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jejího tisku správné. Společnost Roche Diagnostics si však vyhrazuje právo provést bez předcho-
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Na obalu a identifikačním štítku přístroje se můžete setkat s následujícími symboly, jejichž 
význam zde uvádíme: 

O přístrojích s možností připojení k WLAN: 

Další certifikace týkající se WLAN viz na štítku na dně bateriového prostoru a dodatek, který 
obsahuje informace o registraci WLAN.

Pozor, viz přiloženou dokumentaci. Seznamte se s poznámkami o bezpečnosti 
přístroje v návodu přiloženém k tomuto výrobku. 
Omezení teploty (Skladujte při teplotě)

Použitelné do

Výrobce

Kód série/ číslo šarže

Katalogové číslo

Globální číslo obchodní položky

Sériové číslo

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

Tento výrobek odpovídá požžadavkům evropských směrnic 98/79/ES o diagnostic-
kých zdravotnických prostředcích in vitro a 1999/5/ES o rádiových zařízeních 
a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE).
Čtěte návod k použití

Systém splňuje bezpečnostní požadavky Kanady a USA (na seznamu UL, odpovídá 
normám UL 61010A-1:02 a CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04).

Tento přístroj odpovídá Části 15 směrnic FCC a RSS-210 Industry Canada.
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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Co je nového ve vydání verze 4.0?

Tato část poskytuje přehled nejdůležitějších změn Uživa-
telské příručky z verze 3 na verzi 4. Odstraněné položky 
nebo drobné opravy nejsou uvedeny.

SW04.02 ■ Vypnutí přístroje. Viz stranu 168.

■ Byl upraven pracovní postup výměny bateriového 
bloku. Viz stranu 44.

Změny zacházení ■ Změněný seznam čisticích / dezinfekčních 
prostředků. Viz stranu 161.

■ Aktualizované skladovací a přepravní podmínky. 
Viz stranu 172.

Redakční úpravy ■ Změněné kontaktní údaje společnosti Roche 
v Austrálii. Viz stranu 175.



8

Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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1 Úvod

1.1 Před spuštěním přístroje

Účel použití Systém CoaguChek® Pro II (sestávající z přístroje 
CoaguChek Pro II a testovacích proužků řady CoaguChek) 
slouží ke stanovení PT a aPTT profesionálními zdravotníky 
v prostředí místa poskytování péče (POC).

Důležité informace o používání

Před prvním měřením si přečtěte tuto uživatelskou 
příručku i příbalové informace veškerého spotřebního 
materiálu používaného s přístrojem. 

Před prvním použitím musíte koagulometr CoaguChek 
Pro II nakonfigurovat podle svých potřeb. Viz kapitolu 3, 
Nastavení přístroje. Před zahájením práce se systémem 
si přečtěte část „Důležité bezpečnostní pokyny a další 
informace“ v této kapitole.

Dostupné parametry jsou specifické pro každou zemi. 
Aktivovat lze pouze parametry dostupné na trhu 
v příslušné zemi.

Před prvním použitím koagulometru (po prvním vložení 
bateriového bloku) musíte nejprve správně nastavit 
datum a čas, abyste mohli správně provádět měření. 
Datum a čas je nutné zkontrolovat (a podle potřeby 
upravit) po každé výměně bateriového bloku.

Uzamčení QC je standardně deaktivováno. Pro rutinní 
ověřování spolehlivosti systému doporučujeme tuto 
funkci aktivovat.
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Potřebujete-li pomoc Informace o obsluze přístroje, jednotlivých menu na 
obrazovce a provedení měření naleznete v této příručce. 

Když se na obrazovce objeví chybová hlášení, vyhledejte 
kapitolu 9, Řešení problémů.

Se všemi dotazy ohledně systému CoaguChek Pro II, 
které nejsou zodpovězeny v této příručce, se obraťte na 
zástupce společnosti Roche Diagnostics. Abyste urychlili 
řešení problémů, mějte při telefonování připravený pří-
stroj CoaguChek Pro II, jeho sériové číslo, tuto příručku 
a veškerý spotřební materiál používaný s přístrojem. 

Obecná poznámka Údaje a informace uvedené v této příručce jsou aktuální 
v době jejího vydání. Všechny podstatné změny budou 
zařazeny do příštího vydání. Při jakémkoli konfliktu infor-
mací platí příbalová informace přiložená k testovacím 
proužkům CoaguChek.

Co můžete od systému 
očekávat?

Systém CoaguChek Pro II usnadňuje měření koagulace. 
Stačí jen vložit kódový čip, zapnout koagulometr, vložit 
testovací proužek a nanést malý vzorek krve. Krev se 
smísí s reagenciemi na testovacím proužku a koagulo-
metr určí okamžik, kdy se krev srazí. Podle toho, který 
parametr je vybrán, zobrazí koagulometr výsledky při-
bližně za jednu minutu (PT), nebo za několik minut 
(aPTT). Po měření koagulometr automaticky uloží 
výsledky měření do paměti spolu s datem, časem a ID 
pacienta (a ID obsluhy, pokud je tato funkce aktivní). 

Koagulometr CoaguChek Pro II zobrazuje výsledky 
měření v jednotkách odpovídajících laboratornímu 
měření plazmy. Výsledky mohou být zobrazeny těmito 
způsoby:

■ Parametr: aPTT

– sekundy.

■ Parametr: PT

– mezinárodní normalizovaný poměr (INR),

– kombinace INR/sekundy, nebo

– kombinace INR/%Quick.
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INR je standardizované měření rychlosti srážení krve. 
Nízký INR může znamenat zvýšené riziko vzniku krevních 
sraženin, naopak zvýšený INR může znamenat zvýšené 
riziko krvácení.

Koagulometr vás pomocí ikon a pokynů na displeji krok 
za krokem provede celým měřením. Každá krabička tes-
tovacích proužků obsahuje svůj vlastní kódový čip, který 
vložíte do koagulometru. Kódový čip obsahuje specifické 
informace o testovacích proužcích příslušné šarže, jako 
např. datum exspirace a kalibrační údaje. K dostání jsou 
také volitelné kontrolní roztoky.

Koagulometr CoaguChek Pro II je možné prostřednictvím 
přenosné základní jednotky od Roche Diagnostics 
(k dostání samostatně) nebo bezdrátové komunikace 
(WLAN) připojit k systému správy dat (DMS). Přístroj 
CoaguChek Pro II podporuje výměnu dat prostřednictvím 
standardního protokolu POCT1-A. Systémy pro správu 
dat mohou přispět k rozšíření bezpečnostních funkcí 
přístroje, jako například aktivace blokování obsluhy. 
Systémy pro správu dat také mohou aktivovat přenos dat 
z nemocničního informačního systému (NIS), laborator-
ního informačního systému (LIS), nebo obou. Technické 
podrobnosti jsou uvedeny v příručkách přenosné 
základní jednotky a vašeho DMS.

Princip měření Testy CoaguChek obsahují vysušené reagencie. Ty se 
skládají z aktivátorů, peptidového substrátu a nereaktiv-
ních složek. Po nanesení vzorku na testovací proužek se 
reagencie rozpustí a aktivátory zahájí koagulační proces, 
který vede ke vzniku enzymu trombinu. Současně začne 
koagulometr měřit čas. Trombin štěpí peptidový substrát 
a generuje přitom elektrochemický signál. Tento signál je 
v závislosti na času, který uplyne do jeho prvního obje-
vení, převeden pomocí algoritmu na obvyklé jednotky 
koagulace (podle druhu testu na INR, %Quick nebo 
sekundy) a zobrazí se výsledek. 
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Obsah balení Balení CoaguChek Pro II obsahuje tyto položky:

■ Přístroj CoaguChek Pro II

■ Kryt prostoru pro baterie

■ Univerzální bateriový blok

■ Napájecí zdroj

■ Hvězdicový šroubovák

■ Uživatelská příručka (tištěná verze, není zde 
zobrazena)

■ CD ROM (obsahující PDF soubory s Uživatelskou 
příručkou v dalších jazycích, není zde zobrazen)

Hned po rozbalení zkontrolujte, zda nic nechybí a zda 
nedošlo k poškození transportem.
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1.2 Důležité bezpečnostní pokyny a další informace

Tato část vysvětluje, jakým způsobem se v příručce k sys-
tému CoaguChek Pro II uvádějí sdělení týkající se bez-
pečnosti a informace o správném zacházení se systémem. 
Čtěte tyto pasáže pozorně. 

Tyto symboly se signálními slovy jsou používány 
pro jednotlivá nebezpečí: 

Samotný bezpečnostní výstražný symbol (bez slovního 
označení) upozorňuje čtenáře na obecná rizika nebo 
odkazuje na příslušné bezpečnostní informace.

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevy-
hnete, by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevy-
hnete, by mohla mít za následek lehké nebo středně 
těžké zranění.

UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevy-
hnete, může mít za následek poškození systému.

Důležité informace, které se netýkají bezpečnosti, jsou 
uvedeny na barevném pozadí (bez symbolu). Zde nalez-
nete doplňující informace o správném použití měřícího 
přístroje a užitečné typy.
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Ilustrace v této příručce obsahují dvě různá vyobrazení 
ruky: 

Ruka bez rukavice Ruka v rukavici

Přerušovaná čára se šipkou mezi obrazovkami zna-
mená, že některé obrazovky byly v ilustracích vyne-
chány.
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Bezpečnostní informace

Kvalifikace uživatelů

Systém CoaguChek Pro II smějí obsluhovat jen vyškolení 
profesionální zdravotníci. Uživatelé musí absolvovat 
obsáhlou instruktáž o obsluze, kontrole kvality a péči 
o systém CoaguChek Pro II. 

VAROVÁNÍ

Ochrana před infekcí a krví přenášenými patogeny
Profesionální zdravotníci používající systém CoaguChek 
Pro II k provádění testů si musí být vědomi toho, že jaké-
koli předměty přicházející do styku s lidskou krví jsou 
možným zdrojem infekce. Při manipulaci se systémem 
CoaguChek Pro II nebo jeho používání musí obsluha 
dodržovat standardní bezpečnostní opatření. Všechny 
součásti tohoto systému je nutné pokládat za potenci-
álně infekční a mohou přenášet krví přenášené patogeny 
mezi pacienty navzájem a mezi pacienty a zdravotnic-
kými pracovníky. 

■ Používejte rukavice. Na každého pacienta si vezměte 
nový pár čistých rukavic.

■ Než si navléknete nový pár rukavic a provedete 
měření dalšího pacienta, důkladně si umyjte ruce 
mýdlem a vodou.

■ Pro každého pacienta používejte odběrové pero 
na jedno použití s automatickým bezpečnostním 
systémem.

■ Použité lancety a testovací proužky shromažďujte 
v pevné nádobě s víkem, určené na ostré předměty.

■ Použité testovací proužky po měření pacientů a zkou-
šek způsobilosti likvidujte podle metodik kontroly 
infekcí, platných ve vaší organizaci.

■ Dodržujte všechny platné místní zdravotní 
a bezpečnostní předpisy.



20

Likvidace systému

VAROVÁNÍ

Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 
požárem a výbuchem
■ Používejte pouze originální příslušenství Roche 

Diagnostics (kabely, napájecí jednotky, bateriové 
bloky a náhradní díly). Kabely, napájecí jednotky 
a bateriové bloky třetích stran mohou způsobit 
výbuch bateriového bloku nebo poškození přístroje.

■ Nepoužívejte uvolněné zásuvky nebo poškozené 
zdroje napájení, kabely, zástrčky nebo bateriové 
bloky.

■ Dbejte, aby nedošlo ke zkratování zdroje napájení, 
kontaktů příruční základní jednotky nebo bateriového 
bloku.

Přístroj CoaguChek Pro II, napájecí zdroj či bateriový blok 
nenechte upadnout a chraňte je před otřesy a vibracemi.

VAROVÁNÍ

Infekce z potenciálně biologicky nebezpečného 
přístroje
Se systémem CoaguChek Pro II nebo jeho součástmi je 
nutné zacházet jako s potenciálně biologicky nebezpeč-
ným odpadem. Před jejich dalším použitím, recyklací 
nebo likvidací je nutná dekontaminace (tj. kombinace 
procesů čištění a dezinfekce nebo sterilizace, případně 
obojího). 

Likvidaci systému nebo jeho součástí provádějte podle 
příslušných místních předpisů. Před dezinfekcí teplem 
vždy vyjměte bateriový blok.
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Celková péče

Bateriový blok Přístroj obsahuje nabíjecí bateriový blok, který se začne 
nabíjet, jakmile je přístroj připojen k napájecímu adaptéru 
či vložen do aktivní přenosné základní jednotky (tzn. jed-
notky připojené ke zdroji elektrického proudu). 

UPOZORNĚNÍ

Přístroj čistěte pouze doporučenými roztoky (viz 
stranu 161). Použití jiných roztoků by mohlo způsobit 
nesprávné fungování a případně i poruchu systému. 
Nenechte čisticí roztok zatékat do přístroje. Po čištění 
nebo dezinfekci zajistěte důkladné vysušení koagulo-
metru.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze bateriový blok dodávaný společností 
Roche Diagnostics, určený speciálně pro tento přístroj. 
Použití jiného typu baterií může poškodit systém.
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VAROVÁNÍ

Možná nebezpečí hrozící od bateriového bloku
Poškozené nebo nafouklé bateriové bloky se mohou 
přehřívat, vznítit nebo téct. Přístroje CoaguChek Pro II 
s poškozenými nebo nafouklými bateriovými bloky oka-
mžitě přestaňte používat a za žádných okolností je nena-
bíjejte (nevkládejte je do přenosné základní jednotky).

Přehřátí bateriového bloku může způsobit jeho vznícení 
nebo explozi.

■ Nikdy nevhazujte bateriový blok nebo přístroj do 
ohně. Nerozebírejte, nelisujte ani nepropichujte 
bateriový blok, protože by mohlo dojít k vnitřnímu 
zkratu a následnému přehřívání.

■ Nepokládejte bateriový blok nebo přístroj na 
povrch nebo dovnitř zdrojů tepla jako je mikro-
vlnná trouba, klasická trouba nebo radiátor.

■ Zamezte delšímu vystavení přímému slunečnímu 
světlu, např. když je přístroj v přenosné základní 
jednotce. Pamatujte na to při umístění přenosné 
základní jednotky.

Roztok z baterie nebo látky unikající z poškozených 
bateriových bloků mohou dráždit pokožku nebo způsobit 
popáleniny v důsledku vysokých teplot.

■ Vyhněte se kontaktu s unikající kapalinou z baterií. 
V případě náhodného kontaktu s kůží opláchněte 
kůži vodou. Jestliže se vám kapalina z baterie 
dostane do očí, vyhledejte také lékařskou pomoc.

Při zacházení s bateriovými bloky a jejich likvidaci si 
počínejte opatrně.

Extrémní teploty snižují nabíjecí kapacitu a dobu použi-
telnosti přístroje a bateriového bloku.
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Při zacházení s bateriovým blokem dodržujte tyto obecné 
bezpečnostní pokyny: 

■ Při skladování nebo likvidaci bateriového bloku 
používejte původní obaly od jeho výrobce. 

■ Vždy před vynětím bateriového bloku přístroj 
vypněte.

■ Varování Slabá baterie zobrazené na displeji pří-
stroje znamená, že je nutné co nejdříve vložit 
přístroj zpět do přenosné základní jednotky nebo 
připojit k napájecímu adaptéru k dobití.

■ Jestliže je kapacita baterie příliš slabá na další 
měření, je nutné  ihned vložit přístroj zpět 
do přenosné základní jednotky nebo připojit 
k napájecímu adaptéru. 

Likvidace použitých bateriových bloků
Bateriové bloky nedávejte do běžného domácího odpadu. 
Použité bateriové bloky zlikvidujte v souladu s místními 
platnými předpisy a pokyny a v souladu s doporučeními 
vaší organizace o likvidaci elektronického odpadu.

Před výměnou bateriového bloku uložte nebo stáhněte 
data z přístroje, abyste předešli jejich ztrátě (viz 
kapitolu 7).
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Elektromagnetické rušení Přístroj splňuje požadavky normy IEC 61326-2-6 
pro vyzařované rušení a odolnost proti rušení. 

Dotyková obrazovka

Přístroj nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetic-
kých polí, která by mohla rušit jeho správné fungování.

Elektrostatický výboj může způsobit chybnou funkci 
přístroje.

UPOZORNĚNÍ

■ K obsluze prvků na dotykové obrazovce používejte 
pouze prsty (i v rukavicích) nebo speciální pera 
určená pro dotykové obrazovky. Použití ostrých před-
mětů může vést k poškození dotykové obrazovky. 

■ Nevystavujte na delší dobu přímému slunečnímu 
světlu. Přímé sluneční světlo může omezit životnost 
a funkčnost displeje.
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Místní síť: ochrana 
před neoprávněným přístupem

■ Jestliže je tento přístroj připojen k místní síti, musí 
být tato síť chráněna před neoprávněným přístu-
pem. Zejména nesmí být přímo připojena k žádné 
jiné síti nebo internetu. Zákazníci nesou odpověd-
nost za bezpečnost svých místních sítí a zvláště za 
jejich zabezpečení před škodlivým softwarem a 
útoky. Tato ochrana může zahrnovat opatření, jako 
je např. firewall, která zařízení oddělí od nekontro-
lovaných sítí, i opatření, která zajistí, že připojená síť 
neobsahuje škodlivý kód.

■ Jestliže používáte vlastní systém správy dat, zajis-
těte, aby byla citlivá data přenášená přes rozhraní 
POCT1-A chráněná pomocí vhodných bezpečnost-
ních opatření.

■ Zajistěte ochranu přístroje před fyzickým přístupem 
neoprávněných osob a odcizením.

■ V přístroji, DMS a v síti nepoužívejte sdílené uživa-
telské účty nebo účty obsluhy.

■ Ať již při bezdrátovém připojení nebo při připojení 
kabelem používejte pro uživatele či obsluhu 
v přístroji, v DMS a v síti silná hesla. Při správě 
hesel dodržujte pokyny vlastní organizace (jsou-li 
k dispozici) nebo postupujte podle pravidel pro 
silná hesla, viz níže „Vlastnosti silných hesel“.



26

Kabelové připojení k síti Používá-li se k připojení tohoto měřicího přístroje pře-
nosná základní jednotka dodávaná společností Roche 
Diagnostics, musí být zabezpečena proti neoprávněnému 
přístupu pomocí správy silných hesel. Dodržujte zásady 
správy hesel platné na vašem pracovišti, pokud jsou 
k dispozici, nebo se řiďte následujícími pravidly:

Vlastnosti silných hesel 

■ Hesla by neměla obsahovat názvy účtu uživatele 
nebo části jména uživatele delší než dva po sobě 
jdoucí znaky.

■ Hesla by měla mít alespoň osm znaků.

■ Hesly by měla obsahovat znaky z těchto tří 
kategorií:

– Anglická velká písmena (A až Z).

– Anglická malá písmena (a až z).

– Číselné znaky (0 až 9).

Příklady slabých hesel 

■ uhxwze11 neobsahuje velké písmeno.

■ UHXW13SF neobsahuje malé písmeno.

■ uxxxxx7F obsahuje čtyřikrát stejný znak.

■ x12useridF obsahuje část řetězce ID uživatele 
delší než čtyři znaky.
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Bezdrátové připojení Jestliže je přístroj vybaven funkcí WLAN:
Bezdrátové připojení umožňuje odesílání dat (výsledků 
měření, ID pacientů, ID obsluhy atd.) z přístroje do sys-
tému pro správu dat, aniž by bylo nutné přístroj vracet do 
přenosné základní jednotky. Tuto funkci musí nakonfigu-
rovat správce systému. Dodržujte směrnice o používání 
připojení k bezdrátové místní síti vaší organizace. Popis 
možností připojení přístroje CoaguChek Pro II k místním 
bezdrátovým sítím (WLAN, Wi-Fi) viz přílohu C.1.

Informace o expozici 
radiofrekvenčnímu záření

Vysvětlivky: 

■ „FCC“ je zkratka „Federal Communications Commi-
ssion“ (Federální komise pro komunikace) (USA). 

■ „RF“ je zkratka „radiofrekvence“.
■ „RSS“ je zkratka „Radio Standards Specification“ 

(Specifikace norem pro rádiová zařízení) (Kanada).
■ „WLAN“ je zkratka „Wireless Local Area Network“.
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Průmyslové, vědecké a lékařské radiofrekvence (ISM) 
mohou zahrnovat emise z mikrovlnných trub, topidel 
a jiných nekomunikačních zařízení. I když zařízení tohoto 
typu obvykle nepředstavují hrozbu rušení, protože mají 
nízký výkon, je případně možné, že některé průmyslové 
systémy s vysokým výkonem mohou znemožnit komu-
nikační funkci WLAN. Proto proveďte místní šetření 
a analýzu rušení v celém spektru pomocí spektrálního 
analyzátoru a hledejte signály, které by nejen mohly být 
v kmitočtovém rozmezí zamýšlené sítě WLAN, ale mohly 
by mít i blízký nebo stejný kmitočet a způsobovat rušení.

Společnost Roche Diagnostics podporuje průmyslové 
normy pro bezdrátové sítě a doporučuje používat výrobky 
s certifikací Wi-Fi. V rámci této certifikace se zkouší, zda 
výrobky odpovídají průmyslovým normám 802.11 pro 
základní připojitelnost, zabezpečení, autentizaci, kvalitu 
provozu (QoS), interoperabilitu a spolehlivost. Logo Wi-Fi 
CERTIFIED je zárukou, že tento výrobek otestovala Wi-Fi 
Alliance v mnoha konfiguracích a s různými vzorky okol-
ních zařízení, aby zaručila kompatibilitu s jinými zaříze-
ními s označením Wi-Fi CERTIFIED, která fungují ve 
stejném kmitočtovém pásmu. Síť nezávislých zkušebních 
laboratoří Wi-Fi Alliance pomocí programů zkoušení inte-
roperability zaručuje, že bezdrátová zařízení budou spolu-
pracovat a podporovat bezpečná přípojení.
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Systém CoaguChek Pro II odpovídá limitům FCC pro 
expozici záření v nekontrolovaném prostředí. Toto zaří-
zení by mělo být instalováno a provozováno s dodržením 
minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován 
společně s jinou anténou nebo vysílačem. 

Změny či úpravy tohoto zařízení výslovně neschválené 
společností Roche Diagnostics mohou vést ke zrušení 
platnosti povolení FCC k provozu tohoto zařízení.

Tento přístroj odpovídá Části 15 směrnic FCC a RSS-210 
Industry Canada. Jeho provoz je možný při splnění 
následujících dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení

a

(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení 
včetně takového, které může způsobit nežádoucí provozní 
chování.
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Systém CoaguChek Pro II splňuje požadavky na emise 
a odolnost popsané v normě IEC 61326-2-6. Byl 
konstruován a zkoušen podle CISPR 11, třídy B.

Toto zařízení bylo zkoušeno a shledáno vyhovujícím 
limitům pro digitální zařízení třídy B ve shodě s Částí 15 
Směrnic FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajišťo-
valy rozumnou míru ochrany před škodlivým rušením při 
instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, 
používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a 
pokud není instalováno a používáno podle návodu, může 
způsobovat škodlivé rušení radiokomunikací. Není však 
zaručeno, že se u konkrétní instalace neobjeví rušení. 
Způsobuje-li tento přístroj nežádoucí rušení příjmu roz-
hlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit jeho 
vypnutím a opětným zapnutím, doporučujeme uživateli, 
aby se pokusil rušení odstranit jedním či několika 
následujícími opatřeními:

■ Otočením nebo přemístěním rušené antény.

■ Zvětšením oddělovací vzdálenosti mezi zařízením 
a přijímačem.

■ Připojením zařízení k jinému obvodu, než ke 
kterému je připojen přijímač.

■ Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV 
technikem.

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě 
ICES-003. 
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Provozní podmínky Abyste zajistili správné fungování přístroje, dodržujte 
následující pokyny: 

■ Přístroj používejte pouze při teplotě mezi 12 °C 
a 32 °C (54 °F až 90 °F).

■ Přístroj používejte pouze při relativní vlhkosti 
od 10 % do 85 % (bez kondenzace). 

■ Jestliže používáte přístroj s napájecím adaptérem, 
používejte jen napětí 100 V až 240 V (± 10%), 
50/60 Hz. 

■ Při měření položte přístroj na rovný povrch chrá-
něný před vibracemi nebo jej držte v ruce tak, aby 
byl zhruba ve vodorovné poloze.

Kontrola kvality Přístroj je vybaven několika funkcemi kontroly kvality:

■ Kontrola elektronických součástí a funkcí 
při každém zapnutí přístroje.

■ Kontrola teploty testovacího proužku v průběhu 
měření.

■ Kontrola data exspirace a informací o šarži testo-
vacího proužku podle údajů z kódového čipu.

■ Vestavěná kontrola kvality u jednotlivých testo-
vacích proužků.

Roche Diagnostics nabízí volitelný kapalný kontrolní 
materiál pro systém CoaguChek Pro II. Tyto kontroly jsou 
určeny k tomu, aby pomohly splnit požadavky předpisů 
platných pro vaši organizaci.
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1.3 Přehled součástí přístroje 

C

D F

H IG J

B A

E

E
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A Dotyková obrazovka
Ukazuje výsledky měření, informace, 
ikony a výsledky vyvolané z paměti. 
K provedení volby stačí lehce se 
dotknout tlačítka.

B Tlačítko vypínače
Stiskem tohoto tlačítka se přístroj 
zapíná nebo vypíná.

C Kryt vodítka testovacího proužku
Po odstranění krytu můžete vyčistit 
vodítko proužků (pokud dojde 
k znečistění, např., krví).

D Vodítko testovacího proužku
Sem zasouvejte testovací proužek.

E Snímač čárových kódů 
Integrovaný snímač čárových kódů 
může načítat ID obsluhy, pacientů 
a vzorků QC do přístroje. 

F Kryt prostoru pro baterii
Po jeho odstranění vložte bateriového 
bloku.

G Nabíjecí kontakty
Slouží jako přívod napájení nebo k dobí-
jení bateriového bloku, když je přístroj 
uložen v přenosné základní jednotce 
(volitelné). 

H Štěrbina pro kódový čip 
(zde s kódovým čipem)
Sem vkládejte kódový čip.

I Konektor pro napájecí adaptér
Sem zapojte konektor napájecího 
adaptéru.

J Infračervené rozhraní 
(překryto poloprůhledným krytem) 
Umožňuje datovou komunikaci. 
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1.4 Přehled tlačítek a ikon

Tato tabulka ukazuje tlačítka a ikony, které se objevují 
během normálního provozu přístroje, spolu s vysvětlením 
jejich významu. Chybová hlášení s popisem příslušných 
ikon jsou uvedena v samostatné kapitole. Viz „Řešení 
problémů“ od strany 165. 

Tlačítko/ikona Význam
Přejít do hlavního menu 

OK; uložit nastavení 

Zrušit; odmítnout nastavení

Návrat (na předchozí menu)

Snížení/zvýšení zobrazené hodnoty.
Posun v seznamech, které jsou příliš dlouhé a nemohou se zobrazit 
celé najednou.
Neaktivní tlačítko:
Hodnotu nelze dále snižovat či zvyšovat, nebo:
Bylo dosaženo konce seznamu v daném směru.
Seznam testů určitého pacienta

Tisk po naměření výsledku nebo z paměti

Zobrazit výsledek měření v podobě QR kódu

Přidat komentář

Obsluha musí vyčkat, než přístroj dokončí probíhající akci.

Vložte testovací proužek.

Odstraňte testovací proužek.
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Naneste vzorek (na displeji se odpočítává zbývající čas pro nanesení 
vzorku).

Naneste kapalný kontrolní vzorek (QC) (na displeji se odpočítává 
zbývající čas pro nanesení vzorku).

Vložte kódový čip testovacího proužku.

Vložte kódový čip QC.

Úspěšně dokončena automatická kontrola kvality.

Výsledky jsou uvedeny jako procentní hodnota Quickova testu.

Výsledky jsou uvedeny v sekundách.

Výsledky jsou uvedeny v INR jednotkách.

Výsledek ve zvolených jednotkách je vyšší než rozsah měření.

Výsledek ve zvolených jednotkách je nižší než rozsah měření.

Kontrola kvality: Výsledek je nad horní hranicí předepsaného rozmezí.

Kontrola kvality: Výsledek je pod dolní hranicí předepsaného rozmezí.

Stav baterie:

■ Když je bateriový blok plně nabitý, všechny segmenty svítí.
■ Během vybíjení bateriového bloku jednotlivé segmenty postupně 

mizí
■ Když zůstane poslední segment, ikona se zbarví červeně.
■ Když zmizí poslední segment, může se stát, že nebudete moci 

dokončit měření. Dobijte přístroj co nejdříve.
Provoz s adaptérem zdroje napájení

Doba mezi půlnocí a polednem (ve 12-hodinovém formátu)

Doba mezi polednem a půlnocí (ve 12-hodinovém formátu) 

Tlačítko/ikona Význam

QC

QC
%Q

SEC

INR

am

pm
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Následující ikony se mohou objevit, pokud používáte 
přístroj společně se systémem správy dat (DMS). 

Teplota místnosti nebo přístroje je mimo přípustné rozmezí.

Kryt vodítka testovacího proužku je otevřený.

Označuje hlášení stavu (viz: Kapitola 9, Řešení problémů)

Označuje chybové hlášení nebo varování (viz: Kapitola 9, Řešení 
problémů)

Uzamčení, jeden či více parametrů je uzamčen.

Tlačítko/ikona Význam

QC!

Tlačítko/ikona Význam
Komunikace probíhá pomocí infračerveného rozhraní

■ Jestliže se objeví ve stavovém řádku: Komunikace probíhá pomocí 
WLAN.

■ Jestliže se objeví na tlačítku Test pacienta: spojení zamčeno, 
možné jen STAT stanovení.

Čeká se na požadavek OTS.

Je nutné čištění/dezinfekce.

Výsledek pacienta je mimo normální rozmezí pacientů.
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1.5 Napájecí zdroj

Přístroj CoaguChek Pro II funguje výlučně s dobíjecím 
bateriovým blokem. Bateriový blok vkládejte vždy, i když 
používáte napájecí adaptér. Zajistíte tak plynulý provoz 
a předejdete ztrátě nastavení data a času v případě 
výpadku elektřiny. 

Pro úsporu energie je přístroj CoaguChek Pro II vybaven 
funkcí automatického vypínání (auto-off). Standardní 
nastavení je 5 minut nečinnosti (např. bez dotyků na 
obrazovce). Funkci auto vyp (automatické vypínání) 
můžete přizpůsobit volbou nastavení (viz „Automatické 
vypnutí“ na straně 69).

Než se přístroj sám vypne, automaticky uloží všechny 
výsledky do paměti. 

Napájecí adaptér slouží pouze k dobíjení bateriového 
bloku. Není určen k přivádění energie pro přímý provoz 
přístroje.
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Při používání baterií přístroj neustále zobrazuje stav jejich 
nabití. 

Koagulometr uchovává výsledky v paměti, i když v něm 
není vložen bateriový blok. Zachována zůstávají též 
všechna nastavení kromě data a času.

Při výměně bateriového bloku musíte nový bateriový 
blok vložit do 10 minut od vyjmutí starého. Jinak budete 
možná muset znovu zadat datum a čas.

Použité bateriové bloky likvidujte ekologicky podle 
příslušných místních předpisů a směrnic. Viz „Infekce 
z potenciálně biologicky nebezpečného přístroje“ na 
straně 20. 

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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2 Uvedení přístroje do provozu

Před prvním použitím přístroje proveďte následující kroky: 

1 Nainstalujte bateriový blok.

2 Připojte napájecí adaptér a dobijte bateriový blok. 

3 Nastavte aktuální datum a čas.

4 Upravte si nastavení přístroje (jazyk, jednotky 
měření, správu uživatelů, má-li být používána, atd.)
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2.1 Instalace nebo výměna bateriového bloku 

Při dodání není v přístroji CoaguChek Pro II nainstalován 
bateriový blok. Pokud není bateriový blok nainstalován, 
přístroj není možné používat. 

Nepoužívané bateriové bloky časem ztrácejí energii a 
před použitím je nutné je nabít. Po nainstalování nového 
bateriového bloku nechte přístroj před měřením nabíjet 
nejméně 4 hodiny, a nejlépe přes noc. 

Kdykoli je přístroj vložen na aktivní přenosnou základní 
jednotku nebo napájen pomocí napájecího adaptéru, 
zobrazuje se ikona . Tato ikona ukazuje, že napá-
jení je k dispozici a přístroj je možné v případě potřeby 
nabít. Proces nabíjení okamžitě zahájíte uvedením pří-
stroje do režimu standby stisknutím tlačítka vypínače 
přibližně na 1 sekundu. 

Zajistěte, aby během instalace a počátečního nastavení 
bylo udržováno povolené teplotní rozmezí pro dobíjení 
bateriového bloku (12–32 °C nebo 54–90 °F).

Bateriový blok vyměňte přibližně do 10 minut, aby 
zůstala zachována nastavení data a času. Po uplynutí 
této doby budete možná muset datum a čas zadat 
znovu. Bateriový blok vyměňujte pouze v režimu vypnutí, 
viz strany 44 a 168.
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Instalace bateriového bloku 1 Pomocí hvězdicového šroubováku obsaženého 
v balení (nebo jiného vhodného hvězdicového 
šroubováku, např. Torx® velikosti T5), povolte 
šrouby na krytu bateriového prostoru tak, aby 
vyčnívaly asi o 4–5 mm.
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2 Vezměte bateriový blok do ruky a uchopte palcem 
a ukazovákem dráty. 

3 Připojte zástrčku konektoru do zdířky. 

4 Umístěte bateriový blok do vyhrazeného prostoru 
podle výše uvedeného vyobrazení. 

Aby byl bateriový blok dobře usazen, vždy zarovnejte 
výstupky na bateriového bloku s výstupky uvnitř 
prostoru bateriového bloku.
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5 Zakryjte bateriový prostor krytem. Dbejte, aby 

– spojovací dráty nebyly přiskřípnuté mezi přístroj 
a kryt.

– výčnělek na krytu prostoru pro baterii zapadal 
do odpovídající drážky na okraji prostoru pro 
baterie.

6 Jemně utáhněte všechny čtyři šroubky 
(neutahujte příliš). 
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Po vložení nového bateriového bloku se přístroj automa-
ticky zapne.

■ Na displeji se zobrazí logo Roche. Jestliže se přístroj 
sám nezapne, je možné, že je bateriový blok vybitý. 
Připojte nejméně na 30 minut napájecí adaptér, 
po té jej odpojte a znovu zkuste přístroj zapnout. 
Pokud se zapne, nabíjí se bateriový blok správně.

■ V krátké době by se měla objevit úvodní obrazovka.

■ V případě, že přístroj byl bez proudu příliš dlouhou 
dobu, zobrazí se dialogové okno nastavení data 
a času, kde je musíte znovu zadat. 

■ Objeví se obrazovky pro zadání data a času.

7 Nastavte datum a čas. Po zadání správných údajů 
potvrďte každou obrazovku tlačítkem . 

Po instalaci nového bateriového bloku nechte přístroj 
před měřením alespoň 4 hodiny nabíjet. 

Vyjmutí bateriového bloku Pokud je již nainstalován bateriový blok, přesvědčte se, že 
je přístroj vypnutý, abyste předešli jeho poškození nebo 
ztrátě dat.

1 Koagulometr vypnete tak, že odpojíte napájecí 
zdroj, stisknete  asi na 5 sekund vypínač 
a uvolníte jej, jakmile se zobrazí logo Roche 
a přístroj zapípá. 

2 Položte přístroj na rovnou plochu čelní stranou 
dolů.

Datum

Měsíc: 5

Den: 29

Rok: 2017
09:15

29.05.2017

Čas

Minuta: 59

Hodina: 9

AM PM

09:15

29.05.2017

Pokud tlačítko přidržíte stisknuté příliš dlouho, spustí 
se asi po 12 sekundách reset přístroje (viz stranu 169) 
a dojde ke ztrátě nastaveného data a času.
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3 Pomocí hvězdicového šroubováku obsaženého 
v balení (nebo jiného vhodného hvězdicového 
šroubováku, např. Torx® velikosti T5) odstraňte 
čtyři šrouby přidržující kryt bateriového prostoru.

4 Z přístroje odstraňte kryt bateriového prostoru. 
Nyní vidíte bateriový blok, který je konektorem 
připojený k přístroji.

5 Opatrně bateriový blok zvedněte a odpojte 
konektor. 

Likvidace použitých bateriových bloků
Bateriové bloky nedávejte do běžného domácího odpadu. 
Použité bateriové bloky zlikvidujte v souladu s místními 
platnými předpisy a pokyny a v souladu s doporučeními 
vaší organizace o likvidaci elektronického odpadu.
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2.2 Zapnutí a vypnutí přístroje

1 Položte měřicí přístroj na rovnou plochu bez otřesů 
nebo ho držte v ruce, aby byl přibližně ve vodorovné 
pozici. 

2 Zapněte přístroj stisknutím tlačítka .

3 Přístroj po použití vypnete stisknutím tlačítka  
na dobu cca 1 sekundy.

Kontrola verze softwaru

Po zobrazení loga Roche koagulometr krátce ukáže obra-
zovku Inic („inicializace“). Zde můžete ověřit, kterou verzi 
softwaru váš přístroj právě používá. (Vyobrazená ukázka 
obrazovky Inic slouží pouze jako ilustrace. Váš přístroj 
může ukazovat jiná čísla verzí). 

Aktuální verzi softwaru můžete také zkontrolovat v menu 
Diagnostika (viz stranu 100). 

Přístroj můžete zapnout také přímo zasunutím proužku, 
připojením napájecího adaptéru nebo vložením 
do základny. 

Inic

04.00.00

CoaguChek®
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3 Nastavení přístroje

Poznámka k vyobrazení prvků 
obrazovky v této příručce

Tlačítka jsou výzvy na obrazovce, jejichž stisk vyvolává 
určitou akci. Názvy všech tlačítek jsou uvedeny buď jako 
tučný text, nebo jako ikona použitá na tlačítku (např. , 
které znamená OK) 

Jiné prvky na obrazovce (například názvy menu) jsou 
napsané kurzívou. Tyto prvky obrazovky nejsou aktivní. 

Jakoukoli zobrazenou funkci můžete otevřít stiskem 
(nebo klepnutím) prstu (nebo speciálního pera pro tento 
účel) na příslušné tlačítko. „Klepněte“ znamená: Dotkněte 
se tlačítka a poté oddalte prst od obrazovky. Další obra-
zovka se objeví, jakmile oddálíte prst. 

Jestliže přístroj nepřejde automaticky do režimu Nastavení 
(např. po výměně bateriového bloku), můžete si otevřít 
Menu nastavení z Hlavního menu.

Pokud nenastavíte datum a čas (po prvním zapnutí 
přístroje, nebo protože z přístroje byl déle než 10 minut 
vyjmutý bateriový blok), nemůžete provádět měření. 
V tomto případě se přístroj po zapnutí rovnou přepne 
do režimu Nastavení, kde musíte zadat datum a čas 
(viz stranu 60 a následující). 

Po nastavení data a času se přístroj automaticky pře-
sune na obrazovku Hlavní menu, kde můžete zahájit 
měření nebo zadávat další nastavení. 
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1 Dotykem na Setup otevřete nastavení přístroje.

2 Vyberte si příslušnou skupinu nastavení (viz Souhrn 
nastavení v následující části).

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017
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3.1 Souhrn nastavení 

Níže uvedený diagram ukazuje rozdělení jednotlivých 
částí nastavení přístroje, které jsou přístupné.

Nastavení

Obrazovka

Volby

Nastavení ID

Nastavení QC

Konfi gurace 
parametrů

Uzamčení

Zvuk. 
signalizace

Obsluha

Kontrast

Rozmezí QC

Seřadit

Admin.

Datum / časPotvrzení 
výsledku

Výběr 
parametrůAuto vyp

Volba jazyka

Skenovat 
materiál QC

Připojení

Pacient

Diagnostika

Software

Obecné Hardware

Využití paměti

Nast. bezdrát.
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* Standardní nastavení jsou označena hvězdičkou (*).

Skupina Podskupina Nastavení Hodnoty *

Obrazovka Kontrast 0 – 10 (5 *)
Konfigurace 
parametrů

Jednotky výsledků PT INR *
INR/SEC
INR/%Q

Aktivace parametru PT *
PT, aPTT

Potvrzení výsledku Aktivovat
Deaktivovat *

Volba jazyka Dansk
Deutsch
English *
Español
Français
Italiano
Nederlands
Norsk
Português
Suomi
Svenska

Datum/Čas Datum 01/01/2015 *
Čas 12:00 am *
Formáty data DD.MM.RRRR (01.01.2015)

MM/DD/RRRR (01/01/2015) *
RRRR-MM-DD (2015-01-01)

Formáty času 24hodinový formát (24h)
12hodinový formát (12h) 
s označením am/pm 
(dopoledne/odpoledne) *
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* Standardní nastavení jsou označena hvězdičkou (*).

Skupina Podskupina Nastavení Hodnoty *

Volby Seřadit Datum/Čas *
ID pacienta 
Jméno pacienta

Zvuk. signalizace Zvuk. signalizace Vyp
Nízká
Střední *
Vysoká

Zvuk kliknutí Vyp *
Zap

Auto vyp [minut] Vyp
1 … (5*) … 10 
15
20
25
30
40
50
60

Připojení Vyp *
Počítač
Tiskárna
Počítač/tiskárna

QR kód Vyp *
Zap

Výběr parametrů Aktivovat 
Deaktivovat *

Nastavení ID Admin. (Administrátor) Blank (vyp) *
Obsluha (Seznam obsluhy je volitelný) Neaktivní * 

Aktivní
Pacient Ne *

Volitelné
Povinné
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* Standardní nastavení jsou označena hvězdičkou (*). 

Skupina Podskupina Nastavení Hodnoty *

Nastavení QC Rozmezí QC PT Výchozí rozmezí *
Vlastní rozmezíaPTT

Uzamčení Uzamčení obsluhy 
(jen když je u volby 
Obsluha nastaveno 
Aktivní a je k dispozici 
seznam uživatelů)

Vyp *
Týdně
Měsíčně
Každé 3 měsíce
Každých 6 měsíců
Ročně
Počet hladin

Uzamčení QC Nový kód (ano/ne)
Plánované

– Ne*
– Denně
– Týdně
– Měsíčně

Počet hodin
Počet proužků
Pro každou volbu vyjma „Ne“:

– Počet hladin (1/2)
Konfig. STAT testu Aktivovat

Deaktivovat *
Množství

Skenování 
materiálu QC

Volitelné *
Pouze sken

Diagnostika Obecné
Software
Hardware
Využití paměti
Nast. bezdrát.
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3.2 Nastavení Obrazovka

Oblast nastavení Obrazovka nabízí volby změny 
zobrazení. 

Kontrast Menu Kontrast slouží k přizpůsobení displeje světelným 
podmínkám prostředí a k usnadnění čtení. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Obrazovka se dotkněte tlačítka Kontrast. 

4 Dotykovými tlačítky  nebo  změňte kontrast 
v rozmezí 0 až 10.

■ Kontrast „0“ znamená, že obrazovka je velmi tmavá.

■ Kontrast „10“ znamená, že obrazovka je velmi 
světlá.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Pokud je tlačítko zešedlé, znamená to, že funkce není 
dostupná.

Kontrast

Kontrast (0-10):

5

09:15

29.05.2017
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Konfigurace parametrů V menu Konfigurace parametrů můžete nastavit jednotku 
pro zobrazování výsledků měření PT a aktivovat další 
parametry měřené přístrojem. 

Jednotky výsledků PT Pomocí tohoto nastavení vyberete jednotku (jednotky), ve 
kterých se bude zobrazovat výsledek. Toto nastavení se 
týká pouze výsledků měření PT. Bez ohledu na nastavení 
zvolená pro pro PT je aPTT je vždy vyjádřeno 
v sekundách. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Obrazovka se dotkněte tlačítka 
Konfigurace parametrů.

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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4 V menu Konfig. parametrů se dotkněte tlačítka 
Jednotky výsledků PT.

Aktuálně nastavená měrná jednotka je zvýrazněna (bílým 
písmem na modrém pozadí). Můžete nastavit:

■ INR

■ INR a sekundy

■ INR a hodnota Quick v %

5 Zvolte požadovanou měrnou jednotku příslušným 
dotykovým tlačítkem. Vše volba bude zvýrazněna.

6 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Jednotky PT

INR

INR/SEC

INR/%Q

09:15

29.05.2017

Konfi g. param.

Jednotky výsledků PT

Aktivace parametru

09:15

29.05.2017
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Aktivace parametru V přístroji lze aktivovat další měřené parametry. K tomu 
potřebujete mít po ruce příslušné testovací proužky 
CoaguChek s odpovídajícím kódovým čipem. 

Jako volitelnou možnost lze aktivovat tento parametr:

■ aPTT 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Obrazovka se dotkněte tlačítka 
Konfigurace parametrů.

Dostupné parametry jsou specifické pro každou zemi. 
Aktivovat lze pouze parametry dostupné na trhu 
v příslušné zemi.

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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4 V menu Konfig. parametrů se dotkněte tlačítka 
Aktivace parametru.

5 Vložte kódový čip z nového balení testovacích 
proužků. Nový parametr bude aktivován.

6 Dotykovým tlačítkem  potvrďte příslušné infor-
mační hlášení. Displej se automaticky vrátí na menu 
Konfig. parametrů .

Pokud je tlačítko Aktivace parametru zobrazeno šedě, 
byly v tomto přístroji již aktivovány všechny dostupné 
parametry.

Parametr, kteří již byl v přístroji aktivován, zůstává 
aktivovaný i po provedení aktualizace softwaru.

Konfi g. param.

Jednotky výsledků PT

Aktivace parametru

09:15

29.05.2017

Aktiv. param.

Aktivujte nový parametr vložením 
jeho kódového čipu.

09:15

29.05.2017
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Potvrzení výsledku V některých případech může být užitečné, aby obsluha 
potvrdila platnost výsledků. Pomocí tohoto nastavení 
bude přístroj vyzývat obsluhu k potvrzení výsledků 
každého měření. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Obrazovka se dotkněte tlačítka Potvrzení 
výsledku.

4 Dotkněte se tlačítka Aktivovat, nebo Deaktivovat. 
Vše volba bude zvýrazněna.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Potvrzení výsledku

Deaktivovat

Aktivovat

09:15

29.05.2017
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Volba jazyka V této části nastavení se volí jazyk přístroje. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Screen (Obrazovka) se dotkněte tlačítka 
Language Selection (Volba jazyka).

Aktuálně nastavený jazyk je zvýrazněn (bílým písmem na 
modrém pozadí). Můžete nastavit:

■ Dansk

■ Deutsch

■ English

■ Español

■ Français

■ Italiano

■ Nederlands

■ Norsk

■ Português

■ Suomi

■ Svenska

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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4 Dotykovými tlačítky  nebo  zobrazíte zvolený 
jazyk na obrazovce. 

Jestliže se zobrazí pouze obrys šipky , znamená 
to, že jste na začátku nebo na konci seznamu.

5 Požadovaný jazyk zvolíte tak, že se dotknete pří-
slušného tlačítka. Vše volba bude zvýrazněna.

6 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Nastavení data Při prvním zapnutí přístroje (nebo po dlouhé době bez 
napájení) se jako první automaticky objeví pole pro 
zadání data. Datum (a čas) je nutné zadat, aby bylo 
možné přístroj dále používat. Je-li úprava data zapotřebí 
později, přejděte do Menu Nastavení a zvolte požadované 
menu. 

Jazyk

Deutsch

English

Español

Dansk

Français

09:15

29.05.2017

Formáty zobrazení u položek Datum a Čas se nastavují 
volbami v menu Formát (viz stranu 63). Možnosti volby 
v nabídkách Datum a Čas se mohou lišit podle zvole-
ných formátů. Můžete si vybrat jeden z těchto formátů 
zobrazení:

■ Datum: Den.Měsíc.Rok, např. 29.05.2015 
■ Datum: Měsíc/Den/Rok, např. 05/29/2015 
■ Datum: Rok-Měsíc-Den, např. 2015-05-29 
■ Čas: 24H nebo12H
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1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Obrazovka se dotkněte tlačítka 
Datum/Čas.

4 V menu Datum/čas se dotkněte tlačítka Nastavit 
datum.

5 Dotkovými tlačítky  a  nastavte rok, měsíc 
a den.

6 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Když se toto menu automaticky objeví po zapnutí pří-
stroje, musíte se dotknout tlačítka , abyste dokončili 
prvotní nastavení data.

7 Dotykovým tlačítkem  se vrátíte do menu 
Obrazovka.

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Datum/Čas

Formát

Nastavit čas

Nastavit datum

09:15

29.05.2017

Datum

Měsíc: 5

Den: 29

Rok: 2017
09:15

29.05.2017
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Nastavení času Při prvním zapnutí přístroje (nebo po dlouhé době bez 
napájení) se tato nabídka nastavení, Čas, objeví automa-
ticky po nastavení data. Je-li úprava času zapotřebí poz-
ději, přejděte do Menu Nastavení a zvolte požadované 
menu. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Obrazovka se dotkněte tlačítka 
Datum/Čas.

4 V menu Datum/čas se dotkněte tlačítka Nastavit 
čas.

5 Dotykovými tlačítky  a  nastavte hodiny a pak 
minuty.

6 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Když se toto menu automaticky objeví po zapnutí pří-
stroje, musíte se dotknout tlačítka , abyste dokončili 
prvotní nastavení času.

7 Dotykovým tlačítkem  se vrátíte do menu 
Obrazovka.

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Datum/Čas

Formát

Nastavit čas

Nastavit datum

09:15

29.05.2017

Čas

Minuta: 59

Hodina: 9

AM PM

09:15

29.05.2017
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Nastavení možností zobrazení 
data a času

Vyberte si upřednostňovaný formát zobrazení data 
a času. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Obrazovka.

3 V menu Obrazovka se dotkněte tlačítka 
Datum/Čas.

4 V menu Datum/čas se dotkněte tlačítka Formát.

Aktuální nastavení jsou zvýrazněna. Můžete si vybrat 
jeden z těchto formátů zobrazení:

■ Datum: DD.MM.YYYY (Den.Měsíc.Rok), 
např. 29.05.2015 

■ Datum: MM/DD/YYYY (Měsíc/Den/Rok), 
např. 05/29/2015 

■ Datum: YYYY-MM-DD (Rok-Měsíc-Den), 
např., 2015-05-29 

■ Čas: 24H nebo12H

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Obrazovka

Volba jazyka

Potvrzení výsledku

Datum / čas

Konfi gurace parametrů

Kontrast

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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5 Dotkněte se tlačítka s požadovaným formátem 
zobrazení data a času. Vše volba bude zvýrazněna.

6 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

7 Dotykovým tlačítkem  se vrátíte do menu 
Obrazovka. 

Datum/Čas

Formát

Nastavit čas

Nastavit datum

09:15

29.05.2017

Formát

Datum: DD.MM.RRRR

MM/DD/RRRR

RRRR-MM-DD

Čas: 24h 12h

09:15

29.05.2017
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3.3 Nastavení v menu Volby 

Seřadit Volba Seřadit určuje pořadí, v němž se v koagulometru 
CoaguChek Pro II zobrazují naměřené a uložené výsledky 
při použití paměťové funkce Prohlížení výsledků. Uložené 
výsledky můžete zobrazit chronologicky podle data 
a času, nebo podle osob na základě ID pacientů. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Volby.

3 V menu Volby se dotkněte tlačítka Seřadit.

Volby

Auto vyp

Připojení

Zvuk. signalizace

Seřadit

Výběr parametrů

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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Aktuální nastavení je zvýrazněno. Můžete si vybrat 
z následujících možností řazení podle těchto parametrů:

■ Datum/čas

■ ID pacienta

■ Jméno pacienta

4 Zvolte požadovanou možnost řazení Seřadit podle 
příslušným tlačítkem. Vše volba bude zvýrazněna. 

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Volba řazení Jméno pacienta je k dispozici pouze při 
používání seznamu pacientů. Seznamy pacientů lze 
vytvořit pouze pomocí systému správy dat. Další 
podrobnosti viz „Zacházení s daty“ od strany 149.

Seřadit

Datum / čas

ID pacienta

Seřadit podle:

Jméno pacienta

09:15

29.05.2017
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Zvuková signalizace Přístroj CoaguChek Pro II může informace zobrazit vizu-
álně a na zvláštní okolnosti vás upozornit zvukovou signa-
lizací. Přístroj vždy zapípá při zapnutí. Je-li aktivována 
funkce Zvuková signalizace, přístroj upozorňuje zvukovým 
signálem na tyto události: 

■ zjištění přítomnosti testovacího proužku,

■ dokončení předehřátí proužku, kdy musíte nanést 
vzorek,

■ zjištění přítomnosti vzorku,

■ dokončení měření a zobrazení výsledků (dlouhé 
pípnutí),

■ objevení chyby (tři krátká pípnutí),

■ připojení externího napájecího adaptéru, když je 
přístroj zapnutý,

■ vložení přístroje do základny,

■ načtení čárového kódu.

Můžete také aktivovat funkci Zvuk kliknutí. Je-li aktivo-
vána funkce Zvuk kliknutí, přístroj krátce klikne pokaždé, 
když se uživatel dotkne tlačítka, což usnadňuje zadávání 
informací.

Doporučujeme nechat zvukovou signalizaci stále 
zapnutou.
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1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje.

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Volby.

3 V menu Volby se dotkněte tlačítka Zvuk. 
signalizace.

Aktuální nastavení je zvýrazněno. Můžete si vybrat 
z následujících možností:

Pro funkci Zvuková signalizace

■ Vyp

■ Nízká

■ Střední

■ Vysoká

Pro Zvuk kliknutí

■ Zap

■ Vyp

4 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením 
funkce Zvuk. signalizace, a potom tlačítka s poža-
dovaným nastavením funkce Zvuk kliknutí. Obě 
volby budou nyní zvýrazněny.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Volby

Auto vyp

Připojení

Zvuk. signalizace

Seřadit

Výběr parametrů

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Zvuk. signalizace

Zvuk kliknutí:
Zap Vyp

Nízká

Střední

Vysoká

Vyp

09:15

29.05.2017
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Automatické vypnutí Přístroj CoaguChek Pro II můžete nastavit tak, aby se po 
určité době nečinnosti (kdy nebyla stisknuta žádná tla-
čítka nebo prováděna měření) automaticky sám vypnul. 
Pomocí této možnosti ušetříte energii a prodloužíte život-
nost bateriového bloku. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Volby.

3 V menu Volby se dotkněte tlačítka Auto vyp.

Volby

Auto vyp

Připojení

Zvuk. signalizace

Seřadit

Výběr parametrů

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Když je přístroj připojen k napájecímu adaptéru nebo 
přenosné základní jednotce, funkce Auto vyp se proje-
vuje odlišným způsobem:

Přístroj se vypne po 10 minutách, během nichž uživatel 
nezahájí nějakou akci, a to bez ohledu na zvolené 
nastavení
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Můžete si vybrat z následujících možností:

■ Vyp (přístroj se nikdy sám nevypne)

■ Doba, do které se přístroj sám vypne:
1…10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 minut

4 Tlačítkem  nebo  vyberte požadovaný čas 
v minutách nebo funkci vypněte.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Auto vyp

5

Minuty:

09:15

29.05.2017
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Připojení V menu Připojení můžete nakonfigurovat výměnu dat 
s externími zařízeními. Přístroj může být připojen 

■ pouze k počítači (DMS), nebo

■ pouze k tiskárně, nebo 

■ k počítači (DMS) i tiskárně.

Kromě k tomuto přímému datovému výstupu je možné 
výsledky testů převést do kódů QR, které je možné skeno-
vat pro použití v jiných aplikacích. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Volby.

3 V menu Volby se dotkněte tlačítka Připojení.

Volby

Auto vyp

Připojení

Zvuk. signalizace

Seřadit

Výběr parametrů

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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QR kód 4 V menu Připojení se dotkněte tlačítka QR kód. 

5 Dotykovým tlačítkem Zap aktivujete, nebo stiskem 
Vyp deaktivujete zobrazení QR kódů. Vše volba 
bude zvýrazněna.

Jestliže jste tuto funkci zapnuli, zvolte styl zobrazovaných 
QR kódů:

■ Prostý text
Tuto možnost použijte pro skenování výsledku 
do aplikace na PC (např. elektronický lékařský 
záznam). K tomu budete potřebovat externí 2D 
snímač čárových kódů, který bude připojen k PC. 
Po naskenování se výsledky měření a další meta-
infomace (např. datum, čas, poznámky) objeví ve 
formě prostého textu ve vaší aplikaci v počítači. 

■ Kódovaná data
Tuto možnost používejte při skenování výsledků 
do chytrého telefonu, tabletu nebo aplikace na PC.

■ Přenos URL
Tuto možnost použijte pro nahrání výsledku do 
webové služby (např. elektronický lékařský záznam, 
software pro léčbu koagulace atd.). Pro tuto 
možnost je nutné nastavit další parametry (URL, 
šifrovací klíč). 

Ujistěte se, že vaše vybavení pro čtení QR kódů (čtečka 
QR kódů, operační systém, aplikace na zpracování 
textu) je vhodná pro váš jazyk. V opačném případě může 
dojít k neočekávanému chování přijímacího zařízení 
(PC, mobilní zařízení).

Připojení

Tiskárna

Počítač

Vyp

QR kód

Počítač/tiskárna

09:15

29.05.2017

QR kód
Ukázat QR kód:

Zap Vyp

Prostý text

Kódovaná data

Přenos URL

09:15

29.05.2017
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6 Podle zamýšleného způsobu použití dat se dotkněte 
tlačítka Prostý text, Kódovaná data nebo 
Přenos URL. Vše volba bude zvýrazněna.

Jestliže jste zvolili Přenos URL, tlačítko  bude aktivní. 
Pomocí tohoto tlačítka nastavíte další parametry.

7 Dotykovým tlačítkem  otevřete nabídku 
Přenos URL. 

8 Dotkněte se tlačítka URL a zadejte URL, kam 
budou data výsledků načítána (poznámka: URL 
dostanete od svého specializovaného poskytova-
tele této služby).

■ Pomocí  přepnete na zadávání čísel.

■ Pomocí  přepnete zpět na zadávání textu.

■ Pomocí  se můžete vrátit zpět a opravit chybu.

9 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

K tomu, aby bylo možné používat tuto funkci, jsou pro 
možnosti Kódovaná data a Přenos URL nutné speciali-
zované programy nebo aplikace. Jste-li zákazník nebo 
poskytovatel IT třetí strany a chcete použít tuto funkci, 
požádejte o další informace svého místního zástupce 
společnosti Roche Diagnostics.

QR kód
Ukázat QR kód:

Zap Vyp

Prostý text

Kódovaná data

Přenos URL

09:15

29.05.2017
Přenos URL

URL

Šifrovací klíč

09:15

29.05.2017

URL

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z . / 123

09:15 123

ABC
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10 Dotykovým tlačítkem Šifrovací klíč zobrazíte 
nabídku Šifrovací klíč.

V nabídce Šifrovací klíč se zobrazují dva typy informací, 
které jsou nutné pro identifikaci a dešifrování přenese-
ných výsledků měření. Tyto informace potřebuje IT 
systém, do kterého se výsledky testů přenáší pomocí 
definované URL. 

■ Klíč
Tato klávesa je automaticky generována přístrojem 
a je nutná k dešifrování informací z QR kódu.

■ Sériové č.
Sériové číslo přístroje je nutné k mapování výsledků 
testů na klíč šifrování. 

Po stisku dotykového tlačítka Nový přístroj vygene-
ruje nový šifrovací klíč.

11 Dvojím stisknutím dotykového tlačítka  se 
vrátíte do menu QR kód.

12 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku. 

Před prvním použitím metody přenosu pomocí URL si 
musíte tyto informace vyměnit se specializovaným 
poskytovatelem této služby. Kvůli výměně těchto infor-
mací kontaktujte svého specializovaného poskytovatele 
služby.

Přenos URL

URL

Šifrovací klíč

09:15

29.05.2017

Šifrovací klíč

Upozornění: Šifrovací klíč a 
sériové číslo jsou potřebné k 
dešifrování QR kódu z tohoto 
přístroje. Zajistěte, aby byly 
dostupné v cílovém systému.

09:15

29.05.2017

Klíč:
JD5G29F6U8V2WC4L

Sériové č.:
UQ85464711
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Počítač Koagulometr CoaguChek Pro II je možné připojit k počí-
tači nebo hostitelskému systému s vhodným softwarem 
(tj. musí být nainstalován systém správy dat – DMS). 
Aby bylo možné použít tuto funkci připojení, potřebujete 
volitelnou přenosnou základní jednotku nebo přístroj 
musí být nakonfigurován pro bezdrátovou komunikaci 
(viz přílohu C). Jestliže není nakonfigurovaná bezdrátová 
komunikace, spojení se navazuje ve dvou krocích. 

■ Přístroj se připojí k přenosné základní jednotce 
přes infračervené rozhraní.

■ Přenosná základní jednotka se připojuje buď k 
jednomu samostatnému počítači (prostřednictvím 
USB), nebo k síti / hostitelskému systému (pro-
střednictvím ethernetu).

Tuto funkci lze aktivovat zvolením možnosti Počítač nebo 
Počítač/tiskárna. Pokud chcete aktivovat obě funkce 
najednou, vyberte možnost Počítač/tiskárna. Možnost 
Počítač nebo Počítač/tiskárna (je-li aktivována) můžete 
používat společně s DMS k vytvoření:

■ seznamů uživatelů nebo 

■ seznamů pacientů (seznamů pacientů, jimž bude 
provedeno měření).

Tím odstraníte nutnost ručního zadávání těchto údajů. 
Navíc můžete převádět výsledky testů uložené v přístroji 
do jiných zařízení k archivaci či dalšímu hodnocení. Volba 
Počítač nebo Počítač/tiskárna řídí schopnost přístroje 
komunikovat s počítačem či sítí, tiskárnou, nebo obojím.

13 Dotkněte se tlačítka Počítač nebo Počítač/
tiskárna. Vše volba bude zvýrazněna.

14 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku. 

Rozšířené funkce pro práci s daty závisejí na možnos-
tech konkrétního používaného systému pro správu dat 
(DMS) a mohou se lišit.

Připojení

Tiskárna

Počítač

Vyp

QR kód

Počítač/tiskárna

09:15

29.05.2017
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Tiskárna Koagulometr CoaguChek Pro II je také možné přímo 
připojit k tiskárně. Tuto funkci lze aktivovat zvolením 
možnosti Tiskárna nebo Počítač/tiskárna. Pokud chcete 
aktivovat obě funkce najednou, vyberte možnost Počítač/
tiskárna. K použití funkce tisku potřebujete volitelnou 
infračervenou tiskárnu. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Volby.

3 V menu Volby se dotkněte tlačítka Připojení.

4 Dotkněte se tlačítka Tiskárna nebo Počítač/
tiskárna. Vše volba bude zvýrazněna.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku. 

Zahájení tisku:

■ Namiřte přístroj na IR port tiskárny.

■ Na libovolné obrazovce měření nebo paměti se 
dotkněte . 

Volby

Auto vyp

Připojení

Zvuk. signalizace

Seřadit

Výběr parametrů

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Ikona tiskárny se objeví pouze tehdy, je-li funkce 
tiskárny aktivována. Jinak se nezobrazí.

Pokud s přístrojem pracujete v jiném než anglickém 
jazyce: Kromě informací, které jste sami zadali – jako ID 
a jméno pacienta, ID obsluhy – bude tištěný výstup 
v angličtině. (Viz „Volba jazyka“ na straně 59.) 

Připojení

Tiskárna

Počítač

Vyp

QR kód

Počítač/tiskárna

09:15

29.05.2017

Paměť
P-ID: PID01

Kód: 184

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

Upozorněn lékař
Nemoc

Cestování

21%Q

28.05.2017 11:31

09:15

29.05.2017
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Výběr parametrů Při provádění měření lze přístroj nastavit tak, aby měl uži-
vatel možnost na obrazovce zvolit měřený parametr, který 
se má použít. Jinak přístroj určí měřený parametr načte-
ním informací (čárového kódu) z vloženého testovacího 
proužku. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka Volby.

3 V menu Volby se dotkněte tlačítka Výběr 
parametrů. 

4 Dotykovým tlačítkem Aktivovat nastavte, aby se 
před každým objevila obrazovka pro výběr parame-
trů, nebo dotykovým tlačítkem Deaktivovat nechte 
měřené parametry určovat načtením informací 
z testovacího proužku.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn.

Tlačítko Výběr parametrů je k dispozici, pouze pokud 
byl v daném přístroji pro měření aktivován více než 
jeden parametr (viz stranu 56).

Volby

Auto vyp

Připojení

Zvuk. signalizace

Seřadit

Výběr parametrů

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Výběr param.

Aktivovat

Deaktivovat

09:15

29.05.2017
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3.4 Nastavení ID

Pomocí menu Nastavení ID vstoupíte do nastavení pro 
správu uživatelů a správu pacientů. Tato nastavení jsou 
volitelná a standardně jsou vypnuta / neaktivní; koagulo-
metr je možné používat bez nich. 

V přístroji se používají tři typy identifikace: 

■ Správce systému: Správce systému, Admin. 
(administrátor) má zvláštní oprávnění ke vstupu 
do určitých nastavení koagulometru a je jediný, 
kdo může tato nastavení otevírat a měnit. K použití 
přístroje CoaguChek Pro II není nutné aktivovat 
identifikaci Admin. Mohla by však být žádoucí nebo 
nutná v závislosti na platných předpisech a místu 
použití. 

■ Obsluha: Každé osobě, která přístroj používá k 
provádění měření, je přiřazeno ID obsluhy. Jestliže 
chcete používat ID obsluhy, máte několik možností:

– Pomocí ID obsluhy můžete omezit používání pří-
stroje tak, aby bylo povoleno pouze kvalifikovaným 
pracovníkům nebo předem definovaným skupinám 
uživatelů. V tomto případě je nutné do přístroje pře-
nést externě vytvořený seznam uživatelů, který vám 
při přihlášení umožní zvolit ID obsluhy. Další 
podrobnosti viz „Zacházení s daty“ od strany 149. 

– ID obsluhy můžete používat pouze pro informační 
účely, k přiřazení uložených výsledků k uživatelům, 
kteří provedli měření. V tomto případě lze ID 
obsluhy zadávat do přístroje přímo (pomocí kláves-
nice nebo snímačem), ať už je či není k dispozici 
seznam uživatelů.
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■ Pacient: ID pacienta je přiřazeno každé osobě, 
u které jsou zaznamenány výsledky měření. 
Můžete buďto:

– blokovat zadávání jedinečných ID pacienta (v tomto 
případě je každý test jednoduše očíslován v pořadí),

– umožnit jedinečné ID pacienta jako volitelné, nebo 

– požadovat jedinečné ID pacienta pro každý test. 
Do přístroje lze také přenést externě vytvořené 
seznamy pacientů, což vám umožní z těchto 
seznamů vybírat ID pacientů pro měření. Další 
podrobnosti viz „Zacházení s daty“ od strany 149.

ID obsluhy lze zvolit ze seznamu (jestliže je k dispozici) či 
načíst pomocí snímače čárových kódů na přední straně 
přístroje. Pokud byla vytvořena hesla, musí se zadávat 
pomocí klávesnice na obrazovce. ID pacientů lze zadat 
pomocí klávesnice na obrazovce nebo snímače čárových 
kódů na boční straně přístroje. Další informace o práci 
čárovými kódy ID obsluhy a pacientů viz „Zacházení s 
daty“ od strany 149.

Tlačítka v menu Nastavení ID ukazují, jaké je aktuální 
nastavení (toto je jen příklad, na vašem přístroji může 
obrazovka vypadat jinak):

■ Přítomnost tlačítka Admin. znamená, že funkce je 
dostupná, ale není aktivní (nebylo přiděleno heslo 
pro administrátora / supervizora systému).

■ Přítomnost tlačítka Obsluha znamená, že přihlá-
šení obsluhy je dostupné, ale není aktivováno.

■ Když je zvýrazněno tlačítko Pacient (tzn. má modré 
pozadí), znamená to, že funkce je dostupná a akti-
vována (buď volbou Volitelné nebo Povinné). 

Nastavení ID

Pacient

Obsluha

Admin.

09:15

29.05.2017
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Správce systému (Admin.) Při standardním nastavení není přístroj chráněn pomocí 
ID administrátora, Admin. a všichni uživatelé mají přístup 
ke všem volbám nastavení. Pokud nastavíte ID admini-
strátora – Admin., budou následující oblasti nastavení 
automaticky vyhrazeny pouze pro správce neboli admini-
strátora / supervizora systému (tj. osobu, která zná heslo). 

■ Obrazovka: Konfigurace parametrů, Potvrzení 
výsledku, Datum/Čas 

■ Volby: Připojení (k počítači nebo tiskárně)

■ Nastavení ID (celá oblast)

■ Nastavení QC (celá oblast)

■ Diagnostika: Software, Hardware, Paměť, 
Nast. bezdrát. 

Pokud ID Admin. nebylo dosud nastaveno: 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje.

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení ID.

3 V menu Nastavení ID se dotkněte tlačítka Admin.

Po zadání ID Admin. bude nadále nutné zadávat toto ID 
vždy před provedením změn kteréhokoli z výše uvede-
ných nastavení. ID Admin. je také nutné zadat před 
vymazáním nebo provedením změny ID Admin. jako 
takového. Zapomenete-li administrátorské ID Admin, 
obraťte se na nejbližší zastoupení společnosti Roche.

Nastavení ID

Pacient

Obsluha

Admin.

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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4 Pomocí klávesnice, která se objeví na obrazovce, 
zadejte ID Admin. podle svého výběru. ID může 
obsahovat až 20 znaků. 

5 Pomocí  přepnete na zadávání čísel.

6 Pomocí  přepnete zpět na zadávání textu.

7 Pomocí  se můžete vrátit zpět a opravit chybu.

8 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

9 Znovu zadejte ID Admin. (na obrazovce se automa-
ticky znovu objeví klávesnice), abyste potvrdili první 
zadání.

10 Uložte toto zadání dotykovým tlačítkem  (ID 
Admin. je nyní nastaveno), nebo tlačítkem  
opusťte toto menu, ID Admin. nebude nastaveno 
a zůstane tedy neaktivní.

Displej se automaticky vrátí zpět do menu Nastavení ID. 
Jakmile opustíte Menu Nastavení, výše uvedené oblasti 
nastavení (viz stranu 80) bude moci nadále upravovat 
pouze administrátor po zadání ID.

Dávejte dobrý pozor na tlačítka, která stisknete, protože 
znaky nejsou na obrazovce vidět. Namísto nich se zob-
razují hvězdičky (jako při zadávání hesla do počítače).

Admin.

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15

Admin.

0

|
1 2 3 4

5 6 7 8 9

ABC

09:15

Opakujte ID

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15

123

ABC
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Změna stávajícího administrátorského ID Admin.: 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje.

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení ID.

3 Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte aktuální 
ID Admin…

Zobrazí se menu Nastavení ID. Tlačítko Admin. je zvýraz-
něno, což znamená, že ID Admin. je aktivní.

4 Dotkněte se tlačítka Admin. 

5 Pomocí klávesnice, která se objeví na obrazovce, 
zadejte (a potvrďte) nové heslo Admin. podle svého 
výběru.

Admin.

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15
Nastavení ID

Pacient

Obsluha

Admin.

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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Deaktivace stávajícího ID Admin.: 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje.

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení ID.

3 Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte aktuální 
ID Admin…

Zobrazí se menu Nastavení ID. Tlačítko Admin. je zvýraz-
něno, což znamená, že ID Admin. je aktivní.

4 Dotkněte se tlačítka Admin. 

5 Neprodleně dotykovým tlačítkem  zavřete 
klávesnici na obrazovce bez zadání hesla.

ID Admin. se tak vymaže a tedy deaktivuje. Tlačítko 
Admin. již nebude zvýrazněné. 

Admin.

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15
Nastavení ID

Pacient

Obsluha

Admin.

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Nastavení ID

Pacient

Obsluha

Admin.

09:15

29.05.2017

Admin.

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15
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ID obsluhy 

Při standardním nastavení není přihlášení obsluhy aktivo-
váno. Přihlášení obsluhy můžete v koagulometru aktivovat 
nebo deaktivovat. Je-li aktivováno, obsluha se musí při-
hlásit, a teprve potom se zobrazí Hlavní menu a bude 
možné provádět měření. 

Aktivace přihlášení obsluhy: 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení ID. 

3 V menu Nastavení ID stiskněte Obsluha.

4 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením 
přihlášení obsluhy. Vaše volba bude zvýrazněna.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Pokud chcete vytvořit seznam ID obsluhy, ze kterého se 
bude volit obsluhující pracovník, budete potřebovat 
další software (systém správy dat) a přenosnou základní 
jednotku (další podrobnosti viz „Zacházení s daty“, od 
strany 149). 

Nastavení ID

Pacient

Obsluha

Admin.

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

ID obsluhy

Neaktivní

Aktivní

09:15

29.05.2017
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ID pacienta 

Při standardním nastavení je u volby ID pacienta nasta-
veno Ne. To znamená, že každému měření je přiřazeno 
pouze pořadové číslo. Můžete však nastavit, aby zadání 
ID pacienta bylo povinné nebo volitelné. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení ID. 

3 V menu Nastavení ID se dotkněte tlačítka Pacient.

Můžete si vybrat z následujících možností:

■ Ne (testům jsou čísla přidělována automaticky)

■ Volitelné (automatické číslování nebo 
seznam/sken/ruční zadání)

■ Povinné (seznam/sken/ruční zadání)

4 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením. 
Vaše volba bude zvýrazněna.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn.

Zvolíte-li Ne, jsou nastavení hotova. Zvolíte-li Volitelné 
a Povinné, pokračujte výběrem formátu zadání. 

Pokud chcete vytvořit seznam ID pacientů, ze kterého 
se bude volit odebíraný pacient, budete potřebovat další 
software (systém správy dat) a přenosnou základní 
jednotku (viz stranu 149). 

Nastavení ID

Pacient

Obsluha

Admin.

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

ID pacienta

Ne

Volitelné

Povinné

09:15

29.05.2017
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6 Vyberte vstupní formát pro ID pacienta.

Můžete si vybrat z následujících možností:

■ Alfanumerické 
Zadáváte libovolnou kombinaci písmen a čísel, 
např. „J.NOVAK 3378“.

■ Numerické 
Zadáváte jen čísla, např. „3387“.

■ Min. délka 
Zadáváte minimální počet znaků (1 … 20), které 
ID pacienta musí obsahovat.

■ Max. délka 
Zadáváte maximální počet znaků (1 … 20), které 
ID pacienta může obsahovat.

7 Dotkněte se tlačítka s požadovaným formátem 
ID pacienta. Vaše volba bude zvýrazněna.

8 Dotykovým tlačítkem  nebo  nastavíte 
požadovaný počet znaků (délku).

9 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku. 

ID pacienta

Max. délka:

Numerické

Alfanumerické

20

Min. délka:

1

09:15

29.05.2017
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3.5 Nastavení QC

Menu Nastavení QC obsahuje volby povinné kontroly 
kvality, prováděné uživatelem měřením kontrolních roz-
toků v určených intervalech. Poskytuje také možnost 
úpravy kontrolního rozmezí (rozmezí QC) podle platných 
lokálních předpisů. 

Rozmezí QC 

Nabízí dvě možnosti:
■ Výchozí rozmezí: Přístroj zobrazí rozmezí QC 

zadané společností Roche v kódovém čipu. 

■ Vlastní rozmezí: Volba Vlastní rozmezí umožňuje 
uživateli definovat vlastní rozmezí QC v rámci 
výchozího rozmezí.

Uzamčení (Uzamčení QC a Uzamčení obsluhy) 

V případě nesprávného provedení kontroly kvality pomocí 
kontrolního roztoku nebo naměření výsledku neodpoví-
dajícího cílovému rozsahu hodnot dojde k zablokování 
dalšího používání přístroje. Funkci Uzamčení je možno 
nastavit také individuálně pro jednotlivé uživatele.

Aby bylo možné koagulometr znovu použít k měření 
(ať už prováděnému daným uživatelem, nebo obecně), 
je nutné úspěšně provést kontrolu kvality pomocí 
kontrolního roztoku.

Skenování materiálu QC

Snímač čárových kódů přístroje CoaguChek Pro II lze 
používat ke skenování čárových kódů z lahviček s kont-
rolním materiálem. U této funkce lze nastavit Volitelné 
nebo Pouze sken. Pokud je nastavena volba Pouze sken, 
nebude mít uživatel možnost manuálně vybrat číslo šarže 
QC ze seznamu.

Volba nastavení Uzamčení obsluhy je k dispozici pouze 
tehdy, jsou-li v koagulometru uloženy seznamy obsluhy 
vytvořené v systému správy dat (DMS) a je-li aktivováno 
přihlášení obsluhy. Tyto seznamy jsou dostupné pouze 
ve spojení se systémem správy dat. Další podrobnosti 
viz „Zacházení s daty“ od strany 149.
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Rozmezí QC Rozmezí přípustných hodnot kontrolních roztoků lze 
upravit tak, aby odpovídalo místním pokynům. Funkce 
Rozmezí QC vám umožňuje individuálně zúžit standardní 
rozmezí pro každý měřený parametr. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení QC.

3 V menu Nastavení QC se dotkněte tlačítka 
Rozmezí QC.

4 V menu Rozmezí QC stiskněte tlačítko testu, 
u kterého chcete definovat nastavení.

Můžete si vybrat z následujících možností:

■ Výchozí rozmezí (Přístroj zvolí a zobrazí rozmezí 
uložené v kódovém čipu. Nezobrazí se žádná cílová 
hodnota.)

■ Vlastní rozmezí (Pomocí této volby lze upravit 
přípustnou procentní odchylku od cílové hodnoty. 
Kromě toho si můžete vybrat, zda u výsledku kont-
rolního měření bude nebo nebude zobrazována 
cílová hodnota.) 

5 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením. 
Vaše volba bude zvýrazněna.

Nastavení QC

Uzamčení

Skenovat materiál QC

Rozmezí QC

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Rozmezí QC

aPTT

PT

09:15

29.05.2017

Rozmezí QC

Vlastní rozmezí

Výchozí rozmezí

Par: aPTT

09:15

29.05.2017
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■ Pokud jste zvolili Výchozí rozmezí, dotykovým 
tlačítkem  toto nastavení uložíte, nebo tlačítkem 

 opustíte toto menu bez uložení změn.

■ Pokud jste zvolili Vlastní rozmezí, dotykovým 
tlačítkem  zvolíte pokračování k odpovídajícím 
nastavením, nebo tlačítkem  opustíte toto menu 
bez uložení změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Zvolíte-li Vlastní rozmezí, otevře se obrazovka 
Rozmezí QC a nabídne tyto možnosti: 

■ Zobrazit cílovou hodnotu (zap/vyp),

■ Odchylka od cílové hodnoty (procentní hodnota). 
Viz stranu 88. 

Cílová hodnota kontrolních roztoků vždy pochází 
z informací uložených v kódovém čipu. Pokud jste 
zvolili Vlastní rozmezí, můžete nyní zvolit přípustnou 
odchylku od cílové hodnoty v rozmezí od 0 do 22.5 % 
(na obrázku 11.5 %).

Poznámka: U měřeného parametru PT se procentní 
odchylka vždy určuje pomocí hodnot INR. I když máte 
v nastavení aktivováno % Quick, přístroj vždy 
vypočítává odchylku z hodnot INR; toto rozmezí pak 
v dalším kroku převede na hodnotu % Quick. Protože 
mezi hodnotami vyjádřenými jako INR a jako % Quicka 
není lineární korelace, může se výsledek v případě, 
že procentní odchylku (v příkladu 11.5 %) vypočtete 
pomocí cílové hodnoty % Quicka, lišit od výsledku vypo-
čteného přístrojem pomocí cílové hodnoty INR.

Rozmezí QC

Vlastní rozmezí

Výchozí rozmezí

Par: aPTT

09:15

29.05.2017

Rozmezí QC

Odchylka od 
cílové hodnoty

Zobrazit cílovou 
hodnotu Zap Vyp

11.5 %

09:15

29.05.2017
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6 Dotkněte se Zap (u výsledku měření se bude zob-
razovat cílová hodnota), nebo Vyp (cílová hodnota 
se nebude zobrazovat). Vše volba bude zvýrazněna.

7 Pomocí šipek nastavte přípustnou procentní 
odchylku od cílové hodnoty.

Pomocí šipek vlevo upravte číslo před desetinnou tečkou. 
Pomocí šipek vpravo upravte číslo za desetinnou tečkou.

8 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Na displeji se automaticky znovu objeví obra-
zovka Nastavení QC.

Vlastní rozmezí a Cílová hodnota (jsou-li nastaveny 
jako Zap) se objeví v řádku pod výsledkem kontroly 
na obrazovkách QC test a Paměť QC.

Na obrazovce vlevo je u volby Zobrazit cílovou hodnotu 
nastaveno Vyp: Pod výsledkem kontroly se zobrazuje jen 
vlastní rozmezí.

Na obrazovce vpravo je u volby Zobrazit cílovou hodnotu 
nastaveno Zap: Zobrazuje se vlastní rozmezí i cílová hod-
nota. Cílová hodnota (zde: 2.9) je uvedena před vlastním 
rozmezím. 

Rozmezí QC

Odchylka od 
cílové hodnoty

Zobrazit cílovou 
hodnotu Zap Vyp

11.5 %

09:15

29.05.2017

QC test

3.0 INR

QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 2

(2.6 - 3.2 INR)
16 %Q

(16 - 20 %Q)

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:15

QC test

3.0 INR

QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 2

(2.9, 2.6 - 3.2 INR)
16 %Q

(17, 16 - 20 %Q)

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:15
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Uzamčení QC (kontrolou kvality) Funkce Uzamčení QC zajišťuje, aby byla pravidelně pro-
váděna volitelná kontrolní měření. Tato funkce však nezá-
visí na uživateli. Tuto volbu byste měli použít, pokud 
při práci nepoužíváte seznamy uživatelů. 

Funkce Uzamčení obsluhy a Uzamčení QC lze použít 
i současně. Kromě definování časových intervalů nebo 
počtů měření lze funkci Uzamčení QC využít také k 
určení, že při použití nové šarže testovacích proužků bude 
nutné provést kontrolní měření (Nový kód). 

Uzamčení QC je standardně deaktivováno. Pro rutinní 
ověřování spolehlivosti systému doporučujeme tuto 
funkci aktivovat.

Spouštěče uzamčení jsou nastaveny jednou a platí pro 
všechny parametry. Události (časové intervaly, počty), 
které vyvolají uzamčení, jsou počítány samostatně pro 
každý parametr.
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1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení QC.

3 V menu Nastavení QC se dotkněte tlačítka 
Uzamčení.

4 V menu Uzamčení se dotkněte tlačítka 
Uzamčení QC.

5 Vyberte si způsob spouštění měření kontroly kvality, 
buď podle šarže nebo času či počtu proužků.

Nastavení QC

Uzamčení

Skenovat materiál QC

Rozmezí QC

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Uzamčení

Uzamčení obsluhy

Uzamčení QC

Konfi g. STAT testu

09:15

29.05.2017
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Můžete si vybrat z následujících možností:

■ Nový kód Ano/Ne (vždy při použití nové šarže 
testovacích proužků).

Obecné intervaly jsou:

■ Ne

■ Denně

■ Týdně

■ Měsíčně

■ Počet hodin

■ Počet proužků

6 Dotkněte se tlačítka zvolené možnosti spouštění 
při změně šarže.

7 Dotykovým tlačítkem  nebo  vyberte vhodnou 
možnost z nabízených intervalů.

Časové intervaly (Denně, Týdně, Měsíčně) začínají vždy 
v 00:00 (o půlnoci) každého dne, každého pondělí nebo 
každého prvního dne v měsíci.

Uzamčení QC
Nový kód

Ano Ne

Denně

Týdně

Měsíčně

Ne

09:15

29.05.2017

Uzamčení QC
Nový kód

Ano Ne

Měsíčně

Počet hodin

Počet proužků

Týdně

09:15

29.05.2017
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8 Zvolte požadovaný interval příslušným dotykovým 
tlačítkem. Vaše volba bude zvýrazněna.

9 Dotykovým tlačítkem  zvolíte pokračování, nebo 
tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení změn.

10 Jestliže zvolíte možnost Počet hodin nebo Počet 
proužků, zadejte nyní příslušný počet.

11 Dotykovým tlačítkem  zvolíte pokračování, nebo 
tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení změn.

12 Pro všechny volby vyjma Ne platí, že musíte zadat 
počet hladin kontroly kvality, které je nutné změřit.

13 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku. 

Uzamčení QC
Nový kód

Ano Ne

Měsíčně

Počet hodin

Počet proužků

Týdně

09:15

29.05.2017

Uzamčení QC

450

Počet proužků (1-999):

09:15

29.05.2017

Uzamčení QC

1 hladina

2 hladiny

Počet hladin

09:15

29.05.2017
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Uzamčení obsluhy Volitelnou kontrolu kvality pomocí kontrolních roztoků lze 
využít k ověřování, zda uživatel provádí měření přístrojem 
CoaguChek Pro II správně. 

Funkce Uzamčení obsluhy určuje uživatele vyznačeného 
v seznamu, který bude pravidelně provádět kontrolu 
kvality. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení QC.

3 V menu Nastavení QC se dotkněte tlačítka 
Uzamčení. 

4 V menu Uzamčení se dotkněte tlačítka Uzamčení 
obsluhy. Pokud je toto tlačítko neaktivní (šedé), 
znamená to, že nebyli nastaveni žádní uživatelé 
nebo byla deaktivována volba ID obsluhy. 

Nastavení QC

Uzamčení

Skenovat materiál QC

Rozmezí QC

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Uzamčení

Uzamčení obsluhy

Uzamčení QC

Konfi g. STAT testu

09:15

29.05.2017

Volba nastavení Uzamčení obsluhy je k dispozici pouze 
tehdy, jsou-li v systému správy dat vytvořeny seznamy 
uživatelů. Další podrobnosti viz „Zacházení s daty“ od 
strany 149. Nepracujete-li se systémem správy dat 
(DMS), je k dispozici pouze funkce Uzamčení QC 
(viz „Uzamčení QC (kontrolou kvality)“ na straně 91).
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5 Vyberte si interval, po jehož uplynutí musí být 
provedena povinná měření kontroly kvality.

Můžete si vybrat z následujících možností:

■ Ne (deaktivováno)

■ Týdně 

■ Měsíčně 

■ Každé 3 měsíce nebo Každých 6 měsíců

■ Ročně 

6 Dotykovými tlačítky  a  zobrazte na obrazovce 
požadovaný interval.

7 Zvolte požadovaný interval příslušným dotykovým 
tlačítkem. Vaše volba bude zvýrazněna.

8 Dotykovým tlačítkem  zvolíte pokračování, nebo 
tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení změn.

9 Pro všechny volby vyjma Ne platí, že musíte zadat 
počet hladin kontroly kvality, které je nutné změřit.

10 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn. Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Uzamčení obsl.

Týdně

Měsíčně

Každé 3 měsíce

Ne

Každých 6 měsíců

09:15

29.05.2017

Uzamčení obsl.

Měsíčně

Každé 3 měsíce

Každých 6 měsíců

Týdně

Ročně

09:15

29.05.2017

Uzamčení obsl. 09:15

1 hladina

2 hladiny

Počet hladin

29.05.2017
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Konfigurace STAT testu Kontrola kvality zajišťuje neustálá kvalitní a přesná 
měření. V naléhavých situacích však může být nutné 
neodkladné provedení měření. Abyste obešli aktivní 
funkci uzamčení1, můžete povolit možnost STAT testy 
(STAT = Short TurnAround Time) nebo „statim“. 

Můžete nastavit počet měření (nanejvýš devět), která 
budou povolena po uzamčení. Po dosažení povoleného 
počtu STAT testů nebudou další měření možná, dokud 
úspěšně neprovedete kontrolní měření. Standardní nasta-
vení jsou tři měření STAT. 

1. Uzamčení QC, obsluhy nebo nové šarže

Výsledky STAT testu jsou vždy označeny štítkem STAT 
test při zobrazení na displeji (viz stranu 125).

Počet provedených měření STAT se počítá pro jednotlivé 
měřené parametry. Po dosažení maximálního počtu 
měření STAT nebude daný parametr možné měřit bez 
provedení kontrolního měření. Další měřené parametry, 
které této hranice ještě nedosáhly, budou stále 
k dispozici.
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1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení QC.

3 V menu Nastavení QC se dotkněte tlačítka 
Uzamčení. 

4 V menu Uzamčení se dotkněte tlačítka 
Konfig. STAT testu. 

5 Dotykovým tlačítkem Aktivovat STAT testy povolte, 
nebo tlačítkem Deaktivovat STAT testy zakažte. 
Vaše volba bude zvýrazněna.

6 Pokud jste funkci povolili, nastavte pomocí dotyko-
vých tlačítek  a  počet povolených dodateč-
ných měření.

7 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn.

Nastavení QC

Uzamčení

Skenovat materiál QC

Rozmezí QC

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Uzamčení

Uzamčení obsluhy

Uzamčení QC

Konfi g. STAT testu

09:15

29.05.2017

STAT test

Aktivovat

Deaktivovat

3

09:15

29.05.2017
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Skenování materiálu QC Snímač čárových kódů přístroje CoaguChek Pro II 
lze používat ke skenování čárových kódů z lahviček 
s kontrolním materiálem. 

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Nastavení QC.

3 V menu Nastavení QC se dotkněte tlačítka 
Skenovat materiál QC. 

4 Dotykovým tlačítkem Volitelné povolíte ruční 
výběr čísla šarže QC ze seznamu nebo tlačítkem 
Pouze sken ruční výběr zakážete. Vaše volba bude 
zvýrazněna.

5 Dotykovým tlačítkem  toto nastavení uložíte, 
nebo tlačítkem  opustíte toto menu bez uložení 
změn.

Nastavení QC

Uzamčení

Skenovat materiál QC

Rozmezí QC

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Sken. mat. QC

Volitelné

Pouze sken

09:15

29.05.2017
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3.6 Diagnostika

V nabídce Diagnostika najdete informace o systému, jako 
jsou verze softwaru, počtu uložených datových záznamů 
a podrobnosti o konfiguraci. Vyobrazené diagnostické 
obrazovky slouží pouze jako ilustrace. Informace zobrazo-
vané vaším přístrojem se mohou lišit.

1 Z nabídky Hlavní menu otevřete dotykovým 
tlačítkem Nastavení nastavení přístroje. 

2 V Menu Nastavení se dotkněte tlačítka 
Diagnostika.

3 V menu Diagnostika se dotkněte tlačítka 
diagnostické obrazovky, kterou chcete zobrazit. 

Diagnostika

Software

Hardware

Využití paměti

Obecné

Nast. bezdrát. připojení

09:15

29.05.2017

Menu Nastavení

Nastavení QC

Nastavení ID

Diagnostika

Volby

Obrazovka

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017



N
as

ta
ve

ní
 p
řís

tr
oj

e 
• 3

101

4 Pomocí  a  můžete přepínat mezi obrazovkami 
Nastavení bezdrátového přípojení.

5 Dotknete-li se na libovolné obrazovce tlačítka , 
vrátíte se do menu Diagnostika.

Využití paměti: 09:15

29.05.2017

Měř.  pacientů:
využito/max. (počet):

Kontrolní měř.:
využito/max. (počet):

Seznam pacientů:
využito/max. (počet):

Seznam obsluhy:
využito/max. (počet):

Měř. do konce životnosti:

1300/2000

350/500

2700/4000

1250/5000

11455

Software 09:15

29.05.2017

Rootfs:

Kernel:

Apl:

Boot:

Verze:

MM-BL:

MM-FW:

04.00.00

00.16.31

5.00

0.80

04.00.00

00.16.01

00.21.30

Obecné

Název přístroje:
CoaguChek Pro II

Domovské umístění:
Mannheim

Poslední synchronizace:
28.05.2017

Nepřenesené výsledky:
21

Příští plánované kontrolní měř.:
30.05.2017 00:00

09:15

29.05.2017

Hardware 09:15

29.05.2017

Sériové č.:

HBM HW:

MM HW:

U76001234

3.53a

03

Nast. bezdrát.

Nastavení bezdrátové sítě

Použít DHCP:

Použít DNS:

SSID:

MAC:
WLAN:

Aktivováno

Deaktivováno

SSID123456

1A 3E B6 78 9C AF

09:15

29.05.2017

Nast. bezdrát.

Nastavení bezdrát. připojení

Název DMS:

Číslo portu DMS:

IP adresa DMS:

Zabezpečení RF:

POCT Server

4711

192.168.3.21

WPA2-PSK (AES)

09:15

29.05.2017

Nast. bezdrát.

Test
Autentizace:

RF aktivní:
Asociace:

Přijatá IP:
IP:
Podsíť:
Brána:
DNS:
Kontaktován DMS:
Připojeno k DMS:
Dokončeno:

192.168.3.21

Nast. bezdrát. přip. - test

255.255.255.0

09:15

29.05.2017
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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4 Měření vzorku krve

Co budete potřebovat: 

■ Přístroj CoaguChek Pro II

■ Proužky CoaguChek PT nebo aPTT odpovídajícím 
kódovým čipem

■ Při měření venózní krve:

– Běžné odběrové náčiní (stříkačka)

■ Při měření kapilární krve: 

– Autolancetu (odběrové pero) schválenou pro pro-
fesionální použití (např. autolancetu Accu-Chek 
Safe-T-Pro Plus nebo lancetu CoaguChek Lancet).

– Kapiláry / balónky CoaguChek (volitelné). 

■ Vatový tampón a čtverec s alkoholem.

4.1 Důležitá upozornění

Vždy …

■ ihned uzavřete víčko nádobky po vyjmutí proužku.

■ používejte přístroj při teplotě mezi 12 °C až 32 °C 
(54 °F až 90 °F). 

■ položte přístroj na rovnou pevnou plochu (stůl) 
nebo ho držte tak, aby byl přibližně ve vodorovné 
poloze.

■ dodržujte pokyny z příbalového letáku o správném 
zacházení s proužky.

■ Udržujte vodítko testovacích proužků a plášť 
přístroje v čistotě. Viz také kapitolu „Údržba 
a ošetřování“ (od strany 157). 

Nepoužívejte skleněné kapiláry nebo kapiláry obsahu-
jící antikoagulanty.
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Nikdy …

■ neuchovávejte přístroj během pravidelného použí-
vání při vyšší teplotě (nad 35 °C nebo 95 °F).

■ neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí 
bez ochrany.

■ nevyjímejte ani nevkládejte kódový čip, když přístroj 
provádí měření.

■ se nedotýkejte testovacího proužku, ani jej nevyjí-
mejte během měření.

■ nečekejte déle než 15 s od odběru z prstu, než 
nanesete krev.

■ neprovádějte odběr z prstu z vlhké ruky (zbytky 
vody, potu, alkoholu).

■ po zahájení měření nepřidávejte další krev.

■ neprovádějte měření s kapkou krve z předchozího 
vpichu. 

Ochrana proti infekci:

Při odběru vždy dodržujte obecné bezpečnostní pokyny 
a doporučení související s odběrem krevních vzorků 
(viz stranu 19).

Všechny testovací proužky použité k měření vzorků od 
pacientů likvidujte podle postupů likvidace odpadu zave-
dených ve vaší laboratoři nebo ordinaci (viz stranu 19).

POZOR

Správnost / přesnost naměřených výsledků:
Nedodržení výše uvedených pokynů může vést 
k nepřesným výsledkům. Nesprávné výsledky mohou 
vést k chybám v diagnóze, a ohrožují pacienta.
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Odběr správného vzorku 
kapilární krve

Pokud nemáte na pracovišti žádné zavedené postupy 
odběru kapilární krve, dodržujte tato doporučení:

■ Zahřejte ruku. Požádejte pacienta, aby si podržel 
ruku pod paží nebo použil ohřívač. Vydezinfikuje 
místo odběru krve na prstu. Důkladně osušte.

■ Před vpichem do prstu pacienta požádejte, aby 
nechal paži viset volně podél těla.

■ Promasírujte prst směrem od dlaně.

Tímto způsobem byste měli dosáhnout výraznějšího 
prokrvení prstu. 

Připravte si vybrané odběrové místo a odeberte pacien-
tovi krev podle postupů zavedených ve vaší organizaci.

POZOR

■ Bezprostředně po vpichu prst jemně masírujte ze 
strany, abyste získali dostatečnou kapku krve bez 
přílišného stlačování nebo vymačkávání.

■ Kapku krve ihned (do 15 sekund) naneste na 
testovací proužek.

■ Případně k odběru použijte kapiláru / balónek 
CoaguChek Capillary. 

POZOR

Riziko chybných výsledků způsobených mokrou 
kůží.
Po dezinfekci nechte pacientův prst důkladně oschnout. 
Zbytky dezinfekčního prostředku na kůži mohou zředit 
kapku krve a vést k naměření chybných výsledků.
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Stanovení správného výsledku 
z venózní plné krve

K odběrům vzorků používejte standardní odběrové 
pomůcky. Při odběru vzorku krve nepoužívejte antikoa-
gulační prostředky (např. EDTA, citrát, fluorid, oxalát 
nebo heparin). Vzorky žilní krve lze odebírat z žilní linky.

Při odběru žilních vzorků vpichem do žíly pamatujte na 
tato opatření:

■ Používejte jehly alespoň 23 G (cca 0,65 mm) nebo 
širší. 

POZOR

Odstraňte první čtyři kapky odebrané krve (během prv-
ních 10 sekund). Poté ihned naneste jednu kapku krve 
(nejméně 8 μL) přímo na cílovou plošku na testovacím 
proužku. Dbejte, aby se do vzorku nedostaly vzduchové 
bubliny.

Ochrana proti infekci:

Při odběru vždy dodržujte obecné bezpečnostní pokyny 
a doporučení související s odběrem krevních vzorků 
(viz stranu 19).

Likvidujte všechny použité proužky podle postupů likvi-
dace odpadu zavedených ve vaší laboratoři nebo ordinaci 
(viz stranu 19) 
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4.2 Příprava na měření

1 Připravte si k ruce nádobku s testovacími proužky.

2 Ujistěte se, že máte po ruce kódový čip dodávaný 
s proužky. 

Kódový čip testovacího proužku Kódový čip poskytuje koagulometru důležité informace 
potřebné k provedení koagulačního vyšetření. Čip obsa-
huje informace o vyšetřovací metodě, číslu šarže a datu 
exspirace. Kódový čip je nutný vždy při použití nové šarže 
testovacích proužků, aby koagulometr mohl načíst 
a uložit do paměti informace o té které konkrétní šarži 
testovacích proužků. 

Přístroj CoaguChek Pro II uchovává data až 60 čipů 
proužků, které do něj byly vloženy.

■ Vždy před provedením prvního měření s testovacím 
proužkem z nového balení nezapomeňte použít 
kódový čip, který je k tomuto balení přiložen. Dopo-
ručujeme nechávat kódový čip v koagulometru, aby 
chránil jeho vnitřní elektrické kontakty před 
znečištěním.

■ Každý kódový čip patří ke konkrétní šarži testo-
vacích proužků. Kódový čip vyjměte pouze tehdy, 
chystáte-li se provést měření s testovacími proužky 
z nového balení.

■ Chraňte kódový čip před vlhkostí a zařízeními 
vytvářejícími magnetické pole.

Každé balení testovacích proužků (PT a aPTT) obsahuje 
kódový čip. Parametr, číslo na kódovém čipu a číslo 
na nádobce s testovacími proužky se musí shodovat. 
Velké S před číslem znamená, že tento kódový čip patří 
k testovacím proužkům. (Velké C před číslem znamená, 
že jde o kódový čip ke kontrolnímu roztoku. Viz 
kapitolu 5, Měření kontrol a zkoušek způsobilosti).
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Vložení kódového čipu

1 Vyjměte starý kódový čip pokud se nachází 
v přístroji. 

2 Porovnejte číslo na čipu s číslem uvedeným 
na nádobce s testovacími proužky. 

3 Zasouvejte nový kódový čip do slotu (viz obrázek), 
dokud neucítíte, že zapadl na své místo.

Pokud kódový čip chybí nebo není správně založen, 
objeví se na displeji příslušné chybové hlášení (viz část 
„Řešení problémů“ této příručky). 
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Zapnutí přístroje

1 Položte měřicí přístroj na rovnou plochu bez otřesů 
nebo ho držte v ruce, aby byl přibližně ve vodorovné 
pozici. 

2 Zapněte přístroj stisknutím . 

Následující kroky závisejí na tom, zda pracujete 
s neaktivní nebo aktivní funkcí ID obsluhy (viz „Zacházení 
s daty“ na straně 149). 

Když je funkce ID obsluhy neaktivní:

3 Počkejte, než se zobrazí Hlavní menu.

Přístroj můžete také zapnout vložením proužku nebo 
připojením k napájecímu adaptéru.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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Když je funkce ID obsluhy aktivní: 

Bez seznamu uživatelů: 

3 Nyní budete vyzváni k zadání identifikace obsluhy, 
ID obsluhy1. 

■ Zadejte ID obsluhy pomocí klávesnice. Dotkněte 
se , aby se objevila další obrazovka.

■ ID obsluhy je také možné zadat pomocí vesta-
věného snímače čárových kódů2. Dotkněte se 
tlačítka Sken a načtěte uživatelův čárový kód 
obsluhy přibližně ze vzdálenosti 10–20 cm, podle 
jeho velikosti. Po úspěšném načtení čárového kódu 
přístroj zapípá. Informace z čárového kódu se objeví 
v políčku ID obsluhy. Pokud nedojde k načítání 
čárového kódu, snímač se po 10 sekundách vypne.

1. Informace o nastavení ID obsluhy a pacientů viz 
stranu 155.

ID obsluhy

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15

,

Sken

2. Seznam podporovaných typů čárových kódů naleznete 
v příloze A.2 na straně 178, seznam podporovaných znaků 
v příloze A.3 na straně 181.
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Se seznamem uživatelů:

3 Počkejte na zobrazení seznamu uživatelů. 

4 Vyberte si uživatele příslušným dotykovým tlačít-
kem nebo dotykovým tlačítkem Sken načtěte 
uživatelův čárový kód. 

5 Zadejte heslo (volitelná vlastnost).

6 Po zadání hesla se přihlaste dotykovým 
tlačítkem . Zobrazí se Hlavní menu a můžete 
zahájit měření.

7 Když se dotknete tlačítka , objeví se znovu 
nabídka uživatelů.

Jakmile jsou všechna měření hotova nebo chce-li další 
měření provádět jiný uživatel, odhlaste se tlačítkem 
Odhlášení (toto tlačítko je přístupné, pouze je-li aktivo-
vána funkce ID obsluhy). Koagulometr znovu zobrazí 
seznam pro výběr obsluhy. 

Poznámka: Načtená ID uživatelů musí být také v 
seznamu. Jinak se pokus o přihlášení nezdaří a zobrazí 
se chybové hlášení.

Poznámka: Funkce rozšířeného zpracování dat 
a přihlášení obsluhy závisí na možnostech používaného 
systému pro správu dat (DMS) a mohou se lišit. Další 
podrobnosti viz „Zacházení s daty“ od strany 149.

Obsluha

Jane Brown

Ann Casey

Joe Dalton

Alan Smithee

Sken

09:15

29.05.2017

Heslo

0

|
1 2 3 4

5 6 7 8 9

ABC

09:15

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

Odhlášení

09:15

29.05.2017
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4.3 Provedení měření 

1 Zkontrolujte stav baterie. 

2 Překontrolujte správnost data a času. Opravte 
všechna chybná zadání podle pokynů v kapitole 3, 
Nastavení přístroje / „Nastavení data“.

Je-li namísto tlačítka Test pacienta na displeji zobra-
zeno uzamčení (Uzamčení obsluhy nebo Uzamčeni QC), 
musíte před měřením pacienta provést zkoušku kontroly 
kvality změřením kontrolního roztoku, (viz kapitolu 5, 
Měření kontrol a zkoušek způsobilosti). Je-li koagulometr 
ve stavu uzamčení, měření nelze provést. 

Následující krok závisí na tom, zda pracujete s nebo bez 
seznamů pacientů.

Pokud je tlačítko Test pacienta k dispozici, ale je zobra-
zeno uzamčení (QC!), je uzamčen jeden nebo více měře-
ných parametrů. Měření lze provést pouze u parametrů, 
které jsou dosud neuzamčené, nebo jako test STAT (jest-
liže je tato funkce aktivní a v přístroji jsou stále ještě testy 
STAT k dispozici). V těchto případech se dotykovým tla-
čítkem Test pacienta otevře obrazovka se stavem QC.

Více o konfiguraci STAT testů viz strany 97 a 125.

■ Jestliže se ikona baterie zbarví červeně (zbývá jedna 
čárka), nemusí zbývat dost energie na další měření.

■ Jestliže na ikoně baterie nezbývají žádné čárky, 
nelze již provádět další měření. Vypněte přístroj 
stisknutím . 

V obou případech nechte dobít bateriový blok nebo 
připojte napájecí adaptér.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Uzamčení QC

Odhlášení

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

Odhlášení

QC!

09:15

29.05.2017

Test

PT

Stav QC

ZablokovánoaPTT
3

-
-

09:15

29.05.2017
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Bez seznamu pacientů

3 Dotkněte se tlačítka Test pacienta.

4 Zvolíte-li si při nastavování přístroje u ID pacienta 
možnost Volitelné nebo Povinné, (viz „Nastavení 
přístroje“ / „ID pacienta“) budete vyzvání k zadání 
identifikace pacienta, ID pacienta1.

■ Při nastavení Povinné zadejte ID pacienta a dotyko-
vým tlačítkem  přejděte na další obrazovku.

■ Pokud je nastaveno Volitelné, výzvu ignorujte a tla-
čítkem  přepněte na další obrazovku. Koagulo-
metr přiřadí měření následující číslo v pořadí.

■ Nebyla-li vybrána žádná z obou možností, objeví se 
obrazovka, která vás vyzve k vložení testovacího 
proužku.

■ Pokračujte krokem 8 nebo 9, v závislosti na nasta-
vení přístroje.

1. Informace o nastavení ID obsluhy a pacientů viz 
stranu 155.

ID pacienta

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z , 123

09:15

Sken
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Se seznamem pacientů 

5 Dotkněte se tlačítka Test pacienta. 

6 Dotykovými tlačítky  a  zobrazte požadovaný 
záznam. Vyberte pacienta ze seznamu. 

7 Není-li pacient v seznamu, dotkněte se tlačítka 
Nový, abyste mohli vytvořit nový záznam. Nyní 
musíte zadat ID pacienta pomocí klávesnice.

Test

PID02
Jones, Walther

PID03
Hamilton, Fran

PID04
Miller, Ted

PID01
Smith, Henry

Nový Sken

PID05
Reed, William

09:15

29.05.2017

ID pacienta

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z , 123

09:15

Sken

Poznámka: Funkce rozšířeného zpracování dat a mož-
nosti zadání ID pacienta závisí na možnostech používa-
ného systému pro správu dat (DMS) a mohou se lišit. 
Další podrobnosti viz „Zacházení s daty“ od strany 149.
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ID pacienta je také možné zadat pomocí vestavěného 
snímače čárových kódů.1. Dotkněte se tlačítka Sken 
a načtěte pacientův čárový kód přibližně ze vzdálenosti 
10–20 cm, podle jeho velikosti. 

Po úspěšném načtení čárového kódu přístroj zapípá. 
Informace z čárového kódu se objeví v políčku ID 
pacienta. Pokud nedojde k načítání čárového kódu, 
snímač se po 10 sekundách vypne.

1. Seznam podporovaných typů čárových kódů naleznete 
v příloze A.2 na straně 178, seznam podporovaných znaků 
v příloze A.3 na straně 181.
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Jestliže máte v přístroji povolenou možnost Výběr para-
metru, budete nyní vyzváni k volbě parametru, který se 
má měřit.

8 Dotkněte se tlačítka parametru, který chcete použít.

9 Ikona testovacího proužku vás vyzývá k vložení 
testovacího proužku. Vyjměte testovací proužek 
z nádobky a nádobku ihned opět uzavřete. 

10 Uchopte testovací proužek nápisem označujícím 
název testu nahoru.

11 Zasuňte testovací proužek do vodítka testovacího 
proužku ve směru šipek. Zasuňte testovací proužek 
nadoraz. 

Pípnutí ohlásí rozpoznání proužku přístrojem (pokud je 
zvuková signalizace zapnuta). 

Postup provedení měření u obou parametrů je podobný. 
Pro ilustrační účely je jako příklad zvoleno měření tes-
tovacích proužků PT. 

Test

aPTT

PT

09:15

29.05.2017

Test
P-ID: PID01

Müller, David
Ob: Schulz
Par: PT

09:15

29.05.2017

Působení zevních vlivů (např. vlhkosti) může znehodno-
tit testovací proužky a vést ke zobrazení chybových hlá-
šení. Proto vždy ihned po vyjmutí testovacího proužku 
nádobku s proužky uzavřete.
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Jestliže používáte novou šarži testovacího proužku a ještě 
jste nevložili kódový čip, musíte tak učinit nyní. Jinak 
nebudete moci provést měření. Koagulometr zobrazí číslo 
kódového čipu patřícího k nové šarži testovacích proužků. 
V závislosti na nastavení můžete být v tomto okamžiku 
také požádáni o provedení kontroly kvality změřením 
kontrolního roztoku.

Ikona přesýpacích hodin ukazuje, že probíhá zahřívání 
testovacího proužku. Po skončení zahřívacího procesu 
vás další zvukový signál (pokud je zapnutá zvuková 
signalizace) upozorní, že nyní můžete nanést krev. 

Blikající ikona kapky krve oznamuje, že přístroj je připra-
vený k provedení testu a čeká na nanesení kapky krve. 

Přístroj zahájí odpočet. Do skončení odpočtu musíte 
nanést kapku krve na testovací proužek. Jinak se objeví 
chybové hlášení.

V průběhu měření není třeba zásahu obsluhy. Displej 
ztlumením šetří energii.

Test

184

P-ID: PID01
Smith, Henry

Ob: Obsluha 1
Par: PT

09:15

29.05.2017

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

09:15

29.05.2017

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

3:00 Min.

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

09:15

29.05.2017
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Aplikace krve z prstu 

12 Nyní pomocí lancety proveďte vpich ze strany 
bříška prstu. 

13 Krev naneste přímo z prstu shora na polokruhovou, 
transparentní aplikační plošku testovacího proužku 
určenou pro vzorek. 

… nebo se můžete kapkou krve dotknout aplikační 
plošky ze strany. Testovací proužek nasaje krev 
působením vzlínavosti.
Během tohoto procesu musíte kapku krve u testo-
vacího proužku přidržet, dokud nezmizí blikající 
symbol kapky krve a přístroj nezapípá (pokud je 
zapnuta zvuková signalizace).

… můžete také aplikovat krev pomocí kapiláry 
CoaguChek.

Kapku krve naneste na testovací proužek do 15 sekund 
po vpichu do konečku prstu. Nanesení krve po uplynutí 
této doby může vést k chybnému výsledku (protože 
proces koagulace již začal). 

VAROVÁNÍ

Používejte jen autolancetu (odběrové pero) schválenou 
pro používání profesionálními zdravotníky, např. auto-
lancetu Accu-Chek Safe-T-Pro nebo Safe-T-Pro Plus 
nebo lancety CoaguChek Lancets (profesionální lancety 
distribuované pouze v USA). Postupujte podle návodu 
výrobce.

Doporučujeme odebírat kapilární krev ze strany bříška 
prstu, protože je to nejméně bolestivé.

POZOR

Po vpichu prst jemně masírujte, dokud se nevytvoří 
kapka krve. Prst nestlačujte ani nevymačkávejte.

Na proužek naneste první kapku krve.

Při nanesení shora musí krev zakrýt celou aplikační 
plošku pro vzorek.
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Aplikace krve ze stříkačky

Pokud bylo naneseno příliš mnoho krve (>20 μL), je třeba 
očistit a vydezinfikovat povrch přístroje a vodítka testo-
vacího proužku.

POZOR

Odstraňte první čtyři kapky odebrané krve (během prv-
ních 10 sekund). Poté ihned naneste jednu kapku krve 
(nejméně 8 μL, ale ne více než 20 μL) přímo na cílovou 
plošku na testovacím proužku. Dbejte, aby se do vzorku 
nedostaly vzduchové bubliny.

Další informace o odběru vzorků viz stranu 106.
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Jakmile bude naneseno dostatečné množství krve, usly-
šíte zvukový signál (pokud je zapnuta funkce Zvuková 
signalizace). Symbol kapky krve zmizí a přístroj zahájí 
měření. 

Před zobrazením výsledku koagulometr provede na testo-
vacím proužku automatickou zkoušku kontroly kvality. 
Na displeji se objeví „QC“.

Úspěšný výsledek kontroly kvality je zvýrazněn zatržítkem, 
které se objeví za „QC“.

Přístroj zobrazí výsledek v jednotkách, které jste zvolili při 
nastavení koagulometru. Výsledek se automaticky uloží 
do paměti. 

Informace o platném měřicím rozmezí testovacích 
proužků CoaguChek PT a CoaguChek aPTT najdete 
v příbalových letácích příslušných testovacích proužků.

Výsledky mimo měřicí rozmezí jsou označeny symboly > 
(nad) nebo < (pod).

Nepřidávejte další krev. Abyste se vyhnuli zobrazení 
chybových hlášení, nedotýkejte se proužku, dokud se 
neobjeví výsledek.

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

09:15

29.05.2017

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

QC

09:15

29.05.2017

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

21%Q

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

> 8.0INR

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14
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Při interpretaci výsledků se řiďte podrobnými informa-
cemi o omezeních a interferencích, které jsou uvedeny 
v části o omezeních v příbalovém letáku testovacích 
proužků.

Pokud je vedle výsledku uvedeno „C“:
Toto označení se může objevit při velmi nízké hodnotě 
hematokritu nebo v důsledku chybného odběru krve 
(např. vlhké ruce). Opakujte měření. Používáte-li 
kapilární krev, zajistěte, aby měl pacient suché ruce. 
Objeví-li se hlášení znovu, zkontrolujte hematokrit.

Pokud je vedle výsledku uvedeno „*“:
Toto označení se může objevit, pokud je výsledek 
měření mimo normální rozmezí. Dotkněte se ikony *, 
aby se zobrazila informační obrazovka Mimo normální 
rozmezí.

Test
P-ID: PID05

Kód: 208

1.6INR

Müller, David
Ob: Schulz
Par: PT

C

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14

Test
P-ID: PID05

Kód: 208

1.6INR

Müller, David
Ob: Schulz
Par: PT

C

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14
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Přijetí nebo odmítnutí výsledku 
měření

Pokud je tato funkce zapnuta, můžete si vybrat, zda 
výsledek měření přijmete nebo odmítnete. Po zobrazení 
výsledku se dotkněte.

■ Zamítnout nebo

■ Přijmout

Když výsledek odmítnete, musíte zadat zdůvodnění 
odmítnutí.

Pokud výsledek odmítnete, přestane se tento výsledek 
zobrazovat. Položka testu však bude uložena.

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

Výsledky měření OK?

21%Q

PřijmoutZamít.

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14

Je nutný komentář

Jestliže zamítnete výsledek, 
je nutný komentář. Zadejte 
prosím komentář.

I-009

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

Test bude opakován

Zamítnuto

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14
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Vkládání komentářů

K výsledku testu můžete přidat až tři komentáře. Komen-
táře mohou poskytovat například doplňující informace o 
podmínkách měření nebo stavu pacienta. Délka komen-
táře může být až 20 znaků. Funkci pro přidání komentáře 
můžete otevřít přímo na obrazovce s výsledky. Vkládání 
komentářů: 

1 Na obrazovce Test stiskněte .

2 Vyberte požadovaný předdefinovaný komentář(e) 
z nabídky (pokud je vytvořena), nebo:

3 Dotkněte se tlačítka Vlastní pro zadání svého vlast-
ního komentáře. Zadejte svůj komentář pomocí 
klávesnice (podobně jako při přihlášení).

4 Po zvolení požadovaného komentáře dotykovým 
tlačítkem  se vraťte na obrazovku s výsledkem.

Jestliže chcete přidat komentář, nevyndávejte testovací 
proužek. Po vyndání testovacího proužku se přístroj 
automaticky vrátí do Hlavního menu a nebude již možno 
přidat komentář.

 Ikona tiskárny se objeví pouze tehdy, je-li funkce 
tiskárny aktivní. Jinak se nezobrazí.

Výsledky měření se ukládají také při vypnutí přístroje 
z výsledkové obrazovky nebo při automatickém vypnutí.

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

21%Q

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14

Komentář

Čistý přístroj

Upozorněn lékař

Nemoc

Asymptomatický

Vlastní

09:15

29.05.2017

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

Upozorněn lékař
Nemoc

Cestování

21%Q

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14
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Zobrazení výsledku v podobě 
QR kódu

1 Dotykovým tlačítkem  zobrazíte výsledek 
v podobě QR kódu.

2 Dotykovým tlačítkem  se vrátíte 
do standardního zobrazení výsledků.

Velikost QR kódu se řídí objemem informací, které je 
potřeba zobrazit.

Dokončení měření Po zobrazení výsledku měření se dotkněte . 
Přístroj vás vyzve k vyjmutí proužku.

1 Vyjměte testovací proužek z přístroje.

2 Vypněte přístroj.

3 Pokud je potřeba, přístroj očistěte (viz kapitolu 8, 
Údržba a ošetřování). 

 Ikona QR kódu se objeví jen tehdy, když je aktivní 
funkce pro zobrazení QR kódů (viz stranu 72 a násle-
dující). Jinak se nezobrazí.

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

Upozorněn lékař
Nemoc

NEW MEDICATION

21%Q

29.05.2017 11:31

09:15

29.05.2017

Test 09:15

29.05.2017

Ochrana proti infekci:

Při odběru vždy dodržujte obecné bezpečnostní pokyny 
a doporučení související s odběrem krevních vzorků 
(viz stranu 19).

Všechny testovací proužky použité k měření krve pacientů 
likvidujte podle postupů likvidace odpadu zavedených ve 
vaší laboratoři nebo ordinaci (viz stranu 19). 

Odstranit 09:15

29.05.2017
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STAT testy Testy STAT představují omezený počet měření, která lze 
provádět v nouzových situacích, viz stranu 97. Pokud je 
přístroj nakonfigurován, aby umožňoval měření STAT, 
máte po zvolení STAT možnost provést měření i v případě, 
že došlo k zablokování měření kontrolou kvality funkcí 
Uzamčení QC. 

1 Měření bez provedení kontroly kvality zahájíte 
dotykovým tlačítkem Test pacienta: 

2 Dotkněte se tlačítka parametru, který chcete použít.

3 Dotykovým tlačítkem  potvrdíte počet zbývají-
cích STAT testů.

4 Proveďte měření.

Po provedení měření STAT budou tyto informace uloženy 
s výsledkem. Povolený počet měření STAT se sníží o 1. 
Po provedení všech čekajících kontrolních měření bude 
při dalším uzamčení opět k dispozici nastavený počet 
měření STAT. 

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

Odhlášení

QC!

09:15

29.05.2017

Test

PT

Stav QC

ZablokovánoaPTT
3

-
-

09:15

29.05.2017

Test

aPTT

PT

09:15

29.05.2017

STAT info

Počet STAT testů zbývajících 
do uzamčení: 3.

I-011

Standardní nastavení jsou tři povolená měření STAT 
při zablokování QC.

Test
P-ID: PID01

Kód: 184

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

STAT test

21%Q

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:14
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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5 Měření kontrol a zkoušek způsobilosti

5.1 Kontrolní měření

Přístroj CoaguChek Pro II má několik vestavěných funkcí 
kontroly kvality.

■ Kontrola elektronických součástí a funkcí 
při každém zapnutí přístroje.

■ Kontrola teploty testovacího proužku v průběhu 
měření.

■ Kontrola data exspirace a šarže testovacího 
proužku podle údajů z kódového čipu.

■ Vestavěná kontrola kvality u jednotlivých testova-
cích proužků.

Roche Diagnostics nabízí volitelný kapalný kontrolní 
materiál pro systém CoaguChek Pro II. Tyto kontroly jsou 
určeny k tomu, aby pomohly splnit požadavky předpisů 
platných pro vaši organizaci.

K uskutečnění volitelné kontroly kvality pomocí stanovení 
kontrolních roztoků potřebujete:

■ Přístroj CoaguChek Pro II

■ Kódový čip testovacích proužků dodaný s nádob-
kou s proužky, kterými chcete měření provést 
(kódový čip je součástí každého balení proužků).

■ Testovací proužky patřící k výše uvedenému 
kódovému čipu.

■ Lahvičky s kontrolami CoaguChek PT Controls, 
CoaguChek aPTT Controls, kapátka s diluentem 
a přiložený kódový čip kontroly.

Interval kontroly kvality prováděné pomocí kontrolních 
roztoků můžete zvolit v nastavení přístroje. (Viz kapitolu 
„Nastavení přístroje“ / „Uzamčení QC (kontrolou kvality)“ 
od strany 91). Pokud výsledky na displeji odpovídají urče-
nému rozmezí, potvrzují, že měření kontrolního roztoku 
bylo provedeno správně.
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5.2 Příprava na měření kontrolního roztoku

Na měření kontrolního roztoku se připravte stejně jako 
na měření vzorku kapilární krve. Jediným rozdílem je, 
že namísto krve se používá kontrolní roztok. 

1 Připravte si k ruce nádobku s testovacími proužky. 

2 Při prvním použití nové šarže testovacích proužků si 
připravte kódový čip dodaný s těmito testovacími 
proužky.

3 Připravte si lahvičku s lyofilizovanou kontrolní 
plazmou a kapátko určené k přípravě kontrolního 
roztoku. Tato lahvička by až do použití měla zůstat 
vychlazená (nikoli zmrzlá).

4 Ujistěte se, že máte po ruce kódový čip kontroly 
dodávaný s kontrolním roztokem.

5 Odšroubujte víčko lahvičky a odstraňte gumovou 
zátku.

6 Držte kapátko zataveným kapacím hrdlem nahoru 
a odstřihněte jeho konec nůžkami. Nedržte kapátko 
u obličeje.

Abyste zamezili ztrátě diluentu, držte kapátko při odstři-
hávání špičky za stopku; nemačkejte baňku kapátka. 
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7 Mírným tlakem na zásobník přeneste celý obsah 
kapátka do lahvičky. Dbejte, aby kapátko nepřišlo 
do styku se sušenou kontrolní plazmou.

8 Lahvičku znovu uzavřete.

9 Nechte si kapátko po ruce pro další kroky měření 
kontrolního roztoku.

10 Krouživým pohybem beze zbytku rozpusťte veškerý 
obsah lahvičky s kontrolní plazmou. Lahvičkou 
netřepejte ani ji neotáčejte na bok. Mohli byste 
způsobit přilepení kontrolní plazmy ke stěnám 
lahvičky. Postupujte podle příbalového letáku 
kontrolního roztoku.

Kontrolní roztok je nyní připraven k aplikaci na proužek.

Další informace jsou uvedeny v příslušných 
příbalových letácích.
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5.3 Postup měření kontrolního roztoku

1 Položte měřicí přístroj na rovnou plochu bez otřesů 
nebo ho držte v ruce, aby byl přibližně ve vodorovné 
pozici. 

2 Zapněte přístroj stisknutím .

Přístroj můžete také zapnout vložením proužku nebo 
připojením k napájecímu adaptéru.

3 Počkejte na zobrazení hlavního menu nebo 
přihlášení, jak je popsáno na straně 110.

4 Zkontrolujte stav baterie. 

5 Překontrolujte správnost data a času. Opravte 
všechna chybná zadání podle pokynů v kapitole 3, 
Nastavení přístroje / „Nastavení data“.

■ Jestliže se ikona baterie zbarví červeně (zbývá jedna 
čárka), nemusí zbývat dost energie na další měření.

■ Jestliže na ikoně baterie nezbývají žádné čárky, nelze 
již provádět další měření. Vypněte přístroj dotykovým 
tlačítkem . 

V obou případech nechte dobít bateriový blok nebo 
připojte napájecí adaptér.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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6 Dotkněte se tlačítka Kontrolní měření.

7 V menu QC test se znovu dotkněte tlačítka 
Kontrolní měření. 

8 Dotkněte se tlačítka parametru, který chcete použít.

9 Ikona testovacího proužku vás vyzývá k vložení 
testovacího proužku. Vyjměte testovací proužek 
z nádobky a nádobku ihned opět uzavřete. 

10 Uchopte testovací proužek nápisem označujícím 
název testu nahoru.

11 Vložte testovací proužek do vodítka testovacího 
proužku ve směru šipek. Zasuňte testovací proužek 
nadoraz. 

Pípnutí ohlásí rozpoznání proužku přístrojem (pokud je 
zvuková signalizace zapnuta). 

QC test

Zkouška způsobilosti

Kontrolní měření

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

QC test

Ob: Schulz
Par: PT

09:15

29.05.2017

QC test

aPTT

PT

09:15

29.05.2017

Působení zevních vlivů (např. vlhkosti) může znehod-
notit testovací proužky a vést ke zobrazení chybových 
hlášení. Proto vždy nádobku uzavřete ihned po vyjmutí 
testovacího proužku.
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Používáte-li novou šarži testovacích proužků a dosud 
jste nevložili kódový čip, musíte tak učinit nyní. Jinak 
nebudete moci měření kontroly kvality provést. 

Stejně jako k testovacím proužkům je i ke kontrolním 
roztokům přiložen kódový čip. Tento čip dodává koagulo-
metru informace o přijatelných rozmezích výsledků dané 
šarže kontrolního materiálu. Informace o kódovém čipu 
zůstanou uloženy v paměti, takže můžete kdykoli použít 
stejné kontrolní roztoky.

12 Vyberte kód v seznamu uložených kontrolních roz-
toků nebo se dotkněte tlačítka Nový kód a zadejte 
nový kontrolní roztok. 

Když zadáváte nebo vybíráte kód ručně, zajistěte, aby 
souhlasil s kódem uvedeným na lahvičce kontrolního 
roztoku.

Kontrolní roztok je také možné zadat pomocí vestavě-
ného snímače čárových kódů. Dotkněte se tlačítka 
Sken a načtěte čárový kód na etiketě přibližně ze vzdále-
nosti 10 cm. 

Po úspěšném načtení čárového kódu přístroj zapípá. 
Informace z čárového kódu se objeví v políčku kódu. 
Pokud nedojde k načítání čárového kódu, snímač se po 
10 sekundách vypne.

QC test

184
Ob: Obsluha 1

09:15

29.05.2017

QC test

QC 070

QC 060

QC 050

Nový kód

QC 048

Sken

09:15

29.05.2017
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Používáte-li nový kontrolní roztok, vyjměte kódový čip 
proužku z přístroje a vložte do slotu místo něho čip 
kontrolního roztoku.

13 Pokud chcete měřit více hladin, vyberte si hladinu 
pro toto měření.

Ikona přesýpacích hodin ukazuje, že probíhá zahřívání 
testovacího proužku. Po skončení zahřívacího procesu 
vás další zvukový signál (pokud je zapnuta zvuková 
signalizace) upozorní, že nyní můžete nanést kontrolní 
roztok. 

Blikající ikona kapátka oznamuje, že přístroj je připravený 
k provedení měření a čeká na nanesení vzorku. 

Současně začne odpočet času. Během zobrazeného času 
musíte aplikovat vzorek, jinak se zobrazí chybové hlášení.

Dojde-li k záměně kódových čipů, rozeznáte je podle 
písmen, jimiž jsou označeny. Velké S před číslem zna-
mená, že tento kódový čip patří k testovacím proužkům. 
Velké C před číslem znamená, že jde o kódový čip ke 
kontrolnímu roztoku.

QC test

Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT

09:15

29.05.2017

QC

QC test

3:00 Min.

QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 1

09:15

29.05.2017

QC test
QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 1

09:15

29.05.2017

QC test
QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT

Hladina 1

Hladina 2

09:15

29.05.2017
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14 Pomocí kapátka nasajte rozpuštěný obsah lahvičky. 

15 Naneste jedinou kapku kontrolního roztoku rovnou 
z kapátka na průhlednou půlkruhovou aplikační 
plošku na testovacím proužku. Nepřidávejte více 
kontrolního roztoku. 
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Jakmile bude naneseno dostatečné množství kontrolního 
roztoku, uslyšíte zvukový signál (pokud je zapnuta zvu-
ková signalizace). Ikona kapátka zmizí a začne měření. 

Přístroj zobrazí výsledek měření kontrolního roztoku. 
Výsledek se automaticky uloží do paměti. 

Povolené rozmezí výsledků pro kontrolní roztok je uve-
deno pod aktuálně naměřeným výsledkem společně 
s hodnocením Pass či Fail.

Pokud kontrola kvality selže, rozbliká se na displeji šipka 
nahoru (příliš vysoký výsledek) nebo dolů (příliš nízký 
výsledek).

Poznámka: Šipka (vedle výsledku) se vztahuje pouze 
k výsledku INR. 

Bez ohledu na nastavené Jednotky výsledků PT je aPTT 
vždy zobrazeno v sekundách (viz stranu 54).

Jestliže jste si zvolili zobrazení výsledku jako INR a 
%Quick nebo INR a sekundy, šipka za výsledkem se 
vztahuje jen na hodnotu INR.

 Ikona tiskárny se objeví pouze tehdy, je-li funkce 
tiskárny aktivní. Jinak se nezobrazí.

QC test

0.9 INRFail

110 %Q

29.05.2017 09:15

QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 1

(1.0 - 1.4 INR)

(53 - 99 %Q)

09:15

29.05.2017

QC test

1.2 INR

78 %Q

QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 1

(1.0 - 1.4 INR)

(53 - 99 %Q)

Pass:

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:15

QC test
QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 1

09:15

29.05.2017
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16 Chcete-li k výsledku přidat komentář, dotkněte se 
ikony . 

17 Vyberte požadovaný předdefinovaný komentář 
(jeden či více) z nabídky (pokud je vytvořena), 
nebo:

18 Dotkněte se tlačítka Vlastní pro zadání svého vlast-
ního komentáře. Zadejte svůj komentář pomocí 
klávesnice (podobně jako při přihlášení). Délka 
komentáře může být až 20 znaků.

19 Po zvolení požadovaného komentáře (či komen-
tářů) se pomocí dotykového tlačítka  vraťte 
na obrazovku s výsledkem.

Po zobrazení výsledku se dotkněte . Přístroj vás 
vyzve k vyjmutí proužku.

20 Vyjměte testovací proužek z přístroje. 

21 Vypněte přístroj.

22 Vyjměte kódový čip kontroly kvality z přístroje 
a uložte jej ke kontrolám.

23 Pokud je potřeba, přístroj očistěte (viz kapitolu 8, 
Údržba a ošetřování).

Provádíte-li kontrolu 2 hladin, budete nyní vyzváni 
k měření druhé hladiny.

Všechny kontroly a testovací proužky použité ke kontrol-
nímu měření likvidujte podle postupů likvidace odpadu 
zavedených ve vaší organizaci. Kontrolní roztok obsahuje 
zvířecí materiál, který je třeba považovat za potenciálně 
infekční. 

Komentář QC

Nová šarže kontrol

Čistý přístroj

Upozorněn lékař

Přijatel. kontrola

Vlastní

09:15

29.05.2017

Odstranit 09:15

29.05.2017
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5.4 Zkoušení způsobilosti

Při zkouškách způsobilosti dodržujte použitelné předpisy 
a směrnice odpovědných regulačních orgánů.

Zkoušky způsobilosti se provádějí se vzorky, jejichž hod-
noty jsou pracovníkovi provádějícímu měření neznámé. 
Tyto vzorky pocházejí z externího zdroje a po měření je 
třeba výsledky odpovídajícímu zdroji předat. S dodanými 
vzorky se pracuje stejným způsobem jako s běžnými 
vzorky pacientů.

Zkoušky způsobilosti jsou dalším prostředkem k ověření, 
že váš postup, reagencie, systém a měření jsou správné. 
Některé regulační orgány požadují měření těchto vzorků 
ke zkoušení způsobilosti jako součást programu zajištění 
kvality organizace před udělením certifikace.

Používáte-li k nastavení systém správy dat, je možné 
funkce popsané v této kapitole částečně nebo úplně 
deaktivovat. V tom případě se (poté, co se dotknete 
tlačítka Kontrolní měření) neobjeví obrazovka pro 
odpovídající výběr.
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5.5 Příprava na provedení zkoušky způsobilosti

Na měření zkoušky způsobilosti se připravte stejně jako 
na měření vzorku kapilární krve. Jediným rozdílem je, že 
namísto krve od pacienta se použije dodaný vzorek pro 
zkoušení způsobilosti. 

Při zkoušce způsobilosti musí být před měřením splněny 
následující podmínky:

■ V přístroji musí být uloženy údaje alespoň jednoho 
čipu testovacích proužků, který musí odpovídat 
číslu šarže používaných proužků.

■ Musí být k dispozici správné testovací proužky.

■ Vzorek pro zkoušku způsobilosti musí být 
k dispozici.

Při prvním použitím nové šarže testovacích proužků si při-
pravte kódový čip dodaný s těmito testovacími proužky.
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5.6 Provedení zkoušky způsobilosti

1 Položte měřicí přístroj na rovnou plochu bez otřesů 
nebo ho držte v ruce, aby byl přibližně ve vodorovné 
pozici. 

2 Zapněte přístroj stisknutím .

Přístroj můžete rovněž zapnout přímo vložením proužku 
nebo připojením k napájecímu adaptéru.

3 Počkejte na zobrazení hlavního menu nebo přihlá-
šení, jak je popsáno na straně 110.

4 Zkontrolujte stav baterie. 

5 Překontrolujte správnost data a času. Opravte 
všechna chybná zadání podle pokynů v kapitole 3, 
Nastavení přístroje / „Nastavení data“.

■ Jestliže se ikona baterie zbarví červeně (zbývá jedna 
čárka), nemusí být dostatek energie na další měření.

■ Pokud v ikoně baterie nezbývají žádné čárky, nemů-
žete již provést další měření. Vypněte přístroj dotyko-
vým tlačítkem . 

V obou případech nechte dobít bateriový blok nebo 
připojte napájecí adaptér.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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6 Dotkněte se tlačítka Kontrolní měření.

7 Dotkněte se tlačítka Zkouška způsobilosti.

Informace o měřených parametrech pro zkoušku způso-
bilosti přístroj načte z testovacího proužku.

8 Ikona testovacího proužku vás vyzývá k vložení 
testovacího proužku. Vyjměte testovací proužek 
z nádobky a nádobku ihned opět uzavřete. 

9 Uchopte testovací proužek nápisem označujícím 
název testu nahoru.

10 Zasuňte testovací proužek do vodítka testovacího 
proužku ve směru šipek. Zasuňte testovací proužek 
nadoraz. 

Pípnutí ohlásí rozpoznání proužku přístrojem (pokud je 
zvuková signalizace zapnuta). 

QC test

Zkouška způsobilosti

Kontrolní měření

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Způsobilost 09:15

29.05.2017

Působení zevních vlivů (např. vlhkosti) může znehod-
notit testovací proužky a vést ke zobrazení chybových 
hlášení. Proto vždy nádobku uzavřete ihned po vyjmutí 
testovacího proužku.
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11 Zadejte nebo naskenujte ID vzorku.

Ikona přesýpacích hodin ukazuje, že probíhá zahřívání 
testovacího proužku. Po skončení zahřívacího procesu 
vás další zvukový signál (pokud je zapnuta zvuková 
signalizace) upozorní, že nyní můžete nanést vzorek pro 
zkoušku způsobilosti. 

Blikající ikona kapátka oznamuje, že přístroj je připravený 
k provedení měření a čeká na nanesení vzorku. 

Současně přístroj zahájí odpočet. Během zobrazeného 
času musíte aplikovat vzorek, jinak se zobrazí chybové 
hlášení.

Způsobilost
QC: 202
Kód: 101 Par: aPTT

09:15

29.05.2017

ID vzorku

A

202|

B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15

Sken

,

Způsobilost

1:35 Min.

QC: 202
Kód: 101 Par: aPTT

09:15

29.05.2017
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12 Naneste jedinou kapku vzorku rovnou z kapátka 
na průhlednou půlkruhovou aplikační plošku na 
testovacím proužku. Nepřidávejte více vzorku. 

Jakmile bude naneseno dostatečné množství vzorku, 
uslyšíte zvukový signál (pokud je zapnuta zvuková 
signalizace). Ikona kapátka zmizí a začne měření. 

Výsledek zkoušky způsobilosti se zobrazí na displeji 
s automaticky přidaným komentářem Způsobilost. 
Chcete-li k výsledku přidat další komentáře, dotkněte se 
ikony . Výsledek se automaticky uloží do paměti. 

Po zobrazení výsledku se dotkněte . Přístroj vás 
vyzve k vyjmutí proužku.

13 Vyjměte testovací proužek z přístroje. 

14 Vypněte přístroj.

15 Pokud je to potřeba, přístroj očistěte (viz kapitolu  8, 
Údržba a ošetřování).

Způsobilost
QC: 202
Kód: 101 Par: aPTT

09:15

29.05.2017

Způsobilost
QC: 202
Kód: 101

SEC

03.06.2017   11:30

Par: aPTT

Způsobilost

51.6

09:15

29.05.2017

Použité testovací proužky po zkoušení způsobilosti likvi-
dujte podle postupů likvidace odpadu zavedených ve 
vaší organizaci. 
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6 Prohlížení výsledků (paměť)

Koagulometr CoaguChek Pro II může uchovat v paměti až 
2000 výsledků pacientů a 500 výsledků měření kontrol-
ních roztoků s datem a časem měření. Kromě toho se 
ukládá až 120 záznamů kódových čipů (obsah 60 kódo-
vých čipů testovacích proužků a 60 kontrolních roztoků). 
Používáte-li seznamy obsluhy či pacientů, je povoleno 
maximálně 5000 ID obsluhy a 4000 ID pacientů. 

Pokud je paměť v okamžiku provádění měření plná, pří-
stroj automaticky vymaže nejstarší výsledek. Nejnovější 
výsledek se vždy ukládá. To platí pro výsledky pacientů 
i kontrolních měření. Abyste zamezili ztrátě uložených 
výsledků měření, můžete tato data archivovat pomocí 
systému správy dat a volitelné přenosné základní 
jednotky (viz stranu 149).
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6.1 Zobrazení výsledků měření

1 Položte měřicí přístroj na rovnou plochu bez otřesů 
nebo ho držte v ruce, aby byl přibližně ve vodorovné 
pozici. 

2 Zapněte přístroj stisknutím .

3 Počkejte na zobrazení hlavního menu.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017
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4 Dotkněte se tlačítka Prohlížení výsledků. 

5 Zvolte typ výsledků, které chcete zobrazit.

■ Zobrazení paměti Výsledek pacienta.

■ Zobrazení paměti Výsledek QC.

6 Vyberte měřený parametr, který chcete zobrazit.

Na níže popsaných obrazovkách se nacházejí tato tlačítka 
obecných funkcí:

Ikona menu: Návrat do hlavního menu

Návratová ikona: Návrat ze zobrazení jednotlivého 
výsledku do seznamu výsledků.

Ikona individuálních výsledků: Seznam, který obsahuje 
pouze výsledky zvoleného pacienta.

Ikona tiskárny: Ikona tiskárny se objeví pouze tehdy, je-li 
funkce tiskárny aktivována. Jinak se nezobrazí.

Ikona QR kódu: Ikona QR kódu se objeví jen tehdy, když 
je aktivní zobrazení kódů QR. Jinak se nezobrazí.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

29.05.2017

Paměť

Výsledek QC

Výsledek pacienta

09:15

29.05.2017

Paměť

PT

aPTT

Všechny výsledky

09:15

29.05.2017

Zobrazování výsledků pacientů:
Výběr parametru je dostupný pouze tehdy, pokud bylo 
nastaveno pořadí řazení „Datum/Čas“ (viz stranu 65). 
Pokud je nastaveno pořadí řazení „ID pacienta“ nebo 
„Jméno pacienta“, objeví se rovnou obrazovka 
s výsledky pacientů. 
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Zobrazení paměti s výsledky 
pacientů

Tato oblast paměti obsahuje všechny výsledky měření 
pacientů. Jsou řazeny podle pořadí, které jste určili 
u volby Seřadit (viz stranu 65). Pokud je u volby Seřadit 
nastaveno Datum/čas, budou filtrovány podle parametru, 
který jste předtím vybrali, a nejnovější výsledky budou na 
začátku seznamu. 

1 Dotykovým tlačítkem  nebo  se posouváte 
mezi nabízenými položkami na obrazovce. 

2 Dotkněte se záznamu, který chcete otevřít.

Záznam se zobrazí.

3 Dotkněte se tlačítka . Zobrazí se výsledky 
zvoleného pacienta.

4 Dotykovým tlačítkem  zobrazíte výsledek 
v podobě QR kódu.

5 Dotykovým tlačítkem  se vrátíte 
do standardního zobrazení výsledků.

Paměť
P-ID: PID01

Kód: 250

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

Upozorněn lékař
Nemoc

Nová šarže proužků

21%Q

28.05.2017 11:31

09:15

29.05.2017

Paměť
P-ID: PID01

Smith, Henry

28.05.2017 11:31
2.5 INR 21 %Q

26.05.2017 10:15
3.0 INR 16 %Q

25.05.2017 09:58
1.7 INR 38 %Q

09:15

29.05.2017

Paměť

PID02
27.05.2017 10:10

PID01
26.05.2017 10:15

PID01
25.05.2017 09:58

PID01
28.05.2017 11:31

PID03
24.05.2017 10:03

09:15

29.05.2017

Zvolíte-li si zobrazení seznamu ve vztahu k pacientům, 
nelze již použít filtr podle parametrů.

 Ikona QR kódu se objeví jen tehdy, když je aktivní 
funkce zobrazení kódů QR. Jinak se nezobrazí.

Paměť
P-ID: PID01

Kód: 250

2.5INR

Smith, Henry
Ob: Obsluha 1
Par: PT

Upozorněn lékař
Nemoc

Nová šarže proužků

21%Q

28.05.2017 11:31

09:15

29.05.2017

Paměť 09:15

29.05.2017
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Zobrazení paměti s výsledky QC 
(kontroly kvality)

Tato oblast paměti obsahuje chronologicky seřazené 
výsledky všech provedených měření kontrolních roztoků. 
Nejnovější výsledky jsou v seznamu na začátku. 

1 Dotykovými tlačítky  a  se posouváte mezi 
nabízenými položkami na obrazovce. 

2 Dotkněte se záznamu, který chcete otevřít.

Záznam se zobrazí.

Paměť

1.2 INR

Nová šarže kontrol
Nová šarže proužků

78 %Q

28.05.2017 11:31

QC: 999
Kód: 184
Ob: Obsluha 1

Par: PT
Hladina: 1

(1.0 - 1.4 INR)

(53 - 99 %Q)

Pass:

09:15

29.05.2017

QC

27.05.2017 10:05
QC 234 Pass

26.05.2017 10:07
QC 623 Pass

25.05.2017 10:30
QC 333 Pass

28.05.2017 11:31
QC 999 Pass

24.05.2017 11:01
QC 432 Pass

09:15

29.05.2017
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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7 Rozšířené funkce

7.1 Zacházení s daty

Ve spojení s přenosnou základní jednotkou od Roche 
Diagnostics (k dostání samostatně) lze koagulometr 
CoaguChek Pro II pohodlně připojit k systému správy dat 
(DMS). Hlavní výhody tohoto propojení koagulometru se 
systémem řízení dat jsou například: 

■ Přenos seznamů pacientů, seznamů uživatelů i 
nastavení ze systému správy dat do koagulometru. 
Tímto způsobem lze rychle a pohodlně provádět 
nastavení pro každodenní práci i obecné nastavení 
přístroje (pro jeden či více přístrojů). 

■ Přenos všech uložených výsledků měření s odpoví-
dajícími ID pacienta, ID obsluhy a komentáři z 
paměti přístroje do systému řízení dat. Tento přenos 
dat umožňuje další hodnocení či řádnou archivaci 
podle vašich potřeb.

Poznámka: Rozšířené funkce pro práci s daty závisejí 
na možnostech konkrétního používaného systému pro 
správu dat (DMS) a mohou se lišit.
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Správce systému (například koordinátor POC) může 
pomocí systému DMS specifikovat, která nastavení se 
mají aplikovat na sadu přístrojů na pracovišti nebo 
v jednotce (např. nemocnice či oddělení). Všechny pří-
stroje přiřazené k určitému pracovišti nebo jednotce tak 
sdílejí stejná nastavení. V příslušných přístrojích se pak 
zpřístupní různé seznamy uživatelů a pacientů (odpoví-
dající danému pracovišti nebo jednotce). Snadno lze 
(jednou) zadat i jiná nastavení jako např. Uzamčení QC 
a Uzamčení obsluhy a distribuovat je do všech přístrojů. 

Volba nastavení Uzamčení obsluhy je k dispozici pouze 
tehdy, když jsou seznamy obsluhy vytvořeny v DMS, 
uloženy v přístroji a je aktivní přihlášení Obsluhy. 
Další podrobnosti o přihlášení obsluhy viz stranu 84, 
podrobnosti o uzamčení obsluhy viz stranu 95.
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Počítač (volba nastavení) Pro úvodní připojení k DMS musí být splněny tyto 
podmínky nastavení sítě:

■ V Menu nastavení musí být u volby připojení 
Připojení nastaveno Počítač (viz stranu 71). 

■ Přenosná základní jednotka musí být správně 
nakonfigurována. (Podrobnosti naleznete v pří-
ručce přenosné základní jednotky a v technickém 
dokumentu uloženém v přenosné základní 
jednotce.)

■ Přístroj umístěte na přenosnou základní jednotku, 
která je připojena k síti. Přístroj je automaticky roz-
poznán systémem DMS a lze ho přiřadit k pracovišti 
a/nebo jednotce řízené DMS (jestliže váš systém 
DMS má tuto funkci).

■ V závislosti na rozsahu svých funkcí může DMS 
přenášet nastavení a seznamy do přístrojů a také 
aktivovat přenos výsledků z přístroje do DMS. 
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Seznamy obsluhy Po zapnutí přístroje lze konfigurovat přihlášení obsluhy. 
Jsou možné čtyři konfigurace přihlášení obsluhy: 

■ Volba Obsluha je aktivovaná, ale není k dispozici 
seznam:
Obsluha se může přihlásit pomocí klávesnice na 
obrazovce či snímače čárových kódů. Používání 
koagulometru není omezeno na předem určenou 
skupinu pracovníků obsluhy, a proto se ID obsluhy 
zadávají pomocí klávesnice na obrazovce nebo 
načítají z čárového kódu a ukládají se k výsledkům 
měření jen pro informační účely. 

■ Volba Obsluha je aktivovaná, není k dispozici 
seznam a u volby „Seznam“ je nastaveno „skrytý“ 
(toto nastavení je možné pouze pomocí DMS). 
Nastavení možnosti „skrytý“ u volby „Seznam“ 
pomocí systému správy dat zároveň automaticky 
blokuje zobrazení klávesnice na obrazovce. 
Obsluha se může přihlásit pouze prostřednictvím 
snímače čárových kódů, protože na obrazovce se 
nezobrazí klávesnice. Používání koagulometru není 
omezeno na předem určenou skupinu pracovníků 
obsluhy, a proto se ID obsluhy načítají z čárového 
kódu a ukládají se k výsledkům měření jen pro 
informační účely.

Přístroje spravované DMS mohou přijmout přenesený 
seznam pracovníků Obsluhy. 

■ Volba Obsluha je aktivovaná, seznam je k dispozici 
a zobrazí se na přihlašovací obrazovce:
Obsluha vybírá ID ze zobrazeného seznamu. Podle 
nastavení provedeného administrátorem může být 
obsluha při přihlášení také požádána o zadání 
hesla.

■ Volba Obsluha je aktivovaná, seznam je k dispozici, 
ale je nastaven jako „skrytý“:
Obsluha se může přihlásit načtením čárového kódu. 
Podle nastavení provedeného administrátorem 
může být obsluha při přihlášení také požádána 
o zadání hesla. 

Tato první konfigurace je dostupná i bez DMS.

Při práci se seznamy obsluhy: Použití přístroje je ome-
zeno na pracovníky obsluhy uvedené v tomto seznamu.
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Seznamy pacientů Při spuštění měření pacienta bude k dispozici volba mezi 
výběrem ID pacienta ze seznamu pacientů, zadáním ID 
pacienta s použitím klávesnice na obrazovce nebo, jest-
liže je k dispozici, načtení čárového kódu s ID pacienta. 
Pokud je ID pacienta zadáno v systému DMS, je k němu 
připojen doplňující identifikační záznam. Jako druhé 
potvrzení totožnosti lze přiřadit až 20 znaků (např. jméno, 
datum narození). 

Nabízí se čtyři různé konfigurace pro zadávání 
ID pacienta:

■ ID pacienta je nastaveno jako Volitelné nebo 
Povinné a seznam není k dispozici:
ID pacienta lze zadat ručně pomocí klávesnice 
na obrazovce nebo načtením čárového kódu. 
ID pacienta se uloží k výsledku měření. 

■ U ID pacienta je nastaveno Ne, ale seznam je 
k dispozici:
Seznam ID pacientů se vždy zobrazí při spuštění 
testu. Nyní můžete

– vybrat pacienta ze seznamu;

– naskenovat ID pacienta snímačem čárových kódů;

– vytvořit záznam nového pacienta tak, že se dotknete 
tlačítka Nový. Namísto ID bude tomuto výsledku 
přiřazeno následující číslo.
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■ ID pacienta je nastaveno jako Volitelné nebo 
Povinné a seznam je k dispozici:
Seznam ID pacientů se vždy zobrazí při spuštění 
měření. Nyní můžete:

– vybrat pacienta ze seznamu;

– naskenovat ID pacienta snímačem čárových kódů;

– vytvořit záznam nového pacienta tak, že se dotknete 
tlačítka Nový. ID můžete načíst snímačem čárových 
kódů nebo zadat nové pomocí klávesnice na 
obrazovce.

■ U volby ID pacienta je nastaveno „skryté“ (toto 
nastavení je možné pouze se systémem správy dat) 
a je k dispozici seznam:
Při zahájení měření je obrazovka prázdná a zobrazí 
se Sken.

– Nyní můžete naskenovat ID pacienta snímačem 
čárových kódů. Pokud je pacient v seznamu, bude 
měření pokračovat. Pokud pacient v seznamu není, 
zobrazí se vám chybové hlášení.

Validace seznamu pacientů Podle nastavení DMS máte následující možnosti validace 
seznamu pacientů, pokud s ním pracujete:

■ ID pacienta nemusí být v seznamu, který má být 
použit (platí jen pro režim validace „vyp“).

■ Přístroj zobrazí varování, pokud zadané ID pacienta 
není v seznamu.

■ Přístroj zobrazí chybové hlášení, pokud ID nebylo 
nalezeno v seznamu platných ID pacientů.

Chcete-li pokračovat v měření, musíte platné ID pacienta 
naskenovat (pokud je ID nastaveno jako „skryté“), nebo 
vybrat (pokud je ID nastaveno jako Povinné).

Mějte na paměti, že naskenované ID pacienta musí být 
již v seznamu odeslaném do přístroje z DMS. Pokud 
je u ID pacienta nastaveno „skryté“, nemůžete načíst 
a zadat nové ID pacienta snímačem čárových kódů.
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Nastavení ID obsluhy a pacientů Při vytváření ID obsluhy nebo pacienta dodržujte násle-
dující pravidla: 

■ ID pacienta mohou obsahovat až 20 alfanumeric-
kých znaků při stanovené minimální a maximální 
délce.

■ ID obsluhy mohou tvořit libovolné kombinace až 
20 alfanumerických znaků. 

Snímač čárových kódů Pomocí DMS lze snímač čárových kódů nakonfigurovat 
tak, aby přijímal pouze vybrané čárové kódy. Seznam 
podporovaných typů čárových kódů naleznete v příloze A 
na straně 178, seznam podporovaných znaků v příloze A.3 
na straně 181.

Ukládané výsledky měření 
a komentáře

Při provádění měření bude výsledek uložen spolu 
s dalšími informacemi včetně ID pacienta, ID obsluhy, 
druhu provedeného měření a nepovinných Komentářů. 
Přístroj je dodáván s přednastavenu sadou standardních 
Komentářů, které lze přiřadit ke každému výsledku 
měření. Jestliže pracujete se systémem DMS, tyto komen-
táře lze nahradit komentáři v DMS. Nový text pak bude 
k dispozici pro volbu ze seznamu Komentářů v přístroji. 

Alfanumerické znaky jsou libovolné kombinace písmen 
A–Z a číslic 0–9, a navíc lze použít „.“ (tečku) nebo „-“ 
(pomlčku).

K vyloučení znaků nepatřících do ID obsluhy lze použí-
vat masky čárových kódů. Viz informace v části „Vstupní 
masky čárových kódů ID uživatelů a pacientů“ na 
straně 177.

Každému výsledku lze přiřadit až 3 komentáře.
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Standardní předem nastavené komentáře v přístroji jsou:

Komentáře k výsledkům 
pacientů

Komentáře k výsledkům 
QC

■ Asymptomatický
■ Čistý přístroj 
■ Upozorněn lékař 
■ Nemoc 
■ Cestování 
■ Laboratorní odběr 
■ Žádná akce 
■ Chyba postupu 
■ Bere léky 
■ Test bude opakován 
■ Změněno dávkování

■ Přijatelná kontrola
■ Čistý přístroj
■ Upozorněn lékař
■ Nová šarže kontrol
■ Nové číslo šarže
■ Nová šarže proužků
■ Nová šarže proužku/

soupravy
■ Žádná akce
■ Chyba postupu
■ Zkouška způsobilosti
■ Opak. kontrolní test
■ Upozorněna sestra
■ Vyměněna amp. QC
■ Test bude opakován

Více informací a technické podrobnosti najdete 
v příručce k přenosné základní jednotce a Technických 
poznámkách uložených v samotné přenosné základní 
jednotce. 
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8 Údržba a ošetřování

8.1 Skladovací a přepravní podmínky

Skladování ■ Přístroj a testovací proužky skladujte v prostředí, 
kde se používají. 

■ Neskladujte přístroj na přímém slunečním světle 
nebo při extrémních teplotách.

■ Při skladování a používání přístroje dodržujte pře-
depsaná rozmezí teploty a vlhkosti (viz kapitolu 10).
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Přeprava

■ Jestliže je přístroj přepravován na dlouhé vzdále-
nosti, vždy z něj vyjměte bateriový blok. Tím se eli-
minuje možnost přehřátí bateriového bloku vinou 
zkratu v přístroji. Také se tak zabraní hlubokému 
vybití a dalšímu poškození bateriového bloku nebo 
přístroje.

■ Přepravujte pouze nepoškozené bateriové bloky. 
Poškozené bateriové bloky je nutné zlikvidovat na 
místě. Na straně 22 jsou uvedena nebezpečí spo-
jená s poškozenými bateriovými bloky a informace 
o jejich likvidaci.

■ Bateriové bloky určené k přepravě zabalte tak, 
aby se v obalu nemohly pohybovat. Dodržujte 
i příslušné další národní pokyny.

■ Používáte-li k přepravě třetí společnost (např. pře-
pravní službu), zjistěte u přepravce, zda je v souvis-
losti s Li-Ion bateriovými bloky nutné splňovat 
zvláštní požadavky vyplývající z národních a mezi-
národních předpisů o přepravě nebezpečných 
předmětů a zda se na ně případně vztahují zvláštní 
požadavky na balení a značení.

Při přepravě přístroje a bateriového bloku dodržujte 
následující bezpečnostní postupy. Pokud tak neučiníte, 
může to mít za následek zranění osob nebo poškození 
přístroje nebo bateriového bloku.

Na krátké vzdálenosti – např. mezi pracovišti zdravot-
nického zařízení – mohou uživatelé přepravovat bateri-
ové bloky (nainstalované v přístroji nebo samostatně) 
po silnici, aniž by bylo nutné splňovat další požadavky.
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8.2 Čištění a dezinfekce přístroje

Rozdíl mezi čištěním 
a dezinfekcí

Čištění je fyzikální odstranění organických nečistot 
(např. špíny nebo jiného cizího materiálu) z povrchu 
přístroje. 

Dezinfekce je odstranění většiny, ale ne všech, patogen-
ních a jiných druhů mikroorganismů (krevních patogenů) 
z měřicího přístroje.

Kdy je třeba přístroj čistit 
a dezinfikovat?

■ Přístroj se čistí za účelem odstranění viditelných 
nečistot a organického materiálu k zajištění bez-
pečného zacházení nebo před dezinfekcí.

■ Před použitím u dalšího pacienta je třeba očistit 
a vydezinfikovat povrch přístroje a vodítka testo-
vacího proužku.

■ Pokud bylo naneseno příliš mnoho krve (>20 μL), 
je třeba očistit a vydezinfikovat povrch přístroje 
a vodítka testovacího proužku.

■ Udržovací čištění: Použití dezinfekčních utěrek 
může způsobit vytvoření usazenin na vodítku testo-
vacího proužku a prostoru pro baterii, které je nutné 
odstraňovat. Frekvence: Kdykoliv jsou vidět usaze-
niny nebo alespoň jednou za měsíc.

■ Dezinfekci provádějte, když je přístroj znečištěný 
a podle předpisů vašeho pracoviště.

Co čistit a dezinfikovat? Čištěny / dezinfikovány mohou být tyto části přístroje:

■ Prostor okolo vodítka testovacího proužku

■ Displej (dotyková obrazovka) přístroje

■ Kryt přístroje (celý povrch – přední i zadní)

■ Vodítko proužků a kryt vodítka proužků
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Při čištění a dezinfekci přístroje dodržujte níže uvedené 
pokyny. Nedodržení těchto pokynů může způsobit 
nesprávné fungování přístroje. 

■ Dodržujte dezinfekční pravidla vaší organizace.
■ Používejte rukavice.

UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje vlhkostí
Nenechte dovnitř přístroje proniknout kapalinu. 
Pronikne-li do přístroje vlhkost, může způsobit jeho 
poruchu.

■ Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
■ Nastříkejte nic na kryt přístroje.
■ Nestříkejte nic do vodítka proužků.
■ Nenamáčejte přístroj do kapalin.
■ Nepoužívejte příliš nasáklé hadry či tampóny. Před 

otíráním povrchu přístroje odstraňte přebytečný 
roztok vyždímáním nebo odsátím do suchého 
papírového ručníku. 
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8.3 Doporučené čisticí/dezinfekční prostředky

K čištění nebo dezinfekci přístroje (krytu a vodítka testo-
vacích proužků) používejte pouze následující roztoky.

■ Měkký hadřík lehce navlhčený (ne mokrý) malým 
množstvím tekutého mýdla naředěného vodou.

■ Líh (70% ethanol nebo isopropylalkohol).

■ Dezinfekční prostředek na bázi alkoholu (směs 
1-propanolu (400mg/g), 2-propanolu (200 mg/g) 
a glutaraldehydu (1,0 mg/g)). 1

■ Ubrousky k jednorázovému použití obsahující kvar-
térní amonné sloučeniny do 0,5 % (jednotlivých 
složek nebo směsi) v izopropylalkoholu (izopro-
panolu) do 55 %.

1. V některých zemích se prodává pod názvem 
„Bacillol Plus“.

UPOZORNĚNÍ

Na přístroj (plášť a vodítko testovacích proužků) nepou-
žívejte jiné dezinfekční nebo čisticí roztoky. Použití jiných 
dezinfekčních nebo čisticích roztoků může vést k poško-
zení přístroje.
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8.4 Čištění/dezinfekce vnějšího povrchu (pláště přístroje)

K čištění nebo dezinfekci vnějšku přístroje používejte 
roztoky doporučené na straně 161. Roztoky aplikujte 
na >1 minutu (řiďte se odpovídajícími informacemi na 
etiketách přípravku). 

1 Vypněte koagulometr. Potom jemně otřete jeho 
povrchové plochy (dotykovou obrazovku, plášť) 
měkkým, mírně navlhčeným (ne mokrým) hadří-
kem nepouštějícím vlákna.

2 Po očištění pláště setřete zbytky vlhkosti čistým 
suchým hadříkem nebo utěrkou nepouštějící 
vlákna. Pohledem zkontrolujte, že po čištění nebo 
dezinfekci není nikde na plášti nebo dotykové 
obrazovce vidět tekutina.

3 Před provedením testu ponechte otřené části 
alespoň 10 minut oschnout.

Při čištění pláště přístroje dbejte, aby modrý kryt vodítka 
pro testovací proužek zůstal pevně uzavřený.

Nenechte nahromadit kapalinu v blízkosti žádného 
otvoru. Nenechte dovnitř přístroje proniknout kapalinu.

Pokud zjistíte na plášti nebo dotykové obrazovce 
šmouhy, nebo se vám bude zdát dotykový displej mírně 
zakalený, otřete je okamžitě měkkým hadříkem nepou-
štějícím vlákna, mírně navlhčeným ve vodě.
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8.5 Čištění/dezinfekce vodítka proužku

K čištění nebo dezinfekci vodítka testovacího proužku 
používejte roztoky doporučené na straně 161. Roztoky 
aplikujte na >1 minutu pomocí vatových tampónů / 
tyčinek nepouštějících vlákna (viz etiketu odpovídajícího 
přípravku).

1 Vypněte přístroj a vyjměte kryt vodítka testovacího 
proužku k očištění. (Kryt vodítka otevřete tak, že 
nehtem palce zatlačíte jeho přední okraj nahoru.) 
Bezpečně odejměte kryt z koagulometru. Potom 
kryt opláchněte teplou vodou nebo otřete výše 
doporučenými roztoky. Než nasadíte kryt vodítka 
testovacího proužku zpět, nechte jej alespoň 
10 minut oschnout. 

2 Držte měřicí přístroj svisle tak, aby vodítko testo-
vacího proužku směřovalo dolů.

■ Navlhčeným bavlněným tamponem / tyčinkou 
očistěte dobře přístupné bílé části. 

■ Tampón či tyčinka musejí být pouze vlhké, ne 
mokré. Setřete zbytky vlhkosti a kapalin.

UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje
■ Během čištění vodítka testovacího proužku 

nenechte dovnitř přístroje proniknout kapalinu. 
Pronikne-li do přístroje vlhkost, může způsobit jeho 
poruchu.

■ Do vodítka testovacího proužku nestrkejte žádné 
předměty. Mohli byste poškodit elektrické kontakty 
za vodítkem.
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Po dokončení čištění:

3 S odstraněným krytem ponechte vodítko testova-
cího proužku osychat alespoň 10 minut než kryt 
nasadíte zpět.

– Vizuálně se přesvědčte, že vodítko a kryt nezůstaly 
vlhké a dokončete proces čištění a dezinfekce.

– Zajistěte, aby vodítko a kryt byly zcela suché, než je 
zkompletujete.

8.6 Čištění okénka snímače

Okénko snímače je třeba pravidelně čistit. K jeho otírání 
používejte čistý suchý hadřík. 

VAROVÁNÍ

4 Kryt vodítka testovacího proužku nasaďte zpět 
na přístroj. Ujistěte se, že je kryt řádně uzavřený. 
Uslyšíte jej zapadnout na své místo.
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9 Řešení problémů

Přístroj CoaguChek Pro II neustále kontroluje, zda v jeho 
systémech nedochází k nečekaným a nežádoucím sta-
vům. Ty mohou vzniknout z technických důvodů (vadné 
součásti nebo spotřební materiál, faktory okolního pro-
středí) nebo kvůli chybám zacházení a pracovního 
postupu. 

Podle okolností se na displeji koagulometru může objevit 
hlášení. Tato hlášení jsou označena ikonou, buď  pro 
stavová hlášení nebo  pro chybová hlášení. Všechna 
hlášení zobrazená na systému jsou doprovázena popisem 
chyby a možným řešením.

K vyřešení problému proveďte opatření popsaná na 
obrazovce. Jestliže chyba zmizí, můžete přístroj nadále 
používat podle přání. Pokud problém trvá, obraťte se na 
společnost Roche Diagnostics (viz stranu 175). 

Níže jsou vyobrazeny dva různé typy hlášení:

Hlášení Popis

I-001: Slabá baterie

Stavové hlášení

Dotkněte se , abyste mohli pokračovat dalším 
krokem.

E-101: Je nutné ID pacienta

Chybové hlášení

Dotykovým tlačítkem  opusťte toto hlášení. 
Vyřešte problém provedením doporučených kroků.

Slabá baterie

Baterie dochází. Připojte 
externí napájecí zdroj nebo 
vraťte přístroj do dokovací 
stanice.

I-001

Je nutné ID pacienta

Je nutné ID pacienta. 
Zadejte platné ID pacienta.

E-101
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Doplňující informace o chybě 
E-406

Vypněte přístroj a vyjměte testovací proužek. Zopakujte 
měření s novým testovacím proužkem a krví z nového 
vpichu do konečku jiného prstu. V průběhu měření se 
nedotýkejte testovacího proužku ani jej nevyjímejte 
z přístroje.

Poznámka o chybě E-406: Testovací proužek 
CoaguChek PT Test je možné používat u pacientů léčených 
kombinací perorálních antikoagulancií a heparinových 
injekcí. Maximální koncentrace heparinu, které neovliv-
ňují výsledky testu, jsou uvedeny v příbalovém letáku. 
V žádném případě se však k aplikaci vzorků nesmějí pou-
žívat heparinizované kapiláry. Používáte-li kapiláry, jsou 
přípustné jedině speciální kapiláry CoaguChek. Kapku 
krve musíte nanést na testovací proužek do 15 sekund 
po vpichu do konečku prstu. Ve vzácných případech se 
hlášení „E-406“ může na displeji koagulometru objevit 
u pacientů s dlouhými koagulačními časy. Objeví-li se 
toto chybové hlášení při opakování měření znovu, bude 
nutné výsledek zkontrolovat jinou metodou. 

Další informace o měřicím rozmezí parametrů najdete 
v příslušných příbalových letácích.

E-406: Chyba vzorku

Chybové hlášení

Dotykovým tlačítkem  opusťte toto hlášení. 
Vyřešte problém provedením doporučených kroků.

Chyba vzorku

Nevyhovující složení vzorku. 
Překontrolujte postup a opakujte 
test s novým vzorkem. Zkontrolujte 
medikační režim pacienta.

E-406
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Chyby a neobvyklé chování bez 
chybových hlášení

Mohou vzniknout situace, jimž není přiřazeno žádné 
chybové nebo stavové hlášení.

Hlášení Popis

Porucha bez zobrazení hlášení nebo neobvyklé chování

Displej přístroje se nezapíná ■ Počkejte 10 sekund a zkuste přístroj zapnout znovu.
■ Zkontrolujte napájení přístroje (viz „Instalace 

bateriového bloku“ od strany 41)
• Je bateriový blok v přístroji správně nainstalován? 
• Lze přístroj zapnout, když je připojen k externímu 

napájecímu adaptéru?
• Nabíjí se bateriový blok správně?

Přístroj zobrazuje nečekaný výsledek. Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků.

Automatické vypnutí

K úspoře energie se přístroj sám vypíná po předem 
nastavené době bez činnosti (např. stisk klávesy, stisk 
obrazovky). Koagulometr/obrazovku můžete znovu 
aktivovat podle níže popsaných pokynů:

Vypnutí po uplynutí doby určené 
správcem systému (standardně je 
nastaveno 5 minut, správce systému 
může dobu upravit)

■ Stiskněte .
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Vypnutí / restart přístroje Vypnutím přístroje se vypne bezdrátová komunikace 
a všechny ostatní funkce. Datum a čas však zůstanou 
zachovány. 

1 Zařízení není připojeno k externímu napájecímu 
zdroji nebo přenosné základní jednotce:

Přístroj vypnete tak, že stisknete asi na 5 sekund vypínač 
a uvolníte jej, jakmile se zobrazí logo Roche a přístroj 
zapípá. Logo z obrazovky zmizí a přístroj se vypne. 

Vypnutí přístroje používejte, pokud chcete vyjmout nebo 
vyměnit bateriový blok (viz stranu 44).

2 Zařízení je připojeno k externímu napájecímu zdroji 
nebo přenosné základní jednotce:

Přístroj restartujete tak, že stisknete asi na 5 sekund vypí-
nač a uvolníte jej, jakmile se zobrazí logo Roche a přístroj 
zapípá. Logo z obrazovky zmizí a přístroj se sám vypne 
a zapne. 

Restart přístroje je používejte, pokud pokud přístroj 
nereaguje na akce uživatele (jako dotyky na tlačítkách). 

Automatické vypnutí Pokud je stav bateriového bloku kriticky nízký, přístroj se 
automaticky vypne.

Pokud tlačítko přidržíte stisknuté příliš dlouho, spustí se 
asi po 12 sekundách reset přístroje (viz stranu 169) 
a dojde ke ztrátě nastaveného data a času.
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Reset přístroje Reset přístroje by měl být prováděn teprve po selhání 
všech ostatních nápravných opatření. 

1 Položte přístroj na rovnou plochu.

2 Podržte tlačítko vypínače stisknuté minimálně 
12 sekund. 

■ Přístroj se vypne a znovu zapne.

■ Na displeji se zobrazí logo Roche. 
Neobjeví-li se logo Roche do 60 sekund, umístěte 
přístroj nejméně na 15 minut do přenosné základní 
jednotky, aby se dobila baterie.

■ Přístroj provede kontrolu systému. 

■ Objeví se obrazovky pro zadání data a času.

3 Nastavte datum a čas. Po zadání správných údajů 
potvrďte každou obrazovku tlačítkem . 

■ Nejsou-li všechna uzamčení vypnutá (viz 
kapitolu 3.5), přístroj nyní bude v stavu Uzamčení 
QC kvůli ručně zadanému datu a času.

4 Před provedením dalších měření synchronizujte 
datum a čas s místním časem prostřednictvím 
přenosné základní jednotky nebo, pracujete-li 
s Wi-Fi připojením, počkejte nejméně deset minut 
na nejbližší synchronizaci WLAN. 

I když to vaše konfigurace nevyžaduje, doporučujeme 
vždy provést po resetu měření QC. 

CoaguChek®

Inic

04.00.00

CoaguChek®

Datum

Měsíc: 5

Den: 29

Rok: 2017
09:15

29.05.2017

Čas

Minuta: 59

Hodina: 9

AM PM

09:15

29.05.2017
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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10 Obecné informace o výrobku

10.1 Technické údaje 

Vzorky 

Rozmezí provozních teplot +12 °C až +32 °C (54 °F až 90 °F)

Relativní vlhkost 10 až 85 % (bez kondenzace)

Maximální nadmořská výška 4300 m

Umístění Položte měřicí přístroj na rovnou plochu bez otřesů nebo ho 
držte, aby byl přibližně ve vodorovné pozici.

Rozsah měření Řiďte se příbalovým letákem příslušných testovacích proužků.

Paměť 2000 pacientů a 500 výsledků QC s datem a časem
120 záznamů kódových čipů (60 kódů proužků a 60 kódů 
kontrol)
Seznamy obsluhy s až 5000 ID uživatelů s příslušným druhým ID 
(např.jménem uživatele)
Seznam pacientů s až 4000 ID pacientů s příslušným 2. a 3. ID 
(např., jménem, datem narození)

Rozhraní Dotyková obrazovka a snímač čárových kódů

Provoz na baterie Univerzální bateriový blok pro měřicí přístroj CoaguChek Pro II

Napájení Napájecí adaptér: 
Vstup: 100–240 V / 50–60 Hz / 350–150 mA 
Výstup: 12 V DC / 1,25 A

Počet stanovení s plně nabitým 
bateriovým blokem

cca 60 testů (PT/INR)
nejméně (aPTT/čas měření 5 minut)

Bezpečnostní třída III

Automatické vypnutí Programovatelné 1 … 60 minut

Rozměry 187 x 97 x 43 mm

Hmotnost 280 g (bez bateriového bloku) 

Typ vzorku Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků
Velikost vzorku Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků
Interakce Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků
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Skladovací podmínky

Přepravní podmínky

* Při teplotách nad +70 °C/158 °F by bateriový mohl vyté-
kat a poškodit přístroj. Při teplotách pod -10 °C/+14 °F 
baterie nemají dostatek energie k udržení funkce vnitř-
ních hodin.

Teplotní rozmezí
Přístroj (bez bateriového bloku)

-5 °C až +45 °C (+23 °F až +113 °F)

Teplotní rozmezí
Přístroj (s bateriovým blokem)

-5 °C až +35 °C (+23 °F až +95 °F)

Relativní vlhkost 10 až 85 % (bez kondenzace)

Teplotní rozmezí
Přístroj (bez bateriového bloku)

-25 °C až +70 °C (-13 °F až +158 °F)

Teplotní rozmezí
Přístroj (s bateriovým blokem 
obsaženým ve výbavě)*

-10 °C až +70 °C (+14 °F až +158 °F)

Relativní vlhkost 10 až 85 % (bez kondenzace)
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10.2 Další informace

Spotřební materiál / 
příslušenství 

Reagencie a roztoky Spotřební materiál je k dostání prostřednictvím Roche 
Diagnostics. Obraťte se na nejbližší lokální zastoupení 
Roche Diagnostics.

Omezení výrobku Přečtěte si informace v příbalových letácích dodávaných 
s reagenciemi a kontrolami, které se obsahují podrobné 
údaje o výrobku a omezeních jeho použití.

Položka Popis Poznámky
CoaguChek PT Test

CoaguChek aPTT Test

Testovací proužky PT pro přístroj 
CoaguChek Pro II
testovací proužky aPTT pro přístroj 
CoaguChek Pro II

Mezinárodní distribuce 
(nedostupné v USA)

CoaguChek PT Controls
CoaguChek aPTT Controls

Volitelné kontrolní roztoky 
(hladina 1, hladina 2) pro systém 
CoaguChek Pro II

V Německu jsou k dispozici 
pouze kontroly CoaguChek 
PT Controls (hladina 2) a 
CoaguChek aPPT Controls 
(hladina 1).

CoaguChek Capillary Tubes/Bulbs Kapiláry

Universal Battery Pack Dobíjecí bateriový blok

Handheld Base Unit Kit Přenosná základní jednotka 
a Uživatelská příručka
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Informace o licencích k softwaru Součástí tohoto výrobku jsou softwarové moduly vyvinuté 
na základě otevřených zdrojových licencí. Zdrojový kód 
tohoto softwaru na standardním datovém médiu lze 
vyžádat od výrobce na adrese:

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim, Německo

Licenční podmínky Obecné veřejné licence (GPL) jsou 
k dispozici (z právních důvodů pouze v angličtině) 
v podobě souboru PDF (pod názvem „License_txt.PDF“) 
na CD přiloženém k této příručce. Úplné licenční smlouvy 
jsou také uloženy v podobě textového souboru (pod 
názvem „License.txt“) v přenosné základní jednotce. Pro 
přístup k tomuto souboru připojte přenosnou základní 
jednotku k počítači pomocí kabelu USB. Podrobné 
pokyny, jak připojení provést, naleznete v návodu 
k obsluze přenosné základní jednotky.

Pořizování a šíření doslovných kopií tohoto licenčního 
dokumentu je všeobecně povoleno, není však dovoleno 
měnit jeho obsah.
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Opravy Opravy a další úpravy měřicího přístroje smí provádět 
pouze osoby autorizované společností Roche 
Diagnostics.

Kontakty Roche Se všemi dotazy ohledně systému CoaguChek Pro II, 
které nejsou zodpovězeny v této příručce, se obraťte na 
svého zástupce společnosti Roche Diagnostics. Pokud 
ještě nemáte podrobné kontaktní údaje:

■ Navštivte naše internetové stránky 
www.roche.com. Klikněte na „Menu“, vyberte 
„Worldwide“ a vyhledejte příslušné informace 
o místním zastoupení, nebo:

■ Navštivte naše internetové stránky 
www.coaguchek.com. Najděte na stránce rámeček 
„CoaguChek Worldwide“ a vyberte svou zemi. 

Systém CoaguChek Pro II vyrábí a distribuuje:

V Austrálii:
Roche Diagnostics Australia Pty Limited
ABN 29 003 001 205
2 Julius Avenue 
North Ryde, NSW, 2113
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11 Záruka

Platí zákonná ustanovení o právech týkajících se záruč-
ních podmínek při prodeji spotřebního zboží, platná 
v zemi nákupu. 
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A Příloha

A.1 Vstupní masky čárových kódů ID uživatelů a pacientů

Znak masky čárového kódu Definice

A–Z, 0–9 Není-li před ním stříška („^“), musí být snímaný datový znak stejný jako 
znak masky. Tento znak není uložen jako součást ID. Jestliže znaky nejsou 
stejné, nasnímaná data nepředstavují platný ID. 

Dolar („$“) Snímaný datový znak na této pozici zůstane zachován jako součást ID. 

Hvězdička („*“) Snímaný datový znak na této pozici nezůstane zachován jako součást ID.

Vlnovka („~“) Snímaný datový znak na této pozici musí být číslice 0–9 a nezůstane zacho-
ván jako součást ID. Jestliže snímaný datový znak není číslice, nasnímaná 
data nepředstavují platný ID. 

Plus („+“) Snímaný datový znak na této pozici musí být písmeno A–Z a nezůstane 
zachováno jako součást ID. Jestliže snímaný datový znak není písmeno, 
nasnímaná data nepředstavují platný ID. 

Stříška („^“) Tento znak vstupní masky označuje, že snímaný datový znak musí být stejný 
jako znak v masce čárového kódu následující po „^“ a že snímaný datový 
znak zůstane součástí ID. Pokud snímaný datový znak není stejný jako znak 
masky následující po „^“, je načtený čárový kód jako ID neplatný. 

Povolená maximální délka masky čárového kódu je

• 60 znaků pro 1D čárové kódy
• 300 znaků pro 2D čárové kódy
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A.2 Příklady symboliky čárových kódů

Pro snížení pravděpodobnosti nesprávného čtení 
čárového kódu důrazně doporučujeme, abyste použili 
možnosti nastavení validace ID pacienta a obsluhy 
odpovídající vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu. 
Tyto možnosti jsou:

■ kontrola ID podle seznamu nebo

■ kontrola délky ID,1

■ použití čárových kódů s kontrolním součtem.

Vždy zajistěte, aby byl zadávaný čárový kód při skenování 
po celé šířce pokryt zeleným paprskem čtečky.

Nesprávné načtení čárového kódu může vést k chybné 
identifikaci pacienta a nesprávnému způsobu léčení.

Při tvorbě čárových kódů pacientů nebo obsluhy vždy 
dodržujte příslušné mezinárodní normy IEC/ISO platné 
pro příslušnou symboliku čárových kódů. Zvláště dbejte 
na to, aby velikost a kvalita tisku (dle ISO/IEC 15416 
a 15415) čárových kódů byla adekvátní. Neadekvátní 
velikost, kvalita tisku nebo obojí může vést k chybám při 
rozpoznávání kódů. Navíc musí každý uživatel provádět 
kontrolu přijatelnosti všech dat nasnímaných a zobra-
zených v přístroji.

1. Jestliže nelze použít seznam obsluhy nebo pacientů, 
doporučuje se alespoň nastavit minimální délku ID, 
zvláště používáte-li proměnnou délku ID.
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Vyobrazené ukázky čárových kódů slouží pouze jako 
ilustrace. Lze je vytisknout a použít ke kontrole funkce 
snímače čárových kódů. Nejsou však určeny jako vzor 
velikosti nebo rozlišení skutečných čárových kódů 
ID pacientů či obsluhy. Při tvorbě čárových kódů pacientů 
nebo obsluhy vždy dodržujte požadavky na velikost 
a rozlišení podle příslušných mezinárodní norem ISO/
IEC 15416 a 15415 a dodržujte níže uvedené specifikace. 

VAROVÁNÍ

Zamezení chybnému čtení čárových kódů EAN 13 
a Interleaved 2/5
Čárové kódy EAN 13 a Interleaved 2/5, přestože jsou 
široce používané, se nedoporučují jako čárové kódy 
pacientů/obsluhy. Dojde-li k nesprávnému přečtení 
čárových kódů EAN 13 nebo Interleaved 2/5, může dojít 
k nesprávné identifikaci pacienta a následkem toho 
k nesprávným rozhodnutím o léčbě. Pokud je přesto 
budete používat:

■ Zajistěte, aby při vytváření a reprodukci čárových 
kódů byly používány standardy nejvyšší kvality.

■ Pokud jde o EAN13: Nepoužívejte úvodní sekvence 
978 (ISBN) a 979 (ISMN), protože mohou být ignoro-
vány jako část jiného ID.

Doporučené vlastnosti Poznámky
Rozlišení 300 dpi doporučeno

200 dpi minimum
Při rozlišení 200 dpi mohou nastat 
problémy s rozlišením úzkých 
a širokých čar.

Odrazivost 70% a vyšší Matný povrch je upřednostňován 
před lesklým.

Kvalita symbolů Stupeň C nebo vyšší
Doporučuje se stupeň B.

Stupně kvality symbolů jsou A-F a jsou 
založeny na analýze několika prvků kvality.

V závislosti na parametrech 
stupně kvality konkrétního čáro-
vého kódu nemusí stupeň C vyho-
vovat při pohybu, odrazivosti nebo 
nedostatečném osvětlení.

Výška modulu 
(minimum)

0.16 mm (lineární čárové kódy)
0.20 mm (2D čárové kódy)
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Codabar Code 39

Code 93 Code 128

EAN13 Interleaved 2/5
bez kontrolního 
součtu

Interleaved 2/5
s kontrolním 
součtem

RSS (GS1 DataBar 
Limited)

Aztec DataMatrix

PDF417 QR kód

Roche Diagnostics Roche Diagnostics

Roche Diagnostics

Roche Diagnostics
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A.3 Podporované znaky ve 2D čárových kódech

2D snímač čárových kódů načítá znaky z těchto sad 
Unicode:

■ Basic Latin (0021-007E)

■ Latin-1 Supplement (00A1-00FF)

■ Latin Extended-A (0100-017F)

2D snímače čárových kódů nepodporují asijské znaky.
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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B Příloha

B.1 Doplnění k pozorované sekvenci měření

Pozorovaná sekvence měření 
(OTS) 

Funkce Pozorované sekvence měření (OTS) umožňuje 
pozorovateli (odbornému dozoru) vyhodnotit a zazname-
nat výkon obsluhy (např. pro účely nové certifikace). 
Pozorovatel sleduje obsluhu během měření a kontroluje, 
zda je měření prováděno podle doporučených postupů. 
Poté ohodnotí výkon a rozhodne, zda obsluha uspěla 
nebo ne. Toto vyhodnocení se uloží spolu s výsledky 
měření a případnými poznámkami.

Možnosti Pozorované sekvence měření je možné 
konfigurovat pouze pomocí DMS. Dostupnost možností 
elektronické konfigurace se proto bude lišit v závislosti 
na softwaru pro správu dat používaném ve vaší organi-
zaci. Poraďte se se správcem vašeho systému.
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Použití funkce OTS Požadavek na pozorovanou sekvenci měření (OTS) 
přichází DMS. Přítomnost ikony  na tlačítku Test 
pacienta označuje nevyřízený požadavek na OTS. 

Pozorovatel:
1 Dotkněte se tlačítka Test pacienta.

V menu Test pac. - OTS bude tlačítko Test pacienta šedé 
(neaktivní), dokud se nepřihlásí pozorovatel.

2 Stiskněte Přihlášení pozorovatele.

3 Počkejte na zobrazení seznamu pozorovatelů. 

4 Vyberte svoje ID pozorovatele tak, že se dotknete 
odpovídajícího tlačítka nebo načtěte svoje ID 
obsluhy (které je v tomto případě také vaším 
ID pozorovatele). 

5 Zadejte heslo (volitelná možnost).

6 Po zadání hesla se přihlaste dotykovým tlačít-
kem . Znovu se objeví menu Test pac. - OTS. 
Tlačítko Test pacienta je nyní aktivní.

7 Předejte přístroj obsluhujícímu pracovníkovi, který 
nyní může provést měření pacienta pod dohledem.

Pozorovatel

Ann Casey

Alan Smithee

Sken

09:15

29.05.2017

Pac. test - OTS

Přihlášení pozorovatele

Test pacienta

OTS aktivní

09:15

29.05.2017

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

Odhlášení

09:15

29.05.2017

Pac. test - OTS

Přihlášení pozorovatele

Test pacienta

OTS aktivní

09:15

29.05.2017

V seznamu pozorovatelů jsou pouze pracovníci obsluhy 
s právy pozorovatele OTS.
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Obsluha:
1 Dotkněte se tlačítka Test pacienta.

Proveďte měření pacienta jako obvykle. Po dokončení 
měření musí pozorovatel provést další kroky.

2 Vraťte přístroj zpět pozorovateli.

Pozorovatel:
3 Dotkněte se  a znovu se přihlaste. 

4 Po zadání svého hesla se dotkněte , abyste 
mohli pokračovat hodnocením.

5 Vyhodnoťte činnost obsluhy stisknutím Pass nebo 
Fail.

6 Vyhodnoťte výsledek testu stisknutím Přijmout 
nebo Zamítnout.

7 Dotkněte se  abyste mohli přidat komentář.

8 Dotkněte se  pro návrat na obrazovku 
Test pac. - OTS.

Informace o OTS se uloží spolu s výsledkem měření.

Pac. test - OTS

Přihlášení pozorovatele

Test pacienta

OTS aktivní

09:15

29.05.2017

Odstranit 09:15

29.05.2017

Přihlášení pozorovatele

Pozorovatel ALAN SMITHEE: 
K pokračování se prosím 
přihlaste. Jinak nebude test 
OTS dokončen.

I-010

Pozorovatel

Fail

Přijmout

Pass

Zamít.

OTS úspěšná:

Výsledky měření OK?

Komentář:

09:15

29.05.2017
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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C Příloha

C.1 Volitelná možnost: Bezdrátová síť (WLAN)

Úvodní poznámka

Tato příloha byla sestavena za účelem vysvětlení principů 
bezdrátové komunikace systému CoaguChek Pro II1 
a pomoci pracovníkům oddělení informačních techno-
logií / řízení informací ve vašem zařízení při začleňování 
systému CoaguChek Pro II do bezdrátové sítě.

To, zda je váš přístroj vybaven možností bezdrátové 
komunikace, závisí na konfiguraci, kterou jste zakoupili.

Informace o registraci WLAN viz dodatek „Informace o 
registraci WLAN, dodatek Uživatelské příručky přístroje 
CoaguChek Pro II“ na www.coaguchek.com

1. Systém CoaguChek Pro II je certifikován Wi-Fi Alliance.

Položka Popis REF/katalogové 
číslo

Přístroj CoaguChek Pro II Přístroj 07237944190

Přístroj CoaguChek Pro II Přístroj vybavený funkcí WLAN 07210841190
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Základní vysvětlení Přístroj CoaguChek Pro II lze konfigurovat pro bezdráto-
vou komunikaci pouze prostřednictvím systému správy 
dat. Systém správy dat (DMS) se používá také k nastavení 
a konfiguraci připojení přístroje k jedné konkrétní nemoc-
niční bezdrátové místní síti (WLAN1). Sítě WLAN využívají 
k bezdrátovému přenosu dat elektromagnetické vlnění v 
kmitočtovém pásmu 2,4 GHz2. Systém CoaguChek Pro II 
využívá normu IEEE pro sítě WLAN 802.11g (v rozsahu 
2,4 GHz)3. Systém je zpětně kompatibilní s normou 802.11b. 
Při bezdrátové komunikaci s přístupovým bodem (AP) 
přístroj CoaguChek Pro II rozpozná aktuální konfiguraci 
protokolu AP sítě WLAN (802.11b nebo 802.11g) a auto-
maticky přenáší data pomocí příslušného komunikačního 
protokolu4.

Ztráta signálu nebo přístup k pásmu jednoho konkrét-
ního klienta mohou být různé v závislosti jedné či více 
následujících situací: typu a počtu ostatních klientů, 
výkonnosti přístupového bodu, přítomnosti elektromag-
netického rušení a dalších potenciálních rušivých faktorů, 
např. betonových stěn.

Přístroj CoaguChek Pro II používá komunikační protokol, 
který spotřebuje šířku pásma, pouze pokud skutečně 
existují data, která je třeba přenést. V porovnání s jinými 
aplikacemi jako např. protokolem Voice over Internet 
Protocol (VoIP) nebo multimediálními aplikacemi je u pří-
stroje spotřeba šířky pásma minimální. Pokud je kvalita 
sítě WLAN, k níž se přístroj CoaguChek Pro II snaží připo-
jit, zhoršená, konstrukce přístroje minimalizuje dopad na 
funkčnost.

1. WLAN je také označována jako bezdrátová LAN nebo 
Wi-Fi.

2. Aby funkce bezdrátové komunikace pracovaly správně, 
musí být nejprve nakonfigurovány vaším správcem 
systému.

3. Systém CoaguChek Pro II využívá standard 802.11g, a to 
pouze kanály 1–11. Kanály 12–14 systém nevyužívá.

4. Sítě WLAN jsou uspořádány v tzv. buňkách. Typická 
buňka WLAN se skládá z jednoho či více přístupových 
bodů připojených ke (kabelové) místní síti, jednoho či více 
klientů, např. přístrojů CoaguChek Pro II, a dalších klientů 
jako např. přenosných počítačů.
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Technické provedení Před připojením každého bezdrátového zařízení 
k bezdrátové síti se doporučuje provést průzkum lokality, 
kde se WLAN nachází. Cílem průzkumu je zajistit, aby 
přístupové body poskytovaly pokrytí a výkonnost dosta-
tečné k podpoře nové radiofrekvenční (RF) aplikace nebo 
zařízení. Průzkum také podrobně zjistí RF signály včetně 
všech existujících sítí WLAN, všech konkurenčních RF 
signálů a rušení (související se stavební konstrukcí 
a ostatními bezdrátovými přístroji či zařízeními). 

Doporučuje se, aby součástí zavedení radiofrekvence pro 
systém CoaguChek Pro II byla minimálně na každém 
patře jedna přenosná základní jednotka připojená kabe-
lem. Přenosná základní jednotka připojená k pevné síti 
zajišťuje redundanci pro případ poruchy nebo výpadku 
bezdrátové sítě. Používá-li se přístroj CoaguChek Pro II 
v oblasti se slabým signálem nebo s rušením, doporučuje 
se jako redundanci nainstalovat připojenou přenosnou 
základní jednotku. Redundance připojené základní jed-
notky umožňuje okamžitý přenos výsledků pacientů při 
dokování přístroje. 
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Současný RF systém se skládá z antény, WLAN systému 
na čipu (SoC) a dalších součástí. WLAN systém na čipu je 
jádrem systému WLAN. RF systém používaný v přístroji 
CoaguChek Pro II odpovídá následujícím specifikacím:

■ Jeho systém WLAN na čipu podporuje normy 
IEEE 802.11b a 802.11g. Bezproblémově funguje 
s dalšími radiofrekvenčními vysílači-přijímači 
certifikovanými pro Wi-Fi. Obsahuje také chráněný 
přístup k Wi-Fi (WPA™ – Enterprise a WPA™ – 
Personal), chráněný přístup k Wi-Fi 2 (WPA2™ – 
Enterprise a WPA2™ – Personal), zabezpečovací 
mechanismy Wired Equivalent Privacy (WEP) 
s protokolem Temporal Key Integrity Protocol 
(TKIP) a Advanced Encryption Standard (AES). 
Systém kromě toho podporuje rozšiřitelný 
ověřovací protokol (EAP) s EAP-TLS, EAP-TTLS/
MSCHAPv2 a PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. Certifikát 
interoperability Wi-Fi přístroje CoaguChek Pro II 
je přístupný na
http://certifications.wi-fi.org/search_products.php.
Další informace včetně slovníčku pojmů, často kla-
dených otázek a dalších témat týkajících se tech-
nologie Wi-Fi lze najít na stránkách Wi-Fi Alliance 
(http://www.wi-fi.org/).

■ Používané kanály v pásmu 2.4. GHz jsou 1–11, 
které jsou právně povolenými kanály v USA. 
(Kanály 12–14 přístroj CoaguChek Pro II 
nepoužívá.)

■ Výstupní výkon RF je cca 15 dBm při datové 
rychlosti 54 MBPS.
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Specifické funkce a nároky na 
efektivní výkon RF

Systém CoaguChek Pro II nabízí možnost připojení 
pomocí bezdrátové sítě (WLAN/Wi-Fi). 

Tento modul lze nastavit pouze pomocí systému správy 
dat (DMS), což v přístroji aktivuje bezdrátovou komuni-
kaci a přenos dat. Bezdrátové připojení může pomoci 
zajistit, aby aktualizace informací provedené v DMS byly 
ihned odesílány do všech přístrojů připojených k síti.

Přístroje s integrovaným a aktivovaným bezdrátovým při-
pojením využívají přenosnou základní jednotku k nabíjení 
a (nebo) jako náhradní možnost komunikace pro výměnu 
dat s DMS.

Přístroj je nutné dokovat také v případě, že nemocnice 
změní protokoly zabezpečení. Po této změně může dojít 
k zablokování všech přístrojů, dokud nebudou zapojeny 
do základní jednotky a přenastaveny podle nového 
protokolu.

Jak je popsáno výše, přístroj CoaguChek Pro II podporuje 
normu 802.11g. To se projevuje následujícími specific-
kými výkonnostními charakteristikami RF:
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■ Přístroj CoaguChek Pro II je schopen přenést 
do vhodného DMS přes WLAN data až 1000 
výsledkových záznamů, 100 záznamů o šaržích 
proužků a kontrol a 500 záznamů ID uživatelů 
za méně než 15 minut, pracuje-li za běžných pod-
mínek WLAN (správná administrace WLAN, běžné 
složení jiných klientů, povolené podporované bez-
pečnostní modely).

■ Hned po dokončení měření (a návratu na obra-
zovku hlavního menu) se CoaguChek Pro II pokusí 
připojit k DMS. Podle průmyslového komunikač-
ního standardu POCT1-A musí DMS nejprve potvr-
dit požadavek přístroje na připojení a vyslat aktivní 
dotaz na výsledek. Teprve po přijetí tohoto dotazu z 
DMS přístroj odešle výsledek. Skutečná doba trvání 
přenosu výsledků tedy závisí na infrastruktuře, 
pracovní zátěži DMS atd. Na dotaz odeslaný DMS 
však přístroj odpoví během několika sekund.

■ Přístroj CoaguChek Pro II s aktivovaným bezdrá-
tovým připojením přenáší výsledky po každém 
měření. Při nečinnosti během dokování přístroj 
automaticky zkouší komunikovat s DMS každých 
30 minut. Kdykoli je přístroj vložen k dobíjení do 
přenosné základní jednotky nebo připojen k napá-
jecímu adaptéru a baterie je dostatečně nabitá, 
automaticky zkouší komunikovat s DMS.
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Typický dosah při přímém spojení mezi přístrojem 
CoaguChek Pro II a přístupovým bodem (vzduch, přímý 
výhled, nízká úroveň rušení) je 15 až 20 metrů. Skutečný 
dosah závisí na umístění antén přístupových bodů a dal-
ších topologických vlastnostech prostoru mezi zařízením 
WLAN a přístupovým bodem. Maximální vzdálenost mezi 
zařízením WLAN a přístupovým bodem, při níž lze zaručit 
spojení, může navíc zkracovat dynamická regulace síly 
signálu přístupového bodu.

Systém CoaguChek Pro II je konstruován tak, aby mohl 
fungovat vedle jiných bezdrátově komunikujících zřízení. 
Systém CoaguChek Pro II NEOBSAHUJE žádnou bezdrá-
tovou funkci fungující v reálném čase nebo dokonce s 
časovým omezením. Přenáší výhradně jednotlivá, digitální 
datová pole. NEPŘENÁŠÍ kontinuální datové vlny.

Během výměny velkého objemu dat může dojít 
ke krátkodobému prodloužení odezvy přístroje.

Poznámka: Zhoršená připojitelnost pomocí WLAN 
nemá vliv na fungování přístroje, ale může zpozdit 
předávání výsledků do DMS: Uživatelé by si měli uvědo-
movat, že datovou komunikaci v reálném čase 
nemůže přístroj CoaguChek Pro II zaručit. 
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