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Informace o publikaci

Historie revizí

Ediční poznámka Tato publikace je určena pro pracovníky obsluhující 9180 Electrolyte Analyzer.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby všechny informace obsažené v této publikaci byly v 
době jejího vydání správné. Společnost Roche však může potřebovat uváděné 
informace aktualizovat podle výsledků sledování výrobků, což vede k nové verzi této 
publikace.

Obecné informace

Abyste se vyhnuli těžkému nebo smrtelnému zranění, musíte být před použitím 
obeznámeni se systémem a bezpečnostními informacemi.

r Věnujte zvláštní pozornost všem bezpečnostním opatřením.

r Vždy dodržujte pokyny v této publikaci.

r Nepoužívejte přístroj jinak, než jak je popsáno v této publikaci.

r Všechny publikace uchovávejte na bezpečném a snadno přístupném místě.

Školení Neprovádějte žádné činnosti obsluhy ani údržby přístroje, pokud jste nebyli 
proškoleni společností Roche Diagnostics. Úlohy, které nejsou popsány v uživatelské 
dokumentaci, přenechte kvalifikovaným pracovníkům servisu Roche.

Záruka Jakékoli modifikace systému zákazníkem budou mít za následek ukončení platnosti 
záruky nebo servisní smlouvy.

Potřebujete-li informace o záručních podmínkách, obraťte se na místního 
obchodního zástupce nebo partnera uvedeného v záruční smlouvě.

Aktualizace softwaru vždy přenechte pracovníkovi servisu Roche nebo je provádějte s 
jeho asistencí.

Copyright © 1996-2016, F. Hoffmann-La Roche Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky Jsou uznány následující ochranné známky:

ROCHE MICROSAMPLER, SNAPPAK, ISETROL jsou ochranné známky 
společnosti Roche.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Verze příručky Verze software Datum revize Změny

1.0 Duben 2004

2.0 Duben 2005
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8.0 Červenec 2016 Aktualizovaná referenční a 
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Zpětná vazba Byla vyvinuta veškerá snaha, aby tato publikace splňovala zamýšlený účel. Každá 
zpětná vazba k jakémukoli aspektu této publikace je vítána a bude na ni brán zřetel 
při aktualizacích. S každou takovou zpětnou vazbou se obraťte na zástupce 
společnosti Roche.

Schválení 9180 Electrolyte Analyzer splňuje požadavky uvedené v těchto dokumentech:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o 
diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o 
omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních.

Přístroj splňuje požadavky na emise a odolnost popsané v této části norem řady IEC 
61326.

Shoda je doložena Prohlášením o shodě.

Shodu ukazují následující značky:

Kontaktní adresy

Výrobce

Vydání

Verze 8.0, červenec 2016

První vydání: Duben 1996

Pro účely diagnostiky in vitro.

Odpovídá ustanovením příslušných směrnic EU.

Vydal TÜV SÜD pro Kanadu a USA.

Označení „Laboratorní zařízení“ na typovém štítku výrobku.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D68305 Mannheim
Německo

Vyrobeno ve Švýcarsku

www.roche.com
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Předmluva

Účel použití

9180 Electrolyte Analyzer je určen k měření sodíku, draslíku, ionizovaného vápníku 
a lithia v plné krvi, séru či plazmě, moči, dialyzátech nebo v kontrolním materiálu, 
prováděnému v klinických laboratořích minimálně proškolenými pracovníky 
kvalifikovanými k provádění měření a hlášení těchto hodnot. Tyto analyty se běžně 
používají při diagnostice a léčbě široké řady ledvinových, metabolických a 
kardiovaskulárních onemocnění.

Zamýšlený uživatel

Uživatel je vyškolený člen personálu jednotek péče o kriticky nemocné, pohotovosti, 
jednotek intenzivní péče (JIP) nebo laboratoří.

Provozní prostředí

9180 Electrolyte Analyzer je určen k provozu v nemocničních laboratořích i v 
režimu point of care (v místě péče o pacienta) například na jednotkách intenzivní 
péče (JIP, novorozeneckých JIP, dětských JIP, odděleních neodkladné péče 
(pohotovosti) a na operačních sálech (OS).

Symboly a zkratky

Symboly používané v publikaci Symbol Použití

o Položka seznamu

r Začátek úlohy

s Konec úlohy

u Související témata obsahující další informace

q Tip. Informace o správném použití nebo užitečné rady navíc.

Tabulka 2 Symboly používané v publikaci
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Symboly používané na přístroji Symbol Popis

Katalogové číslo

Sériové číslo

Globální číslo obchodní položky

Výrobce

Datum výroby

Střídavý proud

Pozor

Uživatelská příručka / návod k obsluze

Upozornění, vyhledejte průvodní dokumentaci.

Tabulka 3 Symboly používané na přístroji
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Symboly používané na spotřebním
materiálu

Symbol Popis

Katalogové číslo

Kód šarže

Globální číslo obchodní položky

Datum použitelnosti

Omezení teploty

Nepoužívat, je-li poškozen obal.

Obsah spotřebního materiálu

Kontrolní materiál

Křehké - zacházet opatrně.

Skladujte ve svislé poloze.

Nepoužívat opakovaně.

Tabulka 4 Symboly používané na spotřebním materiálu
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Zkratky

Výrobce

Sterilizováno zářením

Sterilizováno ethylenoxidem

Stačí pro <n> testů

Uživatelská příručka / návod k obsluze

Upozornění, vyhledejte průvodní dokumentaci.

Symbol Popis

Tabulka 4 Symboly používané na spotřebním materiálu

Zkratka Popis

A

ANSI American National Standards Institute

C

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute

CV Variační koeficient

D

DIN Německý institut standardizace

E

ES Evropské společenství

I

IEC International Electrotechnical Commission

ISE Iontově selektivní elektroda

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

IVD In vitro diagnostikum

K

KCl Chlorid draselný

L

LCD Displej s tekutými krystaly

LED Světlo emitující dioda

M

MV Střední hodnota

Tabulka 5 Zkratky
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Co je nového ve verzi 8.0 této publikace

Část „Co je nového ve verzi
publikace“

Tato část popisuje nový obsah v této verzi Návodu k obsluze.

Harmonizace referenčních
rozmezí a odstranění kritických

hodnot

Referenční rozmezí jsou v případě, že je to použitelné, harmonizována s hodnotami 
nezávislými na věku a pohlaví z uznávaných učebnic klinické biochemie a 
molekulární diagnostiky. Kritická rozmezí byla odstraněna, protože závisí na mnoha 
faktorech, specifických pro různé pacienty.

u Referenční a kritické hodnoty (s. 47)

Nové informace o spotřebním
materiálu

Plastové kapiláry (materiál 05174791001) se již nevyrábějí.

u Dostupné příslušenství a spotřební materiál (s. 174).

Pozměněný typový štítek Typový štítek nyní obsahuje nové informace, jako například referenční číslo, globální 
číslo obchodní položky, datum výroby každého přístroje 9180 Electrolyte Analyzer a 
informace o shodě. Kromě toho jsou informace o každém přístroji uložené v QR 
kódu v pravém horním rohu typového štítku.

Nová část o schváleních Informace o shodě přístroje 9180 Electrolyte Analyzer se všemi platnými 
směrnicemi a pokyny jsou nyní v tomto Návodu k obsluze uvedeny v části o 
schváleních.

u Schválení (s. 3)

Pokyny k čištění pinů konektorů
po každé výměně

kontejneruSnapPak

Piny konektorů, které detekují SnapPak u všech přístrojů 9180 Electrolyte Analyzers 
se sériovými čísly vyššími než 21000, je třeba po každé výměně  kontejneru SnapPak 
prohlédnout, zda nejsou vlhké, znečištěné nebo poškozené.

u Kontrola hladiny reagencií a výměna kontejneru SnapPak (s. 143).

N

NIST Národní institut pro standardy a technologii

Q

QC Kontrola kvality

R

RCon Referenční kontakt

REF Referenční roztok

S

SD Směrodatná odchylka

Sdd Mezidenní přesnost

ST Celková přesnost

Swr Přesnost v sérii (opakovatelnost)

V

VAC Volty - střídavé napětí

Zkratka Popis

Tabulka 5 Zkratky
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Nový postup výměny elektrických
pojistek

u Výměna elektrické pojistky (s. 147)
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Obsah

Bezpečnostní informace 1
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1 Bezpečnostní informace 9180 Electrolyte Analyzer
Bezpečnostní klasifikace

Bezpečnostní klasifikace

Tato část vysvětluje způsob formátování bezpečnostních informací v této příručce.

Bezpečnostní opatření a důležitá upozornění pro uživatele jsou klasifikována podle 
normy ANSI Z535.6. Seznamte se s následujícími významy a ikonami:

Bezpečnostní upozornění

Symbol bezpečnostního upozornění slouží k tomu, aby vás upozornil na potenciální 
nebezpečí zranění. Uposlechněte všechny bezpečnostní zprávy následující za tímto 
symbolem, abyste se vyhnuli možnému poškození systému, zranění či smrti.

K označení specifických nebezpečí se používají tyto symboly a signální slova:

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

r ... označuje nebezpečnou situaci, která, pokud by se jí nepodařilo zabránit, by mohla 
mít za následek smrt nebo těžké zranění.

POZOR

POZOR

r ... označuje nebezpečnou situaci, která, pokud by se jí nepodařilo zabránit, by mohla 
mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ

r ... označuje nebezpečnou situaci, která, pokud by se jí nepodařilo zabránit, by mohla 
mít za následek poškození přístroje

Je nutné používat ochranné rukavice, vhodný ochranný oděv a v případě nutnosti 
ochranu úst.

Důležité informace, které se netýkají bezpečnosti, jsou označeny tímto symbolem:

q tip

... označuje doplňující informaci o správném používání nebo užitečné rady.
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Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

Abyste se vyhnuli těžkému nebo smrtelnému zranění, přečtěte si následující 
bezpečnostní opatření a dodržujte je.

Kvalifikace obsluhujících pracovníků

Nedostatečné znalosti a
dovednosti

Jako obsluhující pracovník musíte znát příslušné bezpečnostní instrukce a normy, a 
také informace a postupy obsažené v tomto návodu.

o Neprovádějte obsluhu a údržbu, pokud k tomu nejste vyškoleni společností 
Roche Diagnostics.

o Údržbu, instalaci nebo servis, které nejsou popsány v této příručce, přenechte 
vyškoleným zástupcům servisu Roche.

o Pečlivě dodržujte postupy obsluhy a údržby popsané v uživatelské příručce.

o Dodržujte standardní laboratorní postupy, zejména při práci s biologicky 
nebezpečným materiálem.

Instalace a deinstalace

Likvidace Biologicky nebezpečný systém může vést k infekci.

o Zacházejte se systémem jako s biologicky nebezpečným odpadem. Před opětným 
použitím, recyklací nebo likvidací systému je nutná jeho dekontaminace 
(kombinace procesů čištění a dezinfekce nebo sterilizace, případně obojího).

o Systém likvidujte podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte 
se na zástupce servisu Roche.

Provozní podmínky

Nevhodné provozní podmínky Provoz mimo specifikovaná rozmezí může vést k nesprávným výsledkům nebo 
poruchám systému.

o Používejte systém pouze ve vnitřních prostorách a vyhněte se teplotám a vlhkosti, 
které neodpovídají specifikovaným rozmezím.

o Ujistěte se, že větrací otvory systému zůstávají stále nezakryté.

o Udržujte analyzátor v bezpečné vzdálenosti od všech zdrojů kapalin jako dřezy a 
umyvadla.

o Udržujte provozní stav systému prováděním údržby v předepsaných intervalech.

o Návod k obsluze uchovávejte nepoškozený na dostupném místě. Návod k obsluze 
musí být snadno přístupný pro všechny uživatele.

Elektromagnetické rušení Silná elektromagnetická pole (pocházející z nestíněných radiofrekvenčních zdrojů) 
mohou rušit správný provoz a mohou vést k poruše systému a nesprávným 
výsledkům.

o Nepoužívejte tento systém v blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí, 
protože tato pole mohou rušit jeho správný provoz.

o Před použitím systému vyhodnoťte elektromagnetické prostředí.

o Přijměte opatření ke zmírnění rušení.
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Bezpečnostní opatření

Bezpečné a správné používání systému

Chybějící osobní ochranné
prostředky

Práce bez osobních ochranných prostředků představuje ohrožení života nebo zdraví.

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, k nimž patří mimo jiné 
následující pomůcky: ochranné brýle s postranními kryty, laboratorní plášť 
odolný vůči kapalinám, schválené laboratorní rukavice a v případě možnosti 
vyšplíchnutí nebo vystříknutí obličejový štít.

Delší nepoužívání systému o Pokud analyzátor nebudete delší dobu používat, uveďte jej do pohotovostního 
režimu (Standby).

o Vyjměte a zmrazte všechny zbývající reagencie.

o Potřebujete-li další informace, volejte zástupce servisu Roche.

Neschválené součásti Použití neschválených součástí nebo zařízení může vést k poruše systému a 
neplatnosti záruky.

o Používejte pouze součásti a zařízení schválené společností Roche Diagnostics.

Elektrická bezpečnost

Úraz elektrickým proudem Odstranění krytů z elektronických zařízení může zapříčinit úraz elektrickým 
proudem, protože uvnitř se nacházejí součásti pod vysokým napětím.

o Nepokoušejte se o zásah do žádných elektronických zařízení.

o Neodstraňujte žádné jiné kryty systému než ty, které jsou označeny v návodu.

o Instalaci, servis a opravy systému smějí provádět pouze pracovníci servisu Roche.

Biologicky nebezpečný materiál

Infekční vzorky Kontakt se vzorky obsahujícími materiál lidského původu může vést k infekci. 
Veškerý materiál a mechanické součásti používané se vzorky obsahujícími materiál 
lidského původu jsou potenciálně biologicky nebezpečné.

o Dodržujte standardní laboratorní postupy, zejména při práci s biologicky 
nebezpečným materiálem.

o Během provozu systému ponechte všechny kryty zavřené.

o Než začnete pracovat s otevřeným krytem (například při čištění nebo údržbě 
přístroje), systém vždy pokud možno nejdříve vypněte nebo uveďte do 
pohotovostního (standby) režimu.

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

o Jakýkoli rozlitý biologicky nebezpečný materiál ihned setřete a použijte 
dezinfekční prostředek.

o Pokud se vzorek nebo odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo 
umyjte mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

Ostré předměty Kontakt se sondami nebo jehlami může vést k infekci.

o Při otírání sond nebo jehel používejte několik vrstev gázy a otírejte shora dolů.

o Dávejte pozor, abyste se nepíchli.

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Mimořádně opatrní buďte při 
práci v laboratorních rukavicích, které se mohou snadno propíchnout nebo 
proříznout, což může vést k infekci.
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Infekční odpad Styk s odpadem (jak kapalným, tak pevným) může vést k infekci. Veškerý materiál a 
mechanické součásti používané s odpadními systémy jsou potenciálně biologicky 
nebezpečné.

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Mimořádně opatrní buďte při 
práci v laboratorních rukavicích. Mohou se snadno propíchnout nebo proříznout, 
což může vést k infekci.

o Jakýkoli rozlitý biologicky nebezpečný materiál ihned setřete a použijte 
dezinfekční prostředek.

o Pokud se odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte 
mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

Poškození životního prostředí Systém vytváří kapalný nebo pevný odpad. Tento odpad obsahuje koncentrované 
roztoky reagencií a je potenciálně biologicky nebezpečný. Nesprávná likvidace může 
vést ke znečištění životního prostředí.

o Zacházejte s tímto odpadem jako s infekčním.

o Odpad likvidujte podle místních předpisů.

Mechanická bezpečnost

Pohyblivé součásti Styk s pohyblivými součástmi může vést k úrazu.

o Během provozu systému ponechte všechny kryty zavřené.

o Než začnete pracovat s otevřeným krytem (například při čištění nebo údržbě 
přístroje), systém vždy nejprve vypněte nebo uveďte do pohotovostního (standby) 
režimu.

o Nedotýkejte se jiných než výslovně určených částí systému. Během provozu se 
nepřibližujte k pohyblivým součástem.

o Při provozu a údržbě pečlivě dodržujte pokyny.

Reagencie a pracovní roztoky

Zánět nebo poranění kůže Přímý kontakt s reagenciemi, smáčedly, čisticími roztoky nebo jinými pracovními 
roztoky může vyvolat podráždění, zánět nebo poleptání kůže.

o Při zacházení s reagenciemi dodržujte opatření nutná při práci s laboratorními 
reagenciemi.

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

o Řiďte se pokyny v Návodu k obsluze.

o Řiďte se informacemi v bezpečnostních listech materiálu (k dispozici pro 
reagencie a čisticí roztoky Roche Diagnostics).

o Pokud se reagencie, smáčedla nebo jiné čisticí roztoky dostanou do styku s vaší 
kůží, umyjte zasažené místo ihned mýdlem a vodou a použijte dezinfekční 
prostředek. Poraďte se s lékařem.

Oheň a popáleniny Alkohol je hořlavá látka.

o Při provádění údržby nebo kontrol vyžadujících použití alkoholu systém chraňte 
před všemi zápalnými zdroji (například jiskrami, ohněm nebo žárem).

o Používáte-li na systém nebo v jeho okolí alkohol, nepoužívejte více než 20 mL 
naráz.



Roche Diagnostics

20 Návod k obsluze · verze 8.0

1 Bezpečnostní informace 9180 Electrolyte Analyzer
Bezpečnostní opatření

Nesprávné výsledky

Nevyhovující správnost a přesnost Nesprávné výsledky mohou vést k diagnostickým chybám a ohrožení pacienta.

o Abyste zajistili správné fungování systému, provádějte zkoušky kontroly kvality 
(QC) a sledujte systém během provozu.

o Nepoužívejte reagencie ani spotřební materiály s prošlým datem použitelnosti, 
jinak byste mohli naměřit nepřesné údaje.

o Pro diagnostické účely vždy výsledky vyhodnocujte spolu s pacientovou 
anamnézou, klinickým vyšetřením a výsledky dalších konzultací.

Nesprávný objem reagencie Nesprávné zacházení s reagenciemi může vést k nezjistitelnému úniku.

o Reagencie vždy uchovávejte v souladu s určenými skladovacími podmínkami 
uvedenými v návodu k použití příslušného testu.

Pěna, sraženiny, filmy nebo
bubliny

Přítomnost pěny, fibrinových sraženin, filmů nebo bublin v reagenciích či vzorcích 
může způsobit naměření nesprávných výsledků.

o Vyhněte se vzniku pěny, sraženin a bublin ve všech reagenciích, vzorcích, 
kalibračních roztocích a sraženinách.

Odpařování vzorků nebo reagencií Odpařování vzorků nebo reagencií může vést k nesprávným nebo neplatným 
výsledkům.

o Pokud vyšetřovaný materiál necháte otevřený, může se odpařovat. Nenechávejte 
vzorky ani na sebekratší dobu otevřené.

o Nepoužívejte nesprávně skladované reagencie. Zajistěte, aby byly všechny 
reagencie skladovány podle Návodu k obsluze.

Přenos Mezi měřeními může dojít k přenosu analytů nebo reagencií.

o Proveďte vhodná opatření (například mycí cykly navíc), abyste se vyhnuli 
vyšetřením navíc a potenciálně nesprávným výsledkům.

Software a bezpečnost dat

Nespolehlivá validace způsobená
nepovolenými změnami nastavení

validace

Roche nenese odpovědnost za žádné následky vyplývající z pozdějších, 
neoprávněných úprav schválených nastavení validace, provedených v systému na 
žádost zákazníka.

o Zajistěte, aby nastavení validace mohli měnit jen autorizovaní pracovníci.

Nespolehlivá validace způsobená
nepovolenými změnami pravidel

validace a výpočtů

Roche nenese odpovědnost za žádné následky a ni výsledky testů vyplývající z 
pozdějších, neoprávněných úprav schválených pravidel validace a výpočtů, 
provedených v systému na žádost zákazníka.

o Zajistěte, aby pravidla validace a výpočtů a výsledky testů mohli v případě potřeby 
měnit pouze autorizovaní pracovníci.
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Poškození přístroje

Vylití kapaliny Vylití jakékoli kapaliny na systém může vést k poruše nebo poškození.

o Vzorky, reagencie nebo jakékoliv další kapaliny dávejte jen na určená místa. 
Nestavte vzorky, reagencie nebo jakékoliv další kapaliny na kryty ani žádné jiné 
povrchy přístroje.

o Při odstraňování nebo výměně spotřebního materiálu dávejte pozor, abyste 
systém nepolili.

o Rozlitou kapalinu ihned setřete a použijte dezinfekční prostředek. Používejte 
vhodné osobní ochranné prostředky. Odpad likvidujte podle místních předpisů.
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Bezpečnostní štítky na přístroji a spotřebním materiálu

Přístroj a jeho spotřební materiál jsou označeny výstražnými štítky, které vás 
upozorňují na potenciálně nebezpečné části.

Bezpečnostní štítky na systému odpovídají těmto normám: ANSI Z535, IEC 61010-2-
101, IEC 61010-1, IEC 60417, ISO 7000 nebo ISO 15223-1.

q Poškozené štítky smějí vyměňovat pouze zástupci servisu Roche. Potřebujete-li náhradní 
štítky, obraťte se na zástupce servisu Roche.

Bezpečnostní štítky na přístroji

Bezpečnostní štítky na spotřebním
materiálu

Obecná varování

Potenciální rizika v blízkosti tohoto štítku mohou vést ke smrti nebo 
těžkému zranění.

Řiďte se pokyny pro bezpečnou obsluhu, uvedenými v příručce.

Biologické riziko

V blízkosti tohoto štítku se používá potenciálně biologicky 
nebezpečný materiál.

Dodržujte příslušné laboratorní postupy jeho bezpečného používání.

Elektrostatické výboje

Při přístupu k části systému označené tímto štítkem může kontakt s 
elektrickými součástmi způsobit elektrostatické výboje.

Řiďte se pokyny pro bezpečnou obsluhu, uvedenými v příručce.

Přímé vystavení vnitřnímu obsahu referenční elektrody, například 
jeho inhalace, požití nebo kontakt s kůží, může způsobit závažná a 
smrtelná ohrožení zdraví.

Při zacházení s referenční elektrodou používejte vhodné osobní 
ochranné prostředky, například ochranné brýle s postranními kryty, 
laboratorní plášť odolný vůči kapalině, schválené laboratorní 
rukavice a obličejový štít.

Před manipulací s referenční elektrodou si přečtěte její bezpečnostní 
list.

Dlouhodobé nebo opakované vystavení vnitřnímu obsahu referenční 
elektrody může způsobit závažné a smrtelné ohrožení vašeho zdraví a 
u těhotných žen zdraví nenarozeného dítěte.

Při zacházení s referenční elektrodou používejte vhodné osobní 
ochranné prostředky, například ochranné brýle s postranními kryty, 
laboratorní plášť odolný vůči kapalině, schválené laboratorní 
rukavice a obličejový štít.

Před manipulací s referenční elektrodou si přečtěte její bezpečnostní 
list.

Nevhodné zacházení či způsob likvidace referenční elektrody mohou 
vést k dlouhodobým nepříznivým účinkům na vodní prostředí.

Před likvidací referenční elektrody se obraťte na místní úřady, které 
mají na starosti nebezpečný odpad.
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Přímé vystavení přípravku Deproteinizer, například jeho inhalace, 
požití nebo kontakt s kůží, může vést k závažnému poleptání 
pokožky, poškození očí a dalším závažným ohrožením zdraví.

Při zacházení s Deproteinizerem používejte vhodné osobní ochranné 
prostředky, například ochranné brýle s postranními kryty, 
laboratorní plášť odolný vůči kapalině, schválené laboratorní 
rukavice a obličejový štít.

Před manipulací s Deproteinizerem si přečtěte jeho bezpečnostní list.

Přímé vystavení kůže nebo očí regeneračnímu přípravku pro 
sodíkovou elektrodu Sodium Electrode Conditioner může vést k 
závažnému podráždění.

Při zacházení s přípravkem Sodium Electrode Conditioner používejte 
vhodné osobní ochranné prostředky, například ochranné brýle s 
postranními kryty, laboratorní plášť odolný vůči kapalině, schválené 
laboratorní rukavice a obličejový štít.

Před manipulací s přípravkem Sodium Electrode Conditioner si 
přečtěte jeho bezpečnostní list.
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Úvod

Tato příručka vám bude nápomocná při přípravě analyzátoru k provozu a analýze 
vzorků. Po seznámení s obsluhou analyzátoru lze příručku používat jako rádce při 
každodenních rutinních postupech, údržbě a řešení problémů.

Obrázek 2-1
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Postupy kalibrace a měření

Postup měření

9180 Electrolyte Analyzer využívá metodiku založenou na stanovení měřených 
hodnot pomocí iontově selektivních elektrod (ISE).

u Princip měření (s. 49)

V analyzátoru 9180 Electrolyte Analyzer je použito šest různých elektrod: elektrody 
pro měření sodíku, draslíku, chloridů, ionizovaného vápníku, lithia a referenční 
elektroda. Každá elektroda má iontově selektivní membránu, na níž dochází ke 
specifické reakci s odpovídajícími ionty obsaženými v analyzovaném vzorku. Tato 
membrána je iontoměnič, který reaguje na elektrický náboj iontu. Tato reakce 
způsobí změnu elektrického potenciálu membrány neboli měřeného napětí 
vznikajícího ve filmu mezi vzorkem a membránou.

Galvanickým měřicím řetězcem v elektrodě se určuje rozdíl mezi dvěma hodnotami 
potenciálů na obou stranách membrány. Tento galvanický řetězec na jedné straně 
uzavírá referenční elektroda, referenční elektrolyt a „otevřený konec“. Druhou stranu 
uzavírá membrána, vnitřní elektrolyt a vnitřní elektroda.

Rozdíl koncentrace iontů mezi vnitřním elektrolytem a vzorkem vytváří přes 
membránu aktivní elektrody elektrochemický potenciál. Potenciál je vysoce vodivou 
vnitřní elektrodou veden na zesilovač. Referenční elektroda i zesilovač jsou 
uzemněny.

Koncentrace iontů ve vzorku se pak stanoví pomocí kalibrační křivky sestrojené z 
kalibračních bodů tvořených naměřenými hodnotami standardních roztoků se 
známými koncentracemi iontů.

Postup kalibrace

V režimu READY (PŘIPRAVEN) se každé 4 hodiny automaticky provádí 
dvoubodová kalibrace a při každém měření se automaticky provádí jednobodová 
kalibrace.

Automatický kalibrační postup se provádí také krátce po zapnutí nebo resetu 
přístroje. Kalibrační cyklus lze také spustit ručně v době, kdy neprobíhá měření 
vzorků.
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Vyhodnocení měření

Validitu výsledků získaných z přístroje 9180 Electrolyte Analyzer musí pozorně 
přezkoumat specializovaný klinický lékař, který před přijetím jakýchkoli klinických 
rozhodnutí založených na naměřených výsledcích přihlédne k pacientovu 
klinickému stavu.

u Kontrola kvality (s. 115).
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Pohotovostní režim

9180 Electrolyte Analyzer je navržen tak, aby během normálního provozu 
automaticky prováděl kalibraci každé čtyři hodiny. Pokud delší dobu nedochází k 
měření vzorků (např. večer nebo o víkendech), můžete analyzátor uvést do 
pohotovostního režimu (Standby) a pozastavit tak automatické kalibrace.

q Analyzátor lze naprogramovat tak, aby přecházel do pohotovostního režimu automaticky.

u Servisní kódy (s. 162).

Přechod do pohotovostního režimu:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví položka OPERATOR FUNCTIONS? 
(UŽIVATELSKÉ FUNKCE?).

o Stiskněte YES (ANO), a poté tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví dotaz 
Go to Standby  Mode? (Přejít do pohotovost. režimu?).

o Stiskněte YES (ANO).

Analyzátor ukáže na displeji stav Standby (Pohotovost).

Ukončení pohotovostního režimu:

o Stiskněte YES (ANO), zobrazí se Leave Standby Mode? (Opustit pohotovost. 
režim?).

o Znovu stiskněte YES (ANO).

V závislosti na délce trvání pohotovostního režimu může dojít k automatické 
kalibraci. Po ní se analyzátor vrátí zpět do režimu READY (PŘIPRAVEN).
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Výkonnostní parametry

Měřené parametry

Reprodukovatelnost

Typická přesnost v sérii (Swr), mezidenní přesnost (Sdd) a celková přesnost (ST) se 

určuje měřením 2 sérií denně po 2 duplikátech po dobu 20 dnů na dvou 
analyzátorech 9180 Electrolyte Analyzers. Hodnoty sodíku a draslíku jsou průměrné 
hodnoty ze všech přístrojů. Hodnoty chloridů, ionizovaného vápníku a lithia se 
určují z měření provedených na dvou přístrojích každé konfigurace. Všechny 
hodnoty jsou uváděny v mmol/L.

Materiál: ISETROL - vodný proteinový kontrolní materiál (hladina 1), n=80

specifikován pro: specifikované rozmezí:

Na+ B/S/A/D/Q 40 - 205 mmol/L

U 1 - 300 mmol/L

K+ B/S/Q 1.5 - 15 mmol/L

A/D 0.8 - 15 mmol/L

U 4.5 - 120 mmol/L

U 60 - 120 mmol/L

Cl- B/S/A/D/Q 50 - 200 mmol/L

U 1 - 300 mmol/L

Ca2+ B/S/A/D/Q 0.2 - 5.0 mmol/L

Li+ B/S/Q 0.1 - 6.0 mmol/L

Tabulka 3-1

B plná krev

S sérum nebo plazma

A dialyzační roztoky obsahující acetát

D dialyzační roztoky obsahující hydrogenuhličitan

Q vodný materiál QC

U vzorky moči (nutno ředit, viz Vzorky moči (s. 108))

U vzorky moči (nutno ředit podruhé, viz Vzorky moči (s. 108))

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 114.6 0.48 0.42 0.76 0.66 0.89 0.78

Draslík 2.82 0.025 0.87 0.035 1.24 0.041 1.44

Chloridy 76.7 0.29 0.38 0.52 0.67 0.72 0.94

Ionizovaný vápník 2.07 0.015 0.72 0.024 1.18 0.034 1.66

Lithium 0.40 0.010 2.40 0.018 4.57 0.026 6.41

Tabulka 3-2
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Materiál: ISETROL - vodný proteinový kontrolní materiál (hladina 2), n=80

Materiál: ISETROL - vodný proteinový kontrolní materiál (hladina 3), n=80

Materiál: RNA EQUIL - roztok redukovaného bovinního hemoglobinu (hladina 2), n=80

Materiál: vodný standardní roztok (hladina 1), n=80

Materiál: vodný standardní roztok (hladina 2), n=80

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 141.2 0.40 0.28 0.30 0.21 0.46 0.33

Draslík 4.35 0.024 0.55 0.023 0.53 0.036 0.82

Chloridy 102.4 0.18 0.18 0.20 0.20 0.32 0.31

Ionizovaný vápník 1.35 0.016 1.21 0.021 1.55 0.042 3.10

Lithium 1.04 0.012 1.19 0.035 3.36 0.045 4.31

Tabulka 3-3

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 158.8 0.51 0.32 0.76 0.48 0.90 0.56

Draslík 5.74 0.027 0.48 0.026 0.45 0.036 0.62

Chloridy 123.2 0.36 0.29 0.89 0.72 1.17 0.95

Ionizovaný vápník 0.63 0.010 1.52 0.007 1.07 0.014 2.29

Lithium 2.59 0.025 0.97 0.063 2.44 0.082 3.18

Tabulka 3-4

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 134.8 0.53 0.40 0.45 0.33 0.63 0.47

Draslík 4.89 0.039 0.79 0.021 0.42 0.043 0.88

Chloridy 100.4 0.43 0.43 0.42 0.41 0.58 0.57

Ionizovaný vápník 1.10 0.008 0.75 0.004 0.40 0.011 0.95

Lithium neuvádí se

Tabulka 3-5

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 150.0 0.55 0.37 0.34 0.23 0.57 0.38

Draslík 4.97 0.022 0.44 0.018 0.36 0.029 0.57

Chloridy 115.0 0.11 0.09 0.08 0.07 0.16 0.14

Ionizovaný vápník 0.96 0.004 0.41 0.004 0.39 0.007 0.76

Lithium 0.30 0.004 1.27 0.005 1.60 0.008 2.48

Tabulka 3-6

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 113.2 0.51 0.45 0.96 0.85 1.07 0.95

Draslík 1.82 0.033 1.88 0.043 2.36 0.053 2.92

Chloridy 82.9 0.27 0.33 0.67 0.80 0.87 1.05

Ionizovaný vápník 2.43 0.014 0.56 0.032 1.33 0.043 1.76

Lithium 5.42 0.043 0.78 0.155 2.86 0.196 3.62

Tabulka 3-7
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Materiál: smíšené lidské sérum, n=80

Materiál: acetátový dialyzát, n=80

Materiál: hydrogenuhličitanový dialyzát, n=80

Materiál: moč, n=80

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 138.8 0.30 0.22 0.36 0.28 0.47 0.34

Draslík 4.49 0.034 0.75 0.041 0.92 0.051 1.13

Chloridy 106.8 0.18 0.17 1.00 0.93 1.24 1.16

Ionizovaný vápník 1.19 0.007 0.55 0.031 2.64 0.039 3.29

Lithium 0.17 0.011 6.19 0.015 8.40 0.023 13.28

Tabulka 3-8

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 86.1 0.85 0.98 1.81 2.10 1.78 2.07

Draslík 2.09 0.029 1.41 0.041 1.94 0.049 2.32

Chloridy 107.8 0.25 0.24 0.23 0.21 0.40 0.37

Ionizovaný vápník 1.77 0.020 1.13 0.092 5.20 0.015 6.50

Lithium neuvádí se

Tabulka 3-9

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 135.2 0.45 0.33 0.59 0.44 0.72 0.54

Draslík 1.58 0.023 1.46 0.031 1.95 0.037 2.37

Chloridy 107.3 0.37 0.35 0.63 0.59 0.86 0.80

Ionizovaný vápník 1.68 0.012 0.72 0.016 0.96 0.027 1.63

Lithium neuvádí se

Tabulka 3-10

Parametr Průměr Swr (CV %) Sdd (CV %) ST (CV %)

Sodík 51.5 1.98 3.84 3.06 5.94 3.65 7.08

Draslík 48.4 0.65 1.34 0.97 2.00 1.11 2.29

Chloridy 85.9 0.53 0.62 0.66 0.76 0.99 1.16

Ionizovaný vápník neuvádí se

Lithium neuvádí se

Tabulka 3-11
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Linearita

Linearita ve vodných standardních roztocích

Vodné standardy pro stanovení linearity byly připraveny gravimetricky ze solí 
vysledovatelných ke standardům N.I.S.T. a měřeny na každém ze šesti 
analyzátorů 9180 Electrolyte Analyzers, dvou v každé konfiguraci: Na/K/Cl, 
Na/K/Ca a Na/K/Li.

Linearita v séru

Linearita měření séra byla stanovena pomocí neklinických testů analýzou dvou sad 
vzorků: komerčně připravených sérových standardů linearity pro sodík, chloridy a 
draslík s normálním obsahem bílkoviny a skupiny náhodně vybraných vzorků sér od 
pacientů. Všechny vzorky byly analyzovány v párech na každém ze 
2 analyzátorů 9180 Electrolyte Analyzers v každé konfiguraci:

Na/K/Cl, Na/K/Ca and Na/K/Li a v párech na každém z následujících typů přístroje 
pro porovnání s různými metodami:

Korelace s plamenovou fotometrií

Plamenový fotometr IL 943

Parametr Směrnice Úsek Korelační 
koeficient

Sy·x Rozmezí [mmol/L] n

Sodík 0.99993 0.0128 0.99995 0.666 51 - 196 300

Draslík 0.99838 0.0119 0.99919 0.194 2.0 - 12.6 300

Chloridy 0.97556 -0.1775 0.99994 0.674 56 - 194 100

Ionizovaný vápník 1.01552 -0.0078 0.99980 0.037 0.4 - 3.3 100

Lithium 0.99850 0.0087 0.99985 0.038 0.3 - 5.3 100

Tabulka 3-12

Přímá ISE, bez korelace s plamenovou fotometrií 
(uváděno jako 98X)

analyzátor 983 Na/K/Cl

analyzátor 983 Na/K/Cl

analyzátor 983 Na/K/Cl

Přímá ISE, korelovaná s plamenovou fotometrií 
(uváděno jako 91XX)

analyzátor 9130 Na/K/Cl

analyzátor 9140 Na/K/Cl

Plamenová absorpční emisní spektroskopie plamenový fotometr IL 943

Chloridometrie digitální chloridometr Labconco

Parametr Směrnice Úsek Korelační 
koeficient

Sy·x Rozmezí [mmol/L] n

Sodík 0.9617 5.83 0.9908 2.04 104 - 178 50

Draslík 1.0249 0.015 0.9991 0.075 1.8 - 11-5 50

Lithium 0.9803 0.0011 0.9822 0.028 0.11 - 0.71 15

Tabulka 3-13
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Korelace s přímou ISE - bez korelace s plamenovou fotometrií

Analyzátory elektrolytů 98X

Korelace s přímou ISE - při korelaci s plamenovou fotometrií

Analyzátory elektrolytů 91XX

Korelace s chloridometrií

Digitální chloridometr Labconco

Parametr Směrnice Úsek Korelační 
koeficient

Sy·x Rozmezí [mmol/L] n

Sodík 0.9895 -6.35 0.9992 0.61 110 - 186 50

Draslík 1.0223 -0.25 0.9996 0.05 2.0 - 12.6 50

Chloridy 0.9631 -1.01 0.9995 0.51 70 - 152 50

Ionizovaný vápník 0.8898 0.107 0.9960 0.021 0.67 - 1.66 50

Lithium 0.9923 0.008 0.9985 0.010 0.11 - 0.71 15

Tabulka 3-14

Parametr Směrnice Úsek Korelační 
koeficient

Sy·x Rozmezí [mmol/L] n

Sodík 0.9856 -2.02 0.9856 1.21 104 - 179 50

Draslík 0.9992 0.02 0,9994 0.05 1.9 - 11.8 50

Chloridy 1.0026 -5,31 0.9989 0.73 70 - 152 50

Ionizovaný vápník 1.0023 0.040 0.9954 0.022 0.62 - 1.54 50

Tabulka 3-15

Parametr Směrnice Úsek Korelační 
koeficient

Sy·x Rozmezí [mmol/L] n

Chloridy 1.0222 2.75 0.9923 2.03 66 - 145 50

Tabulka 3-16
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Interference

Je známo, že extrémní hladiny salicylátů interferují s elektrodou na měření chloridů a 
způsobují pozitivní systematickou odchylku naměřených výsledků chloridů. Vliv 
terapeutických hladin koncentrace salicylátů na měření chloridů je klinicky 
bezvýznamný.

Lithiová elektroda vykazuje mírnou citlivost na ionizovaný vápník obsažený ve 
vzorcích, což vede k záporné odchylce výsledku lithia. Vliv normálních 
fyziologických koncentrací ionizovaného vápníku je klinicky bezvýznamný.

VAROVÁNÍ

Použití odběrových nádobek s antikoagulačním prostředkem obsahujícím lithium 
může vést k nesprávným měřením Li+.

Použití odběrových nádobek s antikoagulačním prostředkem obsahujícím lithium může 
vést k nesprávným výsledkům měření QC nebo měření Li+ u pacientů, případně obojího, 
což může ohrozit životy pacientů.

r Používáte-li analyzátor ke stanovení Li+, používejte odběrové nádobky neobsahující 
lithium.

u Interference (s. 99)

Omezení

Bylo hlášeno, že řada látek způsobuje fyziologické změny koncentrací analytů v krvi, 
séru a plazmě. Nebyl prokázán žádný významný účinek bromidů, amonných iontů a 
jodidů.

Stejně jako u každé klinické reakce by měl uživatel vědět o možném vlivu neznámých 
interferencí léků nebo endogenních látek na výsledky. Všechny výsledky pacientů 
musí laboratoř a lékař posuzovat z hlediska celkového klinického stavu každého 
pacienta.

Otevírání a svírání ruky v pěst s nasazeným škrtidlem způsobuje zvýšení hladin 
draslíku až o 10 až 20 %. Doporučuje se odebírat vzorek bez škrtidla nebo škrtidlo po 
vpichu jehly do žíly uvolnit a před odebráním vzorku krve nechat uplynout 2 minuty.

Poněvadž koncentrace draslíku v erytrocytech je mnohem vyšší než v extracelulární 
tekutině, je třeba vyhnout se hemolýze a bezprostředně po odběru oddělit sérum od 
buněčné složky.

Reakce elektrody na měření lithia závisí na aktuální koncentraci sodíku ve vzorku. 

Výsledek lithia lze vypočítat pouze tehdy, jsou-li hodnoty Na+ v rozmezí 89.6 - 169.5 
mmol/L ve vzorcích plné krve a séra nebo 95 - 180 mmol/L v ostatních vzorcích.
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Vztah ioniziovaného a celkového vápníku

Poměr ionizovaného a celkového vápníku u zdravé populace je kolem 0.50 nebo 

50 %.(1). Tyto vztahy může narušit použití citrátu při odběru krve nebo porucha 
acidobazické rovnováhy.
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Kapacita vzorků

45 vzorků za hodinu s tiskem výsledků

60 vzorků za hodinu bez tisku výsledků

Objem vzorků

Obvykle 95 μL

Druhy vzorků

Plná krev, sérum, plazma, dialyzační roztoky obsahující acetáty a 
hydrogenuhličitany, moč, kontrolní materiál

Kalibrace

1bodová kalibrace po každém vzorku

2bodová kalibrace každé 4 hodiny
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Parametry prostředí

Teplota / vlhkost vzduchu / stabilita

Přístroj

Provozní podmínky:

Skladovací a přepravní podmínky:

Elektrody

Provozní podmínky:

Skladovací a přepravní podmínky:

Okolní teplota 15 až 32 °C

Relativní vlhkost < 85 % (bez kondenzace)

Teplota -20 až 40 °C

Vlhkost vzduchu 15 - 85 % (bez kondenzace)

Provozní teplota 15 až 33 °C

Relativní vlhkost 20 - 95 %, pokud T ≥ 15 až 
≤ 31 °C

20 - 90 %, pokud T > 31 až 
≤ 33 °C

Teplota 15 až 30 °C (v suchu)

Vlhkost vzduchu 15 - 85 % (bez kondenzace)
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Roztoky

SnapPak

Uvažujte tyto reagencie:

Standard A Ke kalibraci sodíku, draslíku, chloridů, ionizovaného vápníku a lithia v přístroji 
9180 Electrolyte Analyzer.

Standard B Ke kalibraci sodíku, draslíku, chloridů, ionizovaného vápníku a lithia v přístroji 
9180 Electrolyte Analyzer.

Standard C Ke kalibraci sodíku, draslíku, chloridů, ionizovaného vápníku a lithia v přístroji 
9180 Electrolyte Analyzer.

Obsah 350 mL

Aktivní složky: Na+ 150 mmol/L

K+ 5.0 mmol/L

Cl- 115 mmol/L

Ca2+ 0.9 mmol/L

Li+ 0.3 mmol/L

Skladovací teplota: 15 - 30 °C

Stabilita: Datum exspirace a číslo šarže jsou vytištěny na etiketě každé 
nádobky.

Stabilita v přístroji: 14 týdnů

Tabulka 3-17

Obsah 85 mL

Aktivní složky: Na+ 100 mmol/L

K+ 1.8 mmol/L

Cl- 72 mmol/L

Ca2+ 1.5 mmol/L

Li+ 0.3 mmol/L

Skladovací teplota: 15 - 30 °C

Stabilita: Datum exspirace a číslo šarže jsou vytištěny na etiketě každé 
nádobky.

Stabilita v přístroji: 14 týdnů

Tabulka 3-18

Obsah 85 mL

Aktivní složky: Na+ 150 mmol/L

K+ 5.0 mmol/L

Cl- 115 mmol/L

Ca2+ 0.9 mmol/L

Li+ 1.4 mmol/L

Tabulka 3-19
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Referenční roztok Solný můstek pro kalibraci a měření v přístroji 9180 Electrolyte Analyzer.

Roztok na ředění moči

Určen jako diluent k ředění vzorků moči měřených v přístroji 
9180 Electrolyte Analyzer.

Kontrolní materiál

ISETROL Electrolyte Control

Skladovací podmínky v originálním obalu

Skladovací teplota: 15 - 30 °C

Stabilita: Datum exspirace a číslo šarže jsou vytištěny na etiketě každé 
nádobky.

Stabilita v přístroji: 14 týdnů

Tabulka 3-19

Obsah 85 mL

Aktivní složky: Chlorid draselný 1.2 mol/L

Skladovací teplota: 15 - 30 °C

Stabilita: Datum exspirace a číslo šarže jsou vytištěny na etiketě každé 
nádobky.

Stabilita v přístroji: 14 týdnů

Tabulka 3-20

Obsah Každá láhev obsahuje 500 mL roztoku.

Aktivní složky: Chlorid sodný 120 mmol/L

Skladovací teplota: 5 - 30 °C

Stabilita: Datum exspirace a číslo šarže jsou vytištěny na etiketě každé 
nádobky.

Tabulka 3-21

Teplota 15 až 40 °C < 24 měsíců
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Data výrobku

Elektrotechnické údaje

Klasifikace (podle IEC/ISO)

Rozměry

Tiskárna

Displej

Rozsah síťového napětí 100 až 240 VAC

Kmitočet 50/60 Hz

Příkon 50 W

Elektrická pojistka 250 VAC / 1.6 AT (2 ks)

Bezpečnostní kategorie I

Kategorie přepětí II

Stupeň znečištění 2

Výška 33.5 cm

Šířka 31.5 cm

Hloubka 29.5 cm

Hmotnost < 6 kg

Typ tepelná tiskárna

Rozlišení 16 znaků/řádek

Rychlost tisku 4 mm/s

Šířka papíru 38 mm

Délka papíru cca 30 m

Typ monochromatický - LCD

Rozlišení 2 řádky, 16 znaků na řádek
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Referenční a kritické hodnoty

Výsledky laboratorních zkoušek jsou jen málo prakticky použitelné, pokud nejsou 
provedeny klinické studie, které přiřadí různé zdravotní stavy a nemoci k určitým 

intervalům hodnot.(1)

Referenční intervaly jsou užitečné, protože se pokoušejí popsat typické výsledky, 
které nacházíme u určité populace zjevně zdravých lidí. Různé metody mohou dávat 
různé hodnoty v závislosti na kalibraci a dalších technických podmínkách. To 
znamená, že různé laboratoře mohou zjistit různé referenční intervaly a výsledky. 
Referenční hodnoty může být nicméně potřeba přizpůsobit pro určité skupiny 
pacientů, o nichž je známo, že se jejich fyziologické hodnoty liší od zdravé populace.

Ačkoli jsou referenční intervaly užitečné jako vodítko pro klinické lékaře, by se 

neměly považovat za absolutní ukazatele zdraví a nemoci.(2)

q Referenční intervaly uvedené v této kapitole jsou určeny pouze pro obecné informativní 
účely. Jednotlivé laboratoře by si měly vypracovat vlastní sady referenčních intervalů.

Referenční / normální rozmezí

(1) Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th Edition 2006, str. 2252.

(2) Viz kapitolu 16 v knize „Tietz' Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics“, 4. vydání, 

2006.

Parametr
Normální 
rozmezí

Matrix vzorku Jednotka

Referenční hodnot
 (standardní hodnoty, 
uváděné i v tištěných 
výsledcích)

Zdroj

Sodík

Na+

(mmol/L)

136 - 145 Sérum, plazma mmol/L 136.0 - 145.0
Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, 5th 
edition 2012, str. 2168.

Draslík

K+

(mmol/L)

3.5 - 5.1 Sérum mmol/L 3.50 - 5.10
Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, 5th 
edition 2012, str. 2164.

Chloridy
Clˉ
(mmol/L)

98 - 107 Sérum, plazma mmol/L 98.0 - 107.0
Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, 5th 
edition 2012, str. 2139.

Ionizovaný 

vápník Ca2+ 
(mmol/L)

1.15 - 1.33
Sérum, heparinová 
plazma

mmol/L 1.150 - 1.330
Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, 5th 
edition 2012, str. 2137.

Lithium

Li+

(mmol/L)

0.5 - 1.0 Sérum, plazma mmol/L 0.5 - 1.0
Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, 5th 
edition 2012, str. 2182.

Tabulka 4-1 Referenční / normální rozmezí
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Kritická rozmezí

Normální hodnoty závisejí kromě jiných faktorů na pacientovi a jeho věku, pohlaví, 
životním stylu a zvycích (např. kouření), základním onemocnění (např. astmatu) a 
léčbě (např. stav po infuzi). To platí zvláště pro kritická rozmezí, protože vycházejí ze 
základních hodnot. Kritická rozmezí lze tudíž vymezit jen přibližně a vyžadují 
zvláštní pozornost, pokud jsou používána k rozhodování o léčbě. Kritická rozmezí 
nejsou standardně součástí standardního nastavení. Laboratoře si musí kritická 
rozmezí nastavit tak, aby splňovala jejich požadavky.
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Principy fungování

Princip měření

9180 Electrolyte Analyzer je složitý zdravotnický přístroj, který využívá princip 
měření iontově selektivními elektrodami (ISE) k přesnému stanovení hodnot 
elektrolytů.

Iontově selektivní membrána specificky reaguje s určitým typem iontů obsaženým ve 
vzorku. Tato membrána je iontoměnič, který reaguje na elektrickou změnu iontu. 
Tato reakce způsobí změnu elektrického potenciálu membrány neboli měřeného 
napětí vznikajícího ve filmu mezi vzorkem a membránou.

Galvanickým měřicím řetězcem v elektrodě se určuje rozdíl mezi dvěma hodnotami 
potenciálů na obou stranách membrány.

Tento galvanický řetězec je na jedné straně zakončen referenční elektrodou, 
referenčním elektrolytem a „otevřeným koncem“. Druhou stranu zakončuje 
membrána, vnitřní elektrolyt a vnitřní elektroda.

u Princip měření (s. 49)

Rozdíl koncentrace iontů mezi vnitřním elektrolytem a vzorkem vytváří přes 
membránu aktivní elektrody elektrochemický potenciál. Tento potenciál je vnitřní 
elektrodou veden na vstup zesilovače. Referenční elektroda i druhý vstup zesilovače 
jsou uzemněny.

Poněvadž je referenční elektroda uzemněná, umožňuje zesílení potenciálu elektrody 
další zpracování signálu.

Koncentrace iontů ve vzorku se stanoví pomocí kalibračních křivek. U dvoubodové 
kalibrace jsou kalibrační křivky sestrojeny pomocí dvou měření 2 standardních 
roztoků se známou koncentrací iontů. U jednobodové kalibrace jsou tyto křivky 
sestrojeny z naměřeného napětí vzorku a měření roztoku Standard A z kontejneru 
SnapPak.

Obrázek 4-1 Princip měření

A Skleněná kapilára D Vnitřní roztok G Měřený roztok

B Referenční elektroda E Iontově selektivní elektroda

C Voltmetr F Iontově selektivní membrána

B

C

D

FA

E

G
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Fyzikální princip

Iontově selektivní elektroda vytváří spojením s referenční elektrodou měřicí soustavu 
(viz Obrázek 4-2 Fyzikální princip (s. 51)). Ponoříme-li ji do roztoku, který obsahuje 
příslušný iont, platí Nernstova rovnice:

Rovnice 4-1

nebo

Rovnice 4-2  

(+) for cations 

(–) for anions

Rovnici lze rovněž zapsat takto:

Rovnice 4-3

E měřený elektrický potenciál

E’ elektromotorické napětí systému ve standardním roztoku

ai aktivita měřeného iontu

R obecná plynová konstanta (8.31 J/Kmol)

T teplota

n valence měřeného iontu

F Faradayova konstanta (96.496 A s/g)

fi koeficient aktivity

ci koncentrace měřeného iontu

S směrnice elektrody

E E′ R T⋅
n F⋅
----------- ailn⋅±=

E E′ R T⋅
n F⋅
----------- fi ci⋅( )ln⋅±=

E E′ S fi ci⋅( )log⋅±=
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Obrázek 4-2 Fyzikální princip

Pokud známe koncentraci iontů v jednom měřeném roztoku, můžeme stanovit 
koncentraci iontů ve vzorku na základě rozdílu dvou naměřených potenciálů.

Rovnice 4-4

Rovnice 4-5

Rovnice 4-6

Neznámou koncentraci iontů ve vzorku můžeme nyní stanovit takto:

Rovnice 4-7

Tyto rovnice dokazují, že iontově selektivní elektrody neměří koncentraci, nýbrž 
aktivitu příslušných iontů. Tato aktivita je kritériem schopnosti iontů reagovat s 
jinými ionty, kdy každý iont váže určitý podíl své energie.

Koncentrace iontů se vypočítává na základě jejich aktivity. Celkový počet iontů v 
roztoku ovlivňuje korelaci. Poněvadž převládajícím iontem v plné krvi a séru je sodík, 
umožňuje známá koncentrace sodíku zjistit a upravit celkový iontový účinek a sílu.

A Skleněná kapilára G Elektroda K+ M Selektivní membrána pro chloridy

B Referenční elektroda H Zesilovač N Vzorek

C Referenční roztok (KCl) I Displej O Selektivní membrána pro draslík

D Plášť referenční elektrody J Elektroda Cl- P Selektivní membrána pro sodík

E Uzemnění K Vnitřní elektroda

F Elektroda Na+ L Vnitřní elektrolyt

A

B

C

D F G H I

J
K
L

MNO

E

P

ΔE rozdíl mezi naměřenými potenciály vzorku a standardu

S rozdíl potenciálů elektrody, určený z rozdílu potenciálů dvou měřených 
standardních roztoků

ci,sample koncentrace měřených iontů ve vzorku

ci,standard koncentrace měřených iontů ve standardních roztocích

Esample E′ S fi ci sample,⋅( )log⋅+=

Es dardtan E′ S fi ci standard,⋅( )log⋅+=

ΔE Esample Es dardtan– S
ci sample,

ci standard,
------------------------log⋅= =

ci sample, ci s dardtan, 10ΔE S⁄⋅=
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Specifikace elektrod

Elektroda pro měření sodíku

Elektroda pro měření sodíku je elektroda se skleněnou kapilárou, která slouží pro in 
vitro diagnostické měření sodných iontů obsažených v kapalných vzorcích. Na 

horním povrchu pláště je označena symbolem Na+.

Konstrukce

Obrázek 4-3 Elektroda pro měření sodíku

Použití a ošetřování

Elektrody pro měření sodíku se vyrábějí pro použití 
v přístrojích 9180 Electrolyte Analyzers.

Zacházení s elektrodou a jejímu skladování by měla být věnována náležitá péče. 
Nikdy nepoužívejte silné nebo abrazivní čistící prostředky jako alkohol nebo 
Amphyl, protože by mohly poškodit plastový plášť.

Elektrodu ukládejte na čisté suché místo, a to vždy jedině po jejím očistění, 
opláchnutí destilovanou vodou a osušení hadříkem nepouštějícím vlákna.

Během skladování by měl být na elektrodě nasazen těsnicí o-kroužek.

Plášť elektrody: z průhledného akrylátového plastu

Měřicí kapilára: sklo selektivní pro sodík

Elektrolytová komůrka: vzduchotěsná s roztokem elektrolytu pro elektrody Na+

Konektor: stříbro, chlorid stříbrný (Ag/AgCl)

A Skleněná kapilára E Vnitřní elektroda

B Označení F Připojovací kolík

C Těsnicí o-kroužek G Označení - sériové číslo - pětimístné číslo 
šarže

D Elektrolytová komůrka

A
C
D

FG

B

E
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Elektroda pro měření draslíku

Elektroda pro měření draslíku je membránová elektroda, která slouží pro in vitro 
diagnostické měření draselných iontů obsažených v kapalných vzorcích. Na horním 

povrchu pláště je označena symbolem K+.

Konstrukce

Obrázek 4-4 Elektroda pro měření draslíku

Použití a ošetřování

Elektrody pro měření draslíku se vyrábějí pro použití 
v přístrojích 9180 Electrolyte Analyzers.

Zacházení s elektrodou a jejímu skladování by měla být věnována náležitá péče. 
Nikdy nepoužívejte silné nebo abrazivní čistící prostředky jako alkohol nebo 
Amphyl, protože by mohly poškodit plastový plášť.

Elektrodu ukládejte na čisté suché místo, a to vždy jedině po jejím očistění, 
opláchnutí destilovanou vodou a osušení hadříkem nepouštějícím vlákna.

Během skladování by měl být na elektrodě nasazen těsnicí o-kroužek.

Plášť elektrody: z průhledného akrylátového plastu

Měřicí membrána: iontově selektivní pro draslík

Elektrolytová komůrka: vzduchotěsná s roztokem elektrolytu pro elektrody K+

Konektor: stříbro, chlorid stříbrný (Ag/AgCl)

A Vnitřní elektroda E Iontově selektivní elektroda

B Průtoková cesta vzorku F Elektrolytová komůrka

C Označení G Připojovací kolík

D Těsnicí o-kroužek H Označení - sériové číslo - pětimístné číslo 
šarže

B

D
E

GH

C

FA
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Elektroda pro měření chloridů

Elektroda pro měření chloridů je membránová elektroda, která slouží pro in vitro 
diagnostické měření chloridových iontů obsažených v kapalných vzorcích. Na 

horním povrchu pláště je označena symbolem Cl-.

Konstrukce

Obrázek 4-5 Elektroda pro měření chloridů

Použití a ošetřování

Elektrody pro měření chloridů se vyrábějí pro použití v 
přístrojích 9180 Electrolyte Analyzers.

Zacházení s elektrodou a jejímu skladování by měla být věnována náležitá péče. 
Nikdy nepoužívejte silné nebo abrazivní čistící prostředky jako alkohol nebo 
Amphyl, protože by mohly poškodit plastový plášť.

Elektrodu ukládejte na čisté suché místo, a to vždy jedině po jejím očistění, 
opláchnutí destilovanou vodou a osušení hadříkem nepouštějícím vlákna.

Během skladování by měl být na elektrodě nasazen těsnicí o-kroužek.

Plášť elektrody: z průhledného akrylátového plastu

Měřicí membrána: iontově selektivní pro chloridy

Elektrolytová komůrka: vzduchotěsná s roztokem elektrolytu pro elektrody Cl-

Konektor: stříbro, chlorid stříbrný (Ag/AgCl)

A Vnitřní elektroda E Iontově selektivní elektroda

B Průtoková cesta vzorku F Elektrolytová komůrka

C Označení G Připojovací kolík

D Těsnicí o-kroužek H Označení - sériové číslo - pětimístné číslo 
šarže

B

D
E

GH

C

FA
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Elektroda pro měření vápníku

Elektroda pro měření vápníku je membránová elektroda, která slouží pro in vitro 
diagnostické měření iontů vápníku obsažených v kapalných vzorcích. Na horním 

povrchu pláště je označena symbolem Ca2+.

Konstrukce

Obrázek 4-6 Elektroda pro měření vápníku

Použití a ošetřování

Elektrody pro měření vápníku se vyrábějí pro použití 
v přístrojích 9180 Electrolyte Analyzers.

Zacházení s elektrodou a jejímu skladování by měla být věnována náležitá péče. 
Nikdy nepoužívejte silné nebo abrazivní čistící prostředky jako alkohol nebo 
Amphyl, protože by mohly poškodit plastový plášť.

Elektrodu ukládejte na čisté suché místo, a to vždy jedině po jejím očistění, 
opláchnutí destilovanou vodou a osušení hadříkem nepouštějícím vlákna.

Během skladování by měl být na elektrodě nasazen těsnicí o-kroužek.

Plášť elektrody: z průhledného akrylátového plastu

Měřicí membrána: iontově selektivní pro vápník

Elektrolytová komůrka: vzduchotěsná s roztokem elektrolytu pro elektrody Ca2+

Konektor: stříbro, chlorid stříbrný (Ag/AgCl)

A Vnitřní elektroda E Iontově selektivní elektroda

B Průtoková cesta vzorku F Elektrolytová komůrka

C Označení G Připojovací kolík

D Těsnicí o-kroužek H Označení - sériové číslo - pětimístné číslo 
šarže

B

D
E

GH

C

FA
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Elektroda pro měření lithia

Elektroda pro měření lithia je membránová elektroda, která slouží pro in vitro 
diagnostické měření iontů lithia obsažených v kapalných vzorcích. Na horním 

povrchu pláště je označena symbolem Li+.

Konstrukce

Obrázek 4-7 Elektroda pro měření lithia

Použití a ošetřování

Elektrody pro měření lithia se vyrábějí pro použití 
v přístrojích 9180 Electrolyte Analyzers.

Zacházení s elektrodou a jejímu skladování by měla být věnována náležitá péče. 
Nikdy nepoužívejte silné nebo abrazivní čistící prostředky jako alkohol nebo 
Amphyl, protože by mohly poškodit plastový plášť.

Elektrodu ukládejte na čisté suché místo, a to vždy jedině po jejím očistění, 
opláchnutí destilovanou vodou a osušení hadříkem nepouštějícím vlákna.

Během skladování by měl být na elektrodě nasazen těsnicí o-kroužek.

Plášť elektrody: z průhledného akrylátového plastu

Měřicí membrána: iontově selektivní pro lithium

Elektrolytová komůrka: vzduchotěsná s roztokem elektrolytu pro elektrody Li+

Konektor: stříbro, chlorid stříbrný (Ag/AgCl)

A Vnitřní elektroda E Iontově selektivní elektroda

B Průtoková cesta vzorku F Elektrolytová komůrka

C Označení G Připojovací kolík

D Těsnicí o-kroužek H Označení - sériové číslo - pětimístné číslo 
šarže

B

D
E

GH

C

FA
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Sestava referenční elektrody

Sestava referenční elektrody je zařízení, které slouží jako elektrické spojení mezi 
vzorkem a elektrickým uzemněním.

Konstrukce

Sestava referenční elektrody se skládá ze dvou částí: pláště referenční elektrody a 
vlastní referenční elektrody.

Plášť referenční elektrody

Referenční elektrolytový roztok v plášti elektrody vytváří elektrický kontakt mezi 
referenční elektrodou a vzorkem. Na začátku každého měření se do pláště načerpá 
referenční roztok. Současně skleněná kapilára propustí malé množství elektrolytu do 
měřicí kapiláry, a tím vytvoří elektrické spojení mezi vzorkem a referenční 
elektrodou (viz Obrázek 4-8 Sestava referenční elektrody (s. 57)).

Obrázek 4-8 Sestava referenční elektrody

Použití a ošetřování

Pláště referenčních elektrod se vyrábějí pro použití v přístrojích 
9180 Electrolyte Analyzers.

Zacházení s pláštěm elektrody a jeho skladování by měla být věnována náležitá péče. 
Na čištění pláště nikdy nepoužívejte silné nebo abrazivní čisticí prostředky jako 
alkohol nebo Amphyl.

Plášť referenční elektrody ukládejte na čisté suché místo, a to vždy jedině po jeho 
očistění, opláchnutí destilovanou vodou a osušení hadříkem nepouštějícím vlákna.

Během skladování by na plášti měly být nasazeny těsnicí o-kroužky.

A Těsnicí o-kroužek (a) E Výstup - referenční roztok

B Označení F Těsnicí o-kroužek (c)

C Skleněná kapilára G Těsnicí o-kroužek (b)

D Vstup - referenční roztok H Označení - sériové číslo - pětimístné číslo 
šarže

A

F

C D E

H G

B
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4 Teoretické základy 9180 Electrolyte Analyzer
Specifikace elektrod

Referenční elektroda

Referenční elektroda uzavírá elektrický obvod mezi referenčním elektrolytem a 
elektrickým uzemněním. Toho je dosaženo spojením vaty (nasycené referenčním 
elektrolytem) - kalomelu (Hg2 Cl2) - rtuti (Hg)- platinového drátku - připojovacího 

pinu (viz Obrázek 4-9 Referenční elektroda (s. 58)).

Obrázek 4-9 Referenční elektroda

Použití a ošetřování

Referenční elektrody se vyrábějí pro použití v přístrojích 9180 Electrolyte Analyzers.

Zacházení s referenční elektrodou a jejímu skladování by měla být věnována náležitá 
péče. Na čištění elektrody nikdy nepoužívejte silné nebo abrazivní čisticí prostředky 
jako alkohol nebo Amphyl.

Referenční elektrodu skladujte v transportním plášti dodávaném s elektrodou při 
nákupu. Zajistěte, aby byl transportní plášť naplněn referenčním elektrolytovým 
roztokem (můžete použít referenční elektrolytový roztok zbylý v plášti při vyjmutí 
referenční elektrody z přístroje).

q Referenční elektrodu neoplachujte destilovanou vodou. Nenechte referenční elektrodu 
vyschnout.

Postup kalibrace

Kalibrace ISE

9180 Electrolyte Analyzer využívá patentovaný, zcela nový způsob simultánní 

kalibrace senzorů Na+, K+, Ca2+ a Cl- pomocí pouze dvou vodných roztoků.

A Platinový drátek E Kalomel (Hg2 Cl2)

B Kryt kabelu F Rtuť (Hg)

C Skleněná trubička G Sériové číslo

D Vata

G D

A B C

F E



Součásti systému

5 Součásti systému ...............................................................................................................................61





Roche Diagnostics

Návod k obsluze · verze 8.0 61

9180 Electrolyte Analyzer 5 Součásti systému
Obsah

Součásti systému 5

V této kapitole Kapitola 5
Popis systému .......................................................................................................................63

Součásti analyzátoru ......................................................................................................63

Displej........................................................................................................................64

Klávesnice .................................................................................................................64

Tiskárna ....................................................................................................................65

Měřicí komůrka .......................................................................................................65

Peristaltická pumpa.................................................................................................66

Mechanismus aspirační sondy...............................................................................66

Ventily .......................................................................................................................66

SnapPak.....................................................................................................................66

Zadní panel ...............................................................................................................67

Typový štítek ............................................................................................................68

Sériový port ..............................................................................................................68



Roche Diagnostics

62 Návod k obsluze · verze 8.0

5 Součásti systému 9180 Electrolyte Analyzer
Obsah



Roche Diagnostics

Návod k obsluze · verze 8.0 63
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Popis systému

Součásti analyzátoru

Obrázek 5-1

A ISE SnapPakTM D Přední kryt

B Displej E Kryt vstupního modulu

C Klávesnice

A

CB

D

E
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Popis systému

Obrázek 5-2

Displej

Analyzátor komunikuje s uživatelem prostřednictvím displeje s bodovou maticí. 
Tento dvouřádkový alfanumerický displej o šířce až 16 znaků v jednom řádku a 
zobrazuje činnost analyzátoru, výsledky měření vzorků a další naprogramované 
údaje.

Obrázek 5-3

Klávesnice

Komunikace s analyzátorem se uskutečňuje pomocí klávesnice s klávesami YES a 
NO.

Pomocí těchto kláves lze provádět všechny funkce analyzátoru včetně měření vzorků, 
zadávání dat, programování a zkoušek kontroly kvality měření.

A Peristaltická pumpa D Kryt vstupního modulu

B Tepelná tiskárna E Ventily

C Měřicí komůrka F Vybíjecí místo

A

B

C

D

E

F

Na K Cl READY
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Popis systému

Obrázek 5-4

Tiskárna

Tepelná tiskárna využívá tepelně citlivý papír k tisku výstupu informací v 16 
sloupcích. Analyzátor tiskne naměřené hodnoty, kalibrační hodnoty, údaje napětí 
elektrod a množství kapaliny zbývající v kontejneru SnapPak, stejně jako informace o 
čištění a údržbě. Uspořádání jednotky umožňuje praktické uložení druhého kotouče 
papíru v držáku papíru.

Obrázek 5-5

Měřicí komůrka

Měřicí komůrka se skládá z pohyblivého levého upínacího zařízení pro elektrody, 
elektrod, pravého držáku elektrod s konektorem senzoru přítomnosti vzorků a 
základny měřicí komůrky.

Obrázek 5-6
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5 Součásti systému 9180 Electrolyte Analyzer
Popis systému

Peristaltická pumpa

Peristaltická pumpa transportuje všechny vzorky a provozní kapaliny uvnitř 
přístroje.

Obrázek 5-7

Mechanismus aspirační sondy

Mechanismus aspirační sondy na nasávání vzorků je umístěn za krytem vstupního 
modulu na přední straně přístroje.

Obrázek 5-8

Ventily

Ventily řídí pohyb kapaliny uvnitř analyzátoru.

Obrázek 5-9

SnapPak

Kompaktní SnapPak je konstruován tak, aby znemožňoval vylití odpadu mimo jeho 
obal.

q Nedotýkejte se povrchu kontaktů paměťového čipu.
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Obrázek 5-10

Zadní panel

Zadní panel přístroje obsahuje typový štítek, modul elektrického vypínače / napájecí 
zásuvky a port rozhraní RS232.

Obrázek 5-11
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5 Součásti systému 9180 Electrolyte Analyzer
Popis systému

Typový štítek

Obrázek 5-12 Typový štítek přístroje 9180 Electrolyte Analyzer

Sériový port

Analyzátor je vybaven sériovým rozhraním RS232. Výměnu dat pro výstup protokolů 
měření lze provádět pomocí systémů COMPACT 2/3 přes konektor DB-9 s 9 piny.

Data měření a kalibrací se přenášejí po každém měření, respektive kalibraci.
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9180 Electrolyte Analyzer 6 Instalace a odstavení z provozu
Instalace

Instalace

Umístění

Je důležité, abyste pro analyzátor zvolili místo vhodné k provádění měření a 
odpovídající fyzikálním požadavkům přístroje:

o Okolní teplota: +15 °C až +32 °C

o Ochrana před přímým slunečním světlem, vibracemi a silnými 
elektromagnetickými poli (elektromotory, transformátory, rentgenovými 
zařízeními, mobilními telefony atd.).

o Použijte stabilní a rovnou pracovní plochu.

o Maximální relativní vlhkost 85 % (15 % - 85 %).

o Dostatek prostoru umožňující volnou cirkulaci vzduchu okolo přístroje.

o Ochrana před výbušnými plyny či výpary.

o Kontrola správného napětí: 100 až 240 V AC, 50/60 Hz.

Dále připravte přístroj k provozu provedením těchto kroků:

o Podle seznamu přiloženého k balení se ujistěte, že jste obdrželi všechny díly a 
součásti patřící k dodávce analyzátoru.

o Pokud některé díly či součásti chybí, obraťte se okamžitě na zástupce servisu 
Roche.

Došlo-li během přepravy k poškození přístroje, informujte neprodleně přepravní 
společnost. Veškerý obalový materiál i výrobky uschovejte, protože by mohly být 
potřeba jako důkaz v případě reklamace týkající se poškození.

Příslušenství

Jako standardní vybavení se s přístrojem 9180 Electrolyte Analyzer dodávají tyto 
součásti:

o papír do tiskárny,

o čyřbřité těsnění 1.78 x 1.02 mm,

o sada pojistek,

o jehla aspirační sondy,

o stříkačka 10 mL s kónickou špičkou,

o stručný návod k obsluze.

Budete  také potřebovat zásobu ubrousků nepouštějících vlákna a jednorázových 
nádobek na vzorky, které by měly být uloženy na vhodném místě v blízkosti 
analyzátoru.

Příprava

Před zahájením instalace doporučujeme přečíst celou tuto kapitolu, abyste si udělali 
představu o procesu instalace.

Nejprve analyzátor umístěte na stabilní stolní desku poskytující dostatek pracovního 
prostoru a umožňující připojení k elektrické síti.
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VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacienta způsobené rušením elektromagnetickými poli a 
elektrostatickými výboji

Silná elektromagnetická pole (pocházející z nestíněných radiofrekvenčních zdrojů) a 
elektrostatické výboje mohou rušit správný provoz a vést k poruše systému a nesprávným 
výsledkům.

r Před použitím systému vyhodnoťte elektromagnetické prostředí.

r Nepoužívejte analyzátor v blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí.

r Přijměte opatření ke zmírnění tohoto rušení.

r Během provozu ponechte hlavní kryt analyzátoru zavřený.

r Dojde-li k velkému oprýskání nátěru hlavního krytu nebo nezavírá-li se hlavní kryt 
správně, obraťte se na technickou podporu Roche.

VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).

Otevřete hlavní kryt analyzátoru. Najděte a pečlivě odstraňte pět červených 
pomocných svorek. Tyto svorky uschovejte pro další použití k ochraně hadiček před 
poškozením pro případ, že by byl analyzátor později z jakéhokoli důvodu odstaven z 
provozu (viz Odstavení z provozu (s. 87)).

Obrázek 6-1

Navlékněte obě smyčky hadiček kolem válečků pumpy analyzátoru a zajistěte, aby 
hadičky nebyly příliš napnuté.

A B
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Elektrody a měřicí komůrka

VAROVÁNÍ

Neprovádění pravidelného přezkoušení elektrod může vést k nesprávným 
výsledkům pacientů.

Měření vzorků od pacientů vadnými elektrodami může vést k nesprávným výsledkům 
pacientů, což může ohrozit jejich životy.

r Nevynechávejte kalibrace. Po výměně elektrod provádějte zkoušky kontroly kvality s 
použitím 3 hladin koncentrace.

r Získáte-li při měření pacientských vzorků nevěrohodné výsledky jednoho či více 
elektrolytů, okamžitě proveďte zkoušku elektrod (Zkouška elektrod (s. 157)).

UPOZORNĚNÍ Použití neschváleného spotřebního materiálu může vést k neplatnosti záruky.

Použití spotřebního materiálu nevyrobeného společností Roche, zahrnujícího mimo jiné 
elektrody, kalibrační a čisticí roztoky, kontrolní materiál a s ním spojené příslušenství, může 
vést k poruše analyzátoru a zrušení platnosti záruky.

r Při práci s analyzátorem používejte pouze schválený spotřební materiál. Úplný seznam 
schváleného spotřebního materiálu viz Dostupné příslušenství a spotřební materiál 
(s. 174).

Další postup zahrnuje přípravu elektrod a jejich instalaci do měřicí komůrky.

o Vyjměte pouzdro referenční elektrody a všechny elektrody z ochranných krabiček 
a položte je na měkkou čistou plochu. Zkontrolujte, že má každá elektroda na levé 
straně o-kroužek.

Obrázek 6-2

o Odšroubujte z referenční elektrody červený transportní plášť a zkontrolujte 
správné nasazení o-kroužku na elektrodě. Transportní plášť opláchněte, osušte a 
uschovejte na uložení referenční elektrody pro případ vypnutí nebo odstavení 
analyzátoru z provozu z jakéhokoli důvodu.

Obrázek 6-3
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o Referenční elektrodu opatrně našroubujte do pláště referenční elektrody a položte 
ji k ostatním elektrodám.

Obrázek 6-4

o Posouvejte měřicí komůrku dopředu, dokud nezapadne do přední polohy.

o Odjistěte levý držák elektrod posunutím svorky dopředu.

Obrázek 6-5

A Plášť referenční elektrody

B Referenční elektroda

C Červený transportní plášť

BA

C
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o Najděte kabel senzoru přítomnosti vzorků a bezpečně jej zapojte do zásuvky nad 
měřicí komůrkou. Zkontrolujte, že je na pravém držáku elektrody nasazený o-
kroužek.

Obrázek 6-6

Nyní do měřicí komůrky postupně nainstalujte elektrody zprava doleva (referenční 
elektroda bude nainstalována jako poslední).

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacientů v důsledku špatné instalace elektrody

Měření vzorků od pacientů vadnými elektrodami může vést k nesprávným výsledkům, které 
mohou ohrozit jejich životy.

r Než zavřete měřicí komůrku, potvrďte pořadí elektrod podle listu, který najdete uvnitř 
analyzátoru.

r Po výměně elektrod provádějte zkoušky kontroly kvality s použitím 3 hladin 
koncentrace.

q Zcela vpravo lze umístit jednu z těchto elektrod: pro chloridy, ionizovaný vápník, lithium 
nebo maketu, pokud není potřeba měření třetího parametru. Při zvolení sodíku a lithia se 
nahradí maketou elektroda pro draslík.

o Zkontrolujte, že písmena na elektrodě odpovídají příslušenému číslu na 
přihrádce. Mějte také na paměti, že elektrody mají na spodní části lem, který se 
opírá o plochý okraj měřicí komůrky a napomáhá správnému usazení elektrody.

Obrázek 6-7
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o Po nainstalování všech elektrod zavřete svorku na levém držáku elektrod tak, že ji 
posunete vzhůru, aby zapadla do zadní polohy, a přesvědčte se, že jsou všechny 
elektrody správně usazeny.

Obrázek 6-8

o Posuňte měřicí komůrku dozadu tak, aby zapadla do správné polohy.

Obrázek 6-9

o Zapojte konektor hadiček sestavy referenční elektrody do zdířky pod levou 
stranou měřicí komůrky.

Obrázek 6-10
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Možné konfigurace parametrů jsou:

u 7. Výběr konfigurace parametrů (s. 86).

Pozice elektrody Konfigurace parametrů

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

K+ K+ K+ Maketa K+ Maketa

Cl- / Ca2+ / Li+ Maketa Cl- Cl- Ca2+ Ca2+

Tabulka 6-1 Konfigurace parametrů

Pozice elektrody Konfigurace parametrů

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

K+ K+ Maketa Maketa Ca2+

Cl- / Ca2+ / Li+ Li+ Li+ Li+ Li+

Tabulka 6-2 Konfigurace parametrů
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Příprava analyzátoru k provozu

1. Výběr jazyka

Před zapnutím analyzátoru je nutno nastavit jazyk. Jazykem nastaveným v továrně je 
angličtina.

o Sejměte držák papíru a pomocí pera nastavte přepínač na polohu požadovaného 
jazyka vyznačenou na štítku.

q Rozhodnete-li se změnit jazyk po zapnutí přístroje, musíte zvolený nový jazyk aktivovat 
vypnutím a restartováním analyzátoru.

2. Spuštění

o Najděte elektrický vypínač na zadní straně přístroje a ujistěte se, že je v poloze 
VYPNUTO (O).

o Zapojte elektrickou šňůru do modulu síťové zásuvky na zadní straně přístroje a 
poté ji připojte do uzemněné elektrické zásuvky (100 - 240 V, 50/60 Hz).

Obrázek 6-11

o Přepněte vypínač do polohy ZAPNUTO (I). Přístroj automaticky začne pracovat.

Obrázek 6-12
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Ke komunikaci s přístrojem používejte klávesnici. Chcete-li provést změny, použijte 
klávesu NO (NE), k potvrzení zobrazených hodnot nebo informací klávesu YES 
(ANO).

q Po spuštění nastavte datum a čas a vložte papír do tiskárny.

3. Nastavení data a času

Analyzátor zobrazuje standardně nastavené datum a čas:

Nastavení správného data a času:

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí správný den. Potvrďte tuto hodnotu 
stiskem YES (ANO) a kurzor se posune na měsíc.

o Podržíte-li stisknutou klávesu NO (NE), bude analyzátor automaticky procházet 
čísly, nejprve pomalu, potom rychleji.

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí správný měsíc. Potvrďte tuto hodnotu 
stiskem YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí správný rok. Potvrďte tuto hodnotu 
stiskem YES (ANO). Zobrazí se aktuální datum.

o Stejným způsobem zadejte správný čas.

o Po zadání času zobrazí analyzátor dotaz ok?. Stiskněte YES (ANO), pokud jsou 
zadané datum a čas správné, nebo NO (NE), chcete-li je změnit.

o Po stisknutí YES (ANO) na poslední dotaz zobrazí analyzátor oznámení: 
STATUS: NO SnapPak (STAV: CHYBÍ SnapPak).

4. Instalace SnapPaku

UPOZORNĚNÍ Použití neschváleného spotřebního materiálu může vést k neplatnosti záruky.

Použití spotřebního materiálu nevyrobeného společností Roche, zahrnujícího mimo jiné 
elektrody, kalibrační a čisticí roztoky, kontrolní materiál a s ním spojené příslušenství, může 
vést k poruše analyzátoru a zrušení platnosti záruky.

r Při práci s analyzátorem používejte pouze schválený spotřební materiál. Úplný seznam 
schváleného spotřebního materiálu viz Dostupné příslušenství a spotřební materiál 
(s. 174).

Datum: 01-JAN-02 dd-mmm-rr

Čas: 00:00 hh:mm
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o Zaznamenejte datum instalace kontejneru SnapPak na etiketu kontejneru 
SnapPak.

o Sejměte ochrannou pásku a zasuňte SnapPak na své místo na levé straně 
analyzátoru. Ochrannou pásku uschovejte pro případ odstavení z provozu nebo 
likvidace.

Obrázek 6-13

q Po odstranění ochranné pásky z kontejneru SnapPak udržujte SnapPak ve svislé 
poloze, abyste zamezili vylití kapalin. Tuto ochrannou pásku uschovejte, abyste mohli 
zalepit jeho obsah před likvidací.

o Na dotaz New SnapPak Installed? (Nainstalován nový SnapPak?) stiskněte YES 
(ANO).

o Na dotaz Are you sure? (Určitě?) stiskněte YES (ANO).

5. Instalace papíru do tiskárny

q Papír do tiskárny je citlivý na teplo pouze na jedné straně. Dávejte pozor, abyste kotouč 
vložili správně.

Papír pro tepelnou tiskárnu dodávaný společností Roche Diagnostics obsahuje 
indikační proužek, který vás upozorní, že je třeba vyměnit papír. Výměna kotouče:

o Vložte do zásobníku nový kotouč papíru a protáhněte jej štěrbinou v podavači.

Obrázek 6-14
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o Pomocí posuvového tlačítka protáhněte papír celou tiskárnou.

Obrázek 6-15

q Jedním stisknutím tlačítka posuvu papíru se papír posune o 10 řádků.

q Abyste zamezili poškození tiskárny, nevytahujte z ní papír ven.

Dále proveďte první denní údržbu.

6. Denní údržba (ruční)

Každý den před první kalibrací nebo měřením musí 9180 Electrolyte Analyzer projít 
jednoduchou procedurou čištění a regenerace, která pomáhá zajistit jeho správné 
fungování. Tuto denní údržbu je nutné provádět každý den před použitím 
analyzátoru.

Proces se skládá z čištění a regenerace elektrod a průtokové cesty vzorku a připravuje 
9180 Electrolyte Analyzer na kalibraci. Měli byste mít připravené láhve obsahující 
čisticí roztok Cleaning Solution a roztok k regeneraci sodíkové elektrody 
Sodium Electrode Conditioner spolu s balením ubrousků nepouštějících vlákna, 
které použijete k osušení sondy.

VAROVÁNÍ

Kontakt s aspirační sondou může mít za následek zranění, infekci nebo obojí.

Kontakt s aspirační sondou během měření nebo provádění údržby může mít za následek 
zranění, infekci nebo obojí.

r Při otírání aspirační sondy používejte několik vrstev gázy a otírejte shora dolů.

r Dávejte pozor, abyste se nepíchli.

r Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Mimořádně opatrní buďte při práci v 
ochranných rukavicích, které se mohou snadno propíchnout nebo proříznout, což 
může vést k infekci.

q Deproteinizer nebo roztok k regeneraci sodíkové elektrody nepoužívejte po datu exspirace.

Zahájení denní údržby:

o Tiskněte klávesu NO (NE), dokud se neobjeví DAILY MAINTENANCE? 
(DENNÍ ÚDRŽBA?), a zvolte ji klávesou YES (ANO). Klávesou YES (ANO) 
zvolte Perform Daily Cleaning? (Provést denní údržbu?).

o Do čisté nádobky nalijte malé množství čisticího roztoku Cleaning Solution.
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o Po zobrazení výzvy Open Sample Door Introduce Sample (Otevřete kryt 
vstupního modulu, zaveďte vzorek) zdvihněte kryt vstupního modulu. Pumpa 
zahájí aspiraci.

Obrázek 6-16

o Držte roztok Cleaning Solution pod sondou, dokud se nezobrazí Wipe Probe / 
Close Sample Door (Otřete sondu / Zavřete kryt vstupního modulu). Otřete 
čisticí roztok ze sondy ubrouskem nepouštějícím vlákna. Zavřete kryt vstupního 
modulu.

Obrázek 6-17

o Zatímco analyzátor zobrazuje Thank You! (Děkuji!) a krátký odpočet času, 
nalijte do čisté nádobky malé množství regeneračního roztoku 
Sodium Electrode Conditioner.

o Stiskem YES (ANO) odpovězte na dotaz Perform Daily Conditioning? (Provést 
denní regeneraci?).
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o Po zobrazení výzvy Open Sample Door Introduce Sample (Otevřete kryt 
vstupního modulu, zaveďte vzorek) zdvihněte kryt vstupního modulu. Pumpa 
zahájí aspiraci.

Obrázek 6-18

o Držte roztok Sodium Electrode Conditioner pod sondou, dokud se nezobrazí 
Wipe Probe / Close Sample Door (Otřete sondu / Zavřete kryt vstupního 
modulu). Otřete Sodium Electrode Conditioner ze sondy ubrouskem 
nepouštějícím vlákna. Zavřete kryt vstupního modulu.

Obrázek 6-19

o Jakmile analyzátor zobrazí na displeji Thank You! (Děkuji!) a krátký odpočet 
času, můžete na dotaz Remain in Daily Maintenance? (Zůstat v denní údržbě?) 
odpovědět NO (NE). Přístroj zahájí automatickou kalibraci.

o Po skončení kalibrace se analyzátor vrátí do režimu READY (PŘIPRAVEN) a 
bude připraven ke kontrolnímu měření.
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7. Výběr konfigurace parametrů

Po skončení postupu denní údržby spustí analyzátor automatickou kalibraci sodíku a 
draslíku.

Chcete-li zvolit jinou konfiguraci parametrů, přerušte kalibraci stisknutím NO (NE).

o Tiskněte NO (NE), dokud se na displeji neobjeví položka 
OPERATOR FUNCTIONS? (UŽIVATELSKÉ FUNKCE?). Stiskněte YES 
(ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí dotaz Select Parameter Configuration? 
(Vybrat konfiguraci parametrů?) (viz Konfigurace parametrů (s. 79)). Stiskněte 
YES (ANO) a zobrazí se aktuální konfigurace. Standardní konfigurace je:

Sel. Parameter:

[Na][K][]ok?

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí požadovaná konfigurace. Potvrďte svůj 
výběr stisknutím YES (ANO).

q Po zvolení [(Na)][ ][Li] bude uváděno pouze lithium. Nainstalujte elektrodu pro měření 
sodíku a nakalibrujte pro lithium.

u Kontrola kvality (s. 115).

Nyní je 9180 Electrolyte Analyzer připraven k provozu.
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Odstavení z provozu

Provedení postupu odstavení z provozu je nutné před odesláním analyzátoru 
společnosti Roche k provedení servisu nebo má-li analyzátor zůstat delší dobu 
nečinný. K provedení tohoto postupu budete potřebovat speciální sadu pro odstavení 
(nedodává se s analyzátorem).

UPOZORNĚNÍ Neodstavení z provozu během delší nečinnosti může analyzátor poškodit.

Nikdy se nepokoušejte na delší dobu vypnout elektrické napájení bez kompletního 
odstavení analyzátoru z provozu.

V případě, že analyzátor nebudete používat jen několik dní, nedoporučuje se kompletní 
odstavení, ale uvedení do pohotovostního režimu (standby).

r Pokud nebudete systém používat déle než týden, proveďte postup odstavení. Uložte, a 
pokud je to nutné, zmrazte všechen spotřební materiál podle jeho specifikací.

r Pokud nebudete systém používat méně než týden, uveďte analyzátor do 
pohotovostního režimu (Standby) (viz Pohotovostní režim (s. 30)). 

K odstavení z provozu budete potřebovat následující pomůcky:

o 1 odstavovací přípojku (součást sady pro odstavení z provozu).

o 5 solenoidových pomocných svorek (dodávaných s analyzátorem a jako součást 
sady pro odstavení z provozu).

o 2 transportní pláště referenční elektrody (součást sady pro odstavení z provozu).

o 2 nádoby, jednu naplněnou alespoň 100 mL destilované vody.

o Ochrannou pásku na SnapPak (součást sady pro odstavení z provozu).

Začněte na displeji READY (PŘIPRAVEN) a proveďte následující kroky:

o Tiskněte NO (NE), dokud se na displeji neobjeví položka 
OPERATOR FUNCTIONS? (UŽIVATELSKÉ FUNKCE?). Stiskněte YES 
(ANO).

o Vyberte Take out Operation? (Odstavit z provozu?) a stiskněte YES (ANO).

o Dotaz Are you sure? (Určitě?) potvrďte stisknutím YES (ANO).

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacienta způsobené rušením elektromagnetickými poli a 
elektrostatickými výboji

Silná elektromagnetická pole (pocházející z nestíněných radiofrekvenčních zdrojů) a 
elektrostatické výboje mohou rušit správný provoz a vést k poruše systému a nesprávným 
výsledkům.

r Před použitím systému vyhodnoťte elektromagnetické prostředí.

r Nepoužívejte analyzátor v blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí.

r Přijměte opatření ke zmírnění tohoto rušení.

r Během provozu ponechte hlavní kryt analyzátoru zavřený.

r Dojde-li k velkému oprýskání nátěru hlavního krytu nebo nezavírá-li se hlavní kryt 
správně, obraťte se na technickou podporu Roche.
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VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).

1. Instalace odstavovací přípojky

Analyzátor zobrazí dotaz Shut Down Plug & Water Installed? (Je nainstalována 
odstavovací přípojka a voda?).

o Vyjměte SnapPak a na konektor kontejneru SnapPak pevně přitlačte ochrannou 
pásku.

o Jednu nádobku ze sady pro odstavení naplňte asi do poloviny destilovanou 
vodou.

o Do zdířky pro SnapPak opatrně zapojte odstavovací přípojku.

o Modře označenou hadičku umístěte do nádobky na jedno použití naplněné 
destilovanou vodou.

o Červeně označenou hadičku vložte do prázdné nádobky.

o Stisknutím YES zahajte proceduru proplachování hadiček.

Obrázek 6-20

2. Instalace transportního pláště

o Analyzátor zobrazí dotaz Transport Ref Housing Installed? (Je naistanlován 
transportní plášť Ref?).

o Vytáhněte držák elektrod dopředu a vyjměte sestavu referenční elektrody.

o Opatrně vyšroubujte referenční elektrodu z jejího pláště.

o Referenční elektrodu na chvíli položte na suchou čistou tkaninu.

o Zbývající referenční roztok z pláště referenční elektrody přelijte do transportního 
pláště.

o Do naplněného transportního pláště opatrně zašroubujte referenční elektrodu.
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o Druhý transportní plášť se zašroubuje do referenčního pláště.

o Vložte referenční plášť zpět do držáku elektrod, posuňte páku dozadu a ujistěte se, 
že jsou všechny elektrody řádně usazeny. Držák elektrod zůstane v přední poloze.

Obrázek 6-21

o Stiskněte YES (ANO).

3. Promytí hadiček

Promytí všech hadiček vodou trvá analyzátoru asi minutu. Po jeho dokončení se vám 
zobrazí pokyn Remove Water (Odstraňte vodu); stiskněte YES (ANO).

o Vyjměte modře označenou hadičku z destilované vody a položte ji na hadr.

u Obrázek 6-22  (s. 89).

o Stiskněte YES (ANO). Během tohoto cyklu se všechny hadičky propláchnou 
destilovanou vodou.

o Po dokončení se na displeji objeví All Electrodes & Plug Removed? (Jsou 
odstraněny všechny elektrody a přípojka?).

Obrázek 6-22

A Modře označená hadička

A
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4. Vyjmutí elektrod a odstavovací přípojky

o Ze zdířky pro SnapPak odpojte odstavovací přípojku.

o Odpojte konektor referenční elektrody pod levou stranou držáku elektrod.

o Pohněte pákou na levé straně směrem dopředu, pak vyjměte všechny elektrody a 
položte je na měkkou tkaninu.

o Vraťte páku zpět a prázdný držák elektrod zatlačte do jeho zadní polohy.

o Odšroubujte transportní pouzdro z referenčního pouzdra.

o Vyprázdněte referenční pouzdro a všechny elektrody uložte do jejich ochranných 
schránek.

o Stiskněte YES (ANO).

Obrázek 6-23

5. Instalace pomocných svorek a sejmutí smyček hadičky z pumpy

Displej zobrazí dotaz All 5 Relief Clamps Inserted? (Je nasazeno všech 5 svorek?).

o Nainstalujte červené pomocné svorky a dávejte pozor, aby bezpečně zacvakly do 
správné polohy.

Obrázek 6-24
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Pomocné svorky lze nainstalovat na následující pozice:

O A

O B

O C

O V

O R

o Stiskněte YES (ANO).

q Solenoidové pomocné svorky nenasazujte, pokud je v přístroji SnapPak.

o Objeví se dotaz Pump Windings Relieved? (Jsou uvolněny smyčky z čerpadla?).

o Uchopte přední smyčku těsně u válečku čerpadla a opatrně ji stáhněte z válečku.

o Stejný postup opakujte se zadní smyčkou.

Obrázek 6-25

o Stiskněte YES (ANO). Objeví se dotaz Do You Wish to DELETE All Data? 
(Přejete si SMAZAT všechna data?).

o Stisknutím YES (ANO) dojde k vymazání všech hodnot kontroly kvality a počet 
vzorků bude resetován na 0. Budou obnovena standardní nastavení rozmezí pro 
QC, normálních rozmezí i korelačních faktorů, tiskárny, data / času a objemu 
kontejneru SnapPak. Deaktivují se také všechny servisní kódy.
Vymazání všech dat doporučujeme, pokud mají analyzátor později používat jiné 
osoby.

o Stiskem NO (NE) všechna data zachováte.

u Odstranění všech dat (s. 164).
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6. Vypnutí analyzátoru

o Objeví se pokyn Shutdown Complete Turn Power Off (Odstavení dokončeno, 
vypněte napájení).

o Vypněte analyzátor.

o Odpojte elektrickou šňůru ze zásuvky.

o Zavřete přední kryt.

o Očistěte všechny vnější povrchy analyzátoru i přístupné prostory pod hlavním 
krytem a krytem vstupního modulu.

u Čištění aspirační sondy a plnicího otvoru (s. 132).

q Elektrické kontakty čistěte čistým suchým nebo vlhkým hadrem. Na elektrické kontakty 
nepoužívejte Deproteinizer ani jiné dezinfekční přípravky.

o Odstavení je dokončeno.

o Při transportu analyzátoru používejte originální obaly.
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Preanalytická fáze

Odběr vzorků

Bezpečnost

VAROVÁNÍ

Nesprávný odběr a zacházení se vzorky lidského původu mohou vést k infekci.

Nesprávný odběr nebo nesprávné zacházení se vzorky lidského původu mohou vést k 
přenosu patogenů z krve nebo moči.

r Dodržujte standardní laboratorní postupy.

r Zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních ochranných prostředků, 
například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, ochranných brýlí, roušek a 
obličejových štítů.

r Jakýkoli rozlitý vzorek lidského původu ihned setřete a použijte dezinfekční prostředek.

r Pokud se vzorek lidského původu dostane do styku s vaší kůží, ihned umyjte zasažené 
místo mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

u Dokument CLSI M29-A3 „Protection of Laboratory Workers from Occupationally 

Acquired Infections; Approved Guideline—Third Edition, (2005)“.

Požadavky na vzorky

Odběr krve k analýze musí provádět kvalifikovaný personál.

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacientů způsobené nevhodným postupem při odběru vzorků

Vymačkávání místa vpichu přidává do krve tkáňový mok a mohlo by vést k předčasnému 
začátku srážení i přes dostatečnou heparinizaci odběrových nádobek. To může vést k 
chybám a nesrovnalostem v naměřených hodnotách.

r Před odběrem vzorku krve nemačkejte místo vpichu.

r Použijte správnou odběrovou nádobku odpovídající požadovanému měření. Používáte-
li analyzátor ke stanovení Li+, používejte odběrové nádobky neobsahující lithium. 
Roche doporučuje používat k odběru krve Roche MICROSAMPLER PROTECT.

u Dokument CLSI H11-A4 „Procedures for the Collection of Arterial Blood Specimens; 

Approved Standard—Fourth Edition, (2004)“.

Přípustné antikoagulanty

Pro vzorky plné krve a plazmy se doporučují antikoagulační heparinové soli s 
vyváženým obsahem elektrolytů. Tyto antikoagulační soli nemají žádný vliv na 
koncentrace elektrolytů. Při analýze elektrolytů lze použít jako protisrážlivý 
prostředek také heparin sodný s vyváženým obsahem elektrolytu. Heparin bez 
vyváženého obsahu elektrolytu váže ionizovaný vápník, což může vést ke zkreslení 
naměřených hodnot.
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Ostatní inhibitory srážení krve, např. materiály obsahující EDTA, citrát, oxalát, 
fluorid a amonné ionty, mají významný vliv na parametry a neměly by se proto 
používat.

VAROVÁNÍ

Použití odběrových nádobek s antikoagulačním prostředkem obsahujícím lithium 
může vést k nesprávným měřením Li+.

Použití odběrových nádobek s antikoagulačním prostředkem obsahujícím lithium může 
vést k nesprávným výsledkům měření QC nebo měření Li+ u pacientů, případně obojího, 
což může ohrozit životy pacientů.

r Používáte-li analyzátor ke stanovení Li+, používejte odběrové nádobky neobsahující
lithium.

Odběrové nádobky

9180 Electrolyte Analyzer nasává vzorky přímo ze stříkaček, odběrových zkumavek, 
nádobek na vzorky a pomocí adaptéru i z kapilár nebo odběrové pomůcky 
Roche MICROSAMPLER PROTECT.

VAROVÁNÍ

Použití odběrových nádobek s antikoagulačním prostředkem obsahujícím lithium 
může vést k nesprávným měřením Li+.

Použití odběrových nádobek s antikoagulačním prostředkem obsahujícím lithium může 
vést k nesprávným výsledkům měření QC nebo měření Li+ u pacientů, případně obojího, 
což může ohrozit životy pacientů.

r Používáte-li analyzátor ke stanovení Li+, používejte odběrové nádobky neobsahující
lithium.

q Nepoužívejte odběrové nádobky obsahující silikon!

Stříkačky

Používáte-li výrobek jiného výrobce, obsahující jako protisrážlivý prostředek kapalný 
heparin, neměla by být odběrová nádobka větší, než je nutné pro požadovaný objem 
krve. Tím budou minimalizovány účinky inhibitoru srážení na zředění krve.

POZOR

Použití neheparinizovaných stříkaček nebo stříkaček s roztokem heparinu by 
mohlo vést k nesprávným výsledkům pacientů.

Neheparinizované stříkačky a stříkačky obsahující heparinový roztok, jehož objem je větší 
než objem vzorku, nepředejdou srážení krve ve stříkačce. Krevní sraženiny narušují 
celistvost vzorku krve, což může vést k nesprávným výsledkům pacientů.

r Používejte stříkačky obsahující vyvážené soli heparinu. Roche doporučuje používat k 
odběru krve Roche MICROSAMPLER PROTECT.

Odběrové kapiláry

Kapiláry musí mít objem nejméně 100 μL.

Používáte-li míchací drátky, před zaváděním vzorku do přístroje je odstraňte, aby 
nedošlo k ucpání průtokových cest přístroje.
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Roche MICROSAMPLER PROTECT

Pro technické usnadnění odběru arteriálních vzorků byl vyvinut 
Roche MICROSAMPLER PROTECT.

Roche MICROSAMPLER PROTECT se skládá z jedné plastové kapiláry (o objemu 
~220 μl) v plastovém obalu a je ideálně uzpůsoben pro atraumatický odběr arteriální 
krve.

Každá laboratoř by měla určit, jaké odběrové nádobky by se měly s analyzátorem 
používat.

POZOR

Použití neheparinizovaných stříkaček nebo stříkaček s roztokem heparinu by 
mohlo vést k nesprávným výsledkům pacientů.

Neheparinizované stříkačky a stříkačky obsahující heparinový roztok, jehož objem je větší 
než objem vzorku, nepředejdou srážení krve ve stříkačce. Krevní sraženiny narušují 
celistvost vzorku krve, což může vést k nesprávným výsledkům pacientů.

r Používejte stříkačky obsahující vyvážené soli heparinu. Roche doporučuje používat k 
odběru krve Roche MICROSAMPLER PROTECT.

Zacházení se vzorky

Při měření hodnot ionizovaného vápníku zajistěte, aby vzorek nebyl vystaven 
okolnímu vzduchu. Pokud je vzorek vystaven okolnímu vzduchu, dojde k naměření 
nesprávných hodnot ionizovaného vápníku. Kontakt s okolním vzduchem způsobuje 
úbytek CO2 ve vzorku. To má za následek zvýšení pH vzorku a snížení hodnot 

ionizovaného vápníku.

Plná krev

Vzorky plné krve odebírejte pomocí heparinizovaných stříkaček, kapilár nebo 
Roche MICROSAMPLER PROTECTu a analyzujte je co nejdříve po odběru. Ihned 
po odběru se musí z odběrové nádobky odstranit vzduchové bublinky.

POZOR

Vzduchové bubliny mohou vést k nesprávným výsledkům.

Vzduchové bubliny zhoršují výkonnost elektrod a integritu vzorků od pacientů, což může 
vést k nesprávným výsledků pacientů. Navíc to může vést ke ztrátě vzorku.

r Ihned po odběru vzorků odstraňujte z odběrových nádobek všechny vzduchové 
bubliny.

Ihned po odběru stříkačkami se vzorek musí důkladně promíchat s protisrážlivým 
prostředkem. To lze provést otáčením stříkačky mezi dlaněmi obou rukou a jejím 
převracením. Označte vzorky podle standardních dokumentačních postupů.

o Vzorky, které budou změřeny do 15 minut, lze uchovávat při pokojové teplotě.

o Nemůžete-li vzorky změřit do 15 minut, vložte je dočasně do ledové vody. Měření 
proveďte do 30 minut (ale nejpozději do 60 minut).

I přes správné provedení odběru mohou při analýze vzniknout chyby v důsledku:

o nedostatečného promíchání vzorku po odběru a před měřením,

o kontaminace okolním vzduchem způsobené vzduchovými bublinami, které 
nebyly po odběru odstraněny,

o změn způsobených látkovou výměnou ve vzorku.
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Sérum

Po spontánním sražení vzorek centrifugujte a oddělte tekuté sérum od buněčných a 
pevných složek a fibrinu. Stáhněte sérum do vhodné nádobky a pevně uzavřete.

Pokud je nutné vzorek skladovat, pevně jej uzavřete a zchlaďte na 4 - 8 °C. Chlazený 
vzorek nechte před analýzou zahřát na pokojovou teplotu (15 - 33 °C).

Plazma

Vzorky plazmy se získají odstředěním heparinizované plné krve, po němž se oddělí 
buněčná složka krve od plazmy.

Proveďte analýzu co nejrychleji.

Pokud je nutné vzorek skladovat, pevně jej uzavřete a zchlaďte na 4 - 8 °C. Chlazený 
vzorek nechte před analýzou zahřát na pokojovou teplotu (15 - 33 °C).

Vzorky plazmy starší než 1 hodinu je nutné znovu odstředit za účelem odstranění 
chomáčů fibrinu, které se v nich mohly vytvořit.

Každá laboratoř by měla určit, jaké odběrové nádobky by se měly s analyzátorem 
používat.

Vodné roztoky

Vzorky na bázi vodných roztoků, například standard A, je nutné měřit v režimu 
Standard.

q Režim Standard vždy udává přímé hodnoty ISE a není ovlivněn korelačními faktory nebo 
nastavením servisního kódu QCC.

u Servisní kódy (s. 162).

Dialyzát

Lze analyzovat jak acetátové, tak hydrogenuhličitanové dialyzáty. Vzorky dialyzátu 
lze skladovat déle než plnou krev, ale pokud možno uzavřené a v chladničce. Před 
měřením vzorek vždy přiveďte na pokojovou teplotu.

q Je-li aktivováno měření lithia, režim pro dialyzát nebude dostupný.
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Interference

Měřicí modul a měřicí senzory byly testovány s ohledem na stabilitu vůči interferenci 
určitých chemických látek a léčiv.

Interferující látky mohou být v klinické analýze významným zdrojem chyb. Zatímco 
přesnost lze určit vnitřní kontrolou kvality a správnost ověřením referenčních 
vzorků, případné zdroje interference nelze v průběhu provozu analyzátoru 
identifikovat. Z toho důvodu byly stanoveny účinky potenciálně interferujících látek.

u Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline EP-7 Vol. 25; No. 27 of 

the Clinical and Laboratory Standard Institutes (CLSI).

Výsledky měření interference byly rozděleny do 3 kategorií:

1. Látky, které nezhoršují přesnost, a tudíž nevykazují žádnou interferenci (viz Látky 
neovlivňující měření (vzorky plazmy) (s. 99) a Látky neovlivňující měření (vzorky 
plné krve) (s. 100)).

2. Látky, které zhoršují přesnost, ale jejich odchylka je v mezích správnosti (viz 
Účinky látek (vzorky plazmy) (s. 101) a Účinky látek (vzorky plné krve) (s. 102))

3. Látky, které překračují určené hranice správnosti a způsobují významnou 
odchylku naměřené hodnoty. Velikost odchylek v závislosti na koncentraci uvádí 
tabulka C-4 a C-5.

Látky neovlivňující měření

Následující látky byly testovány, ale nevykazovaly žádný účinek na měřené parametry 
a nepřekračují tedy specifikace.

Vzorky plazmy

Látka Koncentrace Testovaný analyt

Kyselina acetoctová (3-oxobutanová) 2.000 mmol/L K, Na, Cl

Acetylcystein 10.200 mmol/L Cl, Li

Ampicilin 0.152 mmol/L Cl, Li

Aspirin (kyselina acetylsalicylová) 3.620 mmol/L Cl, Li

Chlorid vápenatý 5.000 mmol/L Li

Cefoxitin 1.546 mmol/L Cl, Li

Chlorpromazin 0.0063 mmol/L Cl, Li

Doxycyklin 0.0675 mmol/L Cl, Li

EDTA (kyselina 
ethylendiamintetraoctová)

0.0034 mmol/L Cl, Li

Hemoglobin 2.000 g/L Cl, Li

Ibuprofen 2.425 mmol/L Cl, Li

Izoniazid 0.292 mmol/L K, Ca, Na, Cl, Li

Octan lithný 3.200 mmol/L K, Na, Cl

Octan hořečnatý 15.000 mmol/L K, Cl, Li

Metronidazol 0.701 mmol/L K, Ca, Na, Cl, Li

Paracetamol 1.324 mmol/L Cl, Li

Tabulka 7-1 Látky neovlivňující měření (vzorky plazmy)
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Vzorky plné krve

Fenobarbital 0.431 mmol/L K, Ca, Na, Cl, Li

pH (vysoké) ~8.0 Cl, Li

Chlorid draselný 7.000 mmol/L Li

Thiokyanát draselný 6.880 mmol/L Li

Lidský protein (vysoký) >9.0% K, Na, Cl, Li

Rifampicin 0.0781 mmol/L Cl, Li

Fluorid sodný 0.105 mmol/L K, Ca, Cl

Hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát 
sodný)

35.000 mmol/L Cl, Li

Heparin sodný 3000.000 U/L K, Ca, Cl

Jodid sodný 2.990 mmol/L K, Ca, Cl

Triglycerid(1) 37.000 mmol/L K, Ca, Cl

Vankomycin 0.069 mmol/L K, Ca, Cl

(1) Jako zástupce triglyceridů byl použit Lipidem c=1 %

Látka Koncentrace Testovaný analyt

Tabulka 7-1 Látky neovlivňující měření (vzorky plazmy)

Látka Koncentrace Testovaný analyt

Aceton 12.0 mmol/L K, Ca, Na, Cl, Li

Aspirin (kyselina acetylsalicylová) 3.620 mmol/L K, Na, Cl, Li

Benzalkonium chlorid 0.0285 mmol/L Ca, Na

Bilirubin, celkový 0.342 mmol/L K, Ca, Na, Cl, Li

Kreatinin 0.442 mmol/L K, Ca, Na, Cl, Li

Ethanol 86.8 mmol/L Ca, Na, Cl, Li

Bromid sodný 37.5 mmol/L Ca

Jodid sodný 2.99 mmol/L Ca, Cl, Li

Propofol 1.0 % K, Ca, Na, Cl, Li

Kyselina salicylová 4.34 mmol/L Cl, Li

Tabulka 7-2 Látky neovlivňující měření (vzorky plné krve)
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Látky ovlivňující měření

Účinky látek (vzorky plazmy)

Látka Koncentrace látky Parametr Koncentrace 
parametru (MV) 

[mmol/L]

Účinek látky 
[mmol/L]

± pravdivost 
[mmol/L]

Octan hořečnatý 15.000 mmol/L Na 138.1 2.59 ± 0.32 2.50

Ca 1.04 0.26 ± 0.01 0.08

11.250 mmol/L Na 137.90 2.02 ± 0.23 2.50

Ca 1.05 0.23 ± 0.01 0.08

7.500 mmol/L Ca 1.08 0.14 ± 0.07 0.08

4.500 mmol/L Ca 1.07 0.13 ± 0.02 0.08

3.750 mmol/L Ca 1.06 0.11 ± 0.01 0.08

3.375 mmol/L Ca 1.03 0.10 ± 0.01 0.08

2.250 mmol/L Ca 1.07 0.06 ± 0.01 0.08

Thiokyanát draselný 6.880 mmol/L Cl 104.7 -7.63 ± 4.68 4.00

5.160 mmol/L Cl 104.7 -5.95 ± 2.58 4.00

3.440 mmol/L Cl 104.9 -4.18 ± 1.54 4.00

1.720 mmol/L Cl 104.8 -2.04 ± 0.72 4.00

Bromid sodný 37.5 mmol/L Cl 104.5 56.56 ± 8.87 4.00

Li 0.35 (1) 0.13

28.1 mmol/L Cl 103.8 51.47 ± 20.46 4.00

Li 0.34 (1) 0.13

18.8 mmol/L Cl 103.5 31.71 ± 12.12 4.00

Li 0.36 0.02 ± 0.01 0.12

9.4 mmol/L Cl 99.3 12.17 ± 1.88 4.00

7.0 mmol/L Cl 99.2 8.73 ± 1.02 4.00

4.7 mmol/L Cl 99.2 5.53 ± 0.54 4.00

2.3 mmol/L Cl 99.2 2.70 ± 0.28 4.00

Chlorid sodný 180.0 mmol/L Li 0.35 (1) 0.13

170.0 mmol/L Li 0.35 -0.05 ± 0.01 0.12

Tabulka 7-3 Účinky látek (vzorky plazmy)

(1) Hodnota sodíku je vyšší než 169.5 mmol/L, a proto nelze hodnotit žádnou hodnotu lithia.
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Účinky látek (vzorky plné krve)

Látka Koncentrace látky Parametr Koncentrace 
parametru (MV) 

[mmol/L]

Účinek látky 
[mmol/L]

± pravdivost 
[mmol/L]

Benzalkonium chlorid

0.0285 mmol/L Li 0.79 0.46 ± 0.08 0.10

0.0214 mmol/L Li 0.81 0.21 ± 0.08 0.10

0.0143 mmol/L Li 0.32 0.47 ± 0.03 0.13

0.0107 mmol/L Li 0.32 0.33 ± 0.02 0.13

0.0071 mmol/L Li 0.31 0.23 ± 0.02 0.13

0.0036 mmol/L Li 0.31 0.12 ± 0.02 0.13

Thiokyanát draselný

6.8800 mmol/L

Na 138.7 -3.21 ± 0.26 2.50

Cl 104.8 7.96 ± 0.46 4.00

Ca 1.21 -0.05 ± 0.02 0.08

Li 0.43 0.24 ± 0.01 0.12

5.1600 mmol/L

Na 139.2 -3.82 ± 0.46 2.50

Cl 105.1 5.99 ± 0.37 4.00

Ca 1.22 -0.07 ± 0.02 0.08

Li 0.43 0.19 ± 0.01 0.12

3.4400 mmol/L

Na 138.9 -1.24 ± 0.19 2.50

Cl 105.0 4.43 ± 0.23 4.00

Ca 1.21 -0.02 ± 0.01 0.08

Li 0.44 0.13 ± 0.01 0.12

1.7200 mmol/L
Cl 105.34 2.23 ± 0.13 4.00

Li 0.44 0.07 ± 0.01 0.12

Kyselina salicylová

4.34 mmol/L K 3.64 0.40 ± 0.05 0.20

3.26 mmol/L K 3.63 0.29 ± 0.06 0.20

2.17 mmol/L K 3.64 0.19 ± 0.06 0.20

1.09 mmol/L K 3.66 0.07 ± 0.06 0.20

Bromid sodný

37.5 mmol/L

K 4.06 0.76 ± 0.03 0.20

Cl 107.8 66.46 ± 8.64 4.00

Li 0.56 (1) 0.10

28.1 mmol/L

K 4.07 2.31± 0.11 0.20

Cl 107.8 47.91 ± 4.77 4.00

Li 0.56 (1) 0.10

18.8 mmol/L

K 4.12 1.19 ± 0.06 0.20

Cl 107.1 30.75 ± 1.73 4.00

Li 0.57 -0.08 ± 0.01 0.10

9.4 mmol/L
K 3.51 0.44 ± 0.45 0.20

Cl 103.2 13.11 ± 1.51 4.00

7.0 mmol/L
K 3.38 0.11 ± 0.07 0.20

Cl 102.2 9.52 ± 1.30 4.00

4.7 mmol/L Cl 102.1 6.29 ± 0.58 4.00

2.3 mmol/L Cl 102.2 3.04 ± 0.31 4.00

Tabulka 7-4 Účinky látek (vzorky plné krve)

(1) Hodnota sodíku je vyšší než 169.5 mmol/L, a proto nelze hodnotit žádnou hodnotu lithia.
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Omezení klinické analýzy

Zjištěná data výkonnosti mohou být ovlivněna známými i neznámými faktory, které 
jsou popsány níže.

u Interference (s. 38).

Obecné informace

Literatura uvádí látky, které mohou nepříznivě ovlivnit výsledky měření vzorků krve 
a plazmy či séra. Další informace na toto téma jsou uvedeny v technické literatuře. 
Pokusili jsme se o identifikaci či vyhodnocení těchto možných vlivů na 
9180 Electrolyte Analyzer.

Není však možné projít všechny léky či látky. Proto by měl být uživatel neprodleně 
informován o abnormálních odchylkách výsledků měření, stejně jako u každé 
klinické analýzy. Uživatel by měl navíc vyhodnotit celkový stav každého pacienta 
nebo provést ve své laboratoři další opatření .

Elektrolyty

Pacientova hodnota draslíku může kolísat oproti normálnímu stavu až o 20 % už jen 
kvůli aplikaci tlakového obvazu. Proto by se u pacienta s tlakovým obvazem neměl 
provádět odběr krve. Obecně je třeba se před odběrem krve vyhnout lokální 
hemolýze způsobené tlakem.
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Postup měření

VAROVÁNÍ

Nesprávný odběr a zacházení se vzorky lidského původu mohou vést k infekci.

Nesprávný odběr nebo nesprávné zacházení se vzorky lidského původu mohou vést k 
přenosu patogenů z krve nebo moči.

r Dodržujte standardní laboratorní postupy.

r Zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních ochranných prostředků, 
například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, ochranných brýlí, roušek a 
obličejových štítů.

r Jakýkoli rozlitý vzorek lidského původu ihned setřete a použijte dezinfekční prostředek.

r Pokud se vzorek lidského původu dostane do styku s vaší kůží, ihned umyjte zasažené 
místo mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

VAROVÁNÍ

Nedodržení předepsaných postupů kontroly kvality nebo ignorování jejích 
výsledků by mohlo vést k nesprávným výsledkům pacientů.

Nedodržení předepsaných postupů kontroly kvality nebo ignorování jejích výsledků může 
vést k nesprávným výsledkům pacientů, což může ohrozit jejich životy.

r Dodržujte postupy kontroly kvality podle místních předpisů.

r Provádějte minimálně jedno kontrolní měření denně. Kromě toho v průběhu 3 dnů 
střídejte 3 hladiny dostupných kontrolních materiálů. Například 1. den proveďte 
kontrolní měření materiálu s hladinou 1, 2. den materiálu s hladinou 2 a 3. den 
materiálu s hladinou 3.

r Kontrolní měření všech 3 hladin provádějte po každé z těchto činností: výměna 
elektrody, výměna kontejneru SnapPak, spuštění analyzátoru, výměna sady hadiček u 
pumpy, výměna hlavní hadičkové soustavy, výměna aspirační sondy a plnicího otvoru a 
čištění referenční elektrody.

r Pokud výsledky kontroly kvality neodpovídají očekávaným hodnotám, proveďte 
kontrolní měření znovu. Pokud výsledky kontroly kvality stále neodpovídají očekávaným 
hodnotám, obraťte se na oddělení technické podpory Roche.

r Nepoužívejte analyzátor pro diagnostické účely, dokud nebudou výsledky kontroly 
kvality odpovídat očekávaným hodnotám.
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Měření vzorků

9180 Electrolyte Analyzer umožňuje rychlou a snadnou obsluhu. Kdykoli je na 
displeji zobrazen nápis READY (PŘIPRAVEN), je analyzátor připraven provést 
měření vzorků.

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacienta způsobené rušením elektromagnetickými poli a 
elektrostatickými výboji

Silná elektromagnetická pole (pocházející z nestíněných radiofrekvenčních zdrojů) a 
elektrostatické výboje mohou rušit správný provoz a vést k poruše systému a nesprávným 
výsledkům.

r Před použitím systému vyhodnoťte elektromagnetické prostředí.

r Nepoužívejte analyzátor v blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí.

r Přijměte opatření ke zmírnění tohoto rušení.

r Během provozu ponechte hlavní kryt analyzátoru zavřený.

r Dojde-li k velkému oprýskání nátěru hlavního krytu nebo nezavírá-li se hlavní kryt 
správně, obraťte se na technickou podporu Roche.

POZOR

Nesprávné výsledky pacientů způsobené nesouladem mezi typem vzorku a 
režimem analyzátoru

Pokud režim analyzátoru neodpovídá měřenému typu vzorku, může dojít k vygenerování 
nesprávných výsledků pacientů. To může vést k diagnostickým chybám a ohrozit pacienta.

r Po každém měření potvrďte, že režim analyzátoru na protokolu měření odpovídá typu 
vzorku.

POZOR

Ztráta vzorku způsobená nedostatečným objemem vzorku

Pokud je objem vzorku menší než 100 μL, může se stát, že se vzorek nezměří a bude 
ztracen.

r Používejte odběrové nádobky s maximálním objemem větším než 100 μL.

q Vzorky moči je nutné ředit a musejí se analyzovat v režimu měření moči.

u Vzorky moči (s. 108)

o Otevřete kryt vstupního modulu. Na displeji se objeví pokyn Introduce Sample 
(Zaveďte vzorek) a pumpa začne nasávat.

Obrázek 7-1

o Držte ampuli pod sondou, dokud se nezobrazí Wipe Probe Close Sample Door 
(Otřete sondu Zavřete kryt vstupního modulu).
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o Očistěte sondu ubrouskem nepouštějícím vlákna. Poté zavřete kryt vstupního
modulu, jakmile budete vyzváni.

Obrázek 7-2

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledy pacientů způsobené přenosem analytů a reagencií

Mezi měřeními může dojít k přenosu analytů nebo reagencií. To může vést k 
nesprávným výsledkům pacientů a ohrozit jejich životy.

r Hned po každém měření otřete aspirační sondu. Při otírání aspirační sondy 
používejte několik vrstev gázy a otírejte shora dolů.

r Každý den před prvním měřením proveďte postup čištění a regenerace. Kromě toho 
provádějte jednou týdně čištění aspirační sondy a plnicího otvoru.

POZOR

Zranění osob o lištu na odtrhávání papíru

Lišta na odtrhávání papíru se nachází na předním panelu analyzátoru, kde dochází k 
tisku výsledků. Styk s odtrhávací lištou může vést k úrazu.

r Při odtrhávání výsledků držte ruku dostatečně daleko od analyzátoru.

Na displeji analyzátoru se zobrazí Thank You! (Děkuji!) a začne krátký odpočet 
času. Po dokončení analýzy se zobrazí a vytisknou výsledky.

Obrázek 7-3

q Hodnoty vyšší nebo nižší než naprogramované normální rozmezí budou označeny šipkou 
mířící nahoru nebo dolů.

Na K Cl
143.9 4.93 103.1

ROCHE 9180

ELEKTROLYT ISE

NA-K-CL

HOSPITAL WEST

Name: ..........
..........

Sample: STANDARD

Sample No.:28

Na=143.9  mmol/L
K = 4.93  mmol/L
Cl=103.1  mmol/L
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q Je-li výsledek Na+ vyšší než 180 mmol/L (v krvi/séru vyšší než 169.5 mmol/L) nebo nižší 
než 95 mmol/L (v krvi/séru nižší než 89.6 mmol/L), není možné odvodit hodnotu Li+.

Pokud je potřeba další výtisk výsledků vzorku nebo je-li automatický tisk výsledků 
vzorku vypnutý, lze výsledky vytisknout podle těchto pokynů:

o Stiskněte NO (NE).

o Objeví se dotaz PRINT FUNCTIONS? (FUNKCE TISKU?).

o Stiskněte YES (ANO).

o Zobrazí se dotaz Print last Sample Report? (Vytisknout výsledky posledního 
vzorku?).

o Stiskněte YES (ANO).

o Výsledky měření se zobrazí a vytisknou.

o Analyzátor se vrátí zpět do režimu READY (PŘIPRAVEN).

Přímá ISE

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví QC/STD/DIALYSATE URINE SAMPLE? 
(VZOREK QC/STD/DIALYZÁTU/MOČI?); stiskněte YES (ANO) a potom NO 
(NE), dokud se na displeji nezobrazí Standard Sample? (Vzorek standardu?). 
Potvrďte stisknutím YES (ANO).

q Režim Standard vždy udává přímé hodnoty ISE a není ovlivněn korelačními faktory nebo 
nastavením servisního kódu QCC.

Vzorky dialyzátu

Vzorky dialyzátu se měří v režimu dialyzátu. Samostatné korelační faktory pro 
hydrogenuhličitan a acetát, které mohou být potřeba pro určitá složení dialyzátu, jsou 
k dispozici pouze v režimu měření dialyzátu.

u Korelační faktory (s. 110).

Vstup do režimu dialyzátu:

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí 
QC/STD/DIALYSATE/URINE SAMPLE? 
(VZOREK QC/STD/DIALYZÁTU/MOČI?). Stiskněte YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Bicarbonate Sample? (Vzorek s 
hydrogenuhličitanem?) nebo Acetate Sample? (Vzorek s acetátem?).

q Je-li aktivováno měření lithia, režim pro dialyzát nebude dostupný.

Kvůli interferujícím látkám obsaženým v některých dialyzačních roztocích může být 
nutné stanovit korelační faktory umožňující získání správných výsledků.
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Vzorky moči

Před měřením moči nařeďte vzorek močovým diluentem v poměru 1 díl moči na 
2 díly diluentu (např. 1 mL moči a 2 mL močového diluentu). Vzorek důkladně 
promíchejte a analyzujte v režimu měření moči.

Jakmile se na displeji objeví READY (PŘIPRAVEN), je analyzátor připraven k 
měření. Vzorky moči naředěné močovým diluentem se analyzují v režimu měření 
moči. Přechod do tohoto režimu:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví QC/STD/DIALYSATE/URINE SAMPLE?
(VZOREK QC/STD/DIALYZÁTU/MOČI?). Stiskněte YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Urine Sample? (Vzorek moči?). Stiskněte
YES (ANO) a pokračujte podle pokynů.

o Po skončení analýzy analyzátor zobrazí a vytiskne výsledky.

POZOR

Zranění osob o lištu na odtrhávání papíru

Lišta na odtrhávání papíru se nachází na předním panelu analyzátoru, kde dochází k 
tisku výsledků. Styk s odtrhávací lištou může vést k úrazu.

r Při odtrhávání výsledků držte ruku dostatečně daleko od analyzátoru.

Obrázek 7-4

q Ca2+ a Li+ se v moči neměří.

q Je-li vedle výsledku močového vzorku uvedeno , je hodnota K+ ve vzorku vyšší než 
60 mmol/L, tedy mimo měřicí rozsah analyzátoru. Měření je nutno opakovat podle 
následujících pokynů:

o Zapište si hodnotu Na+ (a Cl-, pokud jsou aktivní) z prvního měření moči.

o Naředěnou moč (tj. moč již naředěnou  močovým diluentem 1:2) nařeďte
destilovanou vodou v poměru 1:1 (např. 1 mL naředěné moči a 1 mL destilované
vody).

o Vzorek důkladně promíchejte.

o Proveďte druhé měření moči s použitím dvakrát naředěného vzorku.

o Ignorujte hodnotu Na+ (a Cl-, pokud jsou aktivní).

o Hodnotu K+ vynásobte 2 a zapište.

Na K Cl
263 18.3 118

ROCHE 9180

ELEKTROLYT ISE

NA-K-CL

HOSPITAL WEST

Name: ..........
..........

Sample: URINE

Sample No.:29

Na=263    mmol/L
K = 18.3  mmol/L
Cl=118    mmol/L

ROCHE 9180

ELEKTROLYT ISE

NA-K-CL

HOSPITAL WEST

Name: ..........
..........

Sample: URINE

Sample No.:30

Na=142  mmol/L
K =     mmol/L
Cl=156  mmol/L
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Normální rozmezí (referenční hodnoty)

Normální rozmezí lze přizpůsobit specifickým požadavkům laboratoře. Hodnoty 
vyšší nebo nižší než naprogramované normální rozmezí budou označeny šipkou 
mířící nahoru nebo dolů.

o Korelační faktory lze měnit prostřednictvím programovacího menu. Začněte na 
obrazovce READY (PŘIPRAVEN) a tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví volba 
PROGRAM INSTRUMENT? (PROGRAMOVAT PŘÍSTROJ?), kterou potvrďte 
stisknutím YES (ANO).

q Z bezpečnostních důvodů lze analyzátor programovat nebo měnit stávající parametry 
jedině po zadání správného hesla.

Analyzátor zobrazí Enter Code: AAA (Zadejte kód: AAA).

K zahájení programování je nutné zadat kód „KEY“ podle následujících pokynů:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak K.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na druhou pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak E.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na poslední pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Y.

q Pokud požadovaný znak minete, tiskněte dále klávesu NO (NE), dokud se neobjeví 
správný znak.

o Po správném zadání kódu stiskněte YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Program Normal Ranges? (Programovat 
normální rozmezí?). Stiskněte YES (ANO).

o Analyzátor zobrazí na displeji normální hodnoty podle aktuální konfigurace 
parametrů:

Na low =xxx (Na dolní = xxx)

Na high=xxx ok? (Na horní=ok?)

Normální hodnoty lze zadat pomocí klávesy NO:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví požadované číslo. Stisknutím YES (ANO) 
posunete kurzor na další znak. Totéž opakujte se všemi čísly normálního rozmezí.

o Po zadání normálních rozmezí se zobrazí nové hodnoty. Zkontrolujte, zda jste 
nová rozmezí zadali správně:

Na low =xxx (Na dolní = xxx)

Na high=xxx ok? (Na horní=ok?)

q Bylo-li omylem zadáno nesprávné číslo, stiskněte NO (NE) a analyzátor vám umožní 
zadat normální rozmezí znovu.

o Stiskněte YES (ANO), a kurzor se přemístí na další parametr.

Postup opakujte u všech parametrů. Po naprogramování všech aktivovaných 
parametrů se objeví dotaz Program Corr Factors? (Programovat kor. faktory?). 
Stisknutím YES (ANO) zahajte programování korelačních faktorů.
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Korelační faktory

Korelační faktory vám umožňují korelovat výsledky měření z analyzátoru 
9180 Electrolyte Analyzer s jinými analyzátory elektrolytů. Aktivované korelační 
hodnoty jsou brány v úvahu jen při měření plné krve, séra, plazmy a kontrolního 
(QC) materiálu. Nepoužívají se pro vzorky standardů měřené v režimu 
QC/STD/DIALYSATE/URINE SAMPLE (VZOREK 
QC/STD/DIALYZÁTU/MOČI). Pro vzorky dialyzátu a moči jsou k dispozici 
samostatné korelační faktory.

q Pokud bylo u vzorků pro QC nastaveno uvádění přímých hodnot ISE pomocí servisního 
kódu QCC, nebudou tyto hodnoty ovlivňovány korelačními faktory.

u Servisní kódy (s. 162).

q Zobrazované hodnoty jsou vždy porovnávány s rozmezími měření, rozmezími QC a 
referenčními hodnotami. Je možné, že budete muset rozmezí hodnot QC a referenčních 
hodnot přizpůsobit svým korelačním faktorům.

Korelační faktory lze měnit v programovacím menu. Začněte na obrazovce READY 
(PŘIPRAVEN) a tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví volba 
PROGRAM INSTRUMENT? (PROGRAMOVAT PŘÍSTROJ?). Poté stiskněte 
tlačítko YES (ANO).

q Z bezpečnostních důvodů lze analyzátor programovat nebo měnit stávající parametry 
jedině po zadání správného hesla.

Analyzátor zobrazí Enter Code: AAA  (Zadejte kód: AAA). K zahájení programování 
je nutné zadat kód „KEY“ podle následujících pokynů:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak K.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na druhou pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak E.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na poslední pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Y.

q Pokud požadovaný znak minete, tiskněte dále klávesu NO (NE), dokud se neobjeví správný 
znak.

o Po správném zadání kódu stiskněte YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Program Corr. Factors? (Programovat
kor. faktory?).

o Stiskněte YES (ANO), analyzátor zobrazí dotaz Reset Correlat. Factor
(Default)? (Reset korelač. faktorů (na standardní)?).



Roche Diagnostics

Návod k obsluze · verze 8.0 111

9180 Electrolyte Analyzer 7 Měření
Korelační faktory

o Klávesou YES (ANO) vymažete všechny aktuální korelační faktory. Poté 
analyzátor přejde k dalším funkcím programování korelačních faktorů. Stisknete-
li NO (NE), ukáže se dotaz Input/Verify Corr Factors? (Zadat/ověřit korelační 
faktory?) a budete mít možnost zadat nebo zkontrolovat korelační faktory pro 
každý parametr. Stisknete-li na dotaz Input/Verify Corr Factors? (Zadat/ověřit 
korelační faktory?) YES (ANO), budete mít možnost změnit korelační faktory 
nebo zkontrolovat již naprogramované korelační faktory.

Budou zobrazeny aktuální hodnoty, například:

Na(b) = +00.0

Na(m) = 1.000ok?

o Pokud jsou úsek (b) a směrnice (m) pro Na+ správné, stiskněte YES.

o K provedení změn těchto hodnot stiskněte NO (NE). Hodnoty úseku a směrnice 
lze upravit tak, že pomocí klávesy NO (NE) změníte číslo a potvrdíte je stisknutím 
YES (ANO). Naprogramované faktory budou automaticky aplikovány na vzorky 
krve či séra a QC.

Stejný postup použijte na úsek (b) a směrnici (m) pro K+, Cl-, Ca2+ a Li+.

q Lze programovat pouze aktivované (zapnuté) parametry.

Jsou-li aktivovány parametry Na+/K+, Na+/K+/Cl- nebo Na+/K+/Ca2+, lze 
naprogramovat samostatné korelační faktory pro hydrogenuhličitanové a acetátové 
vzorky.

o Na dotaz Program Bicarb. Corr Factors? (Programovat kor. faktory bikarb.?) 
nebo Program Acetate Corr Factors? (Programovat kor. faktory acetátu?) 
stiskněte YES (ANO). 

o Naprogramujte tyto faktory, jak je popsáno výše.

Naprogramované faktory jsou automaticky aplikovány na měření acetátových a 
hydrogenuhličitanových roztoků.

Pro vzorky moči jsou k dispozici samostatné korelační faktory.

o Na dotaz Program Urine Corr Factors? (Programovat korelační faktory pro 
moč?) stiskněte YES (ANO).

o Naprogramujte korelační faktory, jak je popsáno výše.

q Pro Ca2+ a Li+ v moči nejsou k dispozici žádné korelační faktory. Tyto parametry nejsou v 
režimu měření moči k dispozici.
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Další nastavení

Nastavení tiskárny

9180 Electrolyte Analyzer je předem nastaven tak, aby automaticky tiskl protokoly 
měření pouze po každém měření. Tato nastavení však můžete naprogramovat tak, 
abyste mohli ovládat, které protokoly se budou automaticky tisknout na konci 
každého měření nebo kalibrace.

o Tiskněte NO (NE), dokud se na displeji neobjeví Program Instrument?
(Programovat přístroj?). Stiskněte YES (ANO).

q Kalibrace je automatický proces. Pokud je měření provedeno během kalibrace, na displeji 
analyzátoru a v tištěném protokolu se u něj objeví hvězdička.

q Z bezpečnostních důvodů lze analyzátor programovat nebo měnit stávající parametry 
jedině po zadání správného hesla.

Analyzátor zobrazí Enter Code: AAA (Zadejte kód: AAA). K zahájení programování 
je nutné zadat kód „KEY“ podle následujících pokynů:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak K.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na druhou pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak E.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na poslední pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Y.

q Pokud požadovaný znak minete, tiskněte dále klávesu NO (NE), dokud se neobjeví 
správný znak.

o Po zadání správného kódu stiskněte klávesu YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Program Printer Setup? (Programovat
nastavení tiskárny?).

o Tiskněte YES (ANO), dokud se neobjeví Patient Report Off? (Vypnout protokol
pacienta?).

O Stisknutím YES (ANO) deaktivujete automatický tisk výsledků měření.
Programování postoupí k nastavení kalibračního protokolu.

O Pro automatický tisk protokolu po každém měření stiskněte NO (NE).

o Zobrazí se Print two Patient Reports? (Tisknout dva protokoly pacienta?).

O Chcete-li po každém měření vytisknout dva protokoly, stiskněte YES (ANO).

O Chcete-li po každém měření vytisknout jeden protokol, stiskněte NO (NE).

o Zobrazí se Automatic Cal Report? (Automatický kal. protokol?).

O Pro automatický tisk kalibračního protokolu po každé kalibraci stiskněte YES
(ANO).

O Stisknutím NO (NE) automatický tisk kalibračního protokolu deaktivujete.

q Kopie protokolu posledního měření a kalibračního protokolu i protokolu QC lze 
vytisknout v menu PRINT FUNCTIONS? (FUNKCE TISKU?).
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o Analyzátor zobrazí Enter Comment Line? (Zadat řádek s poznámkou?). Toto 
nastavení vám umožňuje zadat poznámku (jeden řádek, max. 16 znaků), která se 
vytiskne na každém protokolu.

o Stiskněte YES (ANO), zobrazí se Enter Comment (Zadejte poznámku).

o Tisknutím NO (NE) vyberte požadovaná písmena A-Z nebo čísla 0-9 nad 
kurzorem.

o Stisknutím YES (ANO) posunete kurzor na další znak.

o Postup opakujte se všemi znaky.
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Kontrola kvality

VAROVÁNÍ

Nedodržení předepsaných postupů kontroly kvality nebo ignorování jejích 
výsledků by mohlo vést k nesprávným výsledkům pacientů.

Nedodržení předepsaných postupů kontroly kvality nebo ignorování jejích výsledků může 
vést k nesprávným výsledkům pacientů, což může ohrozit jejich životy.

r Dodržujte postupy kontroly kvality podle místních předpisů.

r Provádějte minimálně jedno kontrolní měření denně. Kromě toho v průběhu 3 dnů 
střídejte 3 hladiny dostupných kontrolních materiálů. Například 1. den proveďte 
kontrolní měření materiálu s hladinou 1, 2. den materiálu s hladinou 2 a 3. den 
materiálu s hladinou 3.

r Kontrolní měření všech 3 hladin provádějte po každé z těchto činností: výměna 
elektrody, výměna kontejneru SnapPak, spuštění analyzátoru, výměna sady hadiček u 
pumpy, výměna hlavní hadičkové soustavy, výměna aspirační sondy a plnicího otvoru a 
čištění referenční elektrody.

r Pokud výsledky kontroly kvality neodpovídají očekávaným hodnotám, proveďte 
kontrolní měření znovu. Pokud výsledky kontroly kvality stále neodpovídají očekávaným 
hodnotám, obraťte se na oddělení technické podpory Roche.

r Nepoužívejte analyzátor pro diagnostické účely, dokud nebudou výsledky kontroly 
kvality odpovídat očekávaným hodnotám.

Obecná koncepce QC

UPOZORNĚNÍ Použití neschváleného spotřebního materiálu může vést k neplatnosti záruky.

Použití spotřebního materiálu nevyrobeného společností Roche, zahrnujícího mimo jiné 
elektrody, kalibrační a čisticí roztoky, kontrolní materiál a s ním spojené příslušenství, může 
vést k poruše analyzátoru a zrušení platnosti záruky.

r Při práci s analyzátorem používejte pouze schválený spotřební materiál. Úplný seznam 
schváleného spotřebního materiálu viz Dostupné příslušenství a spotřební materiál 
(s. 174).

Roche nabízí materiál pro QC na bázi vodných roztoků s názvem ISETROL, jehož 
použití zajistí, aby 9180 Electrolyte Analyzer poskytoval vysoce kvalitní výsledky, a 
chrání tak pacienty.

K zajištění kvality naměřených výsledků provádějte zkoušky kontroly kvality ve třech 
hladinách koncentrace (1=nízká, 2=normální, 3=vysoká) po každé výměně elektrody, 
po každé výměně kontejneru SnapPak, po uvedení přístroje do provozu i po 
provedení měsíční, pololetní a roční údržby.

Navíc je nutné provádět alespoň jednou denně jedno kontrolní měření (měření QC) 
se střídajícími se hladinami koncentrace (1=nízká, 2=normální, 3= vysoká) (tj. např. 
1. den - hladina 1, 2. den - hladina 2, 3. den - hladina 3, 4. den - hladina 1 atd.). Pokud 
to ukládají místní předpisy, je nutné provádět kontrolní měření častěji.

Program kontroly kvality měření elektrolytů zahrnuje analýzu materiálu se známými 
rozsahy očekávaných hodnot a jejich porovnání s výsledky naměřenými 
analyzátorem.
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Doporučujeme používat tento kontrolní materiál:

o ISETROL

Cílové hodnoty uvedené v příbalovém letáku by měly být považovány za hodnoty 
2 SD (SD = směrodatná odchylka).

Výsledky měření kontrol v rozmezí cílových hodnot ± 2 SD jsou přijatelné.

Je-li výsledek měření kontroly mimo rozmezí cílových hodnot ± 3 SD, nesmí se 
parametr používat při dalších měřeních!

S výsledky měření kontrol vyššími než cílová hodnota ± 2 SD, ale nižšími než cílová 
hodnota ± 3 SD se musí zacházet odpovídajícím způsobem.
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Příprava materiálu

q Číslo šarže, datum exspirace, typ vzorku a normální rozmezí jsou uvedeny v příbalovém 
letáku  doporučenému materiálu QC.

Před provedením kontrolního měření (QC) je nutné definovat kontrolní materiál.

Na obrazovce READY (PŘIPRAVEN) tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví volba 
PROGRAM INSTRUMENT? (PROGRAMOVAT PŘÍSTROJ?), kterou potvrďte 
tlačítkem YES (ANO).

q Z bezpečnostních důvodů lze analyzátor programovat nebo měnit stávající parametry 
jedině po zadání správného hesla.

Analyzátor zobrazí Enter Code: AAA (Zadejte kód: AAA). K zahájení programování 
je nutné zadat kód „KEY“ podle následujících pokynů:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak K.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na druhou pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví znak E.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na poslední pozici.

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví Y.

q Pokud požadovaný znak minete, tiskněte dále klávesu NO (NE), dokud se neobjeví 
správný znak.

o Po správném zadání kódu stiskněte YES (ANO). Analyzátor je připraven k 
programování a na displeji je napsáno Program QC Level 1 Ranges? 
(Programovat rozmezí QC pro hladinu 1?).

q Při nechtěném zadání chybného kódu se objevují následující dialog:
CODE ERROR! RETRY? (CHYBA KÓDU! ZADAT ZNOVU?).

Stiskněte YES (ANO), a systém se vrátí k pokynu Enter Code: (Zadejte kód:). Toto 
menu opustíte stisknutím NO (NE).

Pokud použijete nové balení kontrolního elektrolytu ISETROL, zadejte do 
analyzátoru číslo šarže a cílová rozmezí. Každá hladina má vlastní číslo šarže, 
které naleznete v informačním listu přiloženém k balení kontrolního materiálu 
ISETROL.

VAROVÁNÍ

Použití neschváleného kontrolního materiálu může vést k nesprávným 
výsledkům pacientů.

Použití kontrolního materiálu nevyrobeného společností Roche může vést k 
nesprávným výsledkům pacientů, což může ohrožovat jejich životy.

r K měření QC v analyzátoru používejte výhradně ISETROL.

o Abyste mohli zadat číslo šarže, přejděte na displej Program QC Level 1 Ranges? 
(Programovat rozmezí QC pro hladinu 1?) a stiskněte YES (ANO).

o Na displeji analyzátoru se objeví Current Lot:xxxx Change Lot #? (Akt. šarže: 
xxxx Změnit č. šarže?).

q Zadává-li se číslo šarže poprvé, analyzátor ukáže přednastavené číslo šarže, které je 
nutné změnit. Není-li nutné měnit aktuální údaje o šarži, ale pouze ověřit 
naprogramovaná rozmezí QC, stiskněte NO (NE).
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o Stiskněte YES (ANO) a na displeji analyzátoru se objeví
Print old Values and Statistics? (Vytisknout staré hodnoty a statistiky?).

o Po stisknutí YES (ANO) se vytiskne změnový deník obsahující následující údaje:
průměrnou hodnotu, směrodatnou odchylku (SD) a variační koeficient (CV)
uložených dat.

o Stiskněte NO (NE). Objeví se displej
NEW LOT! Delete old Data? (NOVÁ ŠARŽE! Vymazat stará data?).

q Po zvolení této funkce se vymažou všechna uložená statistická data této šarže QC.

o Stisknutím YES (ANO) zobrazíte Enter last 4 Dig of Lot: xxxx (Zadejte poslední
4 číslice šarže: xxxx).

o Zadejte nové číslo šarže. Tiskněte NO (NE), dokud se nad kurzorem nezobrazí
požadované číslo, a stisknutím YES (ANO) se přesuňte k další číslici. Tento
postup opakujte u všech 4 číslic.

o Po zadání čísla šarže zkontrolujte správnost zadání a potvrďte stisknutím YES
(ANO).

q Při zadání nesprávného čísla šarže se stiskem klávesy NO (NE) vraťte k pokynu 
Enter last 4 Dig of Lot: xxxx (Zadejte poslední 4 číslice šarže: xxxx).

Analyzátor teď ukazuje horní a dolní rozmezí parametrů u dané hladiny QC, 
např.:

Na low = 040

Na high = 205

o Stisknutím YES (ANO) zobrazíte rozmezí dalšího parametru.

o Po naprogramování všech aktivovaných parametrů se objeví následující displej:
Additional Parameters? (Další parametry?). Pomocí této volby lze také
naprogramovat deaktivované parametry.

o Po zobrazení všech rozmezí je programování kontrolní hladiny 1 dokončeno.

Tento postup opakujte u kontrolní hladiny 2 a kontrolní hladiny 3.

Po dokončení programování kontrolní hladiny 3 se na displeji objeví dotaz 
Program Normal Ranges? (Programovat normální rozmezí?). Tato programovací 
funkce umožňuje individuální nastavení normálních rozmezí. Analyzátor tato 
normální rozmezí používá k označení abnormálních výsledků pacientů, jak na 
displeji, tak v tištěném protokolu.

u Protokol QC (s. 169).
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Provedení kontrolního měření

K zajištění kvality naměřených výsledků provádějte zkoušky kontroly kvality ve 
třech hladinách koncentrace (1=nízká, 2=normální, 3=vysoká) po každé výměně 
elektrody, po každé výměně kontejneru SnapPak, po uvedení přístroje do provozu i 
po provedení měsíční, pololetní a roční údržby.

Navíc je nutné provádět alespoň jednou denně jedno kontrolní měření (měření QC) 
se střídajícími se hladinami koncentrace (1=nízká, 2=normální, 3= vysoká) (tj. např. 
1. den - hladina 1, 2. den - hladina 2, 3. den - hladina 3, 4. den - hladina 1 atd.). Pokud 
to ukládají místní předpisy, je nutné provádět kontrolní měření častěji.

q Do paměti lze uložit až 35 výsledků kontrolních měření od každé hladiny. Hodnoty je 
možné uložit a kdykoli vytisknout statistiky.

q ISETROL skladujte při teplotě 15-30 °C a před použitím přiveďte na pokojovou teplotu.

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacienta způsobené rušením elektromagnetickými poli a 
elektrostatickými výboji

Silná elektromagnetická pole (pocházející z nestíněných radiofrekvenčních zdrojů) a 
elektrostatické výboje mohou rušit správný provoz a vést k poruše systému a nesprávným 
výsledkům.

r Před použitím systému vyhodnoťte elektromagnetické prostředí.

r Nepoužívejte analyzátor v blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí.

r Přijměte opatření ke zmírnění tohoto rušení.

r Během provozu ponechte hlavní kryt analyzátoru zavřený.

r Dojde-li k velkému oprýskání nátěru hlavního krytu nebo nezavírá-li se hlavní kryt 
správně, obraťte se na technickou podporu Roche.

o Začněte na obrazovce READY (PŘIPRAVEN) a tiskněte NO (NE), dokud se 
neobjeví QC/STD/DIALYSATE/URINE SAMPLE? (VZOREK 
QC/STD/DIALYZÁTU/MOČI?).

o Stiskněte YES (ANO), zobrazí se QC Level 1 Sample? (Vzorek QC hladiny 1?). 
Stiskněte YES (ANO).

Objeví se pokyn Open Sample Door Introduce Sample (Otevřete kryt vstupního 
modulu, zaveďte vzorek).

o Z krabičky s kontrolami ISETROL vezměte ampuli hladiny 1 a opatrně ji 
promíchejte.

o Jemně poklepejte nehtem na hlavičku ampule, abyste z ní odstranili veškerou 
kapalinu.

o Opatrně ampuli otevřete odlomením špičky.

POZOR

Zranění o skleněné střepiny z rozbitých ampulí

Skleněné střepiny vzniklé při rozbití ampulí kontrolního materiálu mohou způsobit 
zranění.

r Pokud rozbijete ampule s kontrolním materiálem, navlékněte si ochranné rukavice 
a použijte několik vrstev gázy.
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o Otevřete kryt vstupního modulu: Objeví se pokyn Introduce Sample (Zaveďte
vzorek).

q Zavádějte kontrolní materiál přímo z ampule!

o Držte ampuli pod sondou, dokud se nezobrazí Wipe  Probe Close Sample Door
(Otřete sondu / Zavřete kryt vstupního modulu).

o Očistěte sondu tkaninou nepouštějící vlákna, pak zavřete kryt vstupního modulu.

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledy pacientů způsobené přenosem analytů a reagencií

Mezi měřeními může dojít k přenosu analytů nebo reagencií. To může vést k 
nesprávným výsledkům pacientů a ohrozit jejich životy.

r Hned po každém měření otřete aspirační sondu. Při otírání aspirační sondy 
používejte několik vrstev gázy a otírejte shora dolů.

r Každý den před prvním měřením proveďte postup čištění a regenerace. Kromě toho 
provádějte jednou týdně čištění aspirační sondy a plnicího otvoru.

o Přístroj zobrazí na displeji QC Level 1 in progress (Probíhá QC - hladina 1) a
začne odpočet času, během něhož bude analyzován kontrolní materiál. Po
dokončení měření se na displeji krátce zobrazí výsledky, např.:

q 9180 Electrolyte Analyzer označuje hodnoty, které jsou vyšší nebo nižší než 
naprogramovaná cílová rozmezí, pomocí šipky „nahoru“ nebo „dolů“.

o Objeví se dotaz Store values in memory? (Uložit hodnoty do paměti?).

o K uložení hodnot do paměti stiskněte YES (ANO). K odmítnutí hodnot stiskněte
NO (NE).

o Po odmítnutí hodnot se analyzátor vrátí na displej QC Level 1 Sample? (Vzorek
QC - hladina 1?) a umožní zopakovat měření kontrolní hladiny 1 po stisknutí
YES (ANO), nebo přeskočit na hladinu 2.

q V případě, že je hodnota mimo měřicí rozsah nebo ERR, bude automaticky 
odmítnuta.

Pokud byly hodnoty uloženy, na displeji se krátce zobrazí zpráva Values Accepted! 
(Hodnoty přijaty!), a po ní dotaz QC Level 2 Sample? (Vzorek QC - hladina 2?).

Při dalších kontrolních měřeních (hladiny 2 a hladiny 3) postupujte podle pokynů 
uvedených pro hladinu 1 a použijte hladinu 2 nebo hladinu 3 kontrolního 
materiálu ISETROL.

Měření QC přerušíte opakovaným stiskem klávesy NO (NE), dokud se na displeji 
nezobrazí READY (PŘIPRAVEN).

Po dokončení měření kontrolní hladiny 3 analyzátor zobrazí dotaz 
Remain in QC/Std./Urine Sample? (Zůstat v režimu vzorku QC/std./moči?). Pokud 
byla dokončena měření všech hladin, stiskněte NO (NE) a analyzátor se vrátí na 
displej READY (PŘIPRAVEN). Stisknete-li YES (ANO), analyzátor znovu zobrazí 
dotaz QC Level 1 Sample? (Vzorek QC - hladina 1?).

Na K Cl

125.1 3.05 77.8
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Tisk protokolu QC

9180 Electrolyte Analyzer ukládá do paměti posledních 35 naměřených hodnot QC 
od každé ze tří kontrolních hladin.

o Pro tisk protokolu těchto hodnot spolu s jejich průměrem, směrodatnou 
odchylkou (1 SD) a variačním koeficientem (CV) tiskněte NO (NE), dokud se 
neobjeví PRINT FUNCTIONS? (FUNKCE TISKU?), a pak stiskněte YES 
(ANO).

o Stiskněte dvakrát NO (NE), objeví se Print QC Values and Statistics? 
(Vytisknout hodnoty a statistiky QC?).

o Stiskněte YES (ANO), analyzátor vytiskne všechny hodnoty QC seskupené podle 
hladin.

POZOR

Zranění osob o lištu na odtrhávání papíru

Lišta na odtrhávání papíru se nachází na předním panelu analyzátoru, kde dochází k tisku 
výsledků. Styk s odtrhávací lištou může vést k úrazu.

r Při odtrhávání výsledků držte ruku dostatečně daleko od analyzátoru.

Po tisku se analyzátor vrátí zpět do režimu READY (PŘIPRAVEN).

q Při změně korelačních faktorů nebo přepnutí hodnot QC na přímé ISE se všechny hodnoty 
uložené v paměti analyzátoru přepočítají a vytisknou s novými nastaveními.
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Údržba

VAROVÁNÍ

Infekce a zranění způsobená používanými součástmi

Kontakt s některými používanými součástmi systému, jako například plnicím otvorem, 
hadičkami pumpy a kontejnerem SnapPak, může vést ke kontaminaci biologicky 
nebezpečnými látkami a mít za následek zranění, infekci nebo obojí.

r Zacházejte s těmito součástmi jako s infekčním odpadem. Systém a spotřební materiál 
likvidujte podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

r Během likvidace zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních 
ochranných prostředků, například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, 
ochranných brýlí, roušek a obličejových štítů.

r Mimořádně opatrní buďte při práci v ochranných rukavicích. Mohou se snadno 
propíchnout nebo proříznout, což může vést k infekci.

r Jakýkoli rozlitý biologicky nebezpečný materiál ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek.

r Pokud se odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte mýdlem a 
vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

Dezinfekce

Účelem tohoto postupu je minimalizovat riziko infekce při výměně součástí, které 
přišly do styku s krví.

Provádějte tyto dezinfekční postupy pravidelně.

q Nepoužívejte dezinfekční prostředky ani dezinfekční spreje s obsahem alkoholu. 
Nepoužívejte bělicí prostředky žádného druhu kromě přípravku Deproteinizer.

q Elektrické kontakty čistěte čistým suchým nebo vlhkým hadrem. Na elektrické kontakty 
nepoužívejte Deproteinizer ani jiné dezinfekční přípravky.

VAROVÁNÍ

Provoz analyzátoru nebo jeho připojení ke zdroji elektrické energie po dezinfekci 
může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

Odpaření dezinfekčních prostředků ze součástí a povrchů analyzátoru může trvat až 15 
minut. Připojení analyzátoru ke zdroji elektrické energie nebo jeho provoz před odpařením 
dezinfekčního prostředku může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

r Před dezinfekcí analyzátor vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie.

r Než analyzátor zapojíte do zásuvky a znovu spustíte, nechte dezinfekční prostředek 15 
minut odpařit.

Pravidelně dezinfikujte tyto části přístroje:

o Mechanismus aspirační sondy sestávající z aspirační sondy a plnicího otvoru.

u Čištění aspirační sondy a plnicího otvoru (s. 132).
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o Povrchy přístroje

u Čištění povrchů analyzátoru (s. 133).

o Všechny plochy, které mohou být kontaminovány biologickými tekutinami.

Doporučené dezinfekční prostředky

Povrchy Odstraňovač bílkovin (Deproteinizer).

o Potenciální nebezpečí

Vzhledem k jeho alkalické a oxidační povaze může dojít k lokálnímu podráždění
kůže, očí a sliznic.

o Opatření první pomoci

Při vdechnutí: Dýchat čerstvý vzduch, vypít velké množství vody.

Při zasažení pokožky: Omýt velkým množstvím vody, odstranit kontaminovaný
oděv.

Po zasažení očí: Vypláchnout oči hojným množstvím vody, vyhledat očního
lékaře.

Po požití: Vypít velké množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře.

q Deproteinizer je jediný bělicí prostředek vhodný k dezinfekci analyzátoru.

q Elektrické kontakty čistěte čistým suchým nebo vlhkým hadrem. Na elektrické kontakty 
nepoužívejte Deproteinizer ani jiné dezinfekční přípravky.

Denní údržba

VAROVÁNÍ

Kontakt s aspirační sondou může mít za následek infekci.

Kontakt s aspirační sondou během měření nebo provádění údržby může mít za následek 
infekci.

r Při otírání aspirační sondy používejte několik vrstev gázy a otírejte shora dolů.

r Dávejte pozor, abyste se nepíchli.

r Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Mimořádně opatrní buďte při práci v 
ochranných rukavicích, které se mohou snadno propíchnout nebo proříznout, což 
může vést k infekci.

VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).
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Každý den před měřením prvního vzorku musí 9180 Electrolyte Analyzer projít 
jednoduchou procedurou čištění a regenerace, která pomáhá zajistit jeho správné 
fungování.

q Pokud za posledních 24 hodin nebylo provedeno čištění, regenerace nebo obojí, analyzátor 
na každý výsledkový protokol automaticky vytiskne: Perform Daily Maintenance! 
(Proveďte denní údržbu!).

q Pokud je každý den analyzováno méně než 5 vzorků, mělo by se čištění provádět jednou 
týdně namísto denně (viz Týdenní údržba (s. 132)).

o Tiskněte klávesu NO (NE), dokud se neobjeví DAILY MAINTENANCE? 
(DENNÍ ÚDRŽBA?), a zvolte ji klávesou YES (ANO). Klávesou YES (ANO) 
zvolte Perform Daily Cleaning? (Provést denní údržbu?).

o Po výzvě Open Sample Door Introduce Sample (Otevřete kryt vstupu vzorku, 
zaveďte vzorek) nalijte do čisté nádobky malé množství čisticího roztoku 
Cleaning Solution. Zvedněte kryt vstupního modulu a pumpa začne nasávat.

o Držte roztok Cleaning Solution pod sondou, dokud se nezobrazí Wipe Probe / 
Close Sample Door (Otřete sondu / Zavřete kryt vstupního modulu). Poté otřete 
čisticí roztok ze sondy ubrouskem nepouštějícím vlákna. Zavřete kryt vstupního 
modulu.

Obrázek 9-1

o Zatímco analyzátor zobrazuje Thank You! (Děkuji!) a krátký odpočet času, 
nalijte do čisté nádobky malé množství regeneračního roztoku 
Sodium Electrode Conditioner.

o Po zobrazení dotazu Perform Daily Conditioning? (Provést denní regeneraci?) 
stiskněte YES (ANO).

o Po zobrazení výzvy Open Sample Door Introduce Sample (Otevřete kryt 
vstupního modulu, zaveďte vzorek) zvedněte kryt vstupního modulu a pumpa 
začne nasávat.

o Držte roztok Sodium Electrode Conditioner pod sondou, dokud se nezobrazí 
Wipe Probe / Close Sample Door (Otřete sondu / Zavřete kryt vstupního 
modulu). Poté otřete Sodium Electrode Conditioner ze sondy ubrouskem 
nepouštějícím vlákna. Zavřete kryt vstupního modulu.

o Po zobrazení Thank You! (Děkuji!) na displeji analyzátoru a krátkém odpočtu 
času odpovězte na dotaz Remain in Daily Maintenance? (Zůstat u denní 
údržby?) stisknutím NO (NE). Přístroj zahájí automatickou kalibraci.
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Týdenní údržba

Jednou týdně a mimo to podle potřeby byste měli čistit plnicí otvor a aspirační sondu, 
a také vnější plochy analyzátoru.

VAROVÁNÍ

Kontakt s aspirační sondou může mít za následek infekci.

Kontakt s aspirační sondou během měření nebo provádění údržby může mít za následek 
infekci.

r Při otírání aspirační sondy používejte několik vrstev gázy a otírejte shora dolů.

r Dávejte pozor, abyste se nepíchli.

r Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Mimořádně opatrní buďte při práci v 
ochranných rukavicích, které se mohou snadno propíchnout nebo proříznout, což 
může vést k infekci.

VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).

Čištění aspirační sondy a plnicího otvoru

Obrázek 9-2

Začněte na obrazovce READY (PŘIPRAVEN) a proveďte následující postup:

o Otevřete kryt vstupního modulu.

o Očistěte plnicí otvor, sondu a okolní plochu vlhkým vatovým tampónem.

o Analyzátor se bude pokoušet o měření, na displeji se krátce zobrazí NO SAMPLE
(CHYBÍ VZOREK). Poté se analyzátor vrátí na obrazovku READY
(PŘIPRAVEN).

o Vnější povrchy by se měly čistit otíráním měkkým vlhkým hadrem.

q Nepoužívejte na analyzátor silné abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky s 
obsahem alkoholu. Používejte mírně navlhčený hadr, aby se do vnitřku analyzátoru 
nedostala kapalina.
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Čištění povrchů analyzátoru

VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení s použitými dezinfekčními prostředky a jejich nesprávná 
likvidace mohou způsobit infekci a ekologické škody.

Dezinfekční prostředky použité na analyzátor mohou obsahovat stopy infekčního odpadu. 
Nesprávné zacházení s použitými dezinfekčními prostředky může vést k přenosu patogenů 
z krve nebo moči. Nesprávná likvidace kromě toho může znečistit životní prostředí.

r S použitými dezinfekčními prostředky zacházejte jako s biologicky nebezpečným 
odpadem a likvidujte je podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte 
se na zástupce servisu Roche.

r Během likvidace zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních 
ochranných prostředků, například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, 
ochranných brýlí, roušek a obličejových štítů.

VAROVÁNÍ

Provoz analyzátoru nebo jeho připojení ke zdroji elektrické energie po dezinfekci 
může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

Odpaření dezinfekčních prostředků ze součástí a povrchů analyzátoru může trvat až 15 
minut. Připojení analyzátoru ke zdroji elektrické energie nebo jeho provoz před odpařením 
dezinfekčního prostředku může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

r Před dezinfekcí analyzátor vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie.

r Než analyzátor zapojíte do zásuvky a znovu spustíte, nechte dezinfekční prostředek 15 
minut odpařit.

q Při čištění povrchů analyzátoru nepoužívejte dezinfekční prostředky ani dezinfekční spreje 
s obsahem alkoholu.

q Elektrické kontakty čistěte čistým suchým nebo vlhkým hadrem. Na elektrické kontakty 
nepoužívejte Deproteinizer ani jiné dezinfekční přípravky.

o Podle specifických předpisů laboratoře pravidelně dekontaminujte povrchy
analyzátoru včetně předního krytu neředěným dezinfekčním prostředkem
(přípravkem Deproteinizer). Použijte tampóny nebo buničinu namočené v
přípravku Deproteinizer. Povrchů analyzátoru by se nejméně 15 minut po jejich
dezinfekci neměl nikdo dotýkat.

o Minimální doba působení deproteinizační dezinfekce 15 minut, kterou je třeba
přísně dodržovat“ - změněno na „Povrchu analyzátoru by se nejméně 15 minut
po jeho dezinfekci neměl nikdo dotýkat.“

o Znečištěné povrchy (např. kontaminované krví) by se nejprve měly očistit
tampóny nebo buničinou namočenými v přípravku Deproteinizer. Malým běžně
prodávaným plastovým kartáčkem odstraňte nečistoty z drážek v předním krytu
nebo v okolí okénka měřicí komůrky. Je třeba odstranit všechny viditelné
nečistoty.
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Měsíční údržba

Čištění pláště referenční elektrody

VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).

Čištění pláště referenční elektrody by se mělo provádět před denní údržbou. K 
provedení této procedury je potřeba trochu přípravku Deproteinizer.

o Na obrazovce READY (PŘIPRAVEN) stiskněte NO (NE), abyste získali přístup k
volbě DAILY MAINTENANCE? (DENNÍ ÚDRŽBA?).

o Stiskněte YES (ANO), objeví se dotaz Perform Daily Cleaning? (Provést denní
čištění?).

o Nemačkejte žádné klávesy.

o Otevřete přední kryt analyzátoru.

o Odpojte hadičky referenční elektrody ze zdířky pod levou stranou měřicí
komůrky.

Obrázek 9-3

o Posouvejte měřicí komůrku dopředu, dokud nezapadne do přední polohy.
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o Odjistěte levý držák elektrod posunutím svorky dopředu.

Obrázek 9-4

o Vyjměte sestavu referenční elektrody z analyzátoru.

o Opatrně vyšroubujte referenční elektrodu z jejího pláště. Referenční elektrodu 
uložte do červeného transportního pláště naplněného referenčním roztokem.

Obrázek 9-5

q Referenční roztok lze přelít z pláště referenční elektrody.

q Referenční elektrodu skladujte vždy v referenčním roztoku.

o Do malé nádobky nalijte Deproteinizer, ponořte do něj plášť referenční elektrody 
a postarejte se, aby v něm nezůstaly žádné vzduchové bublinky.

q Konektor a hadičky referenční elektrody se nemusejí ponořovat.

o Po 15 minutách vyjměte plášť referenční elektrody z přípravku Deproteinizer. 
Plášť důkladně opláchněte destilovanou vodou a osušte hadříkem nepouštějícím 
vlákna.

VAROVÁNÍ

Nesprávné čištění pláště referenční elektrody může vést k nesprávným 
výsledkům pacientů.

Neopláchnutí pláště referenční elektrody po čištění destilovanou vodou může vést k 
nesprávným výsledkům pacientů, což může ohrozit jejich životy.

r Postup čištění pláště referenční elektrody pečlivě dodržujte. Zajistěte důkladné 
opláchnutí pláště referenční elektrody destilovanou vodou a osušení hadříkem 
nepouštějícím vlákna.

r Po čištění pláště referenční elektrody proveďte kalibraci.
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o Odšroubujte z referenční elektrody červený transportní plášť a zkontrolujte
správné nasazení o-kroužku na elektrodě. Transportní plášť uschovejte.

o Opatrně našroubujte referenční elektrodu do pláště referenční elektrody a celek
umístěte do měřicí komůrky na levou stranu.

o Zavřete svorku na levém držáku elektrod tak, že ji budete zvedat, dokud
nezapadne do zadní polohy. Ujistěte se, že jsou elektrody ve správné poloze.

Obrázek 9-6

o Připojte hadičky referenční elektrody do zdířky pod levou stranou měřicí
komůrky.

o Posouvejte měřicí komůrku dozadu, dokud nezacvakne do správné polohy, a pak
zavřete přední kryt analyzátoru.

Obrázek 9-7

o Klávesou YES (ANO) zvolte provedení denní údržby.

o Není-li denní údržba nutná, tiskněte klávesu NO (NE), dokud se na displeji
nezobrazí CALIBRATION? (KALIBRACE?). Stiskněte YES (ANO) a přístroj
provede kompletní kalibrační cyklus.
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Pololetní údržba

Výměna sady hadiček pumpy

VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení se sadou hadiček pumpy a její nesprávná likvidace mohou 
způsobit infekci a ekologické škody.

Sada hadiček pumpy může obsahovat tekutý nebo pevný odpad, případně obojí. 
Nesprávné zacházení s tímto odpadem při likvidaci může vést k přenosu patogenů z krve 
nebo moči. Nesprávná likvidace kromě toho může znečistit životní prostředí.

r Se sadou hadiček pumpy zacházejte jako s biologicky nebezpečným odpadem a 
likvidujte ji podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

r Během likvidace zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních 
ochranných prostředků, například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, 
ochranných brýlí, roušek a obličejových štítů.

r Mimořádně opatrní buďte při práci v ochranných rukavicích. Mohou se snadno 
propíchnout nebo proříznout, což může vést k infekci.

r Jakýkoli rozlitý biologicky nebezpečný materiál ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek.

r Pokud se odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte mýdlem a 
vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).

Každých šest měsíců je nutné vyměnit hadičky peristaltické pumpy.

q Abyste zajistili, že se pumpa během této procedury nespustí, tiskněte NO (NE), dokud se 
na displeji neobjeví DAILY MAINTENANCE? (DENNÍ ÚDRŽBA?) . Stiskněte YES (ANO) a 
objeví se Perform Daily Cleaning? (Provést denní údržbu?).  Pak již nemačkejte žádné 
klávesy.
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Při výměně sady hadiček pumpy postupujte následujícím způsobem:

o Odstraňte přední kryt a stáhněte smyčky hadiček z válečků pumpy.

o Dále postupně odpojte jednotlivé hadičky od staré destičky s hadičkovými
smyčkami pumpy a připojte je na stejné místo na nové destičce.

Obrázek 9-8

o Nainstalujte novou destičku se smyčkami a nové smyčky přetáhněte přes válečky
pumpy. Dávejte pozor, abyste hadičky nepřekřížili.

o Tiskněte NO (NE), dokud se na displeji nezobrazí CALIBRATION?
(KALIBRACE?). Stisknutím YES (ANO) zahajte kalibrační cyklus.
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Roční údržba

Nejméně jednou ročně byste měli vyměnit hlavní hadičkovou soustavu. Všechny 
ostatní činnosti roční údržby musí provádět zástupci servisu Roche. Abyste se 
vyhnuli potenciálním poruchám analyzátoru, naplánujte si včas roční údržbu.

Výměna hlavní hadičkové soustavy

q Současně s hlavní hadičkovou soustavou doporučujeme vyměňovat aspirační sondu a 
plnicí otvor, (viz Výměna aspirační sondy a plnicího otvoru (s. 145)).

UPOZORNĚNÍ Nevyměnění hlavní hadičkové soustavy může vést k netěsnostem v hadičkovém 
systému.

Pokud není alespoň jednou ročně provedena výměna hlavní hadičkové soustavy, může 
další používání přístroje 9180 Electrolyte Analyzer vést k netěsnostem v hadičkovém 
systému. Ty mohou způsobit poruchu nebo poškození analyzátoru, nebo případně obojí.

r Nejméně jednou ročně vyměňte hlavní hadičkovou soustavu.

VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení s hlavní hadičkovou soustavou a její nesprávná likvidace 
mohou způsobit infekci a ekologické škody.

Hlavní hadičková soustava může obsahovat tekutý nebo pevný odpad, případně obojí. 
Nesprávné zacházení s tímto odpadem při likvidaci může vést k přenosu patogenů z krve 
nebo moči. Nesprávná likvidace kromě toho může znečistit životní prostředí.

r S hlavní hadičkovou soustavou zacházejte jako s biologicky nebezpečným odpadem a 
likvidujte ji podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

r Během likvidace zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních 
ochranných prostředků, například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, 
ochranných brýlí, roušek a obličejových štítů.

r Mimořádně opatrní buďte při práci v ochranných rukavicích. Mohou se snadno 
propíchnout nebo proříznout, což může vést k infekci.

r Jakýkoli rozlitý biologicky nebezpečný materiál ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek.

r Pokud se odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte mýdlem a 
vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).

o Na obrazovce READY (PŘIPRAVEN) tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví
SERVICE FUNCTIONS? (SERVISNÍ FUNKCE?) a stiskněte YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví položka Test Pinch Valves? (Test škrticích
ventilů?). Stiskněte YES (ANO).
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o Sejměte kryty ventilů a posuňte je ve směru šipky.

o Potom odstraňte raménka ventilů.

q Každý ventil se skládá ze solenoidové cívky uvnitř analyzátoru, stiskacího raménka a 
krytu ventilu. Podle schématu na vnitřní straně předního krytu zjistěte, kam je nutné 
ventily umístit.

o Odpojte referenční elektrodu a vytáhněte její bílou zásuvku.

o Odpojte hadičky se zeleným proužkem z držáku elektrod na levé straně.

o Otevřete klapku vstupního modulu a vytáhněte plnicí otvor.

o Odstraňte SnapPak a vysuňte ven bílou zásuvku pro konektor SnapPak. Odpojte
hadičky od destičky se smyčkou čerpadla a vytáhněte hadičkovou soustavu.

o Nainstalujte novou hadičkovou soustavu v obráceném pořadí. Při instalaci se
orientujte podle schématu hadičkového systému na vnitřní straně předního krytu. 
Dávejte pozor, abyste hadičky připojili ke správným tryskám smyček čerpadla.

o Každý ventil aktivujte stisknutím YES (ANO). Potom nasaďte stiskací raménko a
zacvakněte kryt ventilu ve směru šipky.

o Klávesou NO (NE) aktivujete další ventil. Sledujte text na displeji.

q Může být nutné vytáhnout kovový konec ventilu, abyste umístili kryt ventilu správně.

o Tiskněte NO (NE), dokud se na displeji nezobrazí CALIBRATION?
(KALIBRACE?).

o Klávesou YES (ANO) spusťte kalibraci.

Neplánovaná údržba

VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení s použitými elektrodami a jejich nesprávná likvidace mohou 
způsobit infekci a ekologické škody.

Použité elektrody mohou obsahovat tekutý nebo pevný odpad, případně obojí. Nesprávné 
zacházení s tímto odpadem při likvidaci může vést k přenosu patogenů z krve nebo moči. 
Nesprávná likvidace kromě toho může znečistit životní prostředí.

r S použitými elektrodami zacházejte jako s biologicky nebezpečným odpadem a 
likvidujte je podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

r Během likvidace zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních 
ochranných prostředků, například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, 
ochranných brýlí, roušek a obličejových štítů.

r Mimořádně opatrní buďte při práci v ochranných rukavicích. Mohou se snadno 
propíchnout nebo proříznout, což může vést k infekci.

r Jakýkoli rozlitý biologicky nebezpečný materiál ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek.

r Pokud se odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte mýdlem a 
vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.



Roche Diagnostics

Návod k obsluze · verze 8.0 141

9180 Electrolyte Analyzer 9 Údržba
Neplánovaná údržba

VAROVÁNÍ

Kontakt s kovovými součástmi analyzátoru může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

Při kontaktu s kovovými součástmi analyzátoru může dojít k velkému elektrostatickému 
výboji. Ten může vést k úrazu elektrickým proudem, a tudíž k ohrožení uživatele.

r Neodstraňujte žádné kryty analyzátoru kromě těch, které jsou označeny v návodu.

r Pokud je pravděpodobné, že přijdete do styku s kovovými součástmi analyzátoru, 
dotkněte se před provedením jakéhokoli úkonu vybíjecího místa na analyzátoru (viz 
Součásti analyzátoru (s. 63)).

UPOZORNĚNÍ Použití neschváleného spotřebního materiálu může vést k neplatnosti záruky.

Použití spotřebního materiálu nevyrobeného společností Roche, zahrnujícího mimo jiné 
elektrody, kalibrační a čisticí roztoky, kontrolní materiál a s ním spojené příslušenství, může 
vést k poruše analyzátoru a zrušení platnosti záruky.

r Při práci s analyzátorem používejte pouze schválený spotřební materiál. Úplný seznam 
schváleného spotřebního materiálu viz Dostupné příslušenství a spotřební materiál 
(s. 174).

Výměna elektrod

o Posouvejte měřicí komůrku dopředu, dokud nezapadne do přední polohy.

o Odjistěte levý držák elektrod posunutím svorky dopředu.

Obrázek 9-9
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o Vyjměte z měřicí komůrky použitou elektrodu.

Obrázek 9-10

o Vyjměte novou elektrodu z ochranné krabičky a zkontrolujte, zda má na levé
straně nasazený o-kroužek.

o Nainstalujte elektrodu na její vyznačené místo v měřicí komůrce. Mějte na
paměti, že elektrody mají na spodní části lem, který se opírá o plochý okraj měřicí
komůrky a napomáhá tak jejich správnému usazení.

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacientů v důsledku špatné instalace elektrody

Měření vzorků od pacientů vadnými elektrodami může vést k nesprávným výsledkům, 
které mohou ohrozit jejich životy.

r Než zavřete měřicí komůrku, potvrďte pořadí elektrod podle listu, který najdete 
uvnitř analyzátoru.

r Po výměně elektrod provádějte zkoušky kontroly kvality s použitím 3 hladin 
koncentrace.

Obrázek 9-11

o Svorku na levém držáku elektrod zavřete tak, že ji budete zvedat, dokud
nezapadne do zadní polohy. Zajistěte, aby elektrody byly ve správné poloze.

o Posuňte měřicí komůrku dozadu tak, aby zapadla do správné polohy.
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Obrázek 9-12

Po instalaci nové elektrody je nutné ověřit její výkonnost provedením denní údržby, 
kalibrace a kontrolního měření (QC).

u Kontrola kvality (s. 115)

Kontrola hladiny reagencií a výměna kontejneru SnapPak

VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení s kontejnerem SnapPak a jeho nesprávná likvidace mohou 
způsobit infekci a ekologické škody.

SnapPak obsahuje kapalný nebo pevný odpad. Nesprávné zacházení s tímto odpadem při 
likvidaci může vést k přenosu patogenů z krve nebo moči. Nesprávná likvidace kromě toho 
může znečistit životní prostředí.

r S kontejnerem SnapPak zacházejte jako s biologicky nebezpečným odpadem a 
likvidujte jej podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

r Během likvidace zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních 
ochranných prostředků, například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, 
ochranných brýlí, roušek a obličejových štítů.

r Při manipulaci udržujte SnapPak ve svislé poloze.

r Rozlitý obsah kontejneru SnapPak ihned setřete a použijte dezinfekční prostředek.

r Pokud se obsah kontejneru SnapPak dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené 
místo umyjte mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ Použití neschváleného spotřebního materiálu může vést k neplatnosti záruky.

Použití spotřebního materiálu nevyrobeného společností Roche, zahrnujícího mimo jiné 
elektrody, kalibrační a čisticí roztoky, kontrolní materiál a s ním spojené příslušenství, může 
vést k poruše analyzátoru a zrušení platnosti záruky.

r Při práci s analyzátorem používejte pouze schválený spotřební materiál. Úplný seznam 
schváleného spotřebního materiálu viz Dostupné příslušenství a spotřební materiál 
(s. 174).
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9180 Electrolyte Analyzer sleduje a zobrazuje stav hladiny roztoků v kontejneru 
SnapPak. Kontrola stavu kapalin v kontejneru SnapPak:

o Na obrazovce READY (PŘIPRAVEN) tiskněte klávesu NO (NE), dokud se na
displeji neobjeví OPERATOR FUNCTIONS? (UŽIVATELSKÉ FUNKCE?).
Stiskněte YES (ANO).

o Zobrazí se dotaz Check/Change SnapPak? (Zkontrolovat / vyměnit SnapPak?).
Stiskněte YES (ANO).

o Analyzátor zobrazí zbývající množství kapaliny.

o Při výměně uchopte SnapPak za prodlouženou část a vysuňte jej ven.

Obrázek 9-13

Jakmile analyzátor detekuje, že byl odstraněn SnapPak, objeví se na displeji 
hlášení STATUS: NO SnapPak (STAV: CHYBÍ SnapPak). Kromě toho tiskárna 
vytiskne aktuální stav kontejneru SnapPak.

q Má-li váš 9180 Electrolyte Analyzer sériové číslo vyšší než 21000, prohlédněte po 
každé výměně kontejneru SnapPak piny konektoru, zda nejsou vlhké, znečištěné nebo 
poškozené. Zatlačte piny konektoru jemně směrem dovnitř analyzátoru a zkontrolujte, 
zda se vrátí do původní polohy.

Při prohlídce nebo čištění pinů konektoru dávejte pozor, abyste příliš netlačili a piny 
neohnuli.

Pokud jsou piny konektoru vlhké, otřete je vatovým tamponem nebo čistým suchým či 
vlhkým hadrem. K čištění pinů konektoru nepoužívejte Deproteinizer ani jiné 
dezinfekční prostředky.

Pokud jsou na pinech konektoru nečistoty, odstraňte je kartáčkem se skleněnými nebo 
syntetickými vlákny (např. zubním kartáčkem).

Pokud jsou piny konektoru ohnuté nebo zlomené nebo nefunguje-li při mírném tlaku 
jejich pružina, obraťte se na zástupce servisu Roche.

o Připravte nový SnapPak tak, že z něj opatrně odstraníte ochrannou pásku.
Ochrannou pásku uschovejte na zalepení konektorů kontejneru SnapPak před
likvidací.

o Na etiketu nového kontejneru SnapPak napište datum instalace.

q Po odstranění ochranné pásky z kontejneru SnapPak udržujte SnapPak ve svislé 
poloze, abyste zamezili vylití kapalin.

o Zasuňte nový SnapPak do správné polohy na levé straně analyzátoru.

o Analyzátor zobrazí dotaz New SnapPak Installed? (Je naistanlován nový
SnapPak?).
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Obrázek 9-14

o Stisknutím YES (ANO) potvrďte, že je nový SnapPak nainstalován. Na dotaz
Are you sure? (Určitě?) stiskněte YES (ANO). 9180 Electrolyte Analyzer
automaticky obnoví na počítadle kontejneru SnapPak hodnotu 100 % a zahájí
systémovou kalibraci.

o Pokud jste znovu nainstalovali vyjmutý SnapPak, stiskněte NO (NE).

Výměna aspirační sondy a plnicího otvoru

VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení s aspirační sondou a plnicím otvorem a jejich nesprávná 
likvidace mohou způsobit infekci a ekologické škody.

Aspirační sonda a plnicí otvor mohou obsahovat tekutý nebo pevný odpad, případně obojí. 
Nesprávné zacházení s tímto odpadem při likvidaci může vést k přenosu patogenů z krve 
nebo moči. Nesprávná likvidace kromě toho může znečistit životní prostředí.

r S hlavní hadičkovou soustavou zacházejte jako s biologicky nebezpečným odpadem a 
likvidujte ji podle místních předpisů. Potřebujete-li další informace, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

r Během likvidace zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních 
ochranných prostředků, například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, 
ochranných brýlí, roušek a obličejových štítů.

r Mimořádně opatrní buďte při práci v ochranných rukavicích. Mohou se snadno 
propíchnout nebo proříznout, což může vést k infekci.

r Jakýkoli rozlitý biologicky nebezpečný materiál ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek.

r Pokud se odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte mýdlem a 
vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

q Současně s aspirační sondou a plnicím otvorem doporučujeme vyměňovat hlavní 
hadičkovou soustavu, (viz Výměna hlavní hadičkové soustavy (s. 139)).

q Abyste zajistili, že se pumpa během této procedury nespustí, tiskněte NO (NE), dokud se 
na displeji neobjeví DAILY MAINTENANCE? (DENNÍ ÚDRŽBA?) Stiskněte YES (ANO) a 
objeví se Perform Daily Cleaning? (Provést denní údržbu?). Pak již nemačkejte žádné 
klávesy.

o Otevřete přední kryt.

o Otevřete kryt vstupního modulu.
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o Opatrně vyjměte jehlu z držáku. Odpojte hadičku.

o Připojte na hadičku novou jehlu a zacvakněte jehlu zpět do držáku.

Obrázek 9-15

Potom vyměňte plnicí otvor následujícím způsobem:

o Vyjměte držák plnicího otvoru z mechanismu aspirační sondy.

o Z držáku opatrně vyjměte plnicí otvor. Odpojte hadičku.

o V opačném pořadí namontujte nový plnicí otvor do držáku a připojte hadičku.

o Držák plnicího otvoru namontujte zpět na původní místo.

o Zavřete kryt vstupního modulu a přední kryt.

o Tiskněte NO (NE), dokud se na displeji nezobrazí CALIBRATION?
(KALIBRACE?).

o Klávesou YES (ANO) spusťte kalibraci.

Výměna papíru v tiskárně

q Papír do tiskárny je citlivý na teplo pouze na jedné straně. Dávejte pozor, abyste kotouč 
vložili správně.

Papír pro tepelnou tiskárnu dodávaný společností Roche Diagnostics obsahuje 
indikační proužek, který vás upozorní, že je třeba kotouč papíru vyměnit. Výměna 
kotouče:

o Otevřete přední kryt analyzátoru.

o Pomocí posuvového tlačítka odstraňte zbytek papíru.

o Vložte do zásobníku nový kotouč papíru a protáhněte jej štěrbinou v podavači.

A Jehla aspirační sondy

B Plnicí otvor

A

B
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o Pomocí posuvového tlačítka protáhněte papír celou tiskárnou.

Obrázek 9-16

q Jedním stisknutím tlačítka posuvu papíru se papír posune o 10 řádků.

o Zavřete přední kryt a odtrhněte přebytečný papír.

POZOR

Zranění osob o lištu na odtrhávání papíru

Lišta na odtrhávání papíru se nachází na předním panelu analyzátoru, kde dochází k 
tisku výsledků. Styk s odtrhávací lištou může vést k úrazu.

r Při odtrhávání výsledků držte ruku dostatečně daleko od analyzátoru.

o Konec papíru zastřihněte, aby byl okraj kolmý.

q Nevytahujte papír z tiskárny, abyste ji nepoškodili.

Výměna elektrické pojistky

UPOZORNĚNÍ Provoz s nesprávnými pojistkami může mít za následek poškození analyzátoru.

Provoz s nesprávnými pojistkami může způsobovat značné přehřátí analyzátoru, které 
může vést k požáru.

r Elektrické pojistky nahrazujte pouze pomalými tavnými pojistkami 1.6 A / 250 VAC ze 
sady pojistek dodané s přístrojem 9180 Electrolyte Analyzer.

r Dojde-li ke spájení elektrických pojistek, neprodleně je znovu objednejte u zástupce 
společnosti Roche, Zajistěte, abyste spolu s dalším příslušenstvím a spotřebním 
materiálem pro 9180 Electrolyte Analyzer měli vždy v zásobě dvě pomalé tavné 
pojistky 1.6 A / 250 VAC.

p Výměna elektrické pojistky

1 Uveďte analyzátor do pohotovostního režimu.

u  Pohotovostní režim (s. 30)

2 Uveďte vypínač na zadní straně analyzátoru do polohy VYPNUTO (O).

3 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Potom odpojte napájecí kabel ze 
zásuvky na zadní straně přístroje.

4 Vyjměte z analyzátoru schránku s pojistkami. Schránka s pojistkami se nachází 
hned nad elektrickým vypínačem. Schránku vyjmete tak, že šroubovákem 
otevřete svorku na spodní straně jejího krytu. Současně posouvejte šroubovák 
dopředu, dokud schránku neuvolníte.
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5 Opatrně vyjměte obě pojistky z držáku.

POZOR

Kontakt s elektrickými pojistkami v držáku může způsobit popáleniny.

Vyjmutí pojistek z jejich držáku bezprostředně po provozu analyzátoru může vést k 
popáleninám.

r Než vyjmete pojistky z jejich držáku, počkejte asi 5 minut, než vychladnou.

6 Zkontrolujte, zda pojistky nejeví známky spálení.

Typické  znaky spálených pojistek jsou:

o Přerušený drát uvnitř pojistky.

o Tmavě hnědé nebo černé stopy na skleněném krytu pojistky.

Pokud je jedna z vyjmutých pojistek spálená, pokračujte v tomto postupu.

Pokud není ani jedna z pojistek spálená, obraťte se na zástupce servisu Roche. 
Nepoužívejte analyzátor, dokud vás k tomu nevyzve zástupce servisu Roche.

7 Spálenou pojistku vyměňte za jednu ze dvou pomalých pojistek 1.6 A / 250 VAC z 
vaší sady pojistek.

8 Vložte schránku s pojistkami do analyzátoru. Schránku s pojistkami pevně 
zatlačte tak, aby svorka zacvakla.

9 Zapojte napájecí kabel do zásuvky na přístroji. Potom zapojte napájecí kabel do 
elektrické zásuvky.

10 Uveďte vypínač do polohy ZAPNUTO (I).

s
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Odstraňování chyb

Následující tabulka obsahuje chybová hlášení a možná opatření, která mohou 
pomoci k odstranění chyb u vašeho přístroje 9180 Electrolyte Analyzer. Pokud 
chyba trvá, obraťte se na oddělení technické podpory Roche.

Chybová hlášení

Hlášení Příčina Opatření

Status: Not calibrated / 
Stav: nenakalibrováno

Kalibrace byla přerušena. Proveďte systémovou kalibraci, aby se přístroj vrátil zpět 
do režimu READY (PŘIPRAVEN).

Na/K/Cl/Ca/Li not 
calibrated / 
Na/K/Cl/Ca/Li 
nekalibrováno

Nebylo možné nakalibrovat příslušnou 
elektrodu.

Možné příčiny:

o Nestabilní hodnota Standardu A.
o Směrnice A-B nebo A-C je mimo 

přípustné rozmezí (Zkouška elektrod 
(s. 157)).

o Proveďte denní údržbu. (Denní údržba (s. 130))
o Zkontrolujte, zda je držák elektrod zajištěný v zadní 

poloze.
o Zkontrolujte, zda elektroda neteče, není ucpaná a 

neobsahuje bubliny.
o Vyčistěte nebo vyměňte elektrodu.
o Zkontrolujte kapaliny zbývající v kontejneru SnapPak. 

Zbývá-li méně než 5 %, vyměňte SnapPak. (Kontrola 
hladiny reagencií a výměna kontejneru SnapPak 
(s. 143))

o Pokud K+ stále není nakalibrovaná, proveďte externí 
test elektrody pomocí séra nebo plazmy 
(Nenakalibrovaná elektroda pro draslík (s. 158)).

o Přesvědčte se, že jsou elektrody správně zapojené.

Standard A not 
detected / Není 
detekován standard A

Když analyzátor nasaje roztok Standard A, 
není roztok detekován senzorem přítomnosti 
vzorku. K tomu někdy dochází v důsledku 
obsahu bublin v roztoku.

o Zkontrolujte kapaliny zbývající v kontejneru SnapPak. 
Zbývá-li méně než 5 %, vyměňte SnapPak. (Kontrola 
hladiny reagencií a výměna kontejneru SnapPak 
(s. 143))

o Zkontrolujte, zda se v hadičkách standardu A nebo 
elektrodové komůrce nenacházejí sraženiny nebo 
krystaly, které mohly vzniknout.

o Ujistěte se, že je senzor přítomnosti vzorku řádně 
zapojen, a proveďte jeho zkoušku, abyste si ověřili, že 
pracuje správně. V případě potřeby senzor přítomnosti 
vzorku vyčistěte. (Zkouška senzoru přítomnosti vzorku 
(s. 158))

o Vyměňte sadu hadiček peristaltické pumpy, abyste 
zajistili správné nasávání standardu A. (Výměna sady 
hadiček pumpy (s. 137))

Standard B not 
detected / Není 
detekován standard B

Standard C not 
detected / Není 
detekován standard C

(Aktivováno měření 

Li+)

Viz příčinu u „Není detekován standard A“. o Je-li nasávání standardu A v pořádku, ale přístroj 
nedetekuje standard B, zkontrolujte, zda v hadičkách 
standardu B nedošlo ke krystalizaci.

o Nezjistíte-li krystalizaci nebo únik kapaliny, vyměňte 
SnapPak. (Kontrola hladiny reagencií a výměna 
kontejneru SnapPak (s. 143))

Tabulka 10-1
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Check Sample Sensor / 
Zkontrolujte senzor 
přítomnosti vzorku

Senzor přítomnosti vzorku se kalibruje 
vzduchem při každé kalibraci. Při správné 
funkci by měl senzor vykazovat 80 až 
120 jednotek. Reakci senzoru přítomnosti 
vzorku zkontrolujte provedením zkoušky. 
Kontrola hladiny reagencií a výměna 
kontejneru SnapPak (s. 143)

Otevřete kryt vstupního modulu, stiskněte 
tlačítko YES (ANO) a nasávejte přes senzor 
různé kapaliny. U čirých kapalin (např. vody) 
by se naměřená hodnota měla zvýšit nejméně 
o 40 jednotek. U vzorků krve 
(neprůhledných) by se naměřená hodnota 
měla snížit nejméně o 40 jednotek. Pumpu 
lze kdykoli zastavit stisknutím NO (NE). 

o Vyčistěte senzor přítomnosti vzorku pomocí postupu
údržby elektrod.

o Zkontrolujte, zda během mycího cyklu dochází ke
správnému vysušení měřicí komůrky.

o Vyměňte sadu hadiček peristaltické pumpy. (Výměna
sady hadiček pumpy (s. 137))

o Odstraňte chybové hlášení provedením kalibrace.

Check Reference 
Housing / Zkontrolujte 
plášť referenční 
elektrody

Do měřicí komůrky neproudí referenční 
roztok.

o Zkontrolujte, zda je plášť referenční elektrody řádně
naplněn.

o Ujistěte se, že je hadička referenční elektrody pevně
zapojena do zdířky.

o Poněvadž tento test využívá standard A, přesvědčte se,
že je řádné nasáván do měřicí komůrky. V opačném 
případě vyměňte SnapPak. (Kontrola hladiny reagencií
a výměna kontejneru SnapPak (s. 143))

o Vyčistěte plášť referenční elektrody (viz Měsíční
údržba (s. 134)).

o Zkontrolujte sadu hadiček peristaltické pumpy.
o Odstraňte chybové hlášení provedením kalibrace.

Please close sample 
door / Zavřete kryt 
vstupního modulu

Kryt vstupního modulu nebyl zavřen do 
20 sekund po nasátí vzorku, nebo došlo k 
otevření krytu a přístroj nedetekuje žádný 
vzorek.

o Zavřete kryt vstupního modulu v povoleném čase.

No sample / Chybí 
vzorek

Za určitých podmínek se může stát, že 
analyzátor nezjistí přítomnost vzorku:

o Zůstane-li kryt vstupního modulu
otevřený déle než 20 sekund po nasátí 
vzorků.

o Vzduchové bubliny ve vzorku.
o Objem vzorku je na analýzu příliš malý.
o Aspiračním mechanismem se nenasává

žádný vzorek.

Pokud chcete zrušit měření vzorku, zavřete 
během nasávání vzorku kryt vstupního 
modulu.

o Nasajte vzorek znovu a sledujte, zda je podruhé 
správně detekován.

o Zavřete kryt vstupního modulu v povoleném čase.
o Zkontrolujte nasávání vzorku a sledujte, zda v

mechanismu nejsou sraženiny.
o Ujistěte se, že o-kroužky jsou správně umístěny a

utěsňují elektrody.
o Ujistěte se, že je senzor přítomnosti vzorku řádně

zapojen a jeho přezkoušením ověřte, že pracuje
správně. (Zkouška senzoru přítomnosti vzorku (s. 158))

o Vyměňte hadičky pumpy. (Výměna sady hadiček
pumpy (s. 137))

Cleaning fluid not 
detected / Nebyl 
detekován čisticí roztok

Za určitých podmínek se může stát, že 
analyzátor nezjistí přítomnost čisticího 
roztoku:

o Vzduchové bubliny v čisticím roztoku.
o Nedostatečné množství čisticího roztoku.
o Čisticí roztok není správně nasáván

aspiračním mechanismem.

o Ujistěte se, že o-kroužky jsou správně nasazeny a
utěsňují elektrody.

o Zkontrolujte nasávání čisticího roztoku a sledujte, zda 
v mechanismu nejsou sraženiny.

o Ujistěte se, že smyčky hadiček pumpy jsou řádně
utěsněny.

o Ujistěte se, že je senzor přítomnosti vzorku řádně
zapojen a jeho přezkoušením ověřte, že pracuje
správně. (Zkouška senzoru přítomnosti vzorku (s. 158))

Hlášení Příčina Opatření

Tabulka 10-1
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Conditioning fluid not 
detected / Nebyl 
detekován regenerační 
roztok

Za určitých podmínek se může stát, že 
analyzátor nezjistí přítomnost regeneračního 
roztoku Sodium Electrode Conditioner:

o Vzduchové bubliny v regeneračním 
roztoku Sodium Electrode Conditioner.

o Nedostatečné množství regeneračního 
roztoku Sodium Electrode Conditioner

o Regenerační roztok 
Sodium Electrode Conditioner není 
správně nasáván aspiračním 
mechanismem.

o Ujistěte se, že o-kroužky jsou správně umístěny a 
utěsňují elektrody.

o Zkontrolujte nasávání regeneračního roztoku 
Sodium Electrode Conditioner a sledujte, zda v 
mechanismu nejsou sraženiny. 

o Ujistěte se, že smyčky hadiček pumpy jsou řádně 
utěsněny.

o Ujistěte se, že je senzor přítomnosti vzorku řádně 
zapojen a jeho přezkoušením ověřte, že pracuje 
správně. (Zkouška senzoru přítomnosti vzorku (s. 158))

Check electrodes / 
Zkontrolujte elektrody

Elektrody nejsou nakalibrovány z jednoho z 
těchto důvodů:

o Při 6 aspiracích se nepodařilo získat 
stabilní měření standardu A.

o Směrnice A-B nebo A-C je mimo 
přípustné rozmezí.

o Přesvědčte se, že jsou elektrody správně zapojené.
o Zkontrolujte, zda správně funguje sestava referenční 

elektrody. Podle potřeby vyčistěte plášť referenční 
elektrody (Čištění pláště referenční elektrody (s. 134)) 
nebo referenční elektrodu vyměňte.

o Proveďte denní údržbu. (Denní údržba (s. 130))
o Vyměňte SnapPak. (Kontrola hladiny reagencií a 

výměna kontejneru SnapPak (s. 143))

Clog check fluid path / 
Kontrola sraženin - 
průtokové cesty

Vadný plášť referenční elektrody (zvýšené 
vytékání KCl) neumožňuje uvolnění 
průtokové cesty nebo nasávání žádného ze 
3 standardních roztoků na začátku kalibrace.

o Ujistěte se, že o-kroužky jsou správně umístěny a 
utěsňují elektrody.

o Ujistěte se, že v průtokových cestách nedochází k 
žádnému úniku.

o Zkontrolujte, zda není v průtokových cestách 
sraženina nebo krystalické usazeniny, zvláště v 
aspirační sondě, hadičkách vedoucích k senzoru 
přítomnosti vzorku a senzoru přítomnosti vzorku.

o Ujistěte se, že je senzor přítomnosti vzorku bezpečně 
zapojen, a proveďte jeho zkoušku, abyste si ověřili, že 
pracuje správně. V případě potřeby senzor přítomnosti 
vzorku vyčistěte. (Zkouška senzoru přítomnosti vzorku 
(s. 158))

o Vyměňte plášť referenční elektrody.
o Odstraňte chybové hlášení provedením kalibrace.
o Zkontrolujte sadu hadiček peristaltické pumpy.

Koncentrace vzorku je mimo měřicí rozsah 
(Specifikace (s. 31)).

o Šipky nahoru namísto výsledku K+ u vzorku moči 
znamenají, že je nutné další naředění vzorku (Vzorky 
moči (s. 108)).

o Zkontrolujte správnost přípravy vzorku (Měření 
(s. 93)).

o Zkontrolujte, zda se ve vzorku po nasátí do měřicí 
komůrky neobjevují drobné vzduchové bublinky.

o Zkontrolujte správnost nasávání standardu A.

Pokud je aktivováno měření Ca2+, zobrazí se 
při teplotě mimo rozmezí (10.0 °C - 10 °C) 
šipky nahoru nebo dolů. Teplotní senzor se 
nachází v pravém držáku elektrod.

o Ujistěte se, že je kabel senzoru přítomnosti vzorků 
řádně zapojen.

o Ujistěte se, že teplota v místnosti odpovídá určenému 
rozmezí (15 °C až 32 °C).

o Abyste měřili aktuální teplotu, proveďte zkoušku 
zesilovače. (Zkouška zesilovače (s. 161))

o Při otevřeném předním krytu by teplota zobrazovaná 
na displeji měla být asi o 5 °C vyšší než skutečná teplota 
v místnosti.

Hlášení Příčina Opatření

Tabulka 10-1
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q Pro usnadnění odstraňování zaseknutého papíru lze otáčením ozubené hřídelky na levé 
straně pohybovat hlavou tiskárny.

Err. U elektrody nebyla naměřena použitelná 
hodnota napětí.

o Zkontrolujte správnost přípravy vzorku (Měření 
(s. 93)).

o Zkontrolujte, zda je držák elektrod zajištěný v zadní
poloze.

o Zkontrolujte, zda je plášť referenční elektrody řádně
naplněn.

o Zkontrolujte, zda vzorek neobsahuje vzduchové
bubliny.

Change SnapPak / 
Vyměňte SnapPak

Hladina kapaliny v kontejneru ISE SnapPak 
je 5 % nebo méně.

o Vyměňte SnapPak (Kontrola hladiny reagencií a
výměna kontejneru SnapPak (s. 143)).

***Li calculation not 
possible / ***Výpočet Li 
nelze provést

Výsledek lithia lze vypočítat, pouze pokud je 

Na+ v rozmezí 95 - 180 mmol/L (89.6 -
169.5 mmol/L v krvi/séru).

Pokud je hodnota Na+ ve vzorku mimo toto 

rozmezí, namísto hodnoty Li+ se zobrazí a 
vytiskne toto hlášení.

Interface error / Chyba 
rozhraní

Zkouška rozhraní (Zkouška rozhraní (s. 160)) 
se nezdařila.

o Zkontrolujte, zda byly správně připojeny piny 2 a 3
sériového portu.

o Pokud chyba trvá, obraťte se na oddělení technické
podpory Roche.

**Check Temp** (Ca2+ 
activated) / 
**Zkontrolujte teplotu 
(aktivováno Ca2+)

Pokud je teplota vzorku mimo rozmezí 
10 °C - 40 °C, zobrazí se během měření tato 
zpráva. Tato zpráva se také vytiskne na konci 
výsledkového protokolu.

o Zkontrolujte správnost přípravy vzorku (Měření 
(s. 93)).

o Ujistěte se, že je kabel senzoru přítomnosti vzorků
řádně zapojen.

o Ujistěte se, že teplota v místnosti odpovídá určenému
rozmezí (15 °C až 32 °C).

o Abyste měřili aktuální teplotu, proveďte zkoušku
zesilovače. (Zkouška zesilovače (s. 161))

o Při otevřeném předním krytu by teplota zobrazovaná
na displeji měla být asi o 5 °C vyšší než skutečná teplota 
v místnosti.

Perform Daily 
Maintenance / 
Proveďte denní údržbu

Toto hlášení se objeví na konci protokolu 
měření, pokud nebyla provedena denní 
údržba.

o Proveďte denní údržbu (Denní údržba (s. 130)).

STATUS: NO SnapPak 
(STAV: CHYBÍ 
SnapPak)

o Není vložen SnapPak.
o SnapPak má prošlou lhůtu použitelnosti.

o Vložte SnapPak, pokud není v přístroji.
o Zkontrolujte, zda má SnapPak k prošlou lhůtu

použitelnosti. Stabilita po instalaci do přístroje 
je14 týdnů.

Paper jam or printer 
defect / Zaseknutý 
papír nebo závada 
tiskárny

Pokud se tiskárna pokouší tisknout a dojde k 
zaseknutí papíru k zásobníku, zobrazí se 
krátce toto hlášení. Potom se výsledky vzorku 
objeví na displeji.

o Nejprve vypněte analyzátor. Pak vyjměte tiskárnu tak,
že ukazováčkem zatlačíte za zadní okraj modulu
tiskárny a modul vytáhnete směrem dopředu.
Odstraňte zaseknutý papír a vložte tiskárnu zpět do
analyzátoru. Nakonec znovu zapněte analyzátor.

Hlášení Příčina Opatření

Tabulka 10-1
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Servisní funkce

9180 Electrolyte Analyzer je vybaven různými funkcemi, které můžete využít k 
vyhodnocení funkčních charakteristik přístroje. Na displeji READY (PŘIPRAVEN) 
tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví SERVICE_FUNCTIONS? (SERVISNÍ 
FUNKCE?), a stiskněte YES (ANO).

Zkouška elektrod

Napětí elektrod lze přezkoušet pomocí standardních roztoků nebo externího vzorku.

o Tiskněte NO (NO), dokud se nezobrazí Test Electrodes? (Testovat elektrody?).

o Stiskněte YES (ANO) a zobrazí se dotaz Test Standard A? (Měřit standard A?).

o Zapište si tyto hodnoty.

o Stiskněte YES (ANO) a na displeji se zobrazí napětí elektrod.

o Tuto funkci opustíte stisknutím NO (NE).

o Zobrazí se dotaz Test Standard B? (Měřit standard B?).

o Zapište si tyto hodnoty.

o Stiskněte YES (ANO) a na displeji se zobrazí napětí elektrod.

o Tuto funkci opustíte stisknutím NO (NE).

o Zobrazí se dotaz Test Standard C? (Měřit standard C?).

o Zapište si tyto hodnoty.

o Stiskněte YES (ANO) a na displeji se zobrazí napětí elektrod.

o Naměřené hodnoty porovnejte s následující tabulkou:

q Pokud je rozdíl napětí A-B nebo A-C mimo přípustné rozmezí, proveďte denní údržbu (viz 
Denní údržba (s. 130)) nebo vyměňte elektrodu.

o Po otestování elektrod pomocí standardních roztoků zobrazí 
9180 Electrolyte Analyzer na displeji dotaz Test External Sample? (Měřit 
externí vzorek?). Stiskněte YES (ANO).

o Přístroj zobrazí pokyn Open Sample Door Introduce Sample (Otevřete kryt 
vstupního modulu, zaveďte vzorek).

o Po zavedení vzorku se na displeji analyzátoru krátce zobrazí Thank you! 
(Děkuji!) a po něm napětí elektrod.

o Zkontrolujte, zda jsou měření stabilní.

Elektroda Standard A Standard B Standard C
Přípustný rozdíl

A-B A-C

Na+ -600 až +2400 -1600 až +2000 -600 až +2400 +250 až +680 -50 až +50

K+ -700 až +1000 -2500 až +500 -700 až +100 +470 až +1200 -40 až +40

Cl- -3100 až -100 -1000 až +3000 -3100 až -100 -370 až -860 nepoužito

Ca2+ -3100 až +1000 -2300 až +2500 -3100 až +1000 -350 až -660 -150 až +150

Li+ -3100 až +1900 -3600 až +1400 -2600 až +3400 +1 až +760 -1730 až -285

Tabulka 10-2
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o Ukončete stisknutím NO (NE) Objeví se dotaz Remain in Test Electrodes?
(Zůstat u testů elektrod?).

o Stiskněte NO (NE) pro ukončení této nebo provádění dalších servisních funkcí.

Nenakalibrovaná elektroda pro draslík

Nelze-li elektrodu pro měření draslíku po výměně nakalibrovat, je třeba změřit 
vzorek séra či plazmy jako externí vzorek.

o Vyvolejte proces zkoušky elektrod.

u Zkouška elektrod (s. 157).

o Tiskněte NO (NO), dokud se nezobrazí Test External Sample? (Měřit externí
vzorek?). Stiskněte YES (ANO).

Připravte vzorek séra nebo plazmy a zaveďte vzorek:

o Objeví se pokyn Open Sample Door Introduce Sample (Otevřete kryt vstupního 
modulu, zaveďte vzorek). Zaveďte vzorek.

o Vzorek je nasáván, dokud se nezobrazí Wipe Probe Close Sample Door (Otřete
sondu, zavřete kryt vstupního modulu).

o Testujte vzorek po dobu 15 minut.

o Opakujte postup podruhé.

Zkouška senzoru přítomnosti vzorku

Suchý senzor přítomnosti vzorku by měl vykazovat 80-120 jednotek. Nasátí čiré 
tekutiny by tuto hodnotu mělo zvýšit nejméně o 40 jednotek.

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí Test Sample Sensor? (Testovat senzor
přít. vzorku?).

o Stiskněte YES (ANO) a analyzátor zobrazí aktuální měření senzoru přítomnosti
vzorku:

Dry: (Suchý:) 80-120: 99

YES=Pump/NO=Exit (ANO=Pumpa/NE=Ukončit)

o Stiskněte YES (ANO) a zaveďte sondou externí vzorek. Po tomto kroku může
displej vypadat například takto:

External: (Externí:) 236

Pump: (Pumpa:) NO=OFF (NE=VYP)

o Ukončete test stisknutím NO (NE) a po krátkém zobrazení zprávy Please Wait
(Prosím čekejte) se objeví dotaz Test SnapPak Sensor? (Testovat senzor pro
SnapPak?).
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Zkouška senzoru pro SnapPak

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí Test SnapPak Sensor? (Testovat senzor 
pro SnapPak?).

o Stiskněte YES (ANO) a na displeji se zobrazí aktuální stav senzoru pro SnapPak:

SnapPak: I

I=In O=Out

o „I“ na displeji udává, že je SnapPak řádně vložen, „O“ znamená, SnapPak buď 
není nainstalován, nebo není správně vložen.

q Nechte uplynout 10 sekund, aby analyzátor mohl kontejner SnapPak detekovat.

q Pokud dojde během této zkoušky k vyjmutí kontejneru SnapPak, měla byl být provedena 
kalibrace, aby se naplnily všechny hadičky.

o Stiskněte NO (NE) pro ukončení této nebo provádění dalších servisních funkcí.

Zkouška přepínání jazyků

o Tiskněte NO (NO), dokud se nezobrazí Test Language Switch? (Testovat 
přepínání jazyků?).

o Stiskněte YES (ANO) a na displeji se zobrazí aktuální stav přepínání jazyků.

o Otevřete přední kryt a vyjměte držák papíru z tiskárny.

o Pomocí pera změňte nastavení jazyka.

q Aby se nově nastavený jazyk aktivoval, vypněte a znovu zapněte analyzátor.

o Stiskněte NO (NE) pro ukončení této nebo provádění dalších servisních funkcí.

Obrázek 10-1

Zkouška krytu vstupního modulu

o Tiskněte NO (NO), dokud se nezobrazí Test Sample Door? (Testovat kryt 
vstupního modulu?).

o Stiskněte YES (ANO) a zobrazí se aktuální stav:

Sample Door: (Kryt vstupního modulu) C

C=closed O=open (C=zavřeno O=otevřeno)

o Otevřete kryt vstupního modulu, abyste viděli změny stavu.

o Stiskněte NO (NE) pro ukončení této nebo provádění dalších servisních funkcí.

Polski

Português

Spare 3

Spare 4

English

Deutsch

Français

Español

Italiano
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Zkouška pumpy

o Tiskněte NO (NO), dokud se nezobrazí Test Pump? (Testovat pumpu?).

o Otevřete přední kryt a stisknutím YES (ANO) zahajte zkoušku pumpy.
Analyzátor zobrazí na displeji:

---Test Pump!--- (---Testovat pumpu!---)

Budou provedeny zkoušky velmi nízké, nízké, střední a vysoké rychlosti.

o Zavřete přední kryt a stiskněte NO (NE) pro ukončení této funkce nebo přechod
k dalším servisním funkcím.

Zkouška ventilů

o Tiskněte NO (NO), dokud se nezobrazí Test Pinch Valves? (Testovat škrticí
ventily?).

o Stiskněte YES (ANO) a zobrazí se tato zpráva:

Test Valve A: (Test ventilu A:)

YES/NO = ON/OFF (ANO/NE = ZAP/VYP)

o Stisknutím YES (ANO) ventil otevřete.

o Stisknutím NO (NE) ventil opět zavřete.

o Dalším stisknutím NO (NE) přejdete ke zkoušce dalšího ventilu.

o Po skončení zkoušky Test Valve R (Test ventilu R) zavřete přední kryt a stiskněte
NO (NE) pro ukončení této funkce nebo provedení dalších servisních funkcí.

Zkouška rozhraní

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí Test Interface? (Testovat
rozhraní?)Zobrazí se Jump Pins 2 & 3 (Spojte pin 2 a 3).

o Spojte piny 2 a 3 sériového rozhraní. Stiskněte YES (ANO).

q Pin 2 a 3 se nesmějí zkratovat do země, protože by se rozhraní mohlo poškodit.

o Analyzátor zobrazí Interface Test (Test rozhraní). Test rozhraní odešle znaky a
zkontroluje, zda jsou přijaty v určeném časovém rozpětí.

o Zkontrolujte, že rozhraní nevykazuje žádnou chybu.

o Stiskněte NO (NE) pro ukončení této nebo provádění dalších servisních funkcí.
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Zkouška zesilovače

o Tiskněte NO (NO), dokud se nezobrazí Test Amplifier? (Testovat zesilovač?).

o Stiskněte YES (ANO) a analyzátor zobrazí na displeji aktuální hodnoty zesilovače:

Na=#### K=####

Cl/Ca/Li=####

o Stiskněte NO (NE) a na displeji se zobrazí napětí na uzemnění:

GND=0

-2500mV=-2499

o Stiskněte NO (NO) a na displeji se zobrazí teplota:

Temp(mV)=-####

Temp(°C)=##.#

o Stiskněte NO (NE) pro ukončení této nebo provádění dalších servisních funkcí.

Stavové LED

Během normálního provozu svítí současně 5 stavových LED na spodní části zadního 
panelu přístroje. V opačném případě se obraťte na oddělení technické podpory 
Roche.

Obrázek 10-2 Stavové LED (zadní panel, dole)
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Servisní kódy

Menu Enter Service Code? (Zadat servisní kód?) umožňuje v přístroji 
9180 Electrolyte Analyzer naprogramovat různé servisní funkce.

Zadávání servisních kódů

o Na displeji READY (PŘIPRAVEN) tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví
SERVICE FUNCTIONS? (SERVISNÍ FUNKCE?), a stiskněte YES (ANO).

o Tiskněte NO, dokud se nezobrazí Enter Service Code? (Zadat servisní kód?).

o Objeví se Enter Code: AAA (Zadejte kód: AAA).

Zadejte servisní kód následujícím způsobem:

o Tiskněte NO (NE), dokud se neobjeví první znak.

o Stiskněte YES (ANO) a kurzor se přemístí na druhou pozici.

o Opakováním tohoto postupu zadejte další znaky.

o Stisknutím YES (ANO) po zadání třetího znaku dojde k aktivaci servisního kódu.

q Pokud požadovaný znak minete, tiskněte dále klávesu NO (NE), dokud se neobjeví správný 
znak.

Pokud bude kód zadaný tímto postupem nesprávný, zobrazí analyzátor hlášení 
Code Error! Retry? (Chyba kódu! Zadat znovu?). Stiskněte YES (ANO), chcete-li kód 
opravit, nebo funkci ukončete stisknutím NO (NE).

Odstranění servisních kódů

Chcete-li odstranit servisní kód, zadejte písmena kódu v obráceném pořadí (příklad: 
DEC se změní na CED, ECO na OCE, MGL na LGM atd.). Pro odstranění všech 
servisních kódů najednou zadejte CDC.
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Seznam servisních kódů

Všechny servisní kódy s kromě FIF jsou trvale uloženy v paměti a během výpadků 
napájení zůstávají zachovány. Aktuálně nastavené servisní kódy lze vytisknout v 
kalibračním protokolu.

Kód Opatření

DEC Zvyšuje o jedno desetinné místo rozlišení u všech parametrů ve 
vzorcích krve a séra. Vzorky kontrolních a standardních roztoků se 
zobrazují s vysokým rozlišením. Vzorky moči se zobrazují s nízkým 
rozlišením.

ECO Pokud nejsou měřeny žádné vzorky, přejde analyzátor mezi dvěma 
kalibracemi (každé 4 hodiny) do pohotovostního režimu. Tato funkce 
především pomáhá šetřit reagencie. Není nutné provést kalibraci a 
vrátit se na obrazovku READY (PŘIPRAVEN). 

FIF Vytiskne hodnoty napětí elektrod v protokolu s výsledky měření a v 
kalibračním protokolu.

Tento kód by měli používat pouze kvalifikovaní servisní technici. 
Deaktivace tohoto kódu se provádí buď zadáním IFI, nebo vypnutím 
a opětným zapnutím napájení.

LEM Vytiskne posledních 20 chybových hlášení s datem a časem jejich 
zobrazení. Kód MEL vymaže všechna uložená hlášení.

MGL při 
aktivovaném Ca

Umožňuje uvádět hodnoty Ca2+ v mg/dL namísto v mmol/L.

Aktuální horní a dolní hranice normálních rozmezí Ca2+ se také 
automaticky převedou z jednotek mmol/L na mg/dL.

Mějte na paměti, že měření QC a standardů se vždy uvádějí v mmol/L 
nezávisle na nastavení MGL. Tato funkce vám umožňuje porovnat 

hodnoty Ca2+ s analytickými rozmezími kontrolního 
materiálu ISETROL.

NOB Vypne zvukovou signalizaci analyzátoru.

SLC ´V kalibračním protokolu se vytiskne aktuální nastavení počítadla. 
Tento kód nemůže obsluhující pracovník vynulovat.

SFC Umožňuje zadání procent ukazatele stavu kontejneru SnapPak.

Pokud je tento kód aktivní, analyzátor ukazuje na displeji: 
SnapPak Counter:
xxx% ok? (Ukazatel SnapPak: xxx % ok?)

Není-li tato procentní hodnota správná, stiskněte NO (NE) a zadejte 
správnou procentní hodnotu v rozmezí 0 až 100 % pomocí kláves NO 
(NE) a YES (ANO). Stisknutím YES na dotaz [ok?] se analyzátor 
vrátí na obrazovku režimu připravenosti (ready).

QCC Kontrolní měření (QC) budou zobrazována a tištěna v přímých 
hodnotách ISE bez korelačních faktorů.

Tento kód se vypíná zadáním kódu CCQ. Pokud je tento kód 
deaktivován (zadáním CCQ), budou kontrolní měření uváděna v 
hodnotách ekvivalentních plamenové fotometrii, s použitím 
korelačních faktorů.

Poznámka: Standardně je tento kód vypnutý.

Tabulka 10-3
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Smazání dat

Vynulování čítače vzorků

K vynulování čítače vzorků použijte následující postup:

o Otevřete displej READY (PŘIPRAVEN) a tiskněte klávesu NO (NE), dokud se na
displeji nezobrazí OPERATOR FUNCTIONS? (UŽIVATELSKÉ FUNKCE?).
Potvrďte stisknutím YES (ANO).

o Tiskněte NO (NE), dokud se nezobrazí Reset Sample Number? (Resetovat číslo
vzorku?) . Stiskněte YES (ANO).

o Po objevení dotazu Are you sure? (Určitě?) stiskněte znovu YES (ANO).

Odstranění všech dat

K obnovení standardních hodnot v softwaru analyzátoru stiskněte současně klávesy 
YES (ANO) a NO (NE) a vypněte a znovu spusťte analyzátor. Tuto funkci lze navíc 
provést po vyřazení analyzátoru z provozu.

Všechny hodnoty QC a statistiky budou vymazány a počet vzorků bude nastaven na 
0. Budou obnovena standardní nastavení hodnot pro QC, normálních rozmezí i
korelačních faktorů, tiskárny, data a času a hladin kapalin v kontejneru SnapPak. 
Všechny servisní kódy budou deaktivovány. Pokud bude analyzátor později opět 
používán, doporučujeme vymazání všech dat.
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Popis protokolů

Protokol měření

Obrázek 11-1 Protokol měření

Protokol QC

Obrázek 11-2 Protokol QC

Sample No.:35

Na=151.7  mmol/L
K = 5.56  mmol/L
Cl=114.5  mmol/L

*PERFORM DAILY *
MAINTENANCE!   *

ROCHE 9180

ELEKTROLYT ISE

NA-K-CL

 26SEP03 08:16

HOSPITAL WEST

Name: ..........
      ..........

Sample: STANDARD

ROCHE 9180

ELEKTROLYT ISE

NA-K-CL

 26SEP03 08:27

HOSPITAL WEST

Name: ..........
      ..........

Sample: SERUM

Sample No.:36

Na=  263  mmol/L
K = 18.3  mmol/L
Cl=  118  mmol/L

ROCHE 9180

ELEKTROLYT ISE

NA-K-CL

 26SEP03 08:31

HOSPITAL WEST

Name: ..........
      ..........

Sample: URINE

Sample No.:37

Na=143.9  mmol/L
K = 4.93  mmol/L
Cl=103.1  mmol/L

ROCHE 9180

ELECTROLYTE ISE

NA-K-CL

 26SEP03 09:21

HOSPITAL WEST

QUALITY CONTROL

*** Level 1 ***
Lot number: 1150

Na/K/Cl
 1 Na-values
  118.0
 1 K-values
   2.71
 1 Cl-values
   69.6

*** Level 2 ***
Lot number: 1261

Na/K/Cl
 1 Na-values
  145.4
 1 K-values
   4.51
 1 Cl-values
  103.6

*** Level 3 ***
Lot number: 1373

Na/K/Cl
 1 Na-values
  160.5
 1 K-values
   6.46
 1 Cl-values
  120.0
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Kalibrační protokol

Obrázek 11-3 Kalibrační protokol

Daily Maintenance
Performed Last:
 26SEP03  08:16

Standard A
Na =  -369mV (4)
K  = -1052mV (4)
Cl =  -183mV (4)

Difference A-B:
Na =  584mV  ( )
K  = 1056mV  ( )
Cl = -689mV  ( )

Temp. = 26.2ºC
SnapPak:
83% Remaining

Corr. Factors:
Na Offs.=    0.0
Na Slope=  1.000
K  Offs.=    0.0
K  Slope=  1.000
Cl Offs.=    0.0
Cl Slope=  1.000
Bicarb. Factors:
Na Offs.=    0.0
Na Slope=  1.000
K  Offs.=    0.0
K  Slope=  1.000
Cl Offs.=    0.0
Cl Slope=  1.000
Acetate Factors:
Na Offs.=    0.0
Na Slope=  1.000
K  Offs.=    0.0
K  Slope=  1.000
Cl Offs.=    0.0
Cl Slope=  1.000
Urine Factors:
Na Offs.=    0.0
Na Slope=  1.000
K  Offs.=    0.0
K  Slope=  1.000
Cl Offs.=    0.0
Cl Slope=  1.000

Normal Ranges:
Units: [mmol/L]
Na:  136 -   145
K:   3.5 -   5.1
Cl:   97 -   111

QC Ranges:
Units: [mmol/L]

‘   ‘   ‘
‘   ‘   ‘
‘   ‘   ‘

Service Codes:

ROCHE 9180

ELECTROLYTE ISE

NA-K-CL

 26SEP03  09:01

HOSPITAL WEST

*CALIBR. REPORT*

*** Level 1  ***

Lot Number:1150

Na:   40 -   145
K:   1.5 -  15.0
Cl:   50 -   200

*** Level 2  ***

Lot Number:1261

Na:   40 -   145
K:   1.5 -  15.0
Cl:   50 -   200

*** Level 3  ***

Lot Number:1373

Na:   40 -   145
K:   1.5 -  15.0
Cl:   50 -   200

NOB



Roche Diagnostics

Návod k obsluze · verze 8.0 171

9180 Electrolyte Analyzer 11 Příloha
Specifikace roztoků

Specifikace roztoků

UPOZORNĚNÍ Použití neschváleného spotřebního materiálu může vést k neplatnosti záruky.

Použití spotřebního materiálu nevyrobeného společností Roche, zahrnujícího mimo jiné 
elektrody, kalibrační a čisticí roztoky, kontrolní materiál a s ním spojené příslušenství, může 
vést k poruše analyzátoru a zrušení platnosti záruky.

r Při práci s analyzátorem používejte pouze schválený spotřební materiál. Úplný seznam 
schváleného spotřebního materiálu viz Dostupné příslušenství a spotřební materiál 
(s. 174).

q Reagencie jsou schválené pouze k použití pro účely diagnostiky in vitro.

SnapPak obsahuje tyto roztoky:

o Standard A

o Standard B

o Standard C

o Referenční roztok

VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení s kontejnerem SnapPak může vést k infekci.

SnapPak obsahuje infekční odpad. Nesprávné zacházení s kontejnerem SnapPak může 
vést k přenosu patogenů z krve nebo moči.

r Při manipulaci udržujte SnapPak ve svislé poloze.

r Zamezte přímému kontaktu používáním vhodných osobních ochranných prostředků, 
například laboratorního oděvu, ochranných rukavic, ochranných brýlí, roušek a 
obličejových štítů.

r Rozlitý obsah kontejneru SnapPak ihned setřete a použijte dezinfekční prostředek.

r Pokud se obsah kontejneru SnapPak dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené 
místo umyjte mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.
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Vývojový diagram programu

Obrázek 11-4 Vývojový diagram programu
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Rozvrh údržby

q Tuto stránku lze použít jako šablonu k rozmnožení.

Obrázek 11-5 Šablona rozvrhu údržby
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Dostupné příslušenství a spotřební materiál

Dostupné příslušenství a spotřební materiál

K měření jednotlivých parametrů jsou nutné následující výrobky.

Elektrody

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ Li+

Elektroda pro měření chloridů

03110451180
X + + + +

Elektroda pro měření sodíku 

03110419180
+ X + + +

Elektroda pro měření draslíku 

03110338180
+ + X + +

Elektroda pro měření vápníku 

03110354180
+ + + X +

Elektroda pro měření lithia 

03110664180
+ + + + X

Referenční elektroda

03112306180
X X X X X

Plášť referenční elektrody

03112284180
X X X X X

Maketa elektrody(1)

03110192035

(1) Nahrazuje nepoužívanou elektrodu.

+ + + + +

Tabulka 11-1 Informace pro objednání elektrod

X Musí být nainstalován/a.

+ Maketa elektrody musí být nainstalována, aby se správně plnila měřicí komůrka.
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Roztoky

Kontrolní materiál

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ Li+

Deproteinizer

03110435180
X X X X X

Sodium Electrode Conditioner (regenerační 
roztok pro sodíkovou elektrodu)

03110362180

+ X + + +

Roztok na ředění moči

03110249180
X X X X X

Cleaning Solution

03111555180
X X X X X

SnapPak 918x

03112349180
X X X X X

SnapPak Dialysate 918x(1)

03112357182

(1) K dostání pouze v Japonsku.

X X X X X

Tabulka 11-2 Informace pro objednání elektrod

X Musí být nainstalován/a.

+ Musí být nainstalována buď maketa, nebo funkční elektroda, aby se správně 
plnila měřicí komůrka.

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ Li+

ISETROL

03112888180
O O O O O

Tabulka 11-3 Informace pro objednání kontrolního materiálu

O Možno použít.
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Příslušenství

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ Li+

Adaptér pro kapiláry

03113817035
O O O O O

Krytky pro Roche MICROSAMPLER

03112152180(1)

(1) Není k dostání v USA.

O O O O O

Papír do tiskárny

03112292018
O O O O O

Roche MICROSAMPLER PROTECT, 
nesterilní

05772494001 (200 ks)(1)

O O O O O

Roche MICROSAMPLER PROTECT, sterilní

05772583001 (50 ks)(1)
O O O O O

Roche MICROSAMPLER PROTECT, 
s příslušenstvím

05772591001(2)

(2) K dostání pouze v USA.

O O O O O

Kapiláry, ~200 μL

03113477180(1)
O O O O O

BS2 Blood Sampler

03113493035(1)
O O O O O

Kapiláry, ~115 μL

03113507035(1)
O O O O O

Krytky na kapiláry

03113647035
O O O O O

Tabulka 11-4 Informace pro objednání příslušenství

O Možno použít.
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Alkalický - Transportní plášť

Glosář 12
Alkalický  Zásaditý roztok s pH vyšším než 7.

Arteriální krev  Okysličená krev, která se nachází v 
tepnách.

Deproteinizer  Bělicí prostředek vyráběný pro 
dezinfekci povrchů analyzátoru, odstranění bílkovin a 
čištění a odmáčení pláště referenční elektrody.

Dialyzát  Při dialýze proudí kapalina s rozpuštěnými 
látkami dialyzátorem a rozpuštěné látky jsou zachyceny 
semipermeabilní membránou.

Elektrody  Průtokové elektrody s viditelným počítadlem 
vzorků.

ISETROL  Kontrolní materiál pro kontrolu kvality 
měření parametrů ISE.

Kalibrace  Proces převodu elektrického signálu 
generovaného z různých standardních roztoků 
obsažených v kontejneru SnapPak na kvantitativní 
výsledky konkrétních měřených parametrů.

Kontrola kvality  Porovnání známých cílových hodnot 
kontrolního materiálu (materiálu QC) s výsledky jeho 
měření (měření QC) z přístroje.

Maketa elektrody  Průtoková elektroda, která není 
určena k měření a slouží jako výplň neobsazeného místa.

Mechanismus jehly  Slouží k zavádění vzorků a 
nasávání tekutin z kontejneru SnapPak.

Měřicí komůrka  Slouží k měření hodnot elektrolytů 

Na+, K+, Ca2+, Cl- a Li+.

Odstavovací souprava  Slouží k proplachování 
hadiček destilovanou vodou před odstavením přístroje z 
provozu.

Pákový uzávěr  Slouží k zajištění senzorů v měřicí 
komůrce.

Peristaltická pumpa  Slouží k transportu vzorků a 
nasávaných kapalin.

Plášť referenční elektrody  Plášť referenční elektrody 
a vlastní referenční elektroda tvoří jednotku referenční 
elektrody, která zajišťuje kontakt se vzorkem.

Plazma  Vzorky plazmy se získají centrifugací 
heparinizované plné krve a oddělením buněčné složky.

Pomocné svorky  Slouží na ochranu ventilů při 
přepravě přístroje. Před uvedením přístroje do provozu 
musí být odstraněny.

Provozní kapacita vzorků  Počet vzorků za hodinu.

Referenční elektroda  Elektroda sloužící jako 
protějšek měřicích elektrod. Vytváří konstantní signál, 
což umožňuje porovnávání s napětím jiných elektrod.

Roche MICROSAMPLER PROTECT  Odběrový 
prostředek vhodný k odběru krve ke stanovení 
elektrolytů kromě lithia. Sestává se z heparinizované 
plastové kapiláry a jehly, určených k odběru arteriálních 
vzorků s nejmenší možnou traumatizací pacienta.

Senzor přítomnosti vzorku  Připojený k měřicí 
komůrce, slouží k umístění vzorku při plnění měřicí 
komůrky.

Servisní kód  Servisní kódy tvořené třemi písmeny 
zadává uživatel a slouží k provádění speciálních funkcí 
analyzátoru, například uvedení analyzátoru do 
pohotovostního režimu.

SnapPak  Kontejner SnapPak obsahuje všechny 
nasávané tekutiny a nádobu na odpadní kapalinu.

Standardy NIST  Přesná séra s certifikovanými 
očekávanými hodnotami.

Transportní plášť  Ochranné pouzdro na referenční 
elektrodu.
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