanarak imleci Günlükleri dışa aktar ekranından Sıvı KK sonuçları menü öğesine ilerletin  

(Gözetmen→ Günlükleri dışa aktar kısmında).  
Sıvı KK sonuçlarını seçmek için sağ ekran tuşuna basın.

3. Verilerin bir USB belleğe başarıyla kaydedildiğini onaylayan bir pencere görüntülenir (Şekil 121). 
 
 
 
 
 
 
 

4. Günlükleri dışa aktar ekranına dönmek için sol ekran tuşundaki Tamam düğmesine basın.
5. USB belleği tarayıcının arkasından çıkarın.  EQC Sonuçları
1. Okuyucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birisine istediğiniz bir USB bellek takın.
2. [↓] tuşunu kullanarak imleci Günlükleri dışa aktar ekranından EQC sonuçları menü öğesine ilerletin  

(Gözetmen→ Günlükleri dışa aktar kısmında) EQC sonuçları öğesini seçmek için sağ ekran tuşuna basın.
3. Verilerin bir USB belleğe başarıyla kaydedildiğini onaylayan bir pencere görüntülenir (Şekil 122). 

 
 
 
 
 
 
 

4. Günlükleri dışa aktar ekranına dönmek için sol ekran tuşundaki Tamam düğmesine basın.
5. USB belleği tarayıcının arkasından çıkarın. 

Kullanıcılar
1. Okuyucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birisine istediğiniz bir USB bellek takın.
2. [↓] tuşunu kullanarak imleci Günlükleri dışa aktar ekranından Kullanıcılar menü öğesine ilerletin  

(Gözetmen→ Günlükleri dışa aktar kısmında) (Şekil 123). 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kullanıcılar öğesini seçmek için sağ ekran tuşuna basın.
4. Verilerin bir USB belleğe başarıyla kaydedildiğini onaylayan bir pencere görüntülenir (Şekil 124). 

 
 
 
 
 
 
 

5. Günlükleri dışa aktar ekranına dönmek için sol ekran tuşundaki Tamam düğmesine basın.
6. USB belleği tarayıcının arkasından çıkarın. 

  Ham Taramalar 
1. Okuyucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birisine istediğiniz bir USB bellek takın.
2. [↓] tuşunu kullanarak Günlükleri dışa aktar ekranından Ham taramalar menü öğesine ilerleyin  

(Gözetmen→ Günlükleri dışa aktar kısmında) Ham taramalar öğesini seçmek için sağ ekran tuşuna basın.
3. Verilerin bir USB belleğe başarıyla kaydedildiğini onaylayan bir pencere görüntülenir (Şekil 125). 

 
 
 
 
 
 
 

4. Yeni bellenimi içeren USB belleğini okuyucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birisine takın.
5. USB belleği tarayıcının arkasından çıkarın. 

SERVİS VE BAKIM 
 

ASPECT Reader aygıtı düzenli bir servis işlemi gerektirmez. Herhangi bir sorunuz olur ya da yardıma ihtiyaç duyarsanız  
techsupport@criticaldiagnostics.com e-posta adresi ya da +353 1 691 7061 telefon numarası aracılığıyla Teknik Desteğe başvurun.

Sistemin Nakliyesi ve Saklanması
ASPECT Reader Aygıtının Nakliyesi ve Saklanması için Çevre Koşulları:

• Nem: %20 - 85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
• Sıcaklık: -20 °C ila 60 °C

Önerilen Bakım ve Temizlik
Okuyucunun temizlenebilen ya da dezenfekte edilebilen parçaları:

• Okuyucunun ana muhafazası
• Kaset çekmecesi

LCD ekranı ile elektrik ve bilgisayar bağlantılarını yıkamayın ve sudan geçirmeyin.

ŞEKİL 121

ŞEKİL 122

ŞEKİL 123

ŞEKİL 124

ŞEKİL 125

DİKKAT
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Okuyucunun Ana Muhafazası
1. Okuyucunun gücünü kapatın.
2. Numunelere temas eden yüzeyleri %0,6'lık taze çamaşır suyu çözeltisiyle silin. Nemli bezle silin ve yumuşak bir bez ya da 

havlu kağıt ile kurulayın. Aşırı nemlendirmekten sakının.

Kaset Çekmecesi
1. Okuyucunun gücünü açın. Kendi kendine testin tamamlanmasını bekleyin.
2. Okuyucunun sol üstündeki çıkar düğmesine basın.
3. Durana kadar çekmeceyi nazikçe dışarı çekin.
4. Çekmece kızağının tabanı görünecek şekilde okuyucuyu kaldırın (Şekil 126). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Çekmecenin alt tarafında bulunan V şeklindeki yuvaya nazikçe basın ve çekmeceyi yavaşça dışarı kaydırın. 

NOT: Çekmeceyi kurtarmak için ilave basınç gerekebilir. 

6. %70'lik alkol ya da %0,6'lık çamaşır suyu çözeltisiyle nemlendirilmiş bir bez kullanarak kaset çekmecesini temizleyin. 
Yumuşak bir bezle kurulayın.

 
Okuyucunun iç kısmını TEMİZLEMEYİN. Çekmeceyi bir temizlik çözeltisine DALDIRMAYIN.
  

7. Temizlikten sonra, çekmecenin raylarını kaset okuyucunun yollarının içine hizalayarak çekmeceyi dikkatlice geri yerine takın.
8. Ana menüye gidip EQC gerçekleştirin. Bkz. “Elektronik Kalite Kontrolü (eQC)”, sayfa 42-43. 

Kağıt Rulosunun Değiştirilmesi
1. Kağıt kapağını açmak için gri tutacağı yukarıya, okuyucunun önüne doğru kaldırın (Şekil 127). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kağıdın arka kısmı, rulonun altından geçip okuyucunun önüne doğru gelecek şekilde kağıdı kağıt tutucuya yerleştirin.

3. Kağıdın arka kısmını okuyucunun önüne doğru tutarak kağıt kapağını yerine geri takın ve oturtun (Şekil 128). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kağıdı ilerletmek için okuyucudaki Kağıt besle düğmesine basın.  

NOT: Okuyucunun gücü açık olmalıdır.  Pil Gücü
Elektrik kullanılamıyorsa, piller isteğe bağlı bir güç kaynağı sağlar. Elektrik kesintisinde okuyucu pil gücüne otomatik olarak 
geçmez. Harici güç kablosu, okuyucunun arkasından çıkarılırsa otomatik olarak pil gücüne geçilir. 
Pillerin Değişimi
1. Okuyucuda kaset olmadığından emin olun.
2. Okuyucunun gücünü kapatın.
3. Okuyucuyu nazikçe baş aşağı çevirin ve pil kapağını sağa kaydırarak açın (Şekil 129). 

 
 
 
 
 
 
 

4. Okuyucudaki şemayı kullanarak artı ve eksi kutuplarını doğru ayarlayarak pilleri takın.
5. Pil kapağını kapatın, cihazı dik konuma getirin ve cihazın gücünü açın.
 
NOT: Piller, sınırlı kapasiteye sahip alternatif bir güç kaynağı görevini görür.

Sistem Kontaminasyonunun Giderilmesi
Sistem servis işlemleri için laboratuvar dışına taşınmadan önce aşağıdaki kontaminasyon giderme işlemi gerçekleştirilmelidir.

1. Kontaminasyon giderme işlemi sırasında tozsuz tek kullanımlık eldiven, laboratuvar önlüğü ve göz korumasını içeren 
kişisel koruyucu teçhizat giyin.

2. Okuyucunun gücünü kapatın.
3. Okuyucunun güç kaynağının bağlantısını kesin.
4. Çekmeceyi açın ve tüm ASPECT Reader kasetlerini çıkarın.
5. Sistemin tüm harici parçaları ve dahili çekmece bölmesi için aşağıdaki protokolü izleyerek temizlik yapın:

• %0,6'lık çamaşır suyu çözeltisiyle nemlendirilmiş tiftiksiz bezle tüm alanları etraflıca silin.
• Suyla nemlendirilmiş tiftiksiz bezle tüm alanları etraflıca silin. Okuyucunun parçalarındaki tüm çamaşır suyunun 

giderildiğinden emin olmak için birkaç defa silin.
• Her türlü artığı gidermek için, %70'lik alkolle nemlendirilmiş tiftiksiz bezle tüm alanları etraflıca silin.

ŞEKİL 126

DİKKAT

ŞEKİL 127

ŞEKİL 128

ŞEKİL 129
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6. Ambalaj açma işleminin tersini takip ederek okuyucuyu nakliye için ambalajlayın. Bkz. “Kurulum”, sayfa 10.

%70'lik Alkolün Hazırlanması:
700mL %100'lük Etanol ya da İzopropanol ile 300mL DH2O; ya da 70mL %100'lük Etanol ya da İzoopropanol; ile 30mL DH2O 
karıştırın.

 Uzun Süreli Kapatma
1. Okuyucudaki tüm kasetleri çıkarın.
2. Güç anahtarına 2 saniye basılı tutarak sistemin gücünü kapatın. Okuyucu uyku modundaysa, güç anahtarını basılı 

tutmadan önce herhangi bir tuşa basın.
3. Güç kablosunun duvardaki prizden ve sistemden bağlantısını kesin.
4. Tüm yüzeyleri dezenfektan çözeltiyle, ~ %0,6'lık çamaşır suyu çözeltisiyle ve ardından suyla silin. Tüm yüzeyleri tiftiksiz 

bez kullanarak kurulayın.
5. Tozsuz bir iç mekan elde etmek için çekmeceyi kapatın.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORUN GİDERME 
   Sorun Giderme/Hata Kodları 
Muhtemel sebepleri ve önerilen eylemlerle birlikte birkaç sorun senaryosu: 
 
Hata 

Kodları
Açıklama Önerilen Eylem

.044.001 Kendi kendine test başarısız Kullanımı durdurun. Teknik desteğe başvurun.

.060.006 Çekmece engelleniyor
1. Çekmecenin engelini kaldırın.
2. Yeniden çıkar düğmesine basın.
3. Hata devam ederse Teknik desteğe başvurun.

.061.002 Okuyucu kullanılmış bir kaset 
belirledi. Yeni bir kaset kullanarak yeniden test edin.

.061.008 Kaset Lotu kilitli. Bu kasetin KK'sinin süresi dolmuş. Kontrolleri gerçekleştirin.

.061.012 Gözetmen kimliği hatası Gözetmen kimliği 4 ila 12 karakter uzunluğunda olmalıdır.

.061.032 Analiz cihazı kalibrasyonu 
başarısız. Teknik desteğe başvurun.

.061.040 Kullanıcı kimliği zaten mevcut Başka bir Kullanıcı kimliği seçin.

.061.043 Kasetin süresi doldu Yeni bir kaset kullanarak yeniden test edin.

.061.044 Aygıt türü hatalı Doğru aygıt türü kaseti kullanarak yeniden test edin.

.061.046 KK kartının süresi doldu Süresi dolmamış KK kartıyla yeniden test edin.

.061.050 Testi durdur Kullanıcı, testi durdurmayı seçti. Durdurulursa test yeni bir kasetle 
tekrarlanmalıdır.

.061.051 Düşük pil uyarısı Başka test yapmadan önce pilleri değiştirin.

.061.055 Hatalı Giriş. Hatalı biçim ya da 
aralık. Lütfen girişi düzeltin. Girilen bilgileri denetleyin ve uygun şekilde düzeltin.

.061.060 Okuyucu kilitli EQC başarısız. Testi yeni bir EQC ile tekrarlayın. EQC hata vermeye devam 
ederse Teknik desteğe başvurun.

.061.085

Geçersiz kullanıcı hatası: Bu 
kullanıcı kayıtlı değil ya da bu 
işlev için doğru haklara sahip 
değil.

Farklı bir kullanıcı seçin ya da kullanıcı hakkını bir gözetmenle kontrol edin.

.061.094 RFID Hatası. Hatalı Kaset Yeni bir kaset kullanarak yeniden test edin.

.061.116 USB belleğe yazma hatası Bir USB belleğin bağlı olduğundan emin olun.    
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GARANTİ 
 
Critical Diagnostics, bu ASPECT Reader (“Ürün”) aygıtı için, normal şekilde ve talimatlara uygun olarak kullanılması kaydıyla 
nakliye tarihinden itibaren on iki (12) ay süreyle (“Garanti Süresi”) malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti sunar. Bu sınırlı 
garanti yalnızca ilk son kullanıcının satın alımı için geçerlidir ve devredilemez ve başkasına aktarılamaz.

Critical Diagnostics, Ürünü Garanti Süresi zarfından tercih kendi kararına bağlı olarak ya ücretsiz onarır (yeni ve/veya 
yenilenmiş parçalarla) ya da değiştirir. Çıkartılan tüm parçalar Critical Diagnostics'in malı olur.

Bu garanti normal olmayan kullanım, hatalı kullanım, hatalı işlem, ihmal, kaza, ihmal, kurcalama ya da yetkisiz servis işlemleri 
sonucunda hasar gören Ürünler için uygulanmaz.

  Telif Hakkı ve Ticari Marka Bilgileri 
Bu kılavuzdaki bilgiler telif hakkıyla korunmaktadır. Özel olarak izin verilmedikçe, bu belgenin hiçbir kısmı önceden Critical 
Diagnostics'in yazılı izni alınmadıkça hiçbir şekilde ve hiçbir yöntemle dağıtılamaz ve çoğaltılamaz.

Critical Diagnostics, ASPECT-PLUS, Advancing Medicine. Saving Lives. ve ASPECT Reader, Critical Diagnostics'in ABD'deki 
ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. 

© 2015 Critical Diagnostics, Tüm hakları saklıdır.
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