
1 2 3 

5 

 

 
 

Urisys 1100
®
  

Stručný návod k obsluze 
 
 

 Odečítání močových testovacích proužků   

  

Používejte testovací proužky 
Combur10Test UX. 

Testovací proužky Combur10Test UX 
se v Kanadě prodávají pod názvem 
Chemstrip 10 A. 

Ponořte testovací proužek krátce (na 1 
sekundu) do vzorku moči. Tahem 
dlouhé strany proužku přes okraj 
nádobky se vzorkem odstraňte 
přebytečnou moč. 

 

 

Testovací 

proužek 

neohýbejte! 

Položte testovací proužek políčky na 
tácek pro testovací proužky. nahoru 
Konec testovacího proužku je nutné 
zasunout nadoraz pod svorku. Pod 
svorkou musí být zachyceny asi 2 mm 
proužku. 

Stiskněte tlačítko START*. Po 
potvrzujícím pípnutí se zavře pojistná 
úchytka.  Zajistěte, aby byl testovací 
proužek správně umístěn ve žlábku tácku 
na testovací proužek. 

*Pokud je zapnuta funkce identifikace 
(ID) obsluhy, je nutné provést zadání ID. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Podle potřeby posuňte testovací 

proužek do správné polohy ručně. 

Je důležité, aby byl testovací proužek 

správně umístěn a aby ke stisknutí 

tlačítka START došlo 5–10 sekund po 

namočení testovacího proužku. 
 

 

 

Po dokončení měření odstraňte 

a zlikvidujte testovací proužek.  

Hadříkem nepouštějícím vlákna otřete 

veškeré zbytky moči. 

Další pokyny viz v uživatelské 

příručce. 
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  Kalibrace systému Urisys 1100                                                                     

 
 

Upozornění: Kalibrace pomocí proužku 

Control-Test M je nutná pouze tehdy, když 

chcete se systémem Urisys 1100 používat 

testovací proužky Combur10Test UX. 

Kalibrujte každých 7 dní, nebo když se na 

displeji objeví zpráva „REPEAT CALIBRATION“ 

(Opakujte kalibraci). 

1 Pokud se na displeji zobrazí „REPEAT 

CALIBRATION“ (Opakujte kalibraci), 

stiskněte levé funkční tlačítko „YES“ (ANO). 

Objeví se zpráva „START CALIBRATION“ 

(Spusťte kalibraci). 

Pokud je analyzátor Urisys 1100 v režimu 

Ready to measure (Připraven k měření), 

zvolte „Calibr.“ stisknutím levého funkčního 

tlačítka. Objeví se zpráva „START 

CALIBRATION“ (Spusťte kalibraci). 

2 Položte kalibrační proužek políčky nahoru na 

tácek pro testovací proužky. Pod svorkou 

musí být zachyceny asi 2 mm proužku. 

3 Stiskněte tlačítko START. 

4 Pokud je kalibrace platná, vytiskne se 

hlášení „CALIBRATION O.K.“ 

5 Jestliže se na displeji objeví jedno z 

následujících hlášení, postupujte dále 

podle uživatelské příručky: 
 
■ „REFERENCE PAD ERROR!“ (CHYBA 

REFERENČNÍHO POLÍČKA!) 
■ „CALIBRATION  INVALID!“ 

(NEPLATNÁ KALIBRACE!) 
■ „CALIBRATION  ERROR!“ (CHYBA 

KALIBRACE!) 

 

  Každodenní údržba                                                                                         

 
 

Jednou denně očistěte tácek pro testovací 

proužky vodou a dezinfekčním prostředkem. 

1 Vypněte přístroj. 

2 Vytáhněte tácek pro testovací proužky ven 

z přístroje. 

3 Opláchněte pod tekoucí vodou. 

4 Měkkým kartáčkem odstraňte veškeré 

krystalické usazeniny, zvláště ty, které 

znečišťují mechanismus pojistné úchytky 

nebo ozubení na spodní straně tácku pro 

testovací proužky. 

5 Otřete tácek pro testovací proužky 70% 

alkoholem nebo jiným vhodným 

dezinfekčním prostředkem. Osušte 

měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna. 

6 Nasaďte tácek. 

7 Zapněte přístroj. 

 

  Výměna papíru v tiskárně                                                                          
1 Otevřete kryt tiskárny stisknutím 

strukturované plochy přímo pod krytem 

a vyjměte starý kotouč papíru. 

2 Vložte do tiskárny nový kotouč a odviňte 

a vytáhněte papír dopředu přes okraj 

štěrbiny tiskárny. 

3 Kryt opět zavřete tak, že jej přitiskněte, aby 
slyšitelně zacvakl do správné polohy. 
Přesvědčte se, že je papír protažený 
štěrbinou tiskárny. 

Upozornění: Tištěný protokol výsledků měření 
odtrhnete přetažením papíru dopředu před ostrý 
okraj. 

 
 
 

 

  Technický servis                                                                                                  
Máte-li po přečtení příručky jakékoliv dotazy nebo potřebujete-li technickou pomoc, obraťte se na místní organizaci Roche Diagnostics. 
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