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Na obalu a na identifikačním štítku přístroje se setkáte s následujícími symboly, jejich� vysvětlení 
zde uvádíme:

Přístroje s funkcí WLAN: 

Další certifikace WLAN najdete na štítku ve spodní části prostoru pro baterie a v dodatku 
s informacemi o registraci WLAN.

U�ivatel plně odpovídá za instalaci, pou�ívání a údr�bu přístroje cobas h 232.

Pozor, viz přilo�enou dokumentaci. Seznamte se s poznámkami o bezpečnosti 
v příručce k pou�ití přilo�ené k tomuto přístroji. 

Omezení teploty (Skladujte při teplotě)

Výrobce

Katalogové číslo

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

Globální číslo obchodní polo�ky

Tento výrobek odpovídá po��adavkům evropských směrnic 98/79/ES o diagnos-
tických zdravotnických prostředcích in vitro a 1999/5/ES o rádiových zařízeních a 
telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE).

Systém splňuje bezpečnostní po�adavky Kanady a USA (Seznam UL, odpovídá 
normám UL 61010A-1:02 a CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1-04).

Tento přístroj odpovídá Části 15 směrnic FCC a RSS-210 Industry Canada.

IVD



Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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1 Úvod

Přístroj cobas h 232

cobas h 232 je přístroj pro kvantitativní vyhodnocení imunotestů s pou�itím techniky značení 
zlatem. Rychlé diagnostické testy na prou�cích dostupných pro tento přístroj umo�ňují účinnou 
diagnózu a vyhodnocení kardiovaskulárních nemocí. Vyhodnocení těchto testů pomocí přístroje 
cobas h 232 kombinuje výhody rychlé diagnózy s lepší klinickou interpretací kvantitativních 
hodnot (v porovnání s kvalitativními testy). Navíc automatické vyhodnocení zajišťuje spolehlivější 
výsledky díky eliminaci potenciálních zdrojů chyb spojených s vizuálním čtením. Podrobné infor-
mace o specifických testech naleznete v příbalových letácích testovacích prou�ků. 

Čtení lze provést přímo na místě odběru vzorků krve. Přistroj cobas h 232 je proto ideální pro 
pou�ití na pohotovostech, na jednotkách intenzivní péče či v sanitách nebo ho mohou pou�ívat 
kardiologové nebo praktičtí lékaři. Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání: vlo�íte do 
něj nepou�itý prou�ek a nanesete vzorek. Po uplynutí reakční doby přístroj poskytne kvantitativní 
výsledek, u některých testů je navíc na konci k dispozici i kvalitativní výsledek.

Přístroj cobas h 232 se mů�e bezdrátově (pokud je systém vybavený funkcí WLAN) nebo pomocí 
přenosné základní jednotky (k dispozici samostatně) připojit k systému pro správu dat (DMS) 
společnosti Roche. Přístroj cobas h 232 podporuje výměnu dat prostřednictvím standardního 
protokolu POCT1A. Systémy pro správu dat mohou přispět k rozšíření bezpečnostních funkcí pří-
stroje, jako například aktivace blokování obsluhy. Systémy pro správu dat mohou také aktivovat 
přenos dat na LIS či HIS. Technické podrobnosti naleznete v příručce pro přenosnou základní 
jednotku a DMS. 
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Dříve ne� systém poprvé pou�ijete, přečtěte si tuto u�ivatelskou příručku a příbalové letáky pří-
slušných spotřebních materiálů. Přístroj cobas h 232 mů�ete před prvním pou�itím konfigurovat 
podle vašich potřeb. Viz kapitola 3, „Nastavení přístroje“. Ujistěte se, �e před pou�itím systému si 
přečtete část „Důle�ité bezpečnostní pokyny a další informace“ v této kapitole.

S jakýmikoli otázkami o systému cobas h 232, které nejsou zodpovězeny v této příručce, kontak-
tujte zástupce společnosti Roche (viz kapitola „Kontakty společnosti Roche“ na s. 205). Aby se 
urychlilo řešení problémů přístroje cobas h 232, před telefonátem si připravte sériové číslo, tento 
návod a všechny příslušné spotřební materiály.

Jestli�e váš přístroj cobas h 232 připojíte k systému pro správu dat cobas IT 1000 nebo 
jinému počítači či systému DMS, nebudete moci tisknout přímo z přístroje na tiskárnu. Pro tisk 
dat z přístroje pou�ívejte tiskárny připojené k příslušnému počítači či DMS.



Úvod

13

Princip testu

Dvě čárky (signální a kontrolní) v detekční zóně testovacího prou�ku ukazují, zda je v materiálu 
vzorku přítomen příslušný analyt. Přístroj cobas h 232 tyto čárky detekuje s pomocí diody LED 
(osvětlující detekční zónu) a snímacího prvku kamery (snímá detekční zónu). Intenzita testova-
cího signálu (signální čáry) se zvyšuje úměrně s koncentrací příslušného analytu. Integrovaný 
software systému signál intenzity převede na kvantitativní výsledek, který se na konci měření 
zobrazí na displeji. 

Přesnost měření je zajištěna díky jednoduchému principu: Ka�dá krabice s testovacími prou�ky 
obsahuje kódovací čip, který v elektronickém formátu obsahuje veškeré údaje o testu a šar�i. 
Testovací prou�ky jsou na spodní straně označeny čárovým kódem, tímto jim je přiřazen speci-
fický kódovací čip. Kdy� poprvé vlo�íte testovací prou�ek z nové šar�e prou�ků, přístroj vás vyzve 
k připojení odpovídajícího kódovacího čipu. Informace jsou pak načteny z kódovacího čipu 
a ulo�eny pro další testy. 

Obsah balení

■ Přístroj cobas h 232 

■ Napájecí adaptér

■ Univerzální bateriový blok

■ Kryt prostoru pro baterie

■ Šroubovák s hvězdicovým bitem Torx pro připevnění krytu prostoru pro baterie

■ U�ivatelská příručka v angličtině

■ Stručný návod

■ Disk CD s u�ivatelskými příručkami v dalších jazycích

Volitelně k dispozici (není součástí dodávky):

■ Přenosná základní jednotka (dokovací stanice) pro přenos dat v rámci sítě nebo přes 
rozhraní USB (univerzální sériová sběrnice)

Pokud po�adujte kopii u�ivatelské příručky ve vašem jazyce, kontaktujte zástupce společnosti 
Roche (viz kapitola A).
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1.1 Důle�ité bezpečnostní pokyny a další informace

Tato část vysvětluje, jak jsou bezpečnostní zprávy a informace týkající se řádného zacházení 
se systémem prezentovány v Návodu k obsluze pro cobas h 232. Tyto části si prosím pozorně 
přečtěte. 

Samotný bezpečnostní výstra�ný symbol (bez slovního označení) 
upozorňuje čtenáře na obecná rizika nebo ho odkazuje na příslušné 
bezpečnostní informace.

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla mít 
za následek smrt nebo tě�ké zranění.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla mít 
za následek lehké nebo středně tě�ké zranění.

UPOZORNĚNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, mů�e mít za 
následek poškození systému.

Důle�ité informace, které se netýkají bezpečnosti, jsou uvedeny na barevném pozadí (bez sym-
bolu). Zde naleznete doplňující informace o správném pou�ití měřícího přístroje a u�itečné 
typy.

Ilustrace v této příručce obsahují dvě různá vyobrazení ruky: 

Ruka bez rukavice Ruka v rukavici
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Bezpečnostní informace

Kvalifikace u�ivatelů

Přístroj cobas h 232 mohou pou�ívat pouze vyškolení zdravotničtí pra-
covníci. Obsluha musí být komplexně vyškolena v provozu, řízení jakosti a 
péči a přístroj cobas h 232. 

VAROVÁNÍ

Blokování QC a IQC

Ve výchozím stavu jsou blokování QC a IQC neaktivní. Pro rutinní potvrzo-
vání spolehlivosti systému důrazně doporučujeme  tuto funkci aktivovat. 
Viz doporučení týkající se QC na s. 142.

VAROVÁNÍ

Ochrana před infekcí a krví přenášenými patogeny 

Zdravotničtí pracovníci pou�ívající přístroj cobas h 232 pro provádění 
testů si musí být vědomi toho, �e jakékoli předměty v kontaktu s lidskou 
krví jsou mo�ným zdrojem infekce. Při manipulaci nebo pou�ívání přístroje 
cobas h 232 musí obsluha dodr�ovat standardní bezpečnostní opatření. 
Všechny součásti tohoto systému je nutné pokládat za potenciálně 
infekční a mohou přenášet krví přenášené patogeny mezi pacienty a mezi 
pacienty a zdravotnickými pracovníky. 

■ Pou�ívejte rukavice. Na ka�dého pacienta si vezměte nový pár čistých 
rukavic.

■ Dříve, ne� si navléknete nový pár rukavic a provedete měření dalšího 
pacienta, tak si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

■ Pou�ité stříkačky, zkumavky, pipety, testovací prou�ky a veškerý 
ostatní materiál, který byl v kontaktu s krví, likvidujte v souladu 
s pravidly pro kontrolu infekce vašeho zařízení.

■ Dodr�ujte všechny platné lokální zdravotní a bezpečnostní předpisy.
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POZOR

Alergie nebo zranění způsobené činidly a jinými pracovními roztoky 

Přímý kontakt s činidly, detergenty, čisticími/dezinfekčními roztoky nebo 
jinými pracovními roztoky mů�e způsobit podrá�dění nebo popálení ků�e.

■ V�dy pou�ívejte ochranné rukavice.

■ Dodr�ujte upozornění uvedená v příbalových letácích činidel 
a čisticích/dezinfekčních roztoků.

■ Jestli�e dojde ke kontaktu činidla, kontroly nebo čisticího/
dezinfekčního roztoku s ků�í, okam�itě ji opláchněte vodou. 

■ Dodr�ujte všechny platné lokální zdravotní a bezpečnostní předpisy.

VAROVÁNÍ

Zamezení úrazu elektrickým proudem, zamezení po�árů a výbuchů

■ Pou�ívejte pouze originální příslušenství Roche Diagnostics (kabely, 
napájecí jednotky, bateriové bloky a náhradní díly). Kabely, napájecí 
jednotky a bateriové bloky třetích stran mohou způsobit výbuch bate-
riového bloku nebo poškození přístroje.

■ Nepou�ívejte uvolněné napájecí zásuvky nebo poškozené napájecí 
jednotky, kabely, zástrčky nebo bateriové bloky.

■ Nezkratujte napájecí jednotku, kontakty přenosné základní jednotky 
nebo bateriový blok.

■ Přístroj cobas h 232, napájecí jednotka nebo bateriový blok vám 
nesmí upadnout na zem. Chraňte je i před otřesy a vibracemi.
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Likvidace systému

Bateriový blok

Přístroj obsahuje nabíjecí bateriový blok, který se začne nabíjet, jakmile je připojen k napájecímu 
adaptéru nebo je přístroj vlo�en do aktivní základní jednotky (tzn. jednotky připojené ke zdroji 
elektrického proudu). 

VAROVÁNÍ

Infekce z potenciálně biologicky nebezpečného přístroje

S přístrojem cobas h 232 a jeho komponenty musí být zacházeno jako 
s mo�ným biologicky nebezpečným odpadem. Před dalším pou�itím, 
recyklací či likvidací se vy�aduje dekontaminace (kombinace procesů 
zahrnujících čištění, dezinfekci anebo sterilizaci). 

Systém nebo jeho komponenty likvidujte v souladu s příslušnými místními 
předpisy. Před dezinfekcí teplem v�dy vyjměte bateriový blok.

UPOZORNĚNÍ Pou�ívejte pouze bateriový blok dodávaný Roche Diagnostics, určený 
speciálně pro tento přístroj. Pou�ití jiného typu baterií mů�e poškodit 
systém.
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VAROVÁNÍ

Mo�ná nebezpečí způsobená lithio-iontovým bateriovým blokem

Poškozené nebo nafouklé lithio-iontové (Li-ion) bateriové bloky se 
mohou přehřívat, vznítit nebo téct. Přístroje cobas h 232 s poškozenými 
nebo nafouklými Li-ion bateriovými bloky okam�itě přestaňte pou�ívat. Za 
��ádných okolností nenabíjejte přístroje s poškozenými nebo nafouklými 
Li-ion bateriovými bloky, tj. nevkládejte je do základní jednotky, ani je 
nepřipojujte k nabíjecímu adaptéru.

Přehřívání mů�e způsobit vznícení nebo výbuch bateriového bloku.

■ Nikdy nevhazujte bateriový blok nebo přístroje do ohně. Nerozebí-
rejte, nelisujte ani nepropichujte bateriový blok, proto�e by mohlo 
dojít k vnitřnímu zkratu a následnému přehřívání.

■ Nepokládejte bateriový blok ani přístroj cobas h 232 na ohřívací 
zařízení ani do nich (jako jsou mikrovlnné trouby, bě�né trouby nebo 
radiátory).

■ Nenechávejte je na dlouhou dobu na přímém slunečním světle, např. 
kdy� je přístroj v přenosné základní (dokovací) jednotce. Pamatujte 
na to při umístění přenosné základní jednotky.

Kapalina nebo materiály unikající z poškozených bateriových bloků 
mohou podrá�dit poko�ku nebo vysoká teplota mů�e způsobit popále-
niny.

■ Vyhněte se kontaktu s kapalinou z baterií. V případě náhodného kon-
taktu s ků�í opláchněte ků�i vodou. Jestli�e se vám dostane kapalina 
do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

S bateriovými bloky zacházejte a likvidujte je opatrně.

Extrémní teploty sni�ují nabíjecí kapacitu a dobu pou�ití přístroje a bateriového bloku.
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Při zacházení s bateriovým blokem dodr�ujte tyto obecné bezpečnostní pokyny: 

■ Při skladování nebo likvidaci bateriového bloku pou�ívejte původní obaly od jejich 
výrobce. 

■ Před vyjmutím bateriového bloku přístroj v�dy vypněte.

■ Varování Slabá baterie zobrazené na displeji přístroje znamená, �e je nutné co nejdříve 
vlo�it přístroj do základní jednotky nebo připojit k napájecímu adaptéru k dobití.

■ Kdy� je kapacita baterie pro další testy příliš nízká, je nutné okam�itě vrátit přístroj do 
základní jednotky nebo připojit k napájecímu adaptéru k dobití. 

Celková péče

Elektrická bezpečnost 

Likvidace pou�itých bateriových bloků

Bateriové bloky nedávejte do bě�ného domácího odpadu. Pou�ité bate-
riové bloky zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy a pokyny 
a v souladu s doporučeními vašeho zařízení o likvidaci elektronického 
odpadu.

Před výměnou bateriového bloku ulo�te nebo stáhněte z přístroje data, abyste předešli jejich 
ztrátě (viz kapitola 7).

UPOZORNĚNÍ Přístroj čistěte pouze doporučenými roztoky (viz strana 169). Pou�ití 
jiných roztoků mů�e vést k chybné funkci a mo�nému selhání systému. 
Ujistěte se, �e přístroj je po čištění a dezinfekci důkladně vysušen.

UPOZORNĚNÍ Přístroj nikdy nepou�ívejte, jestli�e jsou napájecí adaptér či připojený 
kabel viditelně poškozené. Jestli�e došlo k jakémukoli viditelnému 
poškození, kontaktujte místní servis společnosti Roche pro kontrolu.
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Elektromagnetická interference

Přístroj splňuje po�adavky normy IEC 61326-2-6 ohledně vyzařovaného rušení a odolnosti vůči 
rušení.

Dotyková obrazovka

Lokální síť (LAN): ochrana před neoprávněným přístupem

■ Jestli�e je tento výrobek připojen k lokální síti, musí být tato síť chráněna před neopráv-
něným přístupem. Zvláště nesmí být přímo připojena k �ádné jiné síti nebo k internetu. 
Zákazníci nesou zodpovědnost za bezpečnost svých lokálních sítí a zvláště za jejich 
zabezpečení před škodlivým softwarem a útoky. Tato ochrana mů�e zahrnovat taková 
opatření, jako je např. firewall, která oddělí zařízení od nekontrolovaných sítí, i opatření, 
která zajistí, �e připojená síť neobsahuje škodlivý kód.

■ Jestli�e pou�íváte u�ivatelsky upravený systém pro správu dat, ujistěte se, �e citlivá data 
přenášená přes rozhraní POCT1-A jsou chráněná pomocí příslušných bezpečnostních 
opatření.

■ Ujistěte se, �e přístroj je chráněn před neoprávněným fyzickým přístupem a odcizením.

■ V přístroji, DMS a v síti nepou�ívejte sdílené u�ivatelské účty nebo účty obsluhy.

■ Ať ji� při bezdrátovém připojení nebo při připojení kabelem pou�ívejte pro u�ivatele i pro 
obsluhu v přístroji, DMS a v síti silná hesla. Při správě hesel postupujte podle pokynů 
vlastní organizace (jsou-li k dispozici) nebo postupujte podle pravidel pro silná hesla, 
viz ní�e „Vlastnosti silných hesel“.

Přístroj nepou�ívejte v blízkosti silných elektromagnetických polí, která 
mohou rušivě ovlivňovat správnou funkci přístroje.

Elektrostatický výboj mů�e vést k poruše funkce přístroje.

UPOZORNĚNÍ ■ Ke stisku prvků na displeji pou�ívejte pouze prsty (i při pou�ití rukavic) 
či speciální pero určené pro tento účel. Pou�ití ostrých předmětů mů�e 
vést k poškození dotykové obrazovky. 

■ Systém nepou�ívejte v přímém slunečním světle. Přímé sluneční 
světlo mů�e sní�it �ivotnost a funkci obrazovky.
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Vlastnosti silných hesel 

■ Hesla nesmí obsahovat jméno u�ivatele účtu nebo části jména u�ivatele, které se shodují 
ve více ne� dvou po sobě jdoucích znacích.

■ Hesla musí mít alespoň osm znaků.

■ Hesla musí obsahovat znaky alespoň ze tří z následujících čtyř kategorií.

– Velká písmena anglické abecedy (A a� Z)
– Malá písmena anglické abecedy (a a� z)
– Číselné znaky (0 a� 9)
– Znaky mimo abecedu (např. !, $, #, %)

Příklady slabých hesel 

■ uhxwze11 neobsahuje �ádné velké písmeno.

■ UHXW13SF neobsahuje �ádné malé písmeno.

■ uxxxxx7F obsahuje stejný znak více ne� čtyřikrát.

■ x12useridF obsahuje podřetězec ID u�ivatele delší ne� čtyři znaky.

Pro zajištění správné funkce přístroje cobas h 232 dodr�ujte provozní a skladovací podmínky 
uvedené v kapitole „Obecné technické specifikace výrobku“, počínaje stranou 183.
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Bezdrátová konektivita

Jestli�e je přístroj vybaven funkcí WLAN:
Bezdrátová konektivita umo�ňuje odesílání dat (výsledky měření, ID pacientů, ID obsluhy atd.) 
z přístroje do systému pro správu dat, ani� by bylo nutné přístroj vracet do základní jednotky. 
Tuto funkci musí nakonfigurovat správce systému. Dodr�ujte směrnice o pou�ívání připojení 
k bezdrátové místní síti na vašem pracovišti. Popis mo�ností připojení přístroje cobas h 232 
k místním bezdrátovým sítím (WLAN, Wi-Fi) viz příloha B.

Informace o expozici radiofrekvenčnímu záření

Průmyslové, vědecké a lékařské radiofrekvence (ISM) mohou zahrnovat emise z mikrovlnných 
trub, topidel a jiných nekomunikačních zařízení. I kdy� zařízení tohoto typu obvykle nepředstavují 
hrozbu rušení, proto�e mají nízký výkon, je případně mo�né, �e některé průmyslové systémy 
s vysokým výkonem mohou znemo�nit komunikační 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 podporuje průmyslové normy pro bezdrátové sítě a doporučuje 
pou�ívat výrobky s certifikací Wi-Fi. V rámci této certifikace se zkouší, zda výrobky 
odpovídají průmyslovým normám 802.11 pro základní připojitelnost, zabezpečení, 

ověřování, kvalitu provozu (QoS), interoperabilitu a spolehlivost. Logo Wi-Fi CERTIFIED je 
zárukou, �e tento výrobek otestovala Wi-Fi Alliance v mno�ství konfigurací a s různými vzorky 
okolních zařízení, aby zaručila kompatibilitu s jinými zařízeními s označením Wi-Fi CERTIFIED, 
která fungují ve stejném kmitočtovém pásmu. Sdru�ení nezávislých zkušebních laboratoří Wi-Fi 
Alliance pou�ívá programy zkoušení interoperability, aby zaručila, �e bezdrátová zařízení budou 
spolupracovat a podporovat bezpečná přípojení.

Vysvětlivky: 

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

■ „RF“ znamená „radiofrekvence“.

■ „RSS“ je zkratka „Radio Standards Specification“ (Specifikace norem pro rádiová zařízení) 
(Kanada).

■ „WLAN“ znamená „Wireless Local Area Network“.
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Systém cobas h 232 odpovídá limitům FCC pro expozici záření v nekontrolovaném prostředí. 
Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s dodr�ením 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. Provozovat ho je 
mo�né při splnění následujících dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,

a

(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení včetně takového, které mů�e způsobit 
ne�ádoucí provozní chování.

Systém cobas h 232 splňuje po�adavky 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 zajišťovaly rozumnou míru ochrany 
před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, pou�ívá a 
mů�e vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a pou�íváno podle návodu, 
mů�e způsobovat škodlivé rušení radiokomunikací. Není však zaručeno, �e se u konkrétní 
instalace neobjeví rušení. Způsobuje-li tento přístroj ne�ádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo 
televizního signálu, co� lze zjistit jeho vypnutím a opětným zapnutím, doporučujeme u�ivateli, aby 
se pokusil rušení odstranit jedním či několika následujícími opatřeními:

■ Otočením nebo přemístěním přijímací antény.

■ Zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.

■ Připojením zařízení k jinému obvodu, ne� 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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1.2 Celkový přehled o přístroji a příslušenství

Přístroj 

AB

D

C

I

E

G

F
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* Chcete-li zjistit, zda Váš přístroj má tuto funkci, porovnejte číslo REF na identifikačním štítku 
přístroje s odpovídajícími informacemi na objednávce (seznam čísel REF) na straně 186.

A Dotyková obrazovka
Zobrazuje výsledky, informace, ikony 
a výsledky ulo�ené v paměti. K volbě 
jednoduše lehce stiskněte tlačítko. 

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

C Otvor pro nanesení vzorku
Otvor v krytu vodítka testovacího prou�ku, 
který vám umo�ňuje nanést krev po 
vlo�ení testovacího prou�ku. 

D Kryt vodítka testovacího prou�ku
Tento kryt sundejte k čištění plochy pod 
ním (jestli�e je znečištěná, např. krví). 

E Snímač čárových kódů
Pomocí integrovaného snímače čárových 
kódů lze do přístroje načíst ID obsluhy a 
pacienta. * 

F Kryt prostoru pro baterie
Při instalaci bateriového bloku otevřete 
kryt. 

G Identifikační štítek přístroje
Vysvětlení symbolů viz strana 5.

H Štítek bezdrátové sítě LAN
Jestli�e přístroj podporuje bezdrátovou síť: 
Tento štítek obsahuje registrační čísla 
specifická pro RF hardware pou�itý 
v přístroji. *

H N
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I Vodítko testovacího prou�ku
Zde vlo�te testovací prou�ek. 

J Infračervené (IR) okno 
Podporuje datovou komunikaci 
s (volitelnou) základní jednotkou. Kryté 
poloprůhledným zadním panelem. 

K Připojovací zásuvka pro jednotku 
napájecího adaptéru
Zde mů�ete připojit napájecí adaptér. 

L Otvor pro kódovací čip
Zde vlo�te kódovací čip. 

M Napájecí kontakty
Pou�ívané k napájení a/nebo nabíjení 
bateriového bloku, kdy� je přístroj připojen 
k (volitelně) přenosné základní jednotce. 

I

J

K L M
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Zdroj napájení

Přístroj lze pou�ívat pouze s nabíjecím bateriovým blokem nebo spolu s napájecím adaptérem 
nebo s (volitelnou) přenosnou základní jednotkou, která zároveň nabíjí i bateriový blok. Vlo�te 
přenosný bateriový blok, i kdy� stále pou�íváte napájecí adaptér nebo přenosnou základní jed-
notku. Díky tomu neztratíte nastavení data a času v případě výpadku elektřiny. Výsledky jsou 
ulo�eny v paměti společně s odpovídajícím datem a časem a jinými nastaveními, i kdy� není 
vlo�en bateriový blok. 

Obecně se nedoporučuje během měření odpojit externí zdroj napájení nebo vyjmout přístroj 
z přenosné základní jednotky. Kdy� je přístroj připojený k externímu zdroji napájení a baterie 
je málo nabitá, nebude mo�né po odpojení externího zdroje napájení provádět �ádná měření. 
V takovém případě se zobrazuje zpráva, která upozorňuje, abyste neodpojovali externí zdroj 
napájení.

K úspoře energie se přístroj mů�e automaticky vypnout nebo přejít do pohotovostního re�imu po 
určité době bez stisku tlačítka či vlo�ení nového prou�ku. Kdy� se přístroj sám vypne, veškeré 
výsledky získané do té doby zůstanou v paměti a budou uchována nastavení (viz „Auto vyp“ 
v kapitole „Nastavení Zpracování dat“ na straně 62).  

N Univerzální bateriový blok
Napájí přístroj.

O Napájecí adaptér
Slou�í k napájení přístroje a nabíjení 
bateriového bloku.

N O
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Při provozu s baterií přístroj v�dy ukazuje 
nabití bateriového bloku. Ikona baterie je roz-
dělena do čtyř částí, které odpovídají úrovni 
nabití baterie.

Při výměně bateriového bloku musíte nový 
bateriový blok vlo�it do 24 hodin od vyjmutí 
starého. Jinak budete mo�ná muset znovu 
zadat datum a čas.

Pou�ité bateriové bloky likvidujte ekologicky podle příslušných místních 
předpisů a směrnic. Viz „Infekce z potenciálně biologicky nebezpečného 
přístroje“ na straně 17.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

19.04.2016

Odhlášení
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Testovací prou�ek

P Oblast testování
Tato oblast je vyhodnocena přístrojem 
prostřednictvím kamery. 

Q Aplikační plocha vzorku
Po vlo�ení testovacího prou�ku do pří-
stroje se vzorek nanese do této oblasti. 

R Čárový kód
Přiřadí prou�ek odpovídajícímu kódova-
címu čipu. Čárový kód je přístrojem auto-
maticky načten, kdy� je prou�ek vlo�en do 
vodítka testovacího prou�ku. 

S Kódovací čip
Obsahuje specifické údaje o šar�i 
prou�ku. 

P

Q

S

R
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Přenosná základní jednotka

T Nabíjecí kontakty
Pou�ívané pro napájení a/nebo nabíjení 
bateriového bloku.

U Stavový indikátor 
Rozsvítí se při zapnutém napájení, 
indikátoru napájení.

V Infračervené okno
Pro komunikaci s přístrojem. 

W Nástavec 
Pro přístroj cobas h 232, volitelně.

X Datové porty (Ethernet/RJ45 a USB)
Pro připojení přístroje k systému pro 
správu dat (DMS).

Y Připojovací zásuvka pro 
napájecí adaptér
Zde mů�ete připojit napájecí adaptér 
přenosné základní jednotky. 

Z Odnímatelný kryt pro konfigurační 
vypínač
Vypínač nastavuje re�im činnosti pro 
přenosnou základní jednotku.

Přenosnou základní jednotku lze objednat samostatně. Podrobné informace o pou�ití 
a konfiguraci naleznete v u�ivatelské příručce k přenosné základní jednotce a v technickém 
dokumentu ulo�eném v jednotce samotné.

T

U

V

Y

Z

W

X
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1.3 Přehled tlačítek a ikon pou�ívaných na obrazovce

Zde jsou zobrazeny tlačítka a ikony, které se zobrazí za normálního provozu, společně s obecným 
vysvětlením. Chybová hlášení s popisem příslušných ikon jsou uvedena v samostatné kapitole, viz 
začínající na straně. Viz „Řešení problémů“ počínaje stranou 179.

Tlačítko/ikona Význam 

OK, ulo�it nastavení

Storno, zrušit nastavení

Návrat (na předchozí nabídku)

Sní�it/zvýšit číselnou hodnotu nebo
Procházet seznamy, které jsou příliš dlouhé na to, aby je bylo mo�né 
zobrazit najednou

Neaktivní tlačítko; hodnotu nelze ji� dále sní�it/zvýšit nebo
Bylo dosa�eno konce seznamu v daném směru

Návrat na obrazovku Hlavní menu

Seznam testů konkrétního pacienta

Listování ulo�enými výsledky

Vytisknout zobrazený výsledek (přes infračervené rozhraní na 
odpovídající tiskárně)

Zobrazit výsledek testu ve formě QR kódu

Přidat komentář

Odhlášení obsluhy

Přihlášení obsluhy

Obsluha musí vyčkat a� do dokončení určité akce přístroje.

Vlo�it testovací prou�ek

Odstranit testovací prou�ek

Ohřev testovacího prou�ku

Aplikovat vzorek (odpočet zbývajícího času pro aplikaci vzorku 
probíhá na obrazovce vedle po�adovaného mno�ství vzorku)
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Aplikovat vzorek QC (odpočet zbývajícího času pro aplikaci vzorku 
probíhá na obrazovce vedle po�adovaného mno�ství vzorku)

Vlo�it kódovací čip

Otevřít vodítko testovacích prou�ků pro čištění

Stav baterií:

• Při plném nabití bateriového bloku svítí všechny segmenty

• Během vybíjení bateriového bloku jednotlivé segmenty 
postupně mizí

• Kdy� nezbývají �ádné segmenty, test ji� nelze provádět. 
Mů�ete však stále mít přístup k paměti přístroje

Provoz s napájecím adaptérem 

Čas mezi půlnocí a polednem (ve 12hodinovém časovém formátu)

Čas mezi polednem a půlnocí (ve 12hodinovém časovém formátu)

Označuje informační zprávu 

Označuje chybová hlášení či varování 
(viz kapitola 9 „Řešení problémů“)

Teplota místnosti nebo přístroje le�í mimo akceptovatelný rozsah.

Kryt testovacího prou�ku je otevřený. 

Blokování QC – tato ikona označuje, �e jeden nebo více parametrů 
jsou zablokovány a jiné je stále mo�né měřit. 

Tlačítko/ikona Význam 

QC

am

pm

QC!
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Při pou�ití přístroje spolu se systémem pro správu dat (DMS) se mohou objevit následující ikony.

Infračervené rozhraní je aktivováno (pro komunikaci s počítačem 
a/nebo tiskárnou)

Probíhá komunikace pomocí WLAN

Po�adavek OTS čeká na vyřízení

Je nutné čištění/dezinfekce 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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2 Uvedení přístroje do provozu

Před prvním pou�itím přístroje proveďte následující kroky: 

1 Vlo�te bateriový blok (viz strana 38)

2 Připojte napájecí adaptér a nabijte bateriový blok 

3 Nastavte aktuální datum a čas a také vhodný formát zobrazení (viz kapitola „Nastavení 
přístroje“, počínaje stranou 43)

4 Zadejte zvolené nastavení (jazyk, kontroly jakosti – podle potřeby, správa u�ivatelů atd.)

Jestli�e přístroj nemá nastavené datum a čas (buď proto, �e zapínáte přístroj poprvé nebo 
proto�e bateriový blok byl vyndaný z přístroje déle ne� 24 hodin), test nemů�ete spustit. 
V tomto případě vás zapnutí přístroje okam�itě přenese do re�imu Nastavení, kde musíte 
nastavit datum a čas. 
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2.1 Instalace nebo výměna bateriového bloku 

Při dodání není v přístroji nainstalován bateriový blok. 

Nepou�ívané bateriové bloky časem ztrácejí energii a před pou�itím je nutné je nabít. Po insta-
laci nového bateriového bloku je nutno přístroj před testováním přes noc nabíjet. Pamatujte, 
�e bateriový blok dosáhne své plné kapacity a� poté, co bude několikrát vybit a znovu nabit.

Ikona  se zobrazí, kdy� bude přístroj vlo�en na aktivní přenosnou základní jednotku nebo 
kdy� bude napájen pomocí napájecího adaptéru. Tato ikona ukazuje, �e napájení je k dispozici 
a přístroj je mo�né v případě potřeby nabít. 

Zajistěte, aby během instalace a počátečního nastavení bylo udr�ováno přípustné teplotní 
rozmezí pro dobíjení bateriového bloku (12–32 °C).
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Vyjmutí bateriového bloku

1 Je-li bateriový blok ji� nainstalován, 
přesvědčte se, �e je přístroj vypnutý.

Před vyjmutím bateriového bloku v�dy odpojte 
externí zdroj napájení.

2 Polo�te přístroj na rovnou plochu čelní 
stranou dolů.

3 Pomocí šroubováku s hvězdicovým bitem 
Torx (přilo�ený k dodávce balení/sou-
pravy produktu cobas h 232) odstraňte 
čtyři šroubky přidr�ující kryt prostoru 
bateriového bloku.

4 Z přístroje odstraňte kryt prostoru bateri-
ového bloku. Nyní vidíte bateriový blok, 
který je konektorem připojený k přístroji.

5 Opatrně zvedněte bateriový blok a odpojte 
konektor. 

Likvidace pou�itých bateriových bloků

Bateriové bloky nedávejte do bě�ného domácího odpadu. Pou�ité bate-
riové bloky zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy a pokyny 
a v souladu s doporučeními vašeho zařízení o likvidaci elektronického 
odpadu.
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Instalace bateriového bloku

1 Povolte šroubky na krytu prostoru 
bateriového bloku tak, aby vyčnívaly asi 
o 4–5 mm.

Před připojením konektoru bateriového bloku 
v�dy odpojte externí zdroj napájení.

2 Dr�te bateriový blok v ruce tak, abyste 
dráty a konektor měli mezi palcem 
a ukazováčkem. 

3 Zapojte konektor do zásuvky a ujistěte se, 
�e je zcela zasunut. 

4 Dle obrázku umístěte bateriový blok do 
prostoru pro baterie. 

Aby byl bateriový blok dobře usazen, v�dy 
zarovnejte výstupky na bateriového bloku 
s výstupky uvnitř prostoru bateriového bloku.

Pou�ívejte nejlépe bateriový blok dodaný 
s přístrojem. Při instalaci bateriového bloku 
zkontroluje, zda jsou bateriový blok a přístroj 
kompatibilní.
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5 Uzavřete prostor bateriového bloku krytem. 
Dejte pozor, aby se připojovací dráty 
konektoru nezachytily mezi přístroj a kryt.

6 Utáhněte všechny čtyři šrouby 
(neutahujte je přespříliš). 
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Po vlo�ení nového bateriového bloku je nutno přístroj před testováním přes noc nabíjet. 

Přístroj se automaticky zapne a zobrazí se 
logo Roche. Jestli�e se přístroj sám nezapne, 
je mo�né, �e je bateriový blok vybitý. 
V takovém případě se zobrazí symbol červené 
baterie nebo symbol nabíjení. Po dostatečném 
nabití bateriového bloku se přístroj automa-
ticky zapne. 

7  Jestli�e byl přístroj bez napájení příliš 
dlouho, je nutné znovu zadat datum a čas. 
Po zadání správných údajů potvrďte 
ka�dou obrazovku tlačítkem . 

Nastav datum

Měsíc: 1

Den: 1

Rok: 2016

19.04.2016
Minuty: 49

Hodina: 3
Nastav čas

19.04.2016

AM PM
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Zapnutí a vypnutí přístroje

1 Přístroj zapnete stiskem tlačítka . 

Mů�ete zapnout přístroj i přímo tak, �e ho při-
pojíte k napájecímu adaptéru nebo ho vlo�íte 
do přenosné základní jednotky.

2 Po pou�ití přístroj vypněte stisknutím 
tlačítka  na dobu asi 1 sekundy. 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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3 Nastavení přístroje

Tlačítka jsou výzvy na displeji, jejich� stisk působí akci. V této příručce jsou názvy tlačítek 
zobrazeny jako tučný text nebo jako ikona pou�itá na tlačítku (např.  pro OK). 

Kdy� text zmiňuje jiné prvky na displeji (například názvy Nabídky), tak ty jsou napsané kurzívou. 
Tyto prvky na displeji nejsou aktivní.

Jakoukoli zobrazenou funkci mů�ete otevřít 
stiskem (nebo poklepem) prstu (nebo speciál-
ního pera pro tento účel) na příslušné tlačítko. 
Poklep znamená dotyk tlačítka, pak odstra-
nění vašeho prstu z displeje. Další obrazovka 
se objeví po odstranění vašeho prstu. 

1 Pro vyvolání nabídky Nastavení stiskněte 
tlačítko Nastavení.

2 Zvolte vybranou skupinu nastavení 
(viz Souhrn nastavení následující po této 
kapitole).

Pro popis tlačítek a ikon pou�ívaných na 
obrazovce viz str. 31.

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15
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Souhrn nastavení

Ní�e uvedený graf zobrazuje přehled oblastí nastavení, které lze na přístroji provést. 

Připojení Paměť
výsledků

Režim 
zobrazení 
výsledků

Jednotky 
výsledků Diagnostika

Nastavení

Zpracování 
dat

Nastavení ID

Základní

JazykKontrast

ID správce

Blok obsluhy

Spouštěcí info

Datum/Čas

Nastavení QC

Přihl. do 
výsledků

Zvuk

ID obsluhy

Blok čištění

Potvrzení výsl

Auto vyp

ID pacienta

Konfi g. STAT 
testu.

Blok

Volit. displeje
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* Implicitní nastavení jsou označena hvězdičkou (*).

Skupina Podskupina Nastavení Hodnoty *
Základní Kontrast 0 – 10 (5*)

Jazyk Dansk

Deutsch

English *

Español

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Português

Svenska

Instalovatelný jazyk

Datum/Čas Datum 01/01/2011 *

Čas 12:00 *

Formáty data Den.Měsíc.Rok (31.12. 2011)

Měsíc/Den/Rok (12/31/2011) *

Rok-Měsíc-Den (2011-12-31)

Formáty času 24hodinový formát času (24h)

12hodinový formát času (12h), 
s am/pm *

Zvuk (Pípání) Hlasitost Vyp

Nízký

Střední *

Vysoký

Stiskni klávesu Aktivovat

Deaktivovat *

Auto vyp [minuty] Vyp

1 … 10 (implicitně: 5 min *)

15, 20, 25, 30

40, 50, 60
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* Implicitní nastavení jsou označena hvězdičkou (*).

Skupina Podskupina Nastavení Hodnoty *
Zpracování dat Připojení Kód QR

Vyp *

Počítač

Tiskárna

Paměť výsledků Filtr zobrazení 
výsledků

Všechny výsledky *

Výsl. akt. obsluhy

Re�im uklád. výsl. �ádné smaz. výsl. *

Vyma� nejst. výsl.

Jednotky výsledků Zvolte jedn. výsl. DD μg/mL *

ng/mL

mg/L

μg/L

Zvolte jedn. výsl. TT ng/L *

pg/ml

ng/mL

μg/L

Re�im zobrazení výsledků Neblikat *

Blikat

Diagnostika Software Pouze zobrazení stávajících 
nastavení a parametrůNast.bezdr.připojení

Nastavení ID ID správce Prázdné (vyp) *

ID obsluhy (s DMS a sezna-
mem dostupným 
v přístroji)

�ádné *

Seznam 

Skrytý seznam

(V přístroji není 
k dispozici �ádný 
seznam)

�ádné *

Volitelné 

Povinné 

Pouze sken

ID pacienta �ádné

Volitelné *

Povinné

Skrytý seznam
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* Implicitní nastavení jsou označena hvězdičkou (*).

Skupina Podskupina Nastavení Hodnoty *
Blokování Blokování obsluhy (pouze pokud je aktivní 

volba „ID obsluhy“)
Ne *

Denně

Týdně

Měsíčně

Ka�dých 3 měsíců

Ka�dých 6 měsíců

Ročně

Nastavení QC  Blok QC Nová šar�e: Ano/Ne *

Ne *

Denně

Týdně

Měsíčně

Blok IQC Ne *

Denně

Týdně

Měsíčně

Formát výsl. QC Pass/Fail *

Hodnota

Hodnota & Pass/Fail 

Vlastní rozsah 
trop. T

Výchozí rozsah*

Vlastní rozsah

Reset test. param. Resetuj

Bez resetu *

Blokování čištění Ne *

Denně

Týdně

Měsíčně

Konfig. STAT testu Aktivovat

Deaktivovat *
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* Implicitní nastavení jsou označena hvězdičkou (*). 

Skupina Podskupina Nastavení Hodnoty *
Volitelné displeje Spouštěcí info Aktivovat

Deaktivovat *

Přihl. výsledků Aktivovat

Deaktivovat *

Potvrzení výsl. Aktivovat

Deaktivovat *
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3.1 Nastavení volby Základní

Oblast nastavení Základní obsahuje základní mo�nosti pro změnu u�ivatelského rozhraní. 

Kontrast

Nabídku Kontrast pou�ívejte k přizpůsobení displeje na okolní světlo, aby se usnadnilo čtení.  

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení.

2 V nabídce Nastavení stiskněte Základní.

3 V nabídce Nastavení-Základní stiskněte 
Kontrast.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Jazyk

Datum/Čas

Zvuk

Kontrast

Auto vyp

Nastavení-Základní

19.04.2016
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4 Pro změnu kontrastu v rozmezí 0 a� 
10 stiskněte  nebo .

■ Kontrast „0“ způsobí velké ztmavnutí 
obrazovky.

■ Kontrast „10“ způsobí velké zesvětlení 
obrazovky.

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Zvol kontrast

Kontrast:
(0-10) 5

19.04.2016
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Jazyk

Tuto nabídku pou�ijte pro výběr jazyka pro všechny displeje, které obsahují text. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Základní.

3 V nabídce Nastavení-Základní stiskněte 
Jazyk.

Aktuální nastavení jazyka se zobrazí zvýraz-
něně (bílá písmena na modrém pozadí). 
Mů�ete si zvolit z následujících:

■ Dansk

■ Deutsch

■ English

■ Español

■ Français

■ Italiano

■ Nederlands

■ Norsk

■ Português

■ Svenska

Lze si vy�ádat instalaci dalšího jazyka (přímo 
v továrně či později autorizovaným servisním 
technikem společnosti Roche Diagnostics).

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Jazyk

Datum/Čas

Zvuk

Kontrast

Auto vyp

Nastavení-Základní

19.04.2016
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4 Pro zobrazení zvoleného jazyka na 
obrazovce stiskněte  nebo . 

Jestli�e se zobrazí pouze obrys šipky , 
znamená to, �e jste se dostali na konec 
seznamu v příslušném směru.

5 Stiskněte tlačítko k volbě jazyka. Vaše 
volba bude zvýrazněna.

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Português

Zvol Jazyk

19.04.2016
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Nastavení data

Tuto nabídku pou�ijte pro nastavení data na přístroji. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Základní.

3 V nabídce Nastavení-Základní stiskněte 
Datum/Čas.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Jazyk

Datum/Čas

Zvuk

Kontrast

Auto vyp

Nastavení-Základní

19.04.2016
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4 Z nabídky Nastavení-Datum/Čas 
stiskněte Datum pro nastavení data.

5 Pro nastavení roku, měsíce a dne 
stiskněte  nebo .

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Jestli�e se po zapnutí přístroje automaticky 
zobrazí nabídka Nastav datum, musíte stisk-
nout  k dokončení nastavení data. Poté se 
zobrazí nabídka Nastav čas.

7 V nabídce Nastavení-Datum/Čas 
stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Základní nebo stiskněte Čas 
pro přesun na nastavení času. 

Nastavení-Datum/čas

Čas

Formát Datum/Čas

Datum

19.04.2016

Nastav datum

Měsíc: 1

Den: 1

Rok: 2016

19.04.2016
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Nastavení času

Tuto nabídku pou�ijte pro nastavení času na přístroji. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Základní.

3 V nabídce Nastavení-Základní stiskněte 
Datum/Čas.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Jazyk

Datum/Čas

Zvuk

Kontrast

Auto vyp

Nastavení-Základní

19.04.2016
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4 V nabídce Datum/Čas stiskněte Čas pro 
nastavení času.

5 Pro nastavení hodin a minut stiskněte  
nebo .

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Jestli�e se nabídka Nastav čas automaticky 
zobrazí po opuštění nabídky Nastav datum, 
musíte stisknout  pro dokončení nastavení 
času. Pak se zobrazí Hlavní menu.

7 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Základní nebo stiskněte 
Formát Datum/Čas pro přesun do voleb 
zobrazení. 

Nastavení-Datum/čas

Čas

Formát Datum/Čas

Datum

19.04.2016

Minuty: 49

Hodina: 3
Nastav čas

19.04.2016

AM PM
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Nastavení mo�ností zobrazení pro datum a čas

Vyberte preferovaný formát zobrazení pro datum a čas.  

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Základní.

3 V nabídce Nastavení-Základní stiskněte 
Datum/Čas.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016
Jazyk

Datum/Čas

Zvuk

Kontrast

Auto vyp

Nastavení-Základní

19.04.2016
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4 V nabídce Nastavení-Datum/Čas stisk-
něte Formát Datum/Čas pro nastavení 
formátu displeje.

Aktuální nastavení jsou zvýrazněna (bílé 
písmo na modrém pozadí). Pro datum mů�ete 
zvolit jeden z následujících formátů:

■ Den.Měsíc.Rok, např. 31.12.2011

■ Měsíc/Den/Rok, např. 12/31/2011

■ Rok-Měsíc-Den, např. 2011-12-31

Pro zobrazení času mů�ete zvolit jeden 
z následujících formátů zobrazení:

■ 24h (24hodinový formát času), 
např., 14:52

■ 12h (12hodinový formát času doplněný 
o am/pm), např. 2:52 pm

5 Pro datum a čas stiskněte tlačítko se zvo-
leným formátem zobrazení. Vaše volba 
bude zvýrazněna.

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

7 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Základní. 

Nastavení-Datum/čas

Čas

Formát Datum/Čas

Datum

19.04.2016

Zvol formát data

Datum DD.MM.RRRR

MM/DD/RRRR

RRRR-MM-DD

Čas 24h 12h

19.04.2016
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Zvuk 

Přístroj cobas h 232mů�e informace zobrazit vizuálně a na zvláštní případy vás upozornit 
pípáním. Kdy je volba Zvuk aktivní, přístroj zapípá, kdy�: 

■ je zapnut

■ detekuje testovací prou�ek

■ se dokončí předehřev testovacího prou�ku a potřebujete nanést vzorek

■ detekuje vzorek krve

■ se dokončí test a zobrazí výsledky (dlouhé pípnutí)

■ dojde k chybě (tři krátká pípnutí)

■ se k zapnutému přístroji připojí napájecí adaptér

■ dojde k úspěšnému sejmutí čárového kódu (krátké pípnutí)

■ je deaktivován snímač čárového kódu (dvě krátká pípnutí)

■ lze očekávat pozitivní výsledek testu, zatímco měření stále probíhá (dlouhé pípnutí)

■ výsledek testu vy�aduje potvrzení obsluhou a přístroj se brzy automaticky vypne (tři krátká 
pípnutí)

Mů�ete také aktivovat Stisk kláves. Jestli�e je Zvuk kláves aktivován, přístroj krátce klikne při 
ka�dém stisku tlačítka a usnadní tak zadávání informací.

Doporučujeme po celou dobu ponechat Zvuk zapnutý.
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1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Základní.

3 V nabídce Nastavení-Základní stiskněte 
Zvuk.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016
Jazyk

Datum/Čas

Zvuk

Kontrast

Auto vyp

Nastavení-Základní

19.04.2016
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4 V nabídce Nastavení-Zvuk stiskněte 
Hlasitost pro nastavení úrovně hlasitosti.

Aktuální nastavení se zobrazí zvýrazněně (bílá 
písmena na modrém pozadí). Mů�ete si vybrat 
z následujících mo�ností:

■ Vyp

■ Nízký

■ Střední

■ Vysoký

5 K zapnutí či vypnutí zvuku klávesy 
stiskněte Stisk kláves v nabídce 
Nastavení-Zvuk.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Aktivovat

■ Deaktivovat

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

7 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Základní. 

Deaktivovat

Aktivovat

Stiskni klávesu

19.04.2016

Stiskni klávesu

Hlasitost

Nastavení-Zvuk

19.04.2016

Vyp

Nízký

Střední

Vysoký

Zvol hlasitost

19.04.2016
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Auto vyp

Přístroj mů�ete nastavit tak, aby se automaticky vypnul, jestli�e se po určitou dobu nepou�ívá 
(to znamená bez stisku tlačítka či testovacích cyklů). Tuto funkci pou�ívejte k úspoře energie 
a k prodlou�ení času pou�ívání přístroje před tím, ne� bude nutné nabít bateriový blok. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Základní.

3 V nabídce Nastavení-Základní stiskněte 
Auto vyp.

Jestli�e nebudete přístroj 10 minut pou�ívat a přístroj bude připojen k napájecímu adaptéru 
nebo k přenosné základní jednotce, přístroj se nevypne, ale přejde do pohotovostního re�imu. 
Dále přístroj mů�e provádět pravidelný restart v rámci údr�by. K restartu bude docházet jen 
v době neaktivity přístroje.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016
Jazyk

Datum/Čas

Zvuk

Kontrast

Auto vyp

Nastavení-Základní

19.04.2016
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Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Vyp (přístroj se nikdy sám nevypne)

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

4 Pro volbu času v minutách nebo pro 
vypnutí funkce stiskněte  nebo .

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.
Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

6 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení. 

Nastav čas aut. vypn

Minuty: 5

19.04.2016
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3.2 Nastavení Zpracování dat

Připojení 

V nabídce Připojení mů�ete upravit výměnu dat s externími zařízeními. Přístroj lze připojit 
k počítači či tiskárně. Navíc k tomuto přímému výstupu dat je mo�né výsledky testů převést do 
kódů QR, které je mo�né skenovat a pou�ívat v jiných aplikacích. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Zpracování dat.

3 V nabídce Nastavení-Zpracování dat 
stiskněte Připojení.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Paměť výsledků

Jednotky výsledků

Režim zobrazení výsledků

Nastavení-Zprac. dat

Připojení

19.04.2016

Diagnostika
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Kód QR

4 V nabídce Připojení stiskněte Kód QR. 

5 Stiskem Zap zapnete, nebo stiskem Vyp 
vypnete zobrazení kódů QR. Vaše volba 
bude zvýrazněna.

■ Jestli�e zapnete tuto funkci, zvolte styl 
zobrazovaných kódů QR:

■ Prostý text
Tuto mo�nost pou�ijte pro skenování 
výsledku do aplikace na PC (např. elektro-
nický lékařský záznam). Abyste to mohli 
provést, budete potřebovat externí 2D 
skener čárového kódu, který bude připo-
jen k PC. Po naskenování se výsledky 
testu a další metainfomace (např. datum, 
čas, poznámky) objeví ve formě prostého 
textu ve vaší aplikaci v počítači. 

■ Zašifrované údaje
Tuto mo�nost pou�ijte pro skenování 
výsledku do aplikace ve smartphonu nebo 
tabletu nebo do aplikace na PC.

■ Přenos URL
Tuto mo�nost pou�ijte pro nahrání 
výsledku do webové slu�by (např. elektro-
nický lékařský záznam). Pro tuto mo�nost 
je nutné nastavit další parametry (URL, 
klíč šifrování). 

Připojení

19.04.2016

Tiskárna

Počítač

Vyp

Kód QR Kód QR

19.04.2016

Zobrazit kód 
QR: Zap Vyp

Prostý text

Zašifrované údaje

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

Aby bylo mo�né pou�ívat tuto funkci, jsou pro mo�nosti Zašifrovaná data a Přenos URL nutné 
specializované programy nebo aplikace. Jste-li zákazník nebo poskytovatel IT třetí strany 
a chcete pou�ít tuto funkci, pro další informace kontaktujte vašeho zástupce společnosti 
Roche Diagnostics.

6 Podle toho, co chcete udělat, stiskněte 
Prostý text, Zašifrovaná data nebo 
Přenos URL. Vaše volba bude 
zvýrazněna.

Jestli�e jste zvolili Přenos URL, tlačítko 
 bude aktivní. Pomocí tohoto tlačítka 

nastavíte další parametry.

7 Stiskem  otevřete nabídku Přenos URL. 

8 Stiskněte URL a zadejte adresu URL, na 
kterou budou nahrána data s výsledky 
testů (adresu URL vám poskytne speciali-
zovaný poskytovatel slu�by).

■ Pro přepnutí na zadávání číslic 
stiskněte .

■ Pro přepnutí zpět na zadávání textu 
stiskněte .

■ Pro návrat zpět a opravu chyby 
pou�ijte .

9 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Kód QR

19.04.2016

Zobrazit kód 
QR: Zap Vyp

Prostý text

Zašifrované údaje

Přenos URL

Přenos URL

19.04.2016

URL

Klíč šifrování

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

123

ABC
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10 Stiskem Klíč šifrování zobrazíte nabídku 
Klíč šifrování.

V nabídce Klíč šifrování se zobrazí dva typy 
informací, které jsou nutné pro identifikaci 
a dešifrování přenesených výsledků testů. 
Tuto informaci potřebuje IT systém, do 
kterého se pomocí definované URL výsledky 
testů přenáší. 

■ Klíč
Tento klíč, který přístroj automaticky 
vygeneruje, je nutný k dešifrování 
informací z kódu QR.

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

Stiskem tlačítka Nový přístroj vygeneruje 
nový klíč šifrování.

11 Dvojím stiskem  se vraťte do nabídky 
Kód QR.

12 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Před prvním pou�itím metody pomocí přenosu URL si musíte se specializovaným posky-
tovatelem slu�eb vyměnit informace o Klíči šifrování. Kontaktujte svého specializovaného 
poskytovatele slu�eb a vyměňte si s ním tyto informace.

Přenos URL

19.04.2016

URL

Klíč šifrování

Klíč šifrování

19.04.2016

Poznámka: K dešifrování 
zpráv kódů QR z tohoto 
přístroje jsou nutné klíč 
šifrování a sériové číslo. 
Ujistěte se, že jsou na 
cílovém systému k dispozici.

Klíč:

Sériové č.:
JD5G29F6U8V2WC4L

KQ0327832



Nastavení přístroje

68

Počítač 

Přístroj cobas h 232 lze připojit k počítači či k systému s příslušným softwarem (musí tedy být 
instalován DMS). Aby bylo mo�né pou�ít tuto funkci pro propojení, potřebujete volitelnou pře-
nosnou základní jednotku nebo přístroj musí být nakonfigurován pro bezdrátovou komunikaci. 
Jestli�e není nakonfigurovaná bezdrátová komunikace, spojení se navazuje ve dvou krocích.

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

■ Přenosná základní jednotka se připojuje k jednomu počítači (přes USB rozhraní) nebo 
k síťovému/hostitelskému systému (přes ethernet).

Volbu Počítač (kdy� je aktivní) lze s DMS pou�ít k nastavení:

■ seznamů obsluhy, nebo

■ seznamů pacientů (seznamy pacientů, kteří budou testováni)

To eliminuje potřebu ručního zadávání těchto údajů. Navíc mů�ete převádět výsledky testů 
ulo�ené v přístroji na jiná zařízení pro archivaci či další hodnocení. Volba Počítač řídí schopnost 
přístroje komunikovat s počítačem či sítí.

13 V nabídce Připojení stiskněte Počítač. 
Vaše volba bude zvýrazněna.

14 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Funkce rozšířeného zpracování dat závisí na schopnosti pou�ívaného systému pro správu dat 
(DMS) a mohou se lišit.

Připojení

19.04.2016

Tiskárna

Počítač

Vyp

Kód QR



Nastavení přístroje

69

Tiskárna

Přístroj se mů�e přímo připojit ke třem různým infračerveným tiskárnám. Pro tento účel nelze 
pou�ívat přenosnou základní jednotku. 

Volba tisku je zobrazena ve výsledcích testu a přímo po testu a při načítání ulo�ených výsledků. 
S pou�itím zde zadaných nastavení mů�ete spustit či zastavit schopnost přístroje tisknout.  

Připojení tiskárny lze provést pouze přes infračervené rozhraní. 

Aktivace připojení k tiskárně deaktivuje připojení k počítači (a obráceně).

15 V nabídce Připojení stiskněte Tiskárna. 
Vaše volba bude zvýrazněna. 

16 K potvrzení volby stiskněte . Další 
obrazovka umo�ní vybrat typ vámi 
pou�ívané tiskárny.

17 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí do 
nabídky Nastavení - Zpracování dat. 

Připojení

19.04.2016

Tiskárna

Počítač

Vyp

Kód QR

Citizen CMP-10

GeBE GPT-437x

Zebra MZ320

Zvol připojení

19.04.2016
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Pro tisk:

■ Přístroj připojte k infračervené tiskárně.

■ Na stránkách testů či paměti 
stiskněte .

Ikona tiskárny se zobrazí pouze tehdy, 
jestli�e je funkce tisku aktivní. Jinak nebude 
zobrazeno. 

Poznámka: (Platí jen tehdy, kdy� pracujete 
s přístrojem v jiném jazyce, ne� je angličtina.)  
Výtisk bude anglicky kromě informací, které 
jste sami zadali (jako je ID a jméno pacienta, 
ID obsluhy, poznámky).

Test pac.- výsledek

620 pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

19.04.2016

19.04.2016  10:17
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Paměť výsledků

Nastavení Paměť výsledků umo�ňuje aplikovat Filtr zobrazení výsledků a nastavit Re�im ukládání 
výsledků (viz strana 73). 

Všechny výsledky zaznamenané přístrojem (výsledky pro pacienty a QC) jsou ulo�eny automa-
ticky. Pou�ijte nabídku Zvol filtr zobrazení výsledků pro volbu, zda zvolit zobrazení výsledků 
(při vyvolání funkce Paměť) pro všechny existující testy nebo pouze testy dané obsluhy. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Zpracování dat.

3 V nabídce Nastavení-Zpracování dat 
stiskněte Paměť výsledků.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Paměť výsledků

Jednotky výsledků

Režim zobrazení výsledků

Nastavení-Zprac. dat

Připojení

19.04.2016

Diagnostika
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4 Z nabídky Nastavení-Paměť výsledků 
stiskněte Filtr zobrazení výsledků pro 
výběr výsledků ke zobrazení.

Aktuální nastavení se zobrazí zvýrazněně (bílá 
písmena na modrém pozadí). Mů�ete si vybrat 
z následujících mo�ností:

■ Všechny výsledky

■ Výsledky akt(uální) obsl(uhy)

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

6 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Zpracování dat. 

Režim uklád. výsl

Filtr zobrazení výsledků

Nastavení-Paměť výsledků

19.04.2016

Zvol. fi ltr zobr. výsl

Výsl. akt. obsluhy.

Všechny výsledky

19.04.2016
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Nabídka Zvol re�im ukládání výsl. informuje přístroj o tom, co provést, kdy� je paměť plná. 

V případě plné paměti mů�e zvolit některou z následujících mo�ností:

■ �ádné smazání výsl. To brání nechtěnému vymazání dat, ale mů�e to vést (v případě plné 
paměti) k situaci, kdy nemů�ete provádět nové měření. Další měření budou mo�ná pouze 
tehdy, jestli�e budou ulo�ená data převedena do systému pro správu dat (DMS) či jestli�e 
aktivujete automatické vymazávání.

■ Vyma� nejst. výsl. Funguje na principu první dovnitř/první ven, tak�e v případě potřeby 
bude automaticky vymazán nejstarší výsledek. Toto je jediná mo�nost, jestli�e se přístroj 
pou�ívá bez DMS (nebude tedy docházet k převodu a archivaci dat). 

Mezi těmito dvěma volbami si však mů�ete vybrat pouze tehdy, jestli�e se přístroj pou�ívá s DMS 
a je aktivní připojení k Počítači. V tom případě budou data ulo�ená na přístroji označena přízna-
kem okam�itě po převodu na počítač. Přístroj pak mů�e v případě potřeby vymazat označená 
data, i kdy� jste vybrali volbu Bez mazání výsledků.

Do paměti přístroje lze ulo�it max. 2000 testů pacientů, 500 tekutých kontrol a 200 kontrol 
kvality přístroje.

Volba Bez vymazávání výsledků je aktivní pouze při pou�ití DMS. Další podrobnosti viz 
„Rozšíření funkce“ od stránky 163. Jestli�e nepracujete s DMS, tato volba je nastavena na 
Vyma� nejstarší výsl.
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7 Z nabídky Nastavení-Paměť výsledků 
stiskněte Re�im uklád. výsl. pro výběr 
re�imu ulo�ení.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností: 

■ �ádné smazání výsl.

■ Vyma� nejstarší výsl (edek)

8 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

9 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Zpracování dat. 

Režim uklád. výsl

Filtr zobrazení výsledků

Nastavení-Paměť výsledků

19.04.2016

Zvol režim ukl. výsl

Vymaž nejst. výsl

Žádné smaz. výsl

19.04.2016
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Jednotky výsledků

Nastavení jednotky pro výsledky se vztahuje jen na zobrazení výsledků testů D-Dimer 
a Troponin T. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Zpracování dat.

3 V nabídce Nastavení-Zpracování dat 
stiskněte Jednotky výsledků.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Paměť výsledků

Jednotky výsledků

Režim zobrazení výsledků

Nastavení-Zprac. dat

Připojení

19.04.2016

Diagnostika
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4 V nabídce Nastavení-Jednotky výsledků 
stiskněte Jednotky výsledků DD.

5 Z nabídky Zvolte jedn. výsl. DD zvolte jed-
notku, která bude slou�it pro zobrazení 
výsledků D-Dimer.

Aktuální nastavení se zobrazí zvýrazněně (bílá 
písmena na modrém pozadí). Mů�ete si vybrat 
z následujících mo�ností:

■ μg/mL

■ ng/mL

■ mg/L

■ μg/L

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Jednotky výsledků TT

Nastavení-Jednotky výsledků

Jednotky výsledků DD

 

19.04.2016

ng/ml

mg/l

μg/l

Zvolte jedn. výsl. DD

μg/ml

 

19.04.2016
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7 V nabídce Nastavení-Jednotky výsledků 
stiskněte Jednotky výsledků TT.

8 Z nabídky Zvolte jedn. výsl. TT zvolte jed-
notku, která bude slou�it pro zobrazení 
výsledků Troponin T.

Aktuální nastavení se zobrazí zvýrazněně (bílá 
písmena na modrém pozadí). Mů�ete si vybrat 
z následujících mo�ností:

■ ng/l

■ pg/ml

■ ng/mL

■ μg/L

9 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

10 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Zpracování dat. 

Jednotky výsledků TT

Nastavení-Jednotky výsledků

Jednotky výsledků DD

 

19.04.2016

ng/l

ng/ml

μg/l

Zvolte jedn. výsl. TT

pg/ml

 

19.04.2016
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Re�im zobrazení výsledků

Výsledky testů mohou být zobrazeny na neblikajícím nebo na blikajícím displeji. Blikající displej 
vizuálně ukazuje, �e měření skončilo. Jakmile bude výsledek k dispozici, displej začne blikat. 
V závislosti na nastavení to mů�e být obrazovka s kvantitativními nebo kvalitativními výsledky 
nebo obrazovka pro přihlášení obsluhy.

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Zpracování dat.

3 V nabídce Nastavení-Zpracování dat 
stiskněte Re�im zobrazení výsledků.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Paměť výsledků

Jednotky výsledků

Režim zobrazení výsledků

Nastavení-Zprac. dat

Připojení

19.04.2016

Diagnostika
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4 Z nabídky Zvolte re�im zobr. výsl. vyberte 
re�im zobrazení.

Aktuální nastavení se zobrazí zvýrazněně (bílá 
písmena na modrém pozadí). Mů�ete si vybrat 
z následujících mo�ností:

■ Neblikat

■ Blikat

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

6 Stiskněte  pro návrat do nabídky 
Nastavení-Zpracování dat. 

Blikat

Zvolte režim zobr. výsl

Neblikat

 

19.04.2016
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Diagnostika

V nabídce Diagnostika najdete informace o systému, jako jsou verze softwaru a podrobnosti 
o konfiguraci bezdrátového připojení. Nabídka Diagnostika obsahuje funkce pro instalaci, údr�bu 
a odstraňování problémů. V případě technických problémů je pro zákaznickou linku a servis 
společnosti Roche Diagnostics důle�itá znalost verze firmwaru (sestavení či Build). 

Vyobrazené ukázky diagnostických obrazovek slou�í pouze jako ilustrace. Informace uvedené 
ve vašem přístroji se mohou lišit.

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Zpracování dat.

3 V nabídce Nastavení-Zpracování dat 
stiskněte Diagnostika.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Paměť výsledků

Jednotky výsledků

Režim zobrazení výsledků

Nastavení-Zprac. dat

Připojení

19.04.2016

Diagnostika
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4 V nabídce Diagnostika stiskněte tlačítko 
diagnostické obrazovky, kterou chcete 
zobrazit.

5 Pomocí  a  mů�ete přepínat mezi 
obrazovkami Nast.bezdr.připojení.

6 Na kterékoli diagnostické obrazovce 
se stiskem  vrátíte do nabídky 
Diagnostika. 

Poznámka: Tlačítko Nast.bezdr.připojení je 
k dispozici pouze tehdy, kdy� je přístroj 
vybaven funkcí WLAN.

Použít DNS:

Použít DHCP:
Zapnuto

Vypnuto

SSID:
cobas h 232

WLAN:

01 23 45 67 89 AB

Nast.bezdr.připoj.-Síť

19.04.2016

Nast.bezdr.připojení

MAC:

Nast.bezdr.připojení

Diagnostika

Software

 

19.04.2016

Software

Verze:

19.04.2016

Boot:

MM-FW:

MM-BL:

Apl:

RootFS:

Kernel:

04.00.00

06.03.00

03.00.00

03.00.00

04.00.00

06.03.00

06.03.00

Číslo portu DMS:

Název DMS:
POCTServer

4711

IP adresa DMS:
0.0.0.0

Zabezpečení RF:
WPA2-PSK (AES)

Nast.bezdr.připoj.-Připojení

19.04.2016

Nast.bezdr.připojení

Test
Autorizované:

RF aktivováno:
Přiřazené:

Konfi gurovaná IP:
IP:
Podsíť:
Brána:
DNS:
Kontaktovaný DMS:
Připojeno k DMS:
Dokončeno:

255.255.255.0

Nast.bezdr.připoj.-Test

19.04.2016

Nast.bezdr.připojení

192.168.0.123
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3.3 Nastavení ID

Ke vstupu do nastavení správy u�ivatele a pacientů pou�ijte nabídku Nastavení ID. Tato nastavení 
jsou doplňková a implicitně nastavena na Vyp/Neaktivní; přístroj lze pou�ívat bez těchto nasta-
vení. 

U přístroje existují tři typy pou�ívané identifikace: 

■ Správce systému: Správce má speciální práva ke vstupu do určitých nastavení a je jedi-
nou osobou, která má k těmto nastavením přístup a mů�e je změnit. K pou�ití přístroje 
cobas h 232 není nutné aktivovat identifikaci správce. Mů�e to však být u�itečné či nutné 
podle regulatorního prostředí a pracoviště. 

■ Obsluha: Ka�dé osobě, která přístroj pou�ívá na testy, je přiřazeno ID obsluhy. Jestli�e 
chcete pou�ívat ID obsluhy, máte několik mo�ností:

– ID obsluhy mů�ete pou�ívat k omezení u�ívání přístroje na kvalifikované osoby či předem 
definovanou skupinu u�ivatelů. V tom případě musí být seznam obsluhy vytvořený na 
DMS převeden do přístroje, co� vám umo�ní volbu ID obsluhy při přihlášení. Další podrob-
nosti viz „Zpracování dat“ na stránce 163. 

– ID obsluhy mů�ete pou�ívat i pouze pro informační účely k přiřazení ulo�ených výsledků 
měření k u�ivatelům, kteří provedli test. V tom případě mů�e být ID obsluhy zadáno přímo 
do přístroje (z klávesnice či snímače) se seznamem obsluhy či bez něj.

■ Pacient: ID pacienta je přiřazeno ka�dé osobě, pro kterou došlo k záznamu výsledků 
testu. Mů�ete buďto:

– blokovat zadávání jedinečných ID pacienta (v tomto případě je ka�dý test jednoduše 
očíslován v pořadí)

– umo�nit jedinečné ID pacienta jako volitelné nebo 

– po�adovat jedinečné ID pacienta pro ka�dý test. Seznam pacientů vytvořený v DMS lze 
také převést do přístroje, co� vám umo�ní volbu ID pacientů pro test z těchto seznamů. 
Další podrobnosti viz „Zpracování dat“ od stránky 163.

ID obsluhy lze zvolit ze seznamu (jestli�e je k dispozici) či načíst pomocí snímače čárových kódů. 
Jestli�e byla vytvořena hesla, musí být zadána pomocí klávesnice na obrazovce. ID pacienta lze 
zadat s pou�itím klávesnice na obrazovce či snímače čárových kódů.
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ID správce

V implicitním nastavení není přístroj chráněn ID správce a všechny volby nastavení jsou přístupné 
všem u�ivatelům. Jestli�e nastavíte ID správce, následující plochy nastavení jsou automaticky 
rezervovány pro správce (tedy osoby, které znají heslo): 

■ Obrazovka: Datum/Čas

■ Zpracování dat

■ Nastavení ID

■ Kontrola kvality a příslušná blokování

■ Volitelné displeje

Nastavení ID správce nijak neomezuje či nemění pou�ití přístroje pro měření. Nastavení ID 
správce navíc nemá vliv na ID obsluhy. S přístupem správce jsou spojeny pouze výše uvedené 
volby nastavení.

Kdy� zadáte ID správce, toto ID pak musí v budoucnu být zadáno před jakýmkoli nastavením 
ID (kdekoli v nabídce Nastavení ID). ID správce je také nutno zadat před vymazáním či 
změnou ID správce.

Jestli�e zapomenete ID správce, nastavení přístroje lze odblokovat pomocí externího systému 
pro správu dat (např. cobas IT 1000). Jestli�e takový systém nepou�íváte a potřebujete rese-
tovat ID správce, kontaktujte vašeho zástupce společnosti Roche (viz kapitola 10). 
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Jestli�e ještě nebylo nataveno ID správce:

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Nastavení ID.

3 V nabídce Nastavení-Nastavení ID 
stiskněte ID správce.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016
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4 S pou�itím klávesnice na obrazovce zadejte 
vybrané ID správce (či heslo poskytnuté 
společností Roche Diagnostics). ID mů�e 
mít a� 20 alfanumerických znaků. 

Alfanumerické znaky jsou libovolné 
kombinace A-Z a 0-9. Navíc lze 
pou�ívat „.“ (tečku) nebo "-" (pomlčku).

Věnujte velkou pozornost tomu, jaká tlačítka 
tisknete, proto�e znaky se na displeji zobrazí 
pouze ve formě hvězdiček (jako při zadávání 
hesla do počítače).

5 Pro přepnutí zpět na zadávání číslic 
stiskněte .

6 Pro přepnutí zpět na zadávání textu 
stiskněte .

7 Pro návrat zpět a opravu chyby pou�ijte 
.

8 Tlačítkem  ulo�íte ID správce, nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

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

Zadej ID správce

Zadej ID správce

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

ABC

****|

123

ABC
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9 Pro potvrzení prvního zadání opět zadejte 
ID správce (klávesnice na obrazovce se 
automaticky znovu zobrazí).

K ulo�ení tohoto vstupu stiskněte , 
(ID správce je nyní nastaveno), nebo

Stiskněte  k uzavření této nabídky. 
ID správce není nastaveno, proto je stále 
neaktivní.

Displej se automaticky vrátí do nabídky Nastavení-Nastavení ID. Po uzavření nabídky 
Nastavení mů�e další ID nastavit pouze schválený správce. 

Opakuj ID správce

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
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Změna stávajícího ID správce: 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Nastavení ID.

3 Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte 
platné ID správce.

Zobrazí se Nastavení ID. Tlačítko 
ID správce se zvýrazní, co� znamená, 
�e ID správce je aktivní.

4 Stiskněte ID správce a pou�ijte klávesnici 
na obrazovce pro zadání nového zvoleného 
ID (zadejte jej dvakrát).

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

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

Zadej ID správce

ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

 

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016
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Deaktivace stávajícího ID správce: 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Nastavení ID.

3 Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte 
platné ID správce.

Zobrazí se Nastavení ID. Tlačítko 
ID správce se zvýrazní, co� znamená, 
�e ID správce je aktivní. 

4 Stiskněte ID správce.

5 Stiskněte  k uzavření klávesnice na 
obrazovce bez zadávání ID čísla.

ID správce bylo vymazáno a tím deakti-
vováno. Tlačítko ID správce ji� není 
zvýrazněno.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

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

Zadej ID správce

ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

 

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016

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

Zadej ID správce
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ID obsluhy

V implicitním nastavení není přihlášení obsluhy aktivní. Přihlášení obsluhy do přístroje mů�ete 
aktivovat či vypnout. Jestli�e je aktivní, obsluha se musí přihlásit před zobrazením Hlavního menu 
a provedením měření. Bez seznamu se mohou u�ivatelé přihlásit přímo zadáním jejich jména. 
Tato nabídka nastavení vám umo�ňuje vybrat, zda je heslo u�ivatele povinné, volitelné nebo je 
funkce vypnuta. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Nastavení ID.

3 V nabídce Nastavení-Nastavení ID 
stiskněte ID obsluhy.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Vyp (ID obsluhy nelze zadat)

■ Volitelné (ID obsluhy lze zadat, ale není 
po�adováno)

■ Povinné (ID obsluhy nutno zadat)

■ Pouze sken (ID obsluhy je nutno 
naskenovat)

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016
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4 Stiskněte tlačítko k volbě nastavení. Vaše 
volba bude zvýrazněna.

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku nebo (podle mo�-
nosti, kterou jste zvolili) přejde na další 
obrazovku.

Vstupy pro volbu Vyp jsou nyní dokon-
čeny. Pro volby Volitelné a Povinné 
pokračujte výběrem formátu zadávání. 

ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016

Zvol ID obsluhy

Vyp

Volitelné

Povinné

Pouze sken

19.04.2016
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6 Zvolte formát pro vstup ID obsluhy.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Alfanumerické (alfanumerické znaky) 
Zadejte libovolnou kombinaci A-Z a 0-9. 
Navíc lze pou�ívat „.“ (tečku) nebo "-" 
(pomlčku).

■ Numerické 
Zadejte pouze čísla, např. „3387“.

■ Max. délka 
Zadejte maximální počet znaků (1–20), 
který mů�e ID obsluhy obsahovat.

7 Stiskněte tlačítko se zvoleným formátem 
pro nastavení ID obsluhy. Vaše volba bude 
zvýrazněna.

8 Stiskněte  nebo  pro nastavení 
zvoleného počtu znaků (délky).

9 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

Přístroj se automaticky vrátí do nabídky 
Nastavení-Nastavení ID. 

ID obsluhy

Alfanumerické.

Numerické

Max. délka:

20

19.04.2016
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Se seznamem Obsluha přeneseným do přístroje se mo�nosti ID obsluhy liší od mo�ností 
v „samostatném“ re�imu. 

Jestli�e chcete vytvořit seznam ID obsluhy, ze kterého mů�ete vybrat obsluhu, vy�aduje se 
další software (systém pro správu dat) a připojení WLAN nebo přenosná základní jednotka 
(další informace viz „Zpracování dat“ na straně 163). 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Nastavení ID.

3 V nabídce Nastavení-Nastavení ID 
stiskněte ID obsluhy.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Seznam (ID obsluhy musí být vybrán ze 
seznamu nebo naskenován snímačem 
čárových kódů)

■ �ádné (ID obsluhy nelze zadat nebo 
vybrat)

■ Skrytý seznam (ID obsluhy je nutno 
zadat s pou�itím snímače čárových kódů 
či klávesnice na obrazovce)

4 Stiskněte tlačítko k volbě nastavení. Vaše 
volba bude zvýrazněna.

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016
ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016

Zvol ID obsluhy

Seznam

Žádné

Skrytý seznam

19.04.2016
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ID pacienta

ID pacientů slou�í k přiřazení ulo�ených výsledků jednotlivým pacientům. V implicitním nastavení 
je zadávání ID pacienta nastaveno na Ne. To znamená, �e ka�dý test má přiřazeno další číslo 
popořadě. Mů�ete však po�adovat, aby ID pacienta bylo povinné či volitelné. 

Jestli�e chcete vytvořit seznam ID pacientů, ze kterého mů�ete vybrat pacienta pro testy, 
vy�aduje se další software (systém pro správu dat) a připojení WLAN nebo přenosná základní 
jednotka (viz strana 163). 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Nastavení ID.

3 V nabídce Nastavení-Nastavení ID 
stiskněte ID pacienta.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Vyp (ID pacienta nelze zadat)

■ Volitelné (ID pacienta lze zadat, ale není 
po�adováno)

■ Povinné (Obsluha musí zadat 
ID pacienta)

■ Skrytý seznam (K dispozici pouze při 
práci s DMS. Seznam nebude zobrazen. 
Obsluha musí zadat ID pacienta ručně či 
pomocí čtečky čárových kódů.)

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016



Nastavení přístroje

94

4 Stiskněte tlačítko k volbě nastavení. Vaše 
volba bude zvýrazněna.

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku nebo (podle mo�-
nosti, kterou jste zvolili) přejde na další 
obrazovku.

Vstupy pro volbu Vyp jsou nyní dokon-
čeny. Pro volby Volitelné a Povinné 
pokračujte výběrem formátu zadávání.

ID obsluhy

ID pacienta

ID správce

Nastavení-Nast. ID

19.04.2016

Vyp

Volitelné

Povinné

Skrytý seznam

Zvol ID pacienta

19.04.2016
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6 Před ka�dým testem zvolte formát pro 
vstup ID pacienta.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Alfanumerické (alfanumerické znaky) 
Zadejte libovolnou kombinaci A-Z a 0-9. 
Navíc lze pou�ívat „.“ (tečku) nebo "-" 
(pomlčku).

■ Numerické 
Zadejte pouze čísla, např. „3387“.

■ Max. délka 
Zadejte maximální počet znaků (1–20), 
který mů�e ID pacienta obsahovat.

7 Stiskněte tlačítko se zvoleným formátem 
pro nastavení ID pacienta. Vaše volba 
bude zvýrazněna.

8 Stiskněte  nebo  pro nastavení 
zvoleného počtu znaků (délky).

9 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

Displej se automaticky vrátí do nabídky 
Nastavení-Nastavení ID. 

Alfanumerické.

Numerické

Max. délka:

20

ID pacienta

19.04.2016
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3.4 Nastavení blokování

Nabídka Blokování obsahuje volby pro testy kontroly kvality, které vybízejí obsluhu k provedení 
povinného testu kontroly kvality v uvedených časových intervalech nebo v závislosti na specific-
kých spuštěních. Toto je seznam dostupných voleb blokování: 

■ Blokování obsluhy

■ Nastavení QC obsahující

– Blokování-nová šar�e
– Blok QC
– Blok IQC
– Vlastní rozsah trop. T

■ Blokování čištění

■ Konfig. STAT testu (vyřazení blokování v případě mimořádné situace)

Jestli�e nedojde k testu kontroly kvality, jak se to po�aduje, či jestli�e jsou výsledky mimo cílový 
interval hodnot, přístroj či šar�e testovacích prou�ků jsou zablokovány před dalším pou�itím. 
Blokování lze také nastavit podle kritérií zadaných obsluhou, ka�dá obsluha musí tedy provádět 
příslušné testy kvality kontroly v uvedených intervalech.

Test kontroly kvality se musí úspěšně dokončit před tím, ne� je přístroj znovu k dispozici pro další 
měření (pro obsluhu nebo obecně).

Tato mo�nost nastavení blokování pro obsluhu je k dispozici pouze tehdy, kdy� je přístroj nastaven 
pro přihlášení obsluhy (viz str. 89) a seznamy obsluhujícího personálu jsou ulo�eny v přístroji. 

V případě nouzové situace nemusí být dostatek času na to, aby se nejdříve provedl po�adovaný 
test kontroly kvality, jestli�e došlo k aktivaci blokování a přístroj je „zablokován“.  Pro takové 
příle�itosti mů�ete nastavit takzvané Testy STAT (STAT z anglického Short TurnAround Time 
(Krátká doba provedení)). I kdy� je aktivováno blokování obsluhy nebo blokování QC, tato volba 
umo�ňuje provedení omezeného počtu testů. Po provedení určitého počtů testů STAT však 
nebude další pou�ití přístroje mo�né (pro příslušný parametr testu či příslušnou obsluhu) bez 
úspěšného provedení po�adovaného testu kontroly kvality. 

Testy STAT není mo�né provést, pokud je zapnuto blokování IQC nebo pokud nová šar�e dosud 
neprošla testem kontroly kvality (blokování nové šar�e). 
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Blokování obsluhy

K provedení testu na přístroji je nutno řádně provést jednotlivé kroky. Testy kontroly kvality mů�e 
pravidelně provádět ka�dá obsluha, aby se zajistilo, �e jsou tyto kroky řádně prováděny. Aktivací 
bloku obsluhy se od obsluhy vy�aduje provádění pravidelných testů kontroly kvality.

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Blokování.

3 V nabídce Nastavení-Blokování stiskněte 
Blokování obsluhy.
Jestli�e je toto tlačítko šedé (neaktivní), 
volba ID obsluhy je deaktivována.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Nastavení QC

Blok čištění

Konfi g. STAT testu.

Blok obsluhy

Nastavení-Blok

19.04.2016
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4 Zvolte vybraný časový interval, ve kterém 
se musí testy kontroly kvality provést.

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Ne (deaktivovány)

■ Denně

■ Týdně

■ Měsíčně

■ Ka�dé 3 nebo ka�dých 6 měsíců

■ Ročně

5 Pro zobrazení volby na obrazovce stiskněte 
 nebo . Jestli�e se zobrazí pouze 

obrys šipky , znamená to, �e 
v zobrazeném směru nejsou k dispozici 
�ádné další mo�nosti.

6 Stiskněte tlačítko k volbě časového 
intervalu. Vaše volba bude zvýrazněna.

7 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

Jestli�e jste zvolili Ne, Blokování obsluhy je 
deaktivováno.

Ne

Denně

Týdně

Měsíčně

Každé 3 měsíce

Zvol blok obsluhy

19.04.2016
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8 Test kontroly kvality mů�e mít jednu či dvě 
úrovně. Zvolte počet úrovní, které se musí 
provést (neuplatňuje se, pokud jste zvolili 
Ne).

9 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí do 
nabídky Nastavení-Blokování. 

2 úrovně

1 úroveň

Počet úrovní

Zvol blok obsluhy

19.04.2016
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Nastavení kontroly kvality (QC)

Nastavení QC definují testy kontroly kvality nezávislé na obsluze, které musí být pravidelně 
prováděny. Bloky mohou být aktivovány volitelnými časovými obdobími či určitými událostmi. 
Nabídka Nastavení QC obsahuje následující volby: 

■ Blok QC (zalo�ený na čase) s další volbou Bloku nové šar�e (platí při ka�dém pou�ití nové 
šar�e testovacích prou�ků) 

■ Blok IQC (časově specifický)

■ Vlastní rozsah trop. T (upravte rozsah QC podle platných místních pokynů)

■ Formát výsledků QC (zvolte formát pro zobrazení výsledků QC)

■ Reset test. param. (resetuje všechny parametry testů včetně dat kódovacího čipu 
a bloků QC)
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1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Blokování.

3 V nabídce Nastavení-Blokování stiskněte 
Nastavení QC.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Nastavení QC

Blok čištění

Konfi g. STAT testu.

Blok obsluhy

Nastavení-Blok

19.04.2016

Blok QC

Blok IQC

Formát výsl. QC

Vlastní rozsah trop. T

Reset test. param.

Nastavení - Nastavení QC

19.04.2016
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Blokování kontroly kvality (QC)

Blok QC si vy�aduje provedení testu kontroly kvality. Mů�ete také nastavit počet úrovní pro tento 
test. Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Nová šar�e: Ano/Ne (pou�ije se při ka�dém pou�ití nové šar�e testovacích prou�ků) 

Obecné intervaly jsou:

■ Ne

■ Denně

■ Týdně

■ Měsíčně

Jestli�e uplynulo dané časové období, všechny povolené bloky QC jsou aktivovány v 8:00 ráno 
(implicitní nastavení, čas lze změnit v DMS).
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Viz str. 101 s popisem, jak zpřístupnit nabídku Nastavení-Nastavení QC. 

1 Stiskněte Blok QC pro nastavení pravi-
delně se opakujících testů kontroly kvality 
parametrů testu, které jsou k dispozici. 

2 Nová šar�e: Stiskněte Ano, jestli�e chcete, 
aby se provedl kontrolní test v�dy, kdy� 
pou�ijete novou šar�i testovacích prou�ků. 
Jinak stiskněte Ne.

3 Časové intervaly: Stiskem tlačítka zvolíte 
vybraný časový interval (např. Denně). 
Vaše volba bude zvýrazněna.

4 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

5 Test kontroly kvality mů�e mít jednu či dvě 
úrovně. Zvolte počet úrovní, které se musí 
provést (neuplatňuje se, pokud jste zvolili 
Ne). 

Jestli�e zvolíte dvě úrovně, pro ka�dý parametr 
jsou nutné dvě různé úrovně kontrol. Není 
mo�né odblokovat blok QC pomocí několika 
testů se stejnou úrovní kontrol.

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Blok QC

Blok IQC

Formát výsl. QC

Vlastní rozsah trop. T

Reset test. param.

Nastavení - Nastavení QC

19.04.2016

Nastavení-Blok

Nová šarže:
Ano Ne

Denně

Týdně

Měsíčně

Ne

19.04.2016
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Blokování kontroly kvality přístroje (IQC)

Blok IQC rovně� vy�aduje provedení testu kontroly kvality s vyhrazenými testovacím prou�ky IQC. 
Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Ne

■ Denně

■ Týdně

■ Měsíčně

Všechny aktivované Bloky IQC, pokud ji� časové období uběhlo, se aktivují v 8 h dopoledne 
(výchozí nastavení, čas lze v DMS změnit). 

Viz str. 101 s popisem, jak zpřístupnit nabídku Nastavení-Nastavení QC. 

1 Stiskněte Blok IQC pro nastavení 
pravidelně se opakujících testů kontroly 
kvality přístroje (IQC = Instrument Quality 
Control (Kontrola kvality přístroje)). 

2 Stiskněte tlačítko k volbě časového 
intervalu. Vaše volba bude zvýrazněna.

3 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Blok QC

Blok IQC

Formát výsl. QC

Vlastní rozsah trop. T

Reset test. param.

Nastavení - Nastavení QC

19.04.2016

Ne

Denně

Týdně

Měsíčně

Zvol blok IQC

19.04.2016
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Formát výsl. QC

Formát výsl. QC definuje typ informací, které se zobrazí na obrazovce s výsledky QC. 
Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností: 

■ Zobrazení bez hodnoty, ale s textem „Vyhovuje“ nebo „Nevyhovuje“

■ Zobrazit hodnotu

■ Zobrazit jako hodnotu a s textem „Vyhovuje“ nebo „Nevyhovuje“

Viz str. 101 s popisem, jak zpřístupnit nabídku Nastavení-Nastavení QC.

1 Stiskněte Formát výsl. QC pro nastavení 
formátu zobrazení. 

2 Stiskněte tlačítko k volbě formátu 
výsledků. Vaše volba bude zvýrazněna.

3 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Blok QC

Blok IQC

Formát výsl. QC

Vlastní rozsah trop. T

Reset test. param.

Nastavení - Nastavení QC

19.04.2016

Pass/Fail

Hodnota

Hodn. & Pass/Fail

Zvol formát výsl. QC

19.04.2016
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Vlastní rozsah pro troponin T

Rozsah kontroly kvality pro troponin T lze upravit tak, aby odpovídal místním pokynům. 
Funkce Vlastní rozsah trop. T vám umo�ňuje zú�it výchozí rozsah.Vlastní rozsah trop.

■ Výchozí rozsah: Přístroj zobrazuje rozsah kontroly kvality poskytnuté společností 
Roche v kódovém chipu.

■ Vlastní rozsah: Mo�nost Vlastní rozsah umo�ňuje u�ivateli definovat vlastní rozsah 
kontroly kvality v implicitním rozsahu.

Viz str. 101 s popisem, jak zpřístupnit nabídku Nastavení-Nastavení QC.

Při pou�ití kontrol úrovně 1 nepou�ívejte mo�nost Vlastní rozsah. Cílová hodnota je mimo 
kvantitativní rozsah měření.

1 Stiskněte Vlastní rozsah trop. T 
k nastavení rozsahu kontroly kvality. 

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Výchozí rozsah (Bude zvolen a zobrazen 
rozsah poskytnutý v kódovacím čipu.)

■ Vlastní rozsah (Nyní lze upravit procen-
tuální odchylku od cílové hodnoty). 

2 Stiskněte tlačítko k volbě nastavení. Vaše 
volba bude zvýrazněna.

■ Jestli�e jste zvolili Výchozí rozsah, 
tlačítkem  ulo�íte toto nastavení, nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

■ Jestli�e jste zvolili Vlastní rozsah, 
tlačítkem  pokračujte k dalším odpoví-
dajícím nastavením, nebo tlačítkem  
opusťte tuto nabídku bez ulo�ení změn. 
Displej se automaticky vrátí na předchozí 
obrazovku.

Blok QC

Blok IQC

Formát výsl. QC

Vlastní rozsah trop. T

Reset test. param.

Nastavení - Nastavení QC

19.04.2016

Vlastní rozsah

Výchozí rozsah

Vlastní rozsah trop. T

19.04.2016
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Jestli�e jste zvolili Vlastní rozsah, otevře se 
obrazovka Vlastní rozsah a nabídne vám volbu 
úpravy odchylky od cílové hodnoty 
(v procentech). 

U kontrolních roztoků cílová hodnota v�dy 
pochází z informací ulo�ených na kódovacím 
čipu. Jestli�e jste zvolili Vlastní rozsah, 
mů�ete si vybrat dovolenou odchylku od cílové 
hodnoty v rozsahu od 0 do 50 % (na ilustraci je 
pou�ito 21 %).

3 K nastavení procentuální odchylky od 
cílové hodnoty pou�ijte šipky.

■ Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Vlastní rozsah

Výchozí rozsah

Vlastní rozsah trop. T

19.04.2016

Vlastní rozsah trop. T

Odchylka od cílové 
hodnoty (v %):

21

19.04.2016
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Reset. test. parametry

Za určitých podmínek mů�e být nutné vymazat parametry testů ulo�ené v přístroji (například, 
jestli�e došlo k blokování šar�e testového prou�ku, která ji� není k dispozici). Tuto metodu však 
nepou�ívejte pro přepisování blokování obecně, proto�e resetování parametrů testu mů�e vést 
k bloku QC (kde došlo ke konfiguraci). Jestli�e došlo k zablokování přístroje či parametru bloko-
váním QC nebo blokováním obsluhy, pou�ijte testy STAT pro nouzové testy. Testy STAT není 
mo�né provést, pokud je zapnuto blokování IQC nebo pokud nová šar�e dosud neprošla testem 
kontroly kvality (blokování nové šar�e).

Viz str. 101 s popisem, jak zpřístupnit nabídku Nastavení-Nastavení QC.

4 Stiskněte Reset. test. parametru (pro 
resetování všech ulo�ených parametrů 
testu a bloků QC. 

5 Zvolte Resetuj a stiskem  potvrďte 
resetování parametrů testu, nebo stiskem 

 opustíte nabídku bez resetování para-
metrů testu (toto vede ke stejnému 
výsledku jako volba a potvrzení mo�nosti 
Bez resetu). Displej se automaticky vrátí 
na předchozí obrazovku.

Blok QC

Blok IQC

Formát výsl. QC

Vlastní rozsah trop. T

Reset test. param.

Nastavení - Nastavení QC

19.04.2016

Bez resetu

Resetuj

Reset test parametru

19.04.2016
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Blok čištění

Za normálních podmínek nebude váš přístroj vystaven výrazné špíně či kontaminaci. Podmínky 
si však mohou vy�adovat pravidelné kontroly vodítka testovacích prou�ků a (v případě potřeby) 
čištění přístroje. Blokování čištění obsluze poskytuje určitou dobu pro čištění. 

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Blokování.

3 V nabídce Nastavení-Blokování stiskněte 
Blokování čištění. 

Mů�ete si vybrat z následujících mo�ností:

■ Ne

■ Denně

■ Týdně

■ Měsíčně

4 Stiskněte tlačítko k volbě časového 
intervalu. Vaše volba bude zvýrazněna.

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Nastavení QC

Blok čištění

Konfi g. STAT testu.

Blok obsluhy

Nastavení-Blok

19.04.2016
Denně

Týdně

Měsíčně

Ne

Zvol blok čištění

19.04.2016
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Konfigurace STAT testu

Testy kontroly kvality zajišťují neustálá kvalitní a přesná měření. V pohotovostních situacích však 
mů�e být nutné provádět test okam�itě. K přepsání aktivního blokování parametru testu, šar�e či 
obsluhy mů�ete aktivovat Testy STAT (STAT = Short TurnAround Time (Rychlá doba provedení)). 
Testy STAT není mo�né provést, pokud je zapnuto blokování IQC nebo pokud nová šar�e dosud 
neprošla testem kontroly kvality (blokování nové šar�e). 

Mů�ete nastavit povolený počet testů po blokování. Po dosa�ení povoleného počtu Testů STAT 
(pro jeden parametr) jsou další testy blokovány do doby úspěšného provedení testu kontroly 
kvality. 

STAT testy jsou označeny v souladu s oknem s výsledky.

Testy STAT budou počítány odděleně pro ka�dý parametr testu či šar�i. Tak�e skutečná 
dostupnost Testů STAT se mů�e pro ka�dý parametr lišit.
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1 K otevření nastavení přístroje v části Hlavní 
menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte Blokování.

3 V nabídce Nastavení-blokování stiskněte 
Konfig. STAT testu. 

4 Stiskněte Aktivovat pro povolení Testů 
STAT nebo:
Stiskněte Deaktivovat pro zákaz Testů 
STAT.
Vaše volba bude zvýrazněna.

5 Jestli�e jste aktivovali tuto mo�nost, 
stiskněte  nebo  pro nastavení počtu 
dalších testů.

6 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn. Displej se automaticky vrátí na 
předchozí obrazovku. 

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Nastavení QC

Blok čištění

Konfi g. STAT testu.

Blok obsluhy

Nastavení-Blok

19.04.2016

Deaktivovat

Aktivovat

Množství: 3

STAT test

19.04.2016
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3.5 Nastavení Volitelných displejů

Na této obrazovce mů�ete upravit formát displejů a testovací postupy. Mů�ete si zvolit zobrazení 
dalších informací a zvolit volby pro správu zobrazení výsledků.

1 K otevření nastavení přístroje v části 
Hlavní menu stiskněte Nastavení. 

2 V nabídce Nastavení stiskněte 
Volit. displeje.

Na této obrazovce nabídky mů�ete zvolit 
z následujících mo�ností:

■ Zobrazit další informace o stavu přístroje.

■ Zvolit zobrazení výsledků pouze po novém 
přihlášení obsluhy.

■ Umo�nit obsluze potvrdit nebo zamítnout 
výsledky testů.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

Zpracování dat

Nastavení ID

Blok

Základní

Volit. displeje

Nastavení

19.04.2016

Nastavení-Vol. displ

Přihl. do výsledků

Potvrzení výsl

Spouštěcí info

19.04.2016
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Další informace o stavu jsou zobrazeny po zapnutí přístroje a přihlášení obsluhy. Zahrnují 
informace o aktuálních blocích, počtu výsledků nepřevedených do DMS a době od posledního 
převodu dat.

V prostředích s více u�ivateli mů�e být u�itečné zobrazit test pouze v případě, kdy� je přítomna 
obsluha provádějící test. Tím, �e od obsluhy vy�adujete opětovné přihlášení před zobrazením 
výsledků, zajišťujete, �e výsledky mohou vidět pouze oprávněné osoby.

3 Stiskněte Spouštěcí info. 

4 Stiskněte tlačítko k volbě zobrazení stavu. 
Vaše volba bude zvýrazněna.

5 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

6 Stiskněte Přihl. výsl. 

7 Stiskněte tlačítko k volbě zobrazení volby. 
Vaše volba bude zvýrazněna.

8 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

Nastavení-Vol. displ

Přihl. do výsledků

Potvrzení výsl

Spouštěcí info

19.04.2016

Deaktivovat

Aktivovat

Start-Displej Info

19.04.2016

Nastavení-Vol. displ

Přihl. do výsledků

Potvrzení výsl

Spouštěcí info

19.04.2016

Deaktivovat

Aktivovat

Přihlášení výsledků

19.04.2016
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V některých případech mů�e být u�itečné, aby obsluha potvrdila platnost výsledků. K tomu lze 
aktivovat tuto volbu, která obsluhu po ka�dém testu vyzve k potvrzení výsledků.

9 Stiskněte Potvrzení výsledků. 

10 Stiskněte tlačítko k volbě zobrazení volby. 
Vaše volba bude zvýrazněna.

11 Tlačítkem  ulo�íte toto nastavení nebo 
tlačítkem  opustíte nabídku bez ulo�ení 
změn.

Nastavení-Vol. displ

Přihl. do výsledků

Potvrzení výsl

Spouštěcí info

19.04.2016

Deaktivovat

Aktivovat

Displej potvr. výsl

19.04.2016
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4 Provedení testu

Budete potřebovat: 

■ Vhodný systém na odběr vzorků krve k odběru plné �ilní krve 

■ Přístroj cobas h 232

■ Testovací prou�ky Roche CARDIAC pro po�adovaný test, spolu s dodaným kódovacím 
čipem

■ Pipety Roche CARDIAC (či jiné vhodné pipety s objemem pipetování 150 μl) pro aplikaci 
vzorku na testovací prou�ek 

V�dy … 

■ … provozujte přístroj v souladu se specifikovanými provozními podmínkami (viz strana 183).

■ … dodr�ujte informace o správné manipulaci s testovacími prou�ky uvedené v příbalovém 
letáku.

■ … přístroj při aplikaci vzorku na aplikační plochu testovacího prou�ku v�dy umístěte na 
rovný povrch bez vibrací. Po úplné absorpci vzorku do testovacího prou�ku mů�ete 
přístroj přesunout.

■ … přístroj udr�ujte čistý. Viz „Údr�ba a ošetřování“ na straně 169. 

Jsou povoleny pouze zkumavky pro odběr heparinizované krve. Prostudujte si příbalový leták 
testovacích prou�ků.

Řada výrobků Roche CARDIAC zahrnuje několik prou�ků. V�dy pamatujte na to, aby pou�ívaný 
spotřební materiál (např. testovací prou�ky), byl určen pro pou�ití s přístrojem cobas h 232. 
Některé testy mohou vy�adovat svou minimální verzi softwaru. Dbejte na to, aby verze soft-
waru v přístroji cobas h 232 byla kompatibilní s pou�ívaným testem (přečtěte si odpovídající 
příbalový leták). Jestli�e přístroj cobas h 232 vy�aduje aktualizaci softwaru, kontaktujte 
zástupce společnosti Roche.
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Nikdy …

■ … nepou�ívejte pipety Roche CARDIAC k odběru krve pacienta.

■ … se během testu testovacího prou�ku nedotýkejte ani jej neodstraňujte.

■ … po spuštění testu nepřidávejte další krev.

■ … neodstraňujte ani nevkládejte kódovací čip v době, kdy přístroj provádí test.

■ … během aplikace vzorku přístrojem nepohybujte ani jej nezvedejte - počkejte, dokud není 
vzorek zcela absorbován testovacím prou�kem.

■ … přístroj neskladujte při extrémních teplotách.

■ … přístroj bez ochrany neskladujte v mokrém nebo vlhkém prostředí.

■ … přístroj bez ochrany neskladujte v prašném prostředí. 

POZOR

Přesnost/správnost naměřených výsledků: 

Nedodr�ení výše uvedených pokynů mů�e vést k nepřesným výsledkům. 
Nesprávné výsledky mohou vést k chybám při diagnóze, znamenají proto 
tedy nebezpečí pro pacienta.
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Materiál vzorku 

4.1 Příprava k testu

VAROVÁNÍ

Správný odběr vzorků

Aby nedocházelo k nesprávným výsledkům testů, které mohou vést 
k nesprávným lékařským rozhodnutím, postupujte při odběru krevních 
vzorků takto:

■ Jako vzorky pou�ívejte pouze heparinizovanou plnou �ilní krev.

■ Ka�dý test pou�ívá přesně 150 μl vzorku. 

■ K odběru krve pou�ívejte vhodný systém pro odběr. Pou�ívejte pouze 
hadičky na heparinizovanou krev. Nepou�ívejte hadičky obsahující 
EDTA, citráty, fluorid sodný či jiné přídavné látky. Další podrobnosti 
naleznete na příbalovém letáku testovacích prou�ků. 

DŮLE�ITÁ POZNÁMKA: Pipety Roche CARDIAC nikdy nepou�ívejte pro odběr krve přímo ze 
�il či k podávání injekcí. Nejsou sterilně baleny, ani neobsahují antikoagulanty. Pipety Roche 
CARDIAC jsou určeny pouze k odběru vzorku ze zkumavky s krví a k jeho aplikaci na testovací 
prou�ek. Viz strana 132.

■ Při odběrech krve dodr�ujte platné předpisy a směrnice o hygieně a 
bezpečnosti.

■ Dodr�ujte platné předpisy a směrnice o likvidaci potenciálně 
infekčních vzorků a materiálu.

■ Pou�ité spotřební materiály likvidujte v souladu s postupy pro likvi-
daci vaší nemocnice, vašeho institutu či zdravotnického zařízení. 

■ Viz bezpečnostní zpráva „Ochrana před infekcí a krví přenášenými 
patogeny“ na straně 15. 

1 Připravte si po�adované testovací prou�ky 
(zde zobrazené: Roche CARDIAC POC pro 
testování Troponinu T). 

2 Ujistěte se, �e kódovací čip dodaný 
s těmito testovacími prou�ky je rovně� 
po ruce.
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Kódovací čip

Kódový čip přístroji poskytuje důle�ité informace o parametrech specifických pro výrobce o jejich 
šar�ích testovacích prou�ků. Obsahuje informace o metodě testu, číslu šar�e a datu expirace.  

■ Ka�dá krabice s testovacími prou�ky 
obsahuje vlastní kódovací čip. Ujistěte se, 
�e kódový čip máte při ruce při provádění 
prvního testu s novou šar�í testovacích 
prou�ků.

■ Kdy� testovací prou�ek z nové šar�e vlo-
�íte poprvé, přístroj vás vyzve k vlo�ení 
odpovídajícího kódového čipu. Porovnejte 
číslo kódu, které vidíte na displeji, s číslem 
vytištěným na balíčku testovacích 
prou�ků, který pou�íváte. Jestli�e jsou 
čísla stejná, nový kódový čip vlo�te do 
otvoru na přístroji.

■ Po vlo�ení jsou informace z kódového 
čipu načteny a ulo�eny do přístroje. 
Přístroj mů�e ulo�it a� 200 sad dat kódo-
vých čipů (100 šar�í testovacích prou�ků a 
100 šar�í kontrol kvality). Další testy lze 
provádět s prou�ky se stejnou šar�í bez 
opětovného vkládání kódového čipu.

■ Po ulo�ení dat se kódový čip ji� nepotře-
buje. Mů�ete ho nechat v přístroji či 
pou�ít s jinými přístroji se stejnou šar�í 
testovacích prou�ků.

Test pac.-vlož čip

Vlož čip s 
kódem

proBNPPar:

19.04.2016

2721
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Vlo�ení kódovacího čipu 

Společnost Roche doporučuje ponechání kódovacího čipu v přístroji k ochraně kontaktů před 
nečistotou. Kódovací čip chraňte před vlhkostí a zařízením s magnetickým polem a elektrosta-
tickými výboji. Po spotřebování šar�e testovacích prou�ků starý kódovací čip rychle zlikvidujte, 
aby se zabránilo jeho záměně s jiným.

1 Pokud v přístroji zůstal starý kódovací čip, 
vyjměte jej.

2 V�dy se ujistěte, zda číslo na kódovacím 
čipu odpovídá číslu uvedenému na štítku 
balení s testovacími prou�ky. 

Sejmutím čárového kódu na prou�ku 
přístroj získává informace o čísle po�ado-
vaného kódovacího čipu.

3 Nový kódovací čip zasuňte do otvoru 
v horní části přístroje, jak je znázorněno, 
dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Jestli�e kódovací čip neodpovídá šar�i testovacího prou�ku, schází nebo je nesprávně vlo�en, 
na displeji se zobrazí odpovídající chybové hlášení (viz „Řešení problémů“ na straně 179). 
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Jednotlivé kroky testu (přehled)

Následující ilustrace zobrazuje kroky prováděné během testu. Kroky, které aktivně provádíte, jsou 
zobrazené na tmavém pozadí. Podle konfigurace mohou zde zobrazené kroky navíc zahrnovat 
další akce (např. zadání hesla). Některé kroky se mohou lišit podle toho, zda se pracuje s ID 
obsluhy či bez něj. Na následujících stránkách jsou tyto kroky vysvětleny pro ka�dou konfiguraci. 
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1 Bez seznamů obsluhy a pacientů (nebo při deaktivování ID obsluhy a pacienta)

2 Se seznamem obsluhy (nebo při aktivovaném ID obsluhy)

3 Se seznamem obsluhy a pacientů (nebo při aktivovaném ID obsluhy a pacienta)

Zapnutí

Autotest

Hlavní menu

Test pacienta

Testovací proužek

Vzorek

Výsledek

Zapnutí

Autotest

Hlavní menu

Přihlášení/seznam

Test pacienta

Testovací proužek

Vzorek

Výsledek

Zapnutí

1 2 3

Autotest

Hlavní menu

Přihlášení/seznam

Test pacienta

ID pacienta/seznam

Testovací proužek

Vzorek

Výsledek
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Zapnutí přístroje

1 Přístroj zapnete stiskem tlačítka . 

Mů�ete zapnout přístroj i přímo tak, �e ho při-
pojíte k napájecímu adaptéru nebo ho vlo�íte 
do přenosné základní jednotky.

Přístroj při zapnutí provádí autotest. 

Autotest

Probíhají autotesty...

19.04.2016

Verze SW: v04.00.00

09:15

Autotest

Autotesty dokončeny.

19.04.2016

Verze SW: v04.00.00

09:15
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Přihlášení

První kroky do zobrazení obrazovky Hlavní menu závisí na konfiguraci a provedou se, jak 
je uvedeno dále: 

Bez po�adovaného přihlášení obsluhy 

S přihlášením obsluhy (bez seznamu obsluhy) 

2 Čekejte, dokud se nezobrazí hlavní menu.

2 Zadejte vaše ID obsluhy.

3 Stiskněte  pro potvrzení zadání.

4 Čekejte, dokud se nezobrazí hlavní menu.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15

A

SC123
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

ID obsluhy

Sken
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S přihlášením obsluhy (seznam k dispozici) 

2 Jestli�e seznam obsluhy existuje, čekejte, 
dokud se tento seznam nezobrazí.

3 Stiskem  nebo  se posunujte 
seznamem. Obsluhu zvolte stiskem 
odpovídajícího tlačítka. 

Alternativně (přístroje se čtečkou) lze přihlá-
šení obsluhy provést s pomocí integrované 
čtečky čárových kódů. 

■ Stiskněte Skenovat

■ Kartu dr�te tak, aby čárový kód byl asi 
15 cm od čtečky. 

K přístroji nelze připojit externí snímač 
čárových kódů.

Snímačem vybavený přístroj cobas h 232 
popsaný v této příručce nabízí 2D snímač 
čárových kódů s kamerou místo laserového 
snímače, který byl v předchozích verzích pří-
stroje. Zavedené postupy snímání si mohou 
vy�adovat odpovídající úpravy:

■ jmenovitá vzdálenost mezi snímačem a 
čárovým kódem je mírně odlišná,

■ zamezte odrazům na čárovém kódu 
(např. způsobených reflexní fólií),

■ zajistěte, aby čárové kódy měly adekvátní 
velikost a kvalitu. 

Podrobnosti o práci s čárovými kódy 
naleznete v příloze A.

OP003
Hall, Molly-Jessica

OP001
Hughes, Adam

OP002
Patel, Alfi e-Adam

Zvol ID obsluhy

Sken

19.04.2016
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4 Zadejte heslo.

5 Stiskem  potvrďte zadání, nebo stiskem 
 zobrazte znovu seznam obsluhy.

6 Čekejte, dokud se nezobrazí hlavní menu.

Kdy� jsou testy dokončeny a jiná obsluha 
chce provádět další testy, stiskněte 
Odhlášení k odhlášení. Přístroj opět 
zobrazí seznam 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

Heslo

****|

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

Odhlášení

09:15

19.04.2016
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4.2 Provedení testu

1 Překontrolujte nabití bateriového bloku. 
Jestli�e se na ikoně baterie nezobrazují 
�ádné čárky, nelze provádět �ádné další 
testy. Podrobnosti najdete na s. 27.

2 Překontrolujte správnost data a času. 
Jakákoli chybná nastavení opravte 
v souladu s kapitolou „Nastavení 
přístroje/Nastavení data“.

Jestli�e je zobrazen Blokování QC namísto 
Testu pacienta, před provedením testu 
musíte provést test kontroly kvality (viz 
„Kontrolní testování a kontrola kvality“ na 
straně 141). Jestli�e je přístroj zablokován, test 
lze provést pouze jako test STAT (jestli�e je 
tato funkce aktivní a jestli�e jsou stále 
k dispozici testy STAT).

Jestli�e je zobrazen Blokování čištění namísto 
Testu pacienta, musíte stisknout Čištění 
a postupovat podle pokynů na obrazovce 
a přístroj vyčistit. Viz „Údr�ba a ošetřování“ 
od strany 169. Po opětovném připojení vodiče 
testovacích prou�ků a zapnutí přístroje ji� 
nebude přístroj blokován.

Jestli�e je k dispozici tlačítko Test pacienta, 
ale zobrazí se blokování, nejdříve musíte 
u některých parametrů testu provést test 
kontroly kvality. Další parametry testu nejsou 
ovlivněny.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

09:15

19.04.2016

Odhlášení

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Blok QC

Odhlášení

09:15

19.04.2016

Hlavní menu

Blok čištění

Čištění

Prohlížení výsledků

Nastavení

09:15

19.04.2016

Očisti přístroj

Sejmi kryt

19.04.2016

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

Odhlášení

QC!

09:15

19.04.2016
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Bez seznamu pacientů

3 Stiskněte Test pacienta. 

4 Jestli�e jste zvolili ID pacienta jako 
volitelnou mo�nost, mů�ete zadat či 
načíst ID pacienta.
Jestli�e jste zvolili ID pacienta jako 
povinnou mo�nost, musíte zadat či 
načíst ID pacienta.
Jestli�e jste nezvolili �ádné ID pacienta 
(�ádné), přístroj automaticky přejde 
k dalšímu kroku.

5 Stiskem  potvrdíte ID, nebo stiskem  
zrušíte zadání ID.

Pokračujte ve čtení na str. 130.

A

PID111SCHULZM457

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

ID pacienta

Sken
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Se seznamem pacientů

3 Stiskněte Test pacienta.

Seznamy pacientů lze vytvořit pouze na sys-
tému DMS a na přístroj musí být převedeny. 
Seznamy nelze tvořit na přístroji.

4 Stiskem  nebo  se posunujte 
seznamem. Pacienta pro test zvolte 
stiskem odpovídajícího tlačítka.

5 Jestli�e pacient není na seznamu, 
stiskněte Nový k vytvoření nové polo�ky. 
Nyní mů�ete ID pacienta zadat ručně či 
s pou�itím čtečky čárových kódů. 

Zvol ID pacienta

Nový

PID001GERTA123
Anders, Gert

PID001CHAPLINC123
Chaplin, Charlene

PID001BERNDH123
Bernd, Hans

PID001FRENZENA12
Frenzen, Alice

PID230ONEALJ1234
ONeal, John

Sken

19.04.2016

A

PID111SCHULZM457

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

ID pacienta

Sken
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ID pacienta lze rovně� zadat pomocí čárových 
kódů (pouze přístroje se snímačem čárových 
kódů). Stiskněte Sken a dr�te buďto  

■ kartu s čárovým kódem ve vzdálenosti 
přibli�ně 15 cm od snímače nebo 

■ přístroj přes náramek pacienta.

Snímač je rovně� aktivní po otevření obra-
zovky Zadej ID pacienta pomocí tlačítka Nový 
(po dobu přibli�ně 10 sekund). 

Zvol ID pacienta

Nový

PID001GERTA123
Anders, Gert

PID001CHAPLINC123
Chaplin, Charlene

PID001BERNDH123
Bernd, Hans

PID001FRENZENA12
Frenzen, Alice

PID230ONEALJ1234
ONeal, John

Sken

19.04.2016
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Vkládání testovacího prou�ku 

1 Ikona testovacího prou�ku vás vyzývá 
k vlo�ení testovacího prou�ku. Testovací 
prou�ek vyndejte z fóliového obalu. 

2 Testovací prou�ek dr�te tak, aby aplikační 
oblast a testovací oblast směřovaly 
nahoru.

3 Testovací prou�ek dr�te rovně a naplocho. 
Vlo�te ho do vodítka prou�ku na přístroji. 
Dejte pozor, aby se během vkládání 
prou�ek neposunul, nenatočil stranou 
nebo nenaklonil. Je také důle�ité, abyste 
prou�ek vlo�ili plynule. 

Příliš pomalé či příliš rychlé vkládání testo-
vacího prou�ku mů�e způsobit chybu čtení 
čárového kódu. 

Testovací prou�ek zatlačte tak daleko, jak to 
půjde. Zapípání oznámí, �e přístroj detekoval 
testovací prou�ek (za předpokladu, �e je 
pípání aktivováno).

VAROVÁNÍ

Poškození testovacího prou�ku

Expozice vnějším vlivům (např. vlhkosti) mů�e poškodit testovací prou�ky 
a vyvolat chybová hlášení! Testovací prou�ek vyjměte z ochranného vaku 
pouze, kdy� jste připravení provést test.

Test p.-vlož proužek

Vlož proužek

JONES, TOMOp:

PID111SCHULZM457
SCHULZ, MANFRED

Pac:

19.04.2016
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Jestli�e pou�íváte novou šar�i testovacího 
prou�ku, musíte vlo�it odpovídající kódovací 
čip. 
Viz „Kódovací čip“ na straně 118. 

V závislosti na nastavení přístroje mů�ete být 
v této chvíli rovně� po�ádáni o spuštění testu 
kontroly kvality. 

Přístroj identifikuje po�adovaný kódovací čip 
na základě čárového kódu testovacího 
prou�ku, a zobrazí číslo kódu.

Pro ka�dý parametr testu a ka�dou novou šar�i testovacích prou�ků se zobrazí jiné číslo kódu.

Ikona teploměru znamená, �e se testovací 
prou�ek zahřívá. Pípání upozorňuje na ukon-
čení procesu zahřívání (za předpokladu, �e je 
pípání aktivováno). 

Test pac.-vlož čip

Vlož čip s 
kódem

proBNPPar:

19.04.2016

2721

Test pac.-zahřívání

Čekejte

Zahřívání

PID111SCHULZM457
SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Pac:

Op:
proBNPPar: PB1234Kód:

19.04.2016
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Ikonka pipety signalizuje, �e je přístroj připra-
ven provést test a čeká na nanesení krve. 

Zároveň začne pětiminutové odčítání. 
Během tohoto časového období musíte 
nanést vzorek, jinak se zobrazí chybová zpráva 
(po uplynutí doby detekce vzorku). Testovací 
prou�ek je nyní nepou�itelný, test opakujte 
s novým testovacím prou�kem.

V případě chyb viz „Řešení problémů“ na 
straně 179.

4 S pou�itím pipety Roche CARDIAC natáh-
něte přesně 150 μl (k modré značce na 
pipetě) heparizované krve ze zkumavky na 
odběr krve. 

VAROVÁNÍ

Potenciální riziko nesprávných výsledků vzorků pacientů

Aby nedocházelo k nesprávným výsledkům testů, ujistěte se, �e je vzorek 
krve homogenizovaný (několikrát jemně zamíchejte odběrovou zkumav-
kou) a ujistěte se, �e vzorek krve v pipetě neobsahuje vzduchové bubliny.

Nesprávné výsledky testů mohou vést k nesprávným rozhodnutím o 
léčbě.

Zvol ID obsluhy

Aplikuj 
vzorek

4:10

PID111SCHULZM457
SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Pac:

Op:
proBNPPar:

Min

150 μl

PB1234Kód:

19.04.2016

1
5

0
 µ

L
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Přístroj při aplikaci vzorku na aplikační plochu testovacího prou�ku v�dy umístěte na 
rovný povrch bez chvění. Po úplné absorpci vzorku do testovacího prou�ku mů�ete přístroj 
přesunout.

POZOR

5 Celý vzorek naneste do aplikační zóny 
testovacího prou�ku. 

6 Stiskněte  pro potvrzení nanesení 
vzorku. 

Ikona přesýpacích hodin se zobrazí, kdy� 
přístroj začne zpracovávat vzorek. Pro lepší 
kontrolu nad měřením byste toto měli v�dy 
potvrdit sami namísto toho, abyste čekali na 
detekci vzorku přístrojem.

Po potvrzení nanesení vzorku nebo pokud 
přístroj automaticky rozpozná, �e vzorek byl 
nanesen, se tlačítko  přestane zobrazovat.
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Ikonka přesýpacích hodin se bude otáčet do 
doby, dokud nedojde k detekci vzorku a neza-
čne test. Zobrazí se zbývající čas testu. 

Doba měření: 
Doba potřebná k provedení testu závisí na 
parametru testu (podrobnosti naleznete 
v příbalovém letáku). Typicky se vy�aduje 
8 a� 12 minut. 

Nepřidávejte další krev. Nedotýkejte se testovacího pru�ku, dokud se nezobrazí výsledek. 

Pouze pro Troponin T: 
Jakmile přístroj detekuje signál (mů�e to trvat 
několik minut), pod ikonou přesýpacích hodin 
se objeví kvalitativní hlášení (Zvýšená hladina 
TnT) (viz ilustrace).

Konečný kvantitativní výsledek se zobrazí po 
dokončení testu. Při rozhodování o další léčbě 
pacienta je nutné vycházet pouze z koneč-
ného výsledku. Více informací najdete 
v příbalovém letáku k Roche CARDIAC T 
Quantitative nebo Roche CARDIAC 
POC Troponin T.

Test pac.-měření

proBNP PB1234
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

SCHULZ, MANFREDPac:

10:20 Min

19.04.2016

Test pac.-měření

Trop T TT 2721
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

SCHULZ, MANFREDPac:

10:20 Min
Zvýšená hladina TnT

19.04.2016



Provedení testu

135

Výsledek testu se zobrazí a ulo�í automaticky.

Při interpretaci výsledku čtěte pečlivě příba-
lový leták k testovacímu prou�ku.

Tlačítko Tisk: 
Tisknout výsledky (infračervené rozhraní)

Tlačítko Kód QR: 
Zobrazit výsledek ve formě QR kódu

Tlačítko Nabídka: 
Návrat do hlavního menu

Tlačítko Komentář: 
K výsledkům testu přidejte předem 
definované či vlastní poznámky

7 Z přístroje vyjměte testovací prou�ek.

8 Jestli�e nechcete provádět �ádné další 
testy, stiskem tlačítka  po dobu asi 1 
sekundy vypněte přístroj.

9 Pou�itou jednorázovou polo�ku a testovací 
prou�ek zlikvidujte v souladu s koncepcí 
vaší nemocnice nebo zavedenou lékařskou 
praxí.

10 Jestli�e je to nutné, přístroj vyčistěte. 
Viz „Údr�ba a ošetřování“ na straně 169.

Test pac.- výsledek

620 pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

19.04.2016

19.04.2016  10:17
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Zobrazování, potvrzování nebo přidávání komentářů k výsledkům

Jak je popsáno v kapitole „Nastavení Volitelných displejů“ na straně 112, existuje více mo�ností 
pro zobrazení výsledků, které lze aktivovat:

Jestli�e je pro zobrazení výsledků vy�adováno 
nové Přihlášení obsluhy: 

1 Stiskněte tlačítko pro Přihlášení obsluhy.

2 Přihlaste se, jak je to popsáno na 
straně 124.

Výsledek se nyní zobrazí.

Test pac.-přihl. obsl.

Měření ukončeno

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

19.04.2016
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Jestli�e výsledek testu vy�aduje potvrzení: 

■ Po zobrazení výsledku stiskněte toto tla-
čítko pro volbu potvrzení daného výběru.

Mů�ete zvolit buď

■ Zamít.

■ Přijmout

Jestli�e výsledek zamítnete, hodnota výsledku 
se ji� nezobrazí. Polo�ka testu však bude 
ulo�ena.

Jestli�e se vám nepodaří dokončit zadání po�adovaných informací před automatickým vypnu-
tím přístroje, výsledek testu bude ulo�en a zobrazen s poznámkou „Výsledek nebyl validován“. 
Ale pokud se vy�aduje potvrzení, přístroj vám to připomene trojím pípnutím (jednou za minutu 
po dobu posledních 3 minut) před vypnutím.

Test pac.-potvrzení

620
19.04.2016  10:17

pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

Měření OK?

Zamít Přijmout

19.04.2016

Test pac.- výsledek

Zamítnuto
19.04.2016  10:17

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

19.04.2016
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K výsledku testu mů�ete přidat a� tři poznámky. Poznámky mohou například obsahovat infor-
mace navíc o podmínkách testu či o pacientovi. Poznámka mů�e mít a� 20 znaků. Funkci pro 
přidání komentáře mů�ete otevřít přímo v displeji výsledků. 

Jestli�e chcete přidat komentář, nevyndávejte testovací prou�ek. Po vyndání testovacího 
prou�ku se přístroj automaticky vrátí do Hlavního menu a nebude ji� mo�no přidat komentář.

Jestli�e chcete k výsledku testu přidat 
komentář: 

1 Na obrazovce výsledku stiskněte .

2 Zvolte předem definovaný komentář ze 
seznamu a/nebo

3 Stiskněte Vlastní pro zadání vlastního 
komentáře pomocí klávesnice na 
obrazovce.

Komentáře se ulo�í spolu s výsledkem testu.

Test pac.- výsledek

620 pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

19.04.2016

19.04.2016  10:17

Test pac.-komentář

Asymptomatický

Bolest na hrudníku

Dušnost

Symptomatický

Vlastní

19.04.2016

Test pac.- výsledek

620
19.04.2016  10:17

pg/ml

Par:
Op:

Kód:

Pac:

Test

Symptomatický
Bolest na hrudníku

19.04.2016

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

PID111SCHULZM457
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Zobrazení výsledku testu ve formě kódu QR

 Tlačítko kódu QR se objeví jen tehdy, kdy� je aktivní funkce pro zobrazení kódů QR 
(viz strana 65 a následující). Jinak nebude zobrazeno.

1 Stiskem  zobrazíte výsledek ve 
formě kódu QR.

2 Stiskem  se vrátíte ke standardnímu 
zobrazení výsledků.

Velikost kódu QR zobrazeného na obrazovce 
se liší v závislosti na mno�ství zakódovaných 
dat.

Test pac.- výsledek

620 pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

19.04.2016

19.04.2016  10:17

Test pac.- výsledek

19.04.2016
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Testy STAT

Testy STAT mají omezený počet testů, které lze provádět v pohotovostních situacích, viz 
strana 110. Jestli�e je přístroj konfigurován k provádění testů STAT, máte mo�nost provádění 
testu volbou STAT, i kdy� došlo k blokování QC. 

1 Pro provedení měření bezprovedení testu 
kontroly kvality stiskněte tlačítko STAT, 
nebo: 

2 Stiskněte  pro provedení testu kontroly 
kvality před měřením.

Kdy� je proveden test STAT, tyto infor-
mace jsou ulo�eny s výsledkem. Počet 
povolených testů STAT se sní�í o 1. Po 
provedení všech zbývajících testů kontrol 
kvality bude opět k dispozici uvedený 
počet testů STAT pro případ nového 
blokování. 

Test pac.-blok

Parametr blokován!

Proveďte QC.

PID111SCHULZM457
SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Pac:

Op:
proBNPPar:

STAT

PB1234Kód:

19.04.2016

Test pac.- výsledek

620 pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

STAT test

19.04.2016

19.04.2016  10:17
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5 Kontrolní testování a kontrola kvality

Přístroj cobas h 232 obsahuje několik způsobů kontroly správného fungování testovacích 
prou�ků a správného provádění testu obsluhou.

Přístroj má několik vestavěných funkcí kontroly kvality: 

■ Autotest elektronických komponent a funkcí po ka�dém zapnutí přístroje.

■ Kontrola testovací teploty během ohřevu a při testování.

■ Kontrola doby pou�itelnosti a informace o šar�i testovacího prou�ku vyu�itím informací 
z kódovacího čipu.

Navíc systém cobas h 232 nabízí:

■ Konfigurovatelné, předepsané kontroly kvality, vyu�ívající testovací prou�ky Roche 
CARDIAC IQC pro testy interní funkčnosti.

■ Definovatelné, předepsané kontrolní testy pomocí kontrolních materiálů Roche CARDIAC 
pro dostupné parametry testů.
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Frekvence testů kontroly kvality doporučená výrobcem: 

*Pouze ve dnech, kdy se přístroj cobas h 232 pou�ívá k měření 

Pou�ití doporučené výrobcem: 

Doporučení národních sdru�ení nebo místních směrnic nemocnice pro provádění QC mají 
přednost před doporučeními výrobce.

VAROVÁNÍ

Potenciální riziko nesprávných výsledků vzorků pacientů

V případě, �e nebudete pravidelně systém kontrolovat pomocí testů 
kontroly kvality, mů�e docházet k nesprávným výsledkům testů, které 
mohou vést k nesprávným lékařským rozhodnutím. Aby systém správně 
fungoval, postupujte při testech kontroly kvality podle doporučení 
výrobce, uvedených v následující tabulce.

Frekvence Materiál pro test Důvod Kritéria uvolnění
Denně* CARDIAC IQC High

a
CARDIAC IQC Low

Ověření správného 
fungování optického 
systému

Obě úrovně vyhovují 
(„Pass“)

Frekvence Materiál pro test Důvod Kritéria uvolnění
Jednou měsíčně

Kontroly Roche CARDIAC

Pro ověření odpovídají-
cího skladování na praco-
višti zákazníka

Výsledky jsou v rozsahu 
udávaném výrobcem

U ka�dé nové dodávky 
testovacích prou�ků

Pro ověření správného 
fungování po přepravě na 
pracoviště zákazníka

Kdy� bude získán neprav-
děpodobný výsledek

Kdy� obsluha poprvé pou-
�ije systém 
cobas h 232 (přístroj 
se skenerem nebo bez 
skeneru)

Pro oprávnění nové 
obsluhy; pro ověření 
správné manipulace a 
dávkování vzorku

V případě ne�ádoucích 
událostí jako je pád pří-
stroje nebo jiné silné 
mechanické údery.

Kontroly Roche CARDIAC
a 
CARDIAC IQC High
a
CARDIAC IQC Low

Pro ověření správného 
fungování přístroje

Výsledky jsou v rozsahu 
udávaném výrobcem
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5.1 Příprava na spuštění testu kontroly kvality

Pro test kontroly kvality se připravte stejně, jako byste se připravovali pro test vzorku pacienta. 
Jediným rozdílem je, �e namísto krve se pou�ívá kontrolní roztok.

K provádění testu kontroly kvality s kontrolními roztoky potřebujete: 

■ Přístroj cobas h 232

■ Testovací prou�ky pro po�adované testy, spolu s dodaným kódovacím čipem

■ Pipety Roche CARDIAC (nebo jiné vhodné pipety s pipetovacím objemem 150 μl)

■ Kontrolní souprava obsahuje dvě lahvičky materiálu Roche CARDIAC Control a kódovací 
čip

Mů�ete specifikovat četnost testů kontroly kvality podle vlastních po�adavků 
(viz „Nastavení přístroje/Nastavení blokování“ od strany 96).

Jestli�e dojde k blokování šar�e testovacího prou�ku, která ji� neexistuje, prostudujte si „Reset. 
test. parametry“ na straně 108. Pozor, jestli�e pou�íváte tuto metodu, všechny ulo�ené testovací 
parametry a blokování QC budou vymazány.

Specifické pokyny k zacházení a provedení testu naleznete v příbalovém 
letáku dodaném s kontrolním materiálem. 

Rekonstituovaný kontrolní materiál vyjmutý z chladničky se musí před pou�itím temperovat na 
pokojovou teplotu.
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5.2 Provedení testu kontroly kvality

Kontrola kvality (QC)

1 Přístroj zapnete stiskem tlačítka . 

Mů�ete zapnout přístroj i přímo tak, �e ho při-
pojíte k napájecímu adaptéru nebo ho vlo�íte 
do přenosné základní jednotky. 

V závislosti na nastavení systému se obsluha 
mo�ná bude muset přihlásit a/nebo zadat 
heslo. Postupujte podle postupů popsaných 
na straně 124.

2 Čekejte, dokud se nezobrazí hlavní menu.Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacientaQC!

09:15

19.04.2016
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3 Stiskněte Kontrolní test.

4 Na obrazovce Stav QC stiskněte  pro 
pokračování v testu kontroly kvality.

5 Ikona testovacího prou�ku vás vyzývá 
k vlo�ení testovacího prou�ku. Testovací 
prou�ek vyndejte z fóliového obalu.

6 Testovací prou�ek dr�te tak, aby aplikační 
oblast a testovací oblast směřovaly 
nahoru.

7 Testovací prou�ek dr�te rovně a naplocho. 
Vlo�te ho do vodítka prou�ku na přístroji. 
Dejte pozor, aby se během vkládání 
prou�ek neposunul, nenatočil stranou 
nebo nenaklonil. Je také důle�ité, abyste 
prou�ek vlo�ili plynule. 

Příliš pomalé či příliš rychlé vkládání testo-
vacího prou�ku mů�e způsobit chybu čtení 
čárového kódu. 

Testovací prou�ek zatlačte tak daleko, jak to 
půjde. Zapípání oznámí, �e přístroj detekoval 
testovací prou�ek (za předpokladu, �e je 
pípání aktivováno).

POZOR

Poškození testovacího prou�ku

Expozice vnějším vlivům (např. vlhkosti) mů�e poškodit testovací prou�ky 
a vyvolat chybová hlášení! Testovací prou�ek vyjměte z ochranného vaku 
pouze, kdy� jste připravení provést test.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacientaQC!

09:15

19.04.2016

QC test-stav QC

CK-MB

Stav QC

Myo
DDimer

- Pass

- Pass
- Pass

Trop T
proBNP

- Blokován
- Blokován

19.04.2016

QC test-vlož proužek

Vlož proužek

JONES, TOMOp:

19.04.2016
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Jestli�e pou�íváte novou šar�i testovacího 
prou�ku a ještě jste nevlo�ili kódovací čip, 
musíte tak učinit nyní. Jinak nebudete moci 
test kontroly kvality provést.

Jako u testovacích prou�ků, kódovací čip 
je také dodáván s kontrolními materiály. 
Informace na kódovacím čipu jsou ulo�eny 
v paměti, tak�e stejné kontrolní materiály 
mů�ete kdykoli pou�ívat opakovaně.

8 Zvolte kód ulo�ený pro daný kontrolní 
materiál nebo stiskněte Nový pro pou�ití 
nového kontrolního materiálu.

Jestli�e pou�íváte nový kontrolní materiál, 
vyjměte kódový čip z přístroje a místo něj 
vlo�te nový kódový čip, který byl dodán 
s kontrolním materiálem. 

QC test-vyber š. QC
pro BNP PB1234

JONES,TOM

Par:

Op:

Kód:

Nový

Kód PBC014

Kód PBC016

Kód PBC017

Kód PBC018

19.04.2016

QC test-vlož čip

Vlož čip s 
kódem

PBC014

proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC:

19.04.2016

QC
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9 Jestli�e krabice s kontrolním materiálem 
obsahuje více ne� jednu úroveň, zvolte 
úroveň pro toto měření.

Ikona teploměru znamená, �e se testovací 
prou�ek zahřívá. Pípání upozorňuje na 
ukončení procesu zahřívání (za předpokladu, 
�e je pípání aktivováno). 

Ikonka pipety signalizuje, �e je přístroj připra-
ven provést test a čeká na nanesení vzorku. 

Zároveň začne pětiminutové odčítání. 
Během tohoto časového období musíte 
nanést vzorek, jinak se zobrazí chybová 
zpráva (po uplynutí doby detekce vzorku).

V případě chyb viz „Řešení problémů“ na 
straně 179.

QC test-vyber úr. QC

Úroveň 2

Úroveň 1

proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC:

19.04.2016

QC test-zahřívání

Úrov: 1
proBNP, PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC:

19.04.2016

Čekejte

Zahřívání

QC test-apl. vzorek

Aplikuj QC

Min

150 μl

Úrov: 1
proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC:

4:10

19.04.2016
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Přístroj při aplikaci vzorku na aplikační plochu testovacího prou�ku v�dy umístěte na 
rovný povrch bez chvění. Po úplné absorpci vzorku do testovacího prou�ku mů�ete přístroj 
přesunout.

POZOR

10 Pomocí pipety naberte rozpuštěný obsah 
z lahvičky.

11 Vzorek (přesně 150 μl) naneste do 
aplikační zóny testovacího prou�ku.

12 Stiskněte  pro potvrzení nanesení 
vzorku. 
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Ikona přesýpacích hodin se zobrazí, kdy� 
přístroj začne zpracovávat vzorek. Pro lepší 
kontrolu nad měřením byste toto měli v�dy 
potvrdit sami namísto toho, abyste čekali na 
detekci vzorku přístrojem.

13 Po potvrzení nanesení vzorku nebo pokud 
přístroj automaticky rozpozná, �e vzorek 
byl nanesen, se tlačítko  přestane 
zobrazovat.

Ikonka přesýpacích hodin se bude otáčet 
do doby, dokud nedojde k detekci vzorku 
a nezačne test. 
Na rozdíl od bě�ných testů, tento postup mů�e 
být velice krátký a nemusí se tudí� zobrazit 
(zejména v případě nedostatku nebo při 
prodlevě potvrzení; viz krok 12). 

Zobrazí se zbývající čas testu. 

Doba měření: 
Doba potřebná k provedení testu závisí na 
parametru testu (podrobnosti naleznete 
v příbalovém letáku). Typicky se vy�aduje 
8 a� 12 minut. 

QC test-zpracování

Probíhá zpracování...

Úrov:
proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC: 1

19.04.2016

QC test-měření

10:20 Min

Úrov:
proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC: 1

19.04.2016



Kontrolní testování a kontrola kvality

150

Zobrazí se výsledek tohoto testu kontroly 
kvality a automaticky se ulo�í do paměti.

Cílová hodnota a rozsah, ve kterých by se měly 
pohybovat výsledky tohoto kontrolního mate-
riálu, jsou zobrazeny pod aktuálním výsled-
kem. Jestli�e test kontroly kvality sel�e, zobrazí 
se šipka nahoru (příliš vysoko) či šipka dolů 
(příliš nízko).

Zobrazení výsledků testů QC má tři 
mo�nosti: 

• Pass/Fail

• Hodnota

• Hodnota & Pass/Fail

Podrobnosti naleznete v „Formát výsl. QC“ 
na straně 105 a v „Souhrn nastavení“ na 
straně 47.

QC test-výsledek

329

19.04.2016  10:17

pg/ml

(350 / 300-400 pg/ml)

Úrov:
proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC: 1

Pass:

19.04.2016

QC test-výsledek

19.04.2016  10:17

(350 / 300-400 pg/ml)

Úrov:
proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC: 1

19.04.2016

Fail: 490 pg/ml
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Tlačítko Tisk: 
Tisknout výsledky (infračervené rozhraní)

Tlačítko Nabídka: 
Návrat do hlavního menu

Tlačítko Komentář: 
K výsledkům testu přidejte předem defino-
vané či vlastní poznámky

14 Z přístroje vyjměte testovací prou�ek.

15 Jestli�e nechcete provádět �ádné další 
testy, stiskem tlačítka  po dobu asi 
1 sekundy vypněte přístroj.

16 Pou�itou jednorázovou polo�ku a testovací 
prou�ek zlikvidujte v souladu s koncepcí 
vaší nemocnice nebo zavedenou lékařskou 
praxí.

17 Jestli�e je to nutné, přístroj vyčistěte. Viz 
„Údr�ba a ošetřování“ na straně 169. 
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Kontroly kvality přístroje (IQC)

Test kontroly kvality přístroje Roche CARDIAC slou�í ke kontrole výkonu optického systému 
cobas h 232. Zařízení stanoví odrazivost signálu a zobrazí text „Vyhovuje“, „Nevyhovuje“ nebo 
procento remise v závislosti na nastavení.

„Vyhovuje“ znamená, �e optický systém systému cobas h 232 funguje správně. Pokud se objeví 
„Nevyhovuje“, je odrazivost mimo interval spolehlivosti. 

1 Připravte si po�adované testovací prou�ky 
IQC (zde zobrazené: Roche CARDIAC IQC 
high). 

2 Ujistěte se, �e kódovací čip dodaný 
s těmito testovacími prou�ky je rovně� po 
ruce.
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První kroky v tomto testu kontroly kvality jsou stejné jako dříve popsaný postup, viz strana 144. 
Následující popis proto začíná v hlavním menu. 

3 Stiskněte Kontrolní test.

4 Stiskněte  na obrazovce Stav QC 
k pokračování s kontrolním testem kvality. 
Ikona testovacího prou�ku vás vyzve 
k vlo�ení testovacího prou�ku. 

5 Vyjměte testovací pru�ek z obalu 
s testovacími prou�ky IQC.

6 Testovací prou�ek vlo�te, jak bylo 
popsáno dříve, viz strana 145.

7 Jestli�e pou�íváte novou šar�i testovacích 
prou�ků IQC a ještě jste nevlo�ili �ádný 
kódovací čip, musíte tak učinit nyní. 
Jestli�e jste testovací prou�ek ji� pou�ívali, 
tento krok vynechejte.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacientaQC!

09:15

19.04.2016

QC test-stav QC

CK-MB

Stav QC

Myo
DDimer

- Pass

- Pass
- Pass

Trop T
proBNP

- Blokován
- Blokován

19.04.2016

QC test-vlož proužek

Vlož proužek

JONES, TOMOp:

19.04.2016

QC test-vlož čip
IQC

JONES, TOM

Par:

Op:

Vlož čip s 
kódem

19.04.2016

QC
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Objeví se symbol přesýpacích hodin a začne 
vlastní (interní) měření. 

Výsledek tohoto kontrolního testu kvality IQC 
je zobrazen jako Vyhovuje nebo Nevyhovuje 
(implicitní nastavení) nebo ve formátu vybra-
ném v nastavení formátu výsledků QC. 

Zobrazení výsledků testů IQC má tři mo�nosti: 

• Pass/Fail

• Hodnota

• Hodnota & Pass/Fail

Podrobnosti naleznete v „Formát výsl. QC“ 
na straně 105 a v „Souhrn nastavení“ na 
straně 47. 

QC test-měření
IQC IQC702Kód:

JONES, TOM

Par:

Op:
Úrov: 1

19.04.2016

QC test-výsledek
IQC Kód: IQC702

JONES, TOM

Par:

Op:

19.04.2016      10:17

Úrov: 1

19.04.2016

83 %
(85 / 82 - 88 %)
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6 Prohlí�ení výsledků

Přístroj cobas h 232 mů�e do paměti ulo�it výsledky 2000 pacientů a 500 testů kontroly kvality a 
200 testů IQC společně s časem, datem, číslem šar�e a, kde existují, ID a komentáři. 

Zobrazení výsledků testů

1 Přístroj zapnete stiskem tlačítka . 

Mů�ete zapnout přístroj i přímo tak, �e ho při-
pojíte k napájecímu adaptéru nebo ho vlo�íte 
do přenosné základní jednotky. 

V závislosti na nastavení systému se obsluha 
mo�ná bude muset přihlásit a/nebo zadat 
heslo. Postupujte podle postupů popsaných 
na straně 124.

2 Čekejte, dokud se nezobrazí hlavní menu.Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15
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Z okna Hlavní menu máte přístup ke všem ulo�eným výsledkům testu, uspořádaných podle 
volitelných kritérií:

■ Historie pacienta

■ Všechny výsledky

■ Výsledky QC (kontrola kvality)

■ Výsledky IQC (kontrola kvality přístroje)

■ Historie údr�by

3 Stiskněte Zobrazit výsledky.

4 Zvolte funkci, kterou chcete v paměti 
provést.

 Tlačítko pro tisk se zobrazí pouze tehdy, jestli�e je funkce tisku aktivní. Jinak nebude 
zobrazeno. 

 Pouze výsledky pacientů: Tlačítko kódu QR se objeví jen tehdy, kdy� je aktivní funkce 
pro zobrazení kódů QR. Jinak nebude zobrazeno.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

19.04.2016

09:15 Prohlížení výsledků

Všechny výsledky

Výsledky QC

Výsledky IQC

Historie pacienta

Historie údržby

19.04.2016
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Historie pacienta 

Tato paměťová oblast obsahuje seznam všech pacientů setříděných podle ID pacienta. Odsud 
mů�ete načíst výsledky pro jednotlivé pacienty. 

1 Pro zobrazení zvolené polo�ky na obra-
zovce stiskněte  nebo . Jestli�e se 
zobrazí pouze obrys šipky , zna-
mená to, �e jste na začátku či na konci 
seznamu pacientů. 

2 Stiskněte jméno pacienta, kterého 
výsledky chcete otevřít.

3 Pro zobrazení zvoleného výsledku testu na 
obrazovce stiskněte  nebo . 

4 Stiskněte výsledek testu, který chcete 
detailně prohlí�et.

Hist. pac.-Vyber ID

Sken

PID001GERTA123
Anders, Gert

PID001CHAPLINC123
Chaplin, Charlene

PID001BERNDH123
Bernd, Hans

PID001FRENZENA12
Frenzen, Alice

PID230ONEALJ1234
ONeal, John

19.04.2016

Výsledky jednoho pac
Pac:

proBNP 620 pg/ml 
08.02.16 09:49

SCHULZ, MANFRED
PID111SCHULZM457

DDimer Vysoký
12.02.16 08:30

DDimer 1.3 μg/ml
21.01.16 09:15

19.04.2016

Výsledek pacienta

620
08.02.2016  09:49

pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

Nová š. proužků

19.04.2016
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Všechny výsledky 

Tato část paměti obsahuje seznam všech testů seřazených chronologicky. Odsud mů�ete načíst 
výsledky pro určité doby. 

1 Pro zobrazení zvolené polo�ky na 
obrazovce stiskněte  nebo . 

2 Stiskněte jméno pacienta, kterého 
výsledky chcete otevřít.

Zobrazí se zvolené dialogové okno s výsledky 
testu.

Jestli�e stisknete , zobrazí se seznam 
výsledků pro vybraného pacienta (viz 
strana 157).

Všechny výsledky

Doe, John
02.16 10:52 Trop-T

Zend, Nora
02.16 09:40 DDimer

Smith, Adam
02.16 10:11 proBNP

Smith, Bob
02.15 11:40 Trop-T

Smithee, Aaron
02.15 10:50 proBNP

19.04.2016

Výsledek pacienta

620
08.02.2016  09:49

pg/ml

proBNP PB1234

SCHULZ, MANFRED
JONES, TOM

Par:
Op:

Kód:

PID111SCHULZM457Pac:

Nová š. proužků

19.04.2016



Prohlí�ení výsledků

159

Výsledky kontroly kvality (QC)

Tato část paměti obsahuje všechny testy kontroly kvality pro specifické parametry (QC, se začát-
kem na straně 144), které byly provedeny, v chronologickém pořadí. Nejnovější výsledky jsou 
v seznamu vepředu. 

1 Pro zobrazení zvolené polo�ky na 
obrazovce stiskněte  nebo . 

2 Stiskněte polo�ku, kterou chcete otevřít.

Polo�ka se zobrazí.

Výsledky QC

DDimer L1
12.02.16 08:00

DDimer L2
12.02.16 08:30

proBNP L1
04.02.16 10:17

DDimer L2
10.01.16  07:30

DDimer Vysoký
10.01.16 07:05

19.04.2016

Výsledky QC

329
04.02.2016  10:17

pg/ml
(350 / 300-400 pg/ml)

Úrov:
proBNP PB1234
PBC014
JONES, TOM

Par:

Op:

Kód:
QC: 1

Pass:

19.04.2016
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Výsledky kontroly kvality přístroje (IQC)

Tato část paměti obsahuje všechny testy kontroly kvality pro nástroje (IQC, se začátkem na 
straně 152), které byly provedeny, v chronologickém pořadí. Nejnovější výsledky jsou v seznamu 
vepředu. 

1 Pro zobrazení zvolené polo�ky na 
obrazovce stiskněte  nebo . 

2 Stiskněte polo�ku, kterou chcete otevřít.

Polo�ka se zobrazí.

Výsledky IQC

IQC Pass
11.04.16 07:59

IQC Pass
07.04.16 08:16

IQC Fail
07.04.16 08:01

IQC Pass
29.03.16 08:30

IQC Pass
29.03.16 09:02

19.04.2016

QC test-výsledek
IQC Kód:

JONES, TOM

Par:

Op:

19.04.2016      07:59

Úrov: 1
IQC702

83 %
(85 / 82 - 88 %)

19.04.2016
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Historie údr�by

Historie údr�by je ve skutečnosti seznam komentářů. Kdykoli je na přístroji provedena pravidelná 
údr�ba či servis, tato událost bude ulo�ena jako komentář. Mů�ete pou�ívat implicitní přednasta-
vené komentáře v přístroji nebo zadat vlastní. 

1 Pro zobrazení zvolené polo�ky na 
obrazovce stiskněte  nebo . 

Po ulo�ení nelze komentář k údr�bě otevřít či 
pozměnit. Historie údr�by je (jako výsledky 
testů) seznam určený pouze ke čtení. Mů�ete 
však přidat nové polo�ky:

2 Stiskněte Nový.

3 Pro zobrazení předem definovaného 
zvolené komentáře na obrazovce 
stiskněte  nebo .

4 Stiskněte předem definovaný komentář, 
který chcete přidat do Historie údr�by 
nebo:

5 Stiskněte Vlastní pro zadání vlastního 
komentáře pomocí klávesnice na 
obrazovce.

6 Stiskněte  pro ulo�ení vašeho 
komentáře.

Historie údržby

Přístroj vyčištěn 
13.04.2016 08:00

Přístroj vyčištěn 
05.04.2016 08:20

Přístroj vyčištěn 
29.03.2016 09:00

Nový bater. blok
21.03.2016 08:30

Přístroj vyčištěn 
14.03.2016 08:10

19.04.2016

Nový
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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7 Rozšíření funkce

Zpracování dat

Při pou�ití ve spojení s WLAN (jestli�e je přístroj vybaven WLAN) nebo při pou�ití ve spojení 
s (volitelnou) přenosnou základní jednotkou společnosti Roche Diagnostics, se přístroj 
cobas h 232 doká�e pohodlně připojit k systému pro správu dat (DMS). Hlavní výhody takového 
připojení mezi přístrojem a DMS zahrnují: 

■ Přenos seznamů pacientů, seznamů obsluhy a nastavení z DMS na přístroj. Tímto způso-
bem lze rychle a pohodlně provádět nastavení pro ka�dodenní práci i obecné nastavení 
přístroje (pro jeden či více přístrojů). 

■ Přenos všech ulo�ených výsledků testů s odpovídajícími ID pacienta, ID obsluhy a komen-
táři z přístroje na DMS. Tento přenos dat umo�ňuje další hodnocení či řádnou archivaci 
podle vašich potřeb.

Správce systému (jako například koordinátor POC) mů�e s pomocí systému DMS specifikovat, 
která nastavení se mají aplikovat na sadu přístrojů na pracovišti či v jednotce (např. nemocnice 
či oddělení). Všechny přístroje přiřazené ke specifickým pracovištím a/nebo jednotkám budou 
sdílet stejné nastavení. Různé seznamy obsluh a pacientů (které odpovídají pracovišti či jed-
notce) jsou zpřístupněny na jejich příslušných přístrojích. Ostatní nastavení jako Blokování QC 
a Blokování obsluhy lze snadno nastavit (jednou) a distribuovat do všech přístrojů. 

Funkce rozšířeného zpracování dat závisí na schopnosti pou�ívaného systému pro správu dat 
(DMS) a mohou se lišit.

Jestli�e váš DMS podporuje tuto mo�nost nastavení, raději pou�ívejte přírůstkové aktualizace 
seznamu ne� kompletní aktualizace seznamu.

Volba nastavení Blokování obsluhy je k dispozici pouze tehdy, kdy� jsou seznamy obsluhy 
vytvořeny na DMS, ulo�eny v přístroji a je aktivní přihlášení Obsluhy. Další podrobnosti 
o přihlášení Obsluhy naleznete na straně 89, podrobnosti o Blokování obsluhy naleznete 
na straně 97.
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Počítač (volba Nastavení)

Pro počáteční připojení k DMS musí být schopnost komunikace uvnitř sítě nastavena 
následovně: 

■ V nabídce Nastavení musí být volba Připojení nastavena na Počítač (viz strana 68). 

■ Pro komunikaci po kabelu musí být správně konfigurována přenosná základní jednotka. 
(Podrobnosti naleznete v příručce pro přenosnou základní jednotku a v technickém 
dokumentu ulo�eném na základní jednotce.)

■ Přístroj polo�te na přenosnou základní jednotku, která je připojena k síti. Přístroj je 
automaticky rozpoznán systémem DMS a lze ho přiřadit k pracovišti a/nebo jednotce 
řízené DMS (jestli�e váš systém DMS má tuto funkci).

■ V závislosti na dostupné funkci DMS, systém mů�e na přístroj převést nastavení 
a seznamy či aktivovat výsledky testů k přenosu z přístroje na DMS. 

Aktualizace softwaru 

V případě bezdrátové komunikace jsou nutné další instalační kroky pomocí DMS. Další infor-
mace vám sdělí místní zástupce společnosti Roche. Podrobnosti o konfiguraci WLAN najdete 
v příloze B.

Software se aktualizuje pomocí DMS. Přístroj 
přijme aktualizace spuštěné DMS jen v době, 
kdy� je v nečinnosti a ikona baterie ukazuje 
alespoň tři čtverečky. Během probíhající aktu-
alizace se bude zobrazovat obrazovka vlevo. 

Čekejte prosím

Aktualizace softwaru…
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Seznamy obsluhy

Po zapnutí přístroje lze konfigurovat přihlášení Obsluhy. Jestli�e není k dispozici �ádný seznam, 
budou platit volby popsané na straně 89. 

■ Obsluha je nastavena na Volitelné nebo Povinné:
Obsluha se mů�e přihlásit pomocí klávesnice na obrazovce či snímače čárových kódů. 
Pou�ití přístroje není omezeno na předem definovanou skupinu Obsluhy, tak�e ID Obsluhy 
jsou zadána s pomocí klávesnice na obrazovce či načtením čárového kódu či ulo�ením 
s výsledky testů pro pozdější informace. 

■ Obsluha je nastavena na Pouze sken: 
Zobrazení obrazovkové klávesnice na přístroji je blokováno. Obsluha se mů�e přihlásit 
pouze prostřednictvím snímače čárových kódů, proto�e není zobrazena klávesnice. Pou-
�ití přístroje není omezeno na předem definovanou skupinu Obsluhy, tak�e ID Obsluhy 
jsou načtena z čárového kódu a ulo�ena s výsledky testů pouze pro informační účely.

Přístroje řízené systémem DMS mohou dostat seznam Obsluhy. 

■ ID obsluhy je nastaveno na Seznam a seznam je k dispozici a zobrazen na stránce 
přihlášení:
Obsluha zvolí ID ze zobrazeného seznamu. Jestli�e je to tak nakonfigurováno správcem, 
Obsluha mů�e být k přihlášení po�ádána o zadání hesla.

■ ID obsluhy je nastaveno na Skrytý seznam:
Obsluha se mů�e přihlásit s pomocí snímače čárových kódů či klávesnice na obrazovce. 
Jestli�e je to tak nakonfigurováno správcem, Obsluha mů�e být k přihlášení po�ádána 
o zadání hesla. 

Při práci se seznamy obsluhy: Pou�ití přístroje je omezeno na obsluhu na tomto seznamu.
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Seznamy pacientů

Při spuštění Testu pacienta bude k dispozici volba mezi výběrem ID pacienta ze seznamu paci-
entů, zadáním ID pacienta s pou�itím klávesnice na obrazovce či, jestli�e je k dispozici, načtení 
čárového kódu s ID pacienta. ID pacienta, jestli�e je zadáváno na systému DMS, je doplněno 
další identifikační polo�kou. K přiřazení druhého potvrzení (např. jméno, datum narození) lze 
pou�ít a� 20 znaků. 

Zadání ID pacienta má čtyři mo�né konfigurace:

■ ID pacienta je nastaveno na Volitelné nebo Povinné a seznam není k dispozici:
ID pacienta lze zadat ručně s pomocí klávesnice na obrazovce či prostřednictvím načtení 
čárového kódu. ID pacienta je ulo�eno s výsledkem testu. 

■ ID pacienta je nastaveno na Ne, ale seznam je k dispozici:
Seznam ID pacientů je v�dy zobrazen při spuštění testu. Nyní mů�ete

– vybrat pacienta ze seznamu,
– načíst ID pacienta s pou�itím čtečky čárových kódů,
– vytvořit polo�ku pro nového pacienta stiskem Nový. Namísto ID bude tomuto výsledku 

přiřazeno následující číslo.

■ ID pacienta je nastaveno na Volitelné nebo Povinné a seznam je k dispozici:
Seznam ID pacientů je v�dy zobrazen při spuštění měření. Nyní mů�ete

– vybrat pacienta ze seznamu,
– načíst ID pacienta s pou�itím čtečky čárových kódů,
– vytvořit polo�ku pro nového pacienta stiskem Nový. Buďto mů�ete ID načíst s pou�itím 

čtečky čárových kódů nebo mů�ete nové ID zadat s pomocí klávesnice na obrazovce.

■ ID pacienta je nastaveno no Skrytý seznam (toto je mo�né pouze se systémem pro správu 
dat) a k dispozici je seznam:
Při spuštění měření je zobrazen prázdný seznam. Nyní mů�ete

– načíst ID pacienta s pou�itím čtečky čárových kódů,
– vytvořit polo�ku pro nového pacienta stiskem Nový. Buďto mů�ete ID načíst s pou�itím 

čtečky čárových kódů nebo mů�ete nové ID zadat s pomocí klávesnice na obrazovce.

Při práci se seznamy Pacientů máte následující volby:

■ ID pacienta nemusí být k načtení a pou�ití součástí seznamu.

■ Přístroj zobrazí varování, �e načtené ID pacienta není na seznamu.

■ Přístroj zobrazí chybové hlášení o tom, �e ID nebylo nalezeno na seznamu platných ID 
pacienta. K pokračování musíte zadat platné ID.
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Snímač čárových kódů

S pou�itím DMS lze konfigurovat snímač čárových kódů tak, aby přijímal pouze vybrané čárové 
kódy. Navíc je mo�no definovat masku čárových kódů pro ID pacienta a ID obsluhy. Po definici 
masky přístroj kontroluje čárový kód po načtení a odmítne ho, jestli�e neodpovídá masce. Další 
informace viz „Příklady symboliky čárových kódů“ na straně 191.

Ulo�ené výsledky měření a poznámky

Při provádění testu bude výsledek testu ulo�en spolu s dalšími informacemi včetně ID pacienta, 
ID obsluhy, druhu provedeného testu a nepovinných Komentářů. Přístroj je dodáván s implicitní 
sadou Komentářů, které lze přiřadit ke ka�dému výsledku testu. Jestli�e pracujete se systémem 
DMS, tyto komentáře lze nahradit komentáři v DMS. Nový text pak bude k dispozici pro volbu ze 
seznamu Komentářů. 

Ke ka�dému výsledku lze přiřadit a� 3 komentáře.

Funkci Komentář lze konfigurovat tak, aby byla buďto nepovinná, povinná pro výsledky testů, 
které jsou mimo rozsah, či v�dy povinná. Jestli�e se od u�ivatele po�aduje, aby zadal/zvolil 
komentář, přístroj nepřijme zcela prázdné komentáře.
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Implicitní předem nastavené komentáře přístroje jsou:

Komentáře výsledků QC a pacientů Komentáře k údr�bě

■ Symptomatický

■ Asymptomatický

■ Bolest na hrudníku

■ Dušnost

■ Mezilehlé pásmo

■ Upozorněn lékař 

■ Upozorněna sestra

■ Bere léky

■ Test bude opakován

■ �ádná akce

■ Nová šar�e prou�ků

■ Nová šar�e prou�ků/soupravy

■ Nové číslo šar�e

■ Laboratorní odběr

■ Čistý přístroj

■ Vyměněný vzorek QC

■ Opakovat kontr.test

■ Přijatel. kontrola

■ Nová šar�e kontrol

■ Chyba postupu

■ Přístroj vyčištěn 

■ Aplik. ploška vyčist. (Aplikační ploška 
vzorku vyčištěna)

■ Vodítko test. p. vyč. (Vodítko testovacího 
prou�ku vyčištěno)

■ Nový bateriový blok 
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8 Údr�ba a ošetřování

8.1 Skladovací a přepravní podmínky

Skladování

■ Přístroj a testovací prou�ky skladujte v prostředí, kde se pou�ívají. 

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

■ Při skladování a pou�ívání přístroje dodr�ujte předepsaná rozmezí teploty a vlhkosti 
(viz kapitola 10).
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Přeprava

■ Jestli�e je přístroj přepravován na dlouhé vzdálenosti, v�dy vyjměte z přístroje bateriový 
blok. Tím se eliminuje mo�nost přehřátí bateriového bloku vinou zkratu v přístroji. Také se 
tím zabraní hlubokému vybití a dalšímu poškození bateriového bloku nebo přístroje.

■ Přepravujte pouze nepoškozené bateriové bloky. Poškozené bateriové bloky je nutné zlik-
vidovat místně. Na straně 18 najdete nebezpečí spojená s poškozenými bateriovými bloky 
a informace o likvidaci.

■ Bateriové bloky zabalte tak, aby se v obalu nemohly pohybovat. Dodr�ujte i příslušné další 
národní pokyny.

■ Jestli�e přepravu zajišťuje třetí strana (např. letecký přepravce nebo pošta), ověřte si u 
přepravce, zda je nutné splňovat specifické po�adavky ohledně lithio-iontových baterio-
vých bloků daných národními nebo mezinárodními zákony o nebezpečných materiálech 
a v případě potřeby dodr�ovat i zvláštní po�adavky na balení a označení.

Při přepravě přístroje a bateriového bloku dodr�ujte následující bezpeč-
nostní postupy. Pokud tak neučiníte, mů�e to mít za následek zranění 
osob nebo poškození přístroje nebo bateriového bloku.

V případě přepravy na krátké vzdálenosti – např. mezi pracovišti – mohou u�ivatelé přepravovat 
bateriové bloky (instalované v přístroji nebo vyjmuté) pozemní cestou a nemusí dodr�ovat �ádné 
další po�adavky.

Bezpečnost přepravy přenosného bateriového bloku splňuje po�adavky všech testů podle 
bro�ury OSN Manual of Tests and Criteria, část III, pododdíl 38.3. 
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8.2 Čištění a dezinfekce přístroje

Rozdíl mezi čištěním a dezinfekcí

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

Dezinfekce je odstranění většiny, ale ne všech mikroorganizmů, které způsobují onemocnění 
a jiných druhů mikroorganizmů (krví přenosných patogenů) z přístroje.

Kdy by se měl přístroj čistit a dezinfikovat?

■ Zbavte přístroj viditelných nečistot a organického materiálu, abyste s ním mohli bezpečně 
manipulovat či provádět jeho dezinfekci.

■ Mů�ete pou�ít funkci zařízení Blokování čištění (viz strana 109) pro zajištění provedení 
pravidelných kontrol.

Co čistit a dezinfikovat?

Tyto části přístroje lze čistit/dezinfikovat:

■ Viditelná oblast vodítka testovacího prou�ku. 

■ Kryt vodítka testovacího prou�ku.

■ Kryt přístroje (celý povrch přístroje včetně displeje).

■ Dodr�ujte pokyny pro dezinfekci pro vaše zařízení. 

■ Pou�ívejte rukavice.

UPOZORNĚNÍ Při čištění/dezinfekci přístroje postupujte podle ní�e uvedených pokynů. 
Nedodr�ení těchto pokynů mů�e vést k poruše funkce přístroje.
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VAROVÁNÍ

Poškození zařízení vlivem vlhkosti

Zajistěte, aby se do přístroje nedostala �ádná kapalina. Jestli�e se do 
přístroje dostane vlhkost, mů�e způsobit poruchu funkce přístroje.

■ Ujistěte se, �e přístroj je vypnutý. Odpojte napájecí adaptér.

■ Na povrch přístroje nic nestříkejte.

■ Nestříkejte do vodítka pro testovací prou�ek.

■ Neponořujte přístroj do kapaliny.

■ Pou�ívejte pouze hadřík nepouštějící vlákna.

■ Nepou�ívejte napuštěné hadříky. Před čištěním povrchu přístroje 
odstraňte přebytečný roztok vy�dímáním nebo odsátím do suchého 
papírového ručníku. 
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Doporučené prostředky pro čištění/dezinfekci

Před pou�itím čisticího/dezinfekčního roztoku na přístroj zjistěte z údajů o výrobku dobu půso-
bení nutnou k tomu, aby byl účinný, a ověřte, �e jeho aktivní slo�ky jsou pro přístroj vhodné. 
Všechny roztoky připravujte podle pokynů jejich výrobce.

Povolené aktivní slo�ky jsou uvedeny ní�e.

Doporučené čisticí prostředky 

■ slabý mýdlový roztok

■ 70 % (nebo méně koncentrovaný) roztok izopropylalkoholu ve vodě

■ 0,625 % (nebo méně koncentrovaný) roztok chlornanu sodného ve vodě (bělicí roztok)

Doporučené dezinfekční prostředky 

■ 0,625 % (nebo méně koncentrovaný) roztok chlornanu sodného ve vodě (bělicí roztok)

■ 70 % (nebo méně koncentrovaný) roztok izopropylalkoholu ve vodě

UPOZORNĚNÍ Na přístroji (krabici a krytu vodítka testovacích prou�ků) nepou�ívejte 
�ádné jiné dezinfekční/čisticí prostředky. Pou�ití jiných dezinfekčních/
čisticích prostředků mů�e vést k poškození přístroje.
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Čištění po kontaminaci způsobené nesprávným pipetováním

Aby se zabránilo poškození přístroje, dodr�ujte následující bezpečnostní opatření

■ Přístrojem nepohybujte, aby se nerozlila tekutina a neprošla do přístroje.

■ Odstraňte veškerou viditelnou krev (rovně� na testovacím prou�ku, avšak ne v aplikační 
oblasti).

■ Přístroj nepou�ívejte před úplným odstraněním kapalin či vlhkosti. Zatímco vysychá, 
přístrojem nepohybujte, proto�e by mohlo dojít k zašpinění optických komponentů.

Podrobné pokyny k čištění pro jednotlivé části přístroje naleznete na následujících stránkách. 
Ní�e uvedené pokyny popisují pouze pořadí kroků, které musíte podniknout v případě nespráv-
ného pipetování. 

■ Vypněte přístroj a vyjměte kryt vodítka testovacího prou�ku.

■ Odstraňte a zlikvidujte testovací prou�ek.

■ Očistěte zašpiněné části přístroje navlhčeným vatovým tampónem nebo hadříkem.

■ Dezinfikujte přístroj.
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Čištění přístroje

Pou�ívejte pouze čisticí prostředky doporučené na straně 173. Postup při čištění přístroje:

1 V případě potřeby vyjměte přístroj 
z přenosné základní jednotky a umístěte 
ho vodorovně na stůl. 

2 Tahem dopředu a rovně (ve směru šipky) 
sejměte kryt vodítka testovacího prou�ku.

Opatrně sejměte kryt z přístroje a výše 
doporučenými roztoky ho dočista otřete. 

V případě značného znečištění nebo kon-
taminace mů�ete kryt vodítka testovacího 
prou�ku opláchnout vla�nou vodou. 
Osušte ho suchým a čistým hadříkem. 

3 Vnějšek přístroje vyčistěte s lehce 
navlhčeným hadříkem. Pak přístroj 
osušte čistým hadříkem.
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4 Snadno přístupnou a viditelnou 
pipetovací plochu na vodítku testo-
vacího prou�ku vyčistěte navlhčeným 
hadříkem nepouštějícím vlákna. 

VAROVÁNÍ

Ochrana před poškozením přístroje

Aby nedošlo k poškození přístroje, postupujte takto:

■ Čistěte pouze viditelnou oblast (velký kruh) vodítka testovacího 
prou�ku.

■ Do skrytých prostor vodítka testovacích prou�ků nevkládejte �ádné 
předměty, proto�e zničí optické komponenty přístroje.

■ Nepokoušejte se různými předměty seškrábat zaschlé nečistoty ve 
vodítku testovacího prou�ku.

5 Pomocí navlhčeného hadříku očistěte 
membránu (malý krou�ek) ve viditelné 
části na konci vodítka testovacího 
prou�ku.

6 Vnitřek vodítka testovacího prou�ku 
nechte schnout přibli�ně 10 minut. 

7 Pokračujte dezinfekcí přístroje.
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Dezinfekce přístroje

Postupujte podle postupů pro přístroj popsaných výše, kromě následujících rozdílů: Pou�ívejte 
pouze dezinfekční prostředky doporučené na straně 173. 

1 Lehce navlhčeným hadříkem otřete třikrát 
horizontálně a třikrát vertikálně kryt 
vodítka testovacího prou�ku, vnější 
povrch přístroje a pouze viditelnou 
část vodítka testovacího prou�ku. 

2 Počkejte po dobu dezinfekce, která je 
uvedená v pokynech pou�itého dezin-
fekčního prostředku.

3 Kryt vodítka testovacího prou�ku a vnější 
povrch přístroje osušte suchým a čistým 
hadříkem.

Dodr�ujte následující pokyny:

■ Do vodítka testovacího prou�ku 
nevkládejte suchý hadřík.

■ Do skrytých částí vodítka testovacího 
prou�ku nevkládejte �ádné předměty. 
Došlo by k poškození optických částí 
přístroje.

4 Kryt vodítka testovacího prou�ku připojte 
zpět k přístroji. 

POZOR

Ochrana před poškozením přístroje

Aby nedošlo k poškození přístroje, v�dy se ujistěte, �e kryt vodiče testova-
cího prou�ku je před opětným připojením zcela suchý. Ujistěte se, �e je 
kryt řádně připojen. Jestli�e ano, uslyšíte, jak zapadne na místo.
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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9 Řešení problémů

Přístroj cobas h 232 neustále kontroluje své systémy pro neočekávané a ne�ádoucí podmínky. 
Tyto mohou vzniknout z technických důvodů (defektivní součástky či materiály, faktory prostředí) 
či výsledkem zacházení nebo chyb v postupech. 

V závislosti na podmínkách se na displeji přístroje mů�e zobrazit hlášení. Tato hlášení jsou 
označena ikonou, buďto  pro stavová hlášení nebo  pro chybová hlášení. Všechna hlášení 
zobrazená na systému jsou doprovázena popisem chyby a mo�ným řešením.

K vyřešení problému podnikněte kroky uvedené na obrazovce. Jestli�e chyba zmizí, přístroj 
mů�ete nadále pokračovat tak, jak chcete. Jestli�e problém trvá, kontaktujte společnost Roche 
(viz strana 205). 

Ní�e jsou zobrazeny dva různé typy hlášení:

Displej/projev Popis

I-001:  Slabá baterie

Hlášení o stavu

K pokračování dalším krokem stiskněte .

E-101: Je nutné ID pacienta

Chybové hlášení

K výstupu z hlášení stiskněte . K vyřešení problému vykonejte 
následující kroky.

Slabá baterie

I-001
Baterie je téměř vybitá. Připojte 
externí zdroj napájení nebo 
přístroj vraťte do dokovací stanice.

Je nutné ID pacienta

E-101
Je nutné ID pacienta. Zadejte 
platné ID pacienta.



Řešení problémů

180

Chyby a neobvyklé chování bez chybových hlášení

Mohou vzniknout situace, jim� není přiřazeno �ádné chybové hlášení či hlášení o stavu.

Displej/projev Popis

Porucha bez zobrazení hlášení nebo neobvyklé chování

Displej přístroje se 
nezapíná

■ Počkejte 10 sekund a přístroj zkuste zapnout znovu.

■ Překontrolujte, �e přístroj má elektřinu.

• Jestli�e pou�íváte externí napájecí adaptér, překontrolujte, 
zda je řádně připojen k přístroji.
Nebo:

• Přístroj umístěte na přenosnou základní jednotku.
Nebo:

• Překontrolujte, zda je bateriový blok v přístroji řádně 
nainstalován.

Přístroj zobrazuje 
nečekaný výsledek

Řiďte se příbalovým letákem testovacích prou�ků.

Automatické vypnutí

K úspoře energie se 
přístroj sám vypíná po 
předem nastavené době 
bez činnosti (např. stisk 
klávesy, stisk obrazovky). 

■ Tlačítkem Zapnuto/Vypnuto zapněte přístroj/obrazovku.
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Potí�e s RF komunikací se systémem pro správu dat (DMS)

Přístroj cobas h 232 není 
schopen komunikovat se 
systémem pro správu dat.

■ Zkontrolujte funkci WLAN v přístroji (viz obrazovky 
Nast.bezdr.připojení v části „Diagnostika“ od strany 80).

■ Vlo�te přístroj s aktivovanou funkcí RF do kabelem 
připojené základní jednotky k přenosu dat.

■ Resetujte přístroj.

■ Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbli�ší 
zastoupení Roche.

Displej/projev Popis
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Reset přístroje

Tvrdý reset přístroje provádějte jen tehdy, kdy� všechny ostatní pokusy o nápravu sel�ou.  

1 Polo�te přístroj na rovnou plochu.

2 Podr�te tlačítko  po dobu alespoň 
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 dobil 
bateriový blok.

■ Přístroj provede kontrolu systému. 

■ Objeví se obrazovky pro zadání data 
a času.

3 Nastavte datum a čas. Po zadání správ-
ných údajů potvrďte ka�dou obrazovku 
tlačítkem . 

■ Pokud nejsou všechna zablokování 
vypnutá (viz kapitola 3.4), přístroj bude ve 
stavu Blokování QC kvůli ručně zadanému 
datu a času.

4 Pomocí přenosné základní jednotky syn-
chronizujte nastavení data a času přístroje 
s datem a časem vašeho pracoviště nebo 
v případě, �e pracujete bezdrátově, 
počkejte před dalšími testy alespoň 
10 minut na další synchronizaci WLAN. 

I kdy� to konfigurace nevy�aduje, v�dy po 
resetu přístroje doporučujeme provedení 
testu QC.

Autotest

Probíhají autotesty...

19.04.2016

Verze SW: v04.00.00

09:15

Autotest

Autotesty dokončeny.

19.04.2016

Verze SW: v04.00.00

09:15

Nastav datum

Měsíc: 1

Den: 1

Rok: 2016

19.04.2016

Minuty: 49

Hodina: 3
Nastav čas

19.04.2016

AM PM
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10 Obecné technické specifikace výrobku

10.1 Provozní podmínky a technické údaje

Technické údaje

Rozmezí teplot 18-32 °C

Relativní vlhkost 10-85 % (bez kondenzace)

Maximální nadmořská výška 4300 m

Poloha Přístroj při aplikaci vzorku na aplikační plochu testovacího prou�ku 
v�dy umístěte na rovný povrch bez chvění. Po úplné absorpci 
vzorku do testovacího prou�ku mů�ete přístroj přesunout.

Měřící rozsah Závisí na parametrech testu

Paměť 2000 výsledků testů pacientů
500 výsledků testů QC
200 výsledků testů IQC
100 kódovacích čipů prou�ků
100 kódovacích čipů QC
4000 polo�ek seznamu pacientů
5000 polo�ek seznamu obsluhy

Rozhraní Infračervené rozhraní, LED/IRED třídy 1

Podporované čárové kódy Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, Interleaved 2/5, Codabar, 
GS1 DataBar Limited, QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec

Provoz na baterie Přenosný bateriový blok

Připojení na síť Napájecí adaptér: 
Napájení: 100-240 V AC (± 10 %) / 50-60 Hz / 350-150 mA
Výkon: 12 V DC / 1,25A

Počet testů s plně nabitou baterií přibl. 10 testů

Třída bezpečnosti III

Automatické vypnutí Programovatelné 1 … 60 minut

Rozměry 244  105  51 mm

Hmotnost přibl. 526 g včetně bateriového bloku a snímače
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Materiál vzorku

Podmínky uchovávání a přepravy

Typ vzorku Heparinizovaná plná �ilní krev

Velikost vzorku 150 μl

Interakce Prostudujte si příbalový leták testovacích prou�ků

Rozmezí teplot –25 °C a� +70 °C

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

Informace pro objednání

Kontaktujte prosím specializovaného dodavatele. 

Polo�ka Popis REF
Roche CARDIAC POC Troponin T 10 testů pro kvantitativní stanovení srdečního 

Troponinu T
07007302190

Roche CARDIAC POC Troponin T 
Control

Kontrolní souprava pou�ití s Roche CARDIAC POC 
Troponin T (kontrolní souprava pro 2 x 6 kontrol 
kvality, úroveň 2 a kódovací čip)

07089643190

Roche CARDIAC POC Troponin T 
2 Level Control

Kontrolní souprava pro pou�ití s Roche CARDIAC 
POC Troponin T (kontrolní souprava pro 2 x 6 
kontrol kvality, úroveň 1/2 a kódovací čip)

07831005190

Roche CARDIAC POC Troponin T 
Control (pouze Německo)

Kontrolní souprava pro pou�ití s Roche CARDIAC 
POC Troponin T (kontrolní souprava pro 2 x 6 
kontrol kvality, úroveň 2 a kódovací čip)

07912218190

Roche CARDIAC T Quantitative 
(Troponin T)

10 testů pro kvantitativní stanovení srdečního 
Troponinu T

04877772190

Roche CARDIAC Control Troponin T Kontrolní souprava pro pou�ití s Roche CARDIAC T 
Quantitative (kontrolní souprava pro 2 x 6 kontrol 
kvality, úroveň 1/2 a kódovací čip)

04890515190

Roche CARDIAC Control Troponin T 
(pouze Německo)

Kontrolní souprava pro pou�ití s Roche CARDIAC T 
Quantitative (kontrolní souprava pro 2 x 6 kontrol 
kvality, úroveň 2 a kódovací čip)

05453879190

Roche CARDIAC M 20 testů pro kvantitativní stanovení myoglobinu 04877799190

Roche CARDIAC Control Myoglobin Kontrolní souprava pou�ití s Roche CARDIAC M 
(kontrolní souprava pro 2 x 6 kontrol kvality, 
úroveň 1/2 a kódovací čip)

04890469190

Roche CARDIAC D-Dimer 10 testů pro kvantitativní stanovení D-Dimeru 04877802190

Roche CARDIAC Control D-Dimer Kontrolní souprava pro pou�ití s Roche CARDIAC 
D-Dimer (kontrolní souprava pro 2 x 6 kontrol 
kvality, úroveň 1/2 a kódovací čip)

04890523190

Roche CARDIAC proBNP+ 10 testů pro kvantitativní stanovení NT-proBNP 
(měřící rozsah 60 – 9 000 pg/ml pro softwarovou 
verzi přístroje ≥ 01.04.01)

05533643190

Roche CARDIAC Control proBNP Kontrolní souprava pro pou�ití s Roche CARDIAC 
proBNP+ (kontrolní souprava pro 2 x 6 kontrol 
kvality, úroveň 1/2 a kódovací čip)

04890493190

Roche CARDIAC CK-MB 10 testů pro kvantitativní stanovení CK-MB 04877900190

Roche CARDIAC Control CK-MB Kontrolní souprava pro pou�ití s Roche CARDIAC 
CK-MB (kontrolní souprava pro 2 x 6 kontrol 
kvality, úroveň 1/2 a kódovací čip)

04890426190
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Poznámka:  Všechny polo�ky nejsou k dispozici ve všech zemích.

Roche CARDIAC IQC Sada dvou kontrolních prou�ků pro opakované 
pou�ití (vysoký/nízký) včetně kódovacího čipu. 
Nezbytná pro kontrolu výkonu optického systému 
přístroje.

04880668190

Pipety Roche CARDIAC 20 jednorázových pipet stříkačkového typu 
(150 μl) pro nanášení krve

11622889190

Univerzální bateriový blok Dobíjecí bateriový blok pro přístroj cobas h 232 06869904001 

Kryt vodítka testovacího prou�ku 07751109001 

Kryt prostoru pro baterie 07751125001 

Napájecí adaptér 07006098001

Přenosná základní jednotka 04805658001

Přístroj cobas h 232 Verze bez snímače/bez WLAN 04901126190

Přístroj cobas h 232 Verze se snímačem/s WLAN 04901142190

cobas h 232U�ivatelská příručka Tištěná příručka (anglicky) 07469101001

cobas h 232U�ivatelská příručka Tištěná příručka (německy) 07532920001

Příručka pro cobas h 232 na CD Obsahuje U�ivatelské příručky a Stručné refe-
renční příručky ve všech dostupných jazycích 
(PDF)

07469314001

Tiskárna cobas h 232 (CMP-10) 
ROW

pro většinu severoamerických, latinskoamerických 
a asijských zemí

05404495001

Tiskárna cobas h 232 (CMP-10) 
EMEA

pro většinu evropských, středovýchodních 
a afrických zemí

05404517001

Tiskárna cobas h 232 (CMP-10) 
JAP

pro Japonsko 05404509001

Role bě�ného termálního papíru 5 rolí v balení, průměr 50 mm 03666751001

Bě�ný termální papír (samolepicí) 10 rolí v balení, průměr 50 mm 05412951001

Polo�ka Popis REF



Záruka

187

Omezení výrobku

Čtěte informace uvedené na příbalovém letáku dodaném s testovacími prou�ky, kde naleznete 
podrobné informace o výrobku a omezeních.

Informace o softwarových licencích 

Tento výrobek zahrnuje softwarové moduly vyvinuté pod licencemi otevřených zdrojů. Zdrojový 
kód tohoto softwaru mů�e být od výrobce vy�ádán na standardním médiu pro výměnu dat 
z následující adresy:

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim, Německo

Licenční podmínky obecné veřejné licence jsou k dispozici (z právních důvodů pouze 
v angličtině) jako textový soubor (soubor nazvaný License_txt.PDF) na disku CD dodaném 
s touto příručkou. Plná licenční smlouva je také ulo�ena jako textový soubor (soubor nazvaný 
license.txt) na přenosné základní jednotce. K přístupu k tomuto souboru připojte základní 
jednotku k počítači pomocí kabelu USB. Podrobné pokyny, jak to provést, naleznete v návodu 
k obsluze přenosné základní jednotky.

Pořizování a rozšiřování doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu je všeobecně povoleno, 
není však dovoleno měnit jeho obsah.

Opravy

Pamatujte si prosím, �e opravy a jiné modifikace přístroje smí provádět pouze osoby schválené 
společností Roche.

11 Záruka

Pro výrobek platí zákonná ustanovení o záruce pro prodej zbo�í v zemi nákupu.
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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A Příloha

A.1 Práce s čárovými kódy

Pro sní�ení pravděpodobnosti nesprávného čtení čárového kódu důrazně doporučujeme, abyste 
pou�ili konfigurační mo�nosti pro validaci ID pacienta a obsluhy podle vlastního pracovního 
postupu. Mo�nosti jsou:

■ kontrola ID v seznamu nebo

■ kontrola délky ID.1

■ kontrola, zda nasnímaný typ čárového kódu je povolený a aktivovaný v DMS

■ pou�ití čárových kódů s kontrolními číslicemi

Ve spojení s výše uvedenými mo�nostmi nebo jako jediné opatření pou�ijte příslušnou masku 
čárového kódu, jestli�e je kompatibilní se strukturou vašeho obsahu čárového kódu. 

V�dy pamatujte na to, aby při snímání byl celý čárový kód přikryt zeleným světelným rámečkem.

VAROVÁNÍ

Riziko chyb při čtení čárových kódů

Dojde-li k nesprávnému přečtení čárového kódu, mů�e dojít k nesprávné 
identifikaci pacienta a následkem toho k nesprávným rozhodnutím o 
léčbě.

Při tvorbě čárových kódů pacientů nebo obsluhy v�dy dodr�ujte příslušné 
mezinárodní normy IEC/ISO platné pro příslušnou symboliku pro čárové 
kódy. Zvláště dbejte na to, aby velikost a kvalita tisku (dle ISO/IEC 15416 
a 15415) čárových kódů byla adekvátní. Neadekvátní velikost a/nebo kva-
lita tisku mů�e vést k chybám při rozpoznávání kódů. Navíc ka�dý u�ivatel 
musí provést kontrolu přijatelnosti všech dat nasnímaných do přístroje a 
v něm zobrazených.

1. Jestli�e není mo�né pou�ít �ádný seznam obsluhy/pacientů, doporučuje se alespoň nastavit minimální 
délku příslušného ID, přesto�e vaše pracoviště pou�ívá ID různých délek.
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A.2 Vstupní masky čárových kódů ID u�ivatelů 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 ulo�en jako součást ID. Jestli�e 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. Jestli�e 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. Jestli�e snímaný datový znak není písmeno, 
nasnímaná data nepředstavují platný ID. 

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

U 1D a 2D čárových kódů je maximální povolená délka masky čárového kódu 300 znaků.
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A.3 Příklady symboliky čárových kódů

Vyobrazené ukázky čárových kódů slou�í pouze jako ilustrace. Lze je vytisknout a pou�ít 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 v�dy dodr�ujte příslušné mezinárodní normy ISO/IEC 15416 a 15415 ohledně po�adavků 
na velikost a rozlišení a dodr�ujte ní�e uvedené specifikace. 

VAROVÁNÍ

Zamezení nesprávného čtení čárových kódů EAN 13 
a Interleaved 2/5

Čárové kódy EAN 13 a Interleaved 2/5, i kdy� široce pou�ívané, se 
nedoporučují jako čárové kódy pacientů/obsluhy.

Dojde-li k nesprávnému přečtení čárových kódů EAN 13 nebo Interleaved 
2/5, mů�e dojít k nesprávné identifikaci pacienta a následkem toho 
k nesprávným rozhodnutím o léčbě. Pokud je přesto budete pou�ívat:

■ pou�ívejte nejvyšší standardy kvality vytváření a reprodukce čárových 
kódů

■ u typu EAN 13: nepou�ívejte úvodní sekvence 978 (ISBN) a 979 (ISMN), 
proto�e budou jako součást jakéhokoli kódu ID ignorovány

Doporučená specifikace Poznámky

Rozlišení při tisku 300 dpi doporučeno
200 dpi minimálně

Při rozlišení 200 dpi se mohou 
objevit problémy s poměrem 
široký-úzký.

Reflektivní kontrast 70 % nebo vyšší Je lepší pou�ít matný povrch ne� 
lesklý.

Třída symbolů Třída C nebo vyšší
Preferuje se třída B

Třídy symbolů jsou A-F na základě 
analýzy několika prvků kvality.

V závislosti na parametrech třídy 
kvality specifického čárového kódu 
nemusí být třída C dostatečná, kdy� 
dojde k pohybu, odrazu nebo za 
slabého osvětlení.

Šířka modulu 
(minimálně)

0,16 mm (lineární čárové kódy)
0,20 mm (2D čárové kódy)
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Codabar Code 39

Code 93 Code 128

EAN 13 Interleaved 2/5 bez 
kontrolního součtu

PDF417 RSS (GS1 DataBar 
Limited)

Aztec DataMatrix

Kód QR

Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Roche Diagnostics

Roche Diagnostics
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A.4 Podporované znaky u 2D čárových kódů

Snímač 2D čárových kódů doká�e číst znaky z následujících rozmezí Unicode:

■ Basic Latin (0021-007E)

■ Latin-1 Supplement (00A1-00FF)

■ Latin Extended-A (0100-017F)

Snímač 2D čárových kódů nepodporuje asijské znaky.
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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B Příloha

B.1 Volitelná mo�nost: Bezdrátová síť (WLAN)

Úvodní poznámka

Příloha B byla vytvořena k vysvětlení principů bezdrátové komunikace systému cobas h 2321 
a aby týmu IT / managementu ve vaší instituci pomohly s efektivním umístěním systému 
cobas h 232 ve vaší bezdrátové síti.

Zda má váš přístroj funkci WLAN nebo ne, závisí na konfiguraci systému, který jste si koupili.

Informace o registraci WLAN najdete v dodatku „Informace o registraci WLAN, dodatek 
k u�ivatelské příručce pro systém cobas h 232“, který si mů�ete stáhnout ze stránek „Point of 
Care testing“ na www.cobas.com.

Základní vysvětlení

Přístroj cobas h 232 lze konfigurovat pro bezdrátovou komunikaci pouze prostřednictvím sys-
tému správy dat. Systém správy dat se pou�ívá také k nastavení a konfiguraci připojení přístroji 
ke specifické nemocniční bezdrátové místní síti (WLAN2). Sítě WLAN vyu�ívají k bezdrátovému 
přenosu dat elektromagnetické vlnění v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz a/nebo 5,0 GHz.3 Systém 
cobas h 232 vyu�ívá normu IEEE pro sítě WLAN 802.11g (v rozsahu 2,4 GHz)4. Systém je zpětně 
kompatibilní s normou 802.11b. Při bezdrátové komunikaci s přístupovým bodem (AP) přístroj 
cobas h 232 rozpozná aktuální konfiguraci protokolu AP sítě WLAN (802.11b nebo 802.11g) 
a automaticky přenáší data pomocí příslušného komunikačního protokolu5.

1. Systém cobas h 232 je certifikován sdru�ením Wi-Fi Alliance.
2. WLAN se bě�ně nazývá bezdrátová síť LAN nebo Wi-Fi.
3. Aby bezdrátové připojení správně fungovalo, musí správce systému nejprve nakonfigurovat bezdrátový 

modul.
4. Systém cobas h 232 vyu�ívá standard 802.11g a vyu�ívá pouze kanály 1-11. Kanály 12-14 systém 

nevyu�ívá.
5. Sítě WLAN jsou uspořádány v tzv. buňkách. Typická buňka WLAN se skládá z jednoho či více přístu-

pových bodů připojených ke (kabelové) místní síti, jednoho či více klientů, např. přístrojů cobas h 232, 
a dalších klientů jako např. přenosných počítačů.
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Ztráta signálu nebo přístup k pásmu mohou být u jednoho konkrétního klienta různé v závislosti 
jedné či více následujících situací: typu a počtu ostatních klientů, výkonnosti přístupového bodu, 
přítomnosti elektromagnetického rušení a dalších potenciálních rušivých faktorů, např. betono-
vých stěn.

Přístroj cobas h 232 pou�ívá komunikační protokol, který spotřebuje šířku pásma, pouze pokud 
skutečně existují data, která je třeba přenést. V porovnání s jinými aplikacemi jako např. protoko-
lem Voice over Internet Protocol (VoIP) nebo multimediálními aplikacemi je u přístroje spotřeba 
šířky pásma minimální. Pokud je kvalita WLAN, k ní� se přístroj cobas h 232 sna�í připojit, 
zhoršená, konstrukce přístroje minimalizuje dopad na funkčnost.

Technická implementace

Před připojením ka�dého bezdrátového zařízení k bezdrátové síti se doporučuje provést průzkum 
lokality, kde se WLAN nachází. Cílem průzkumu je zajistit, aby přístupové body poskytovaly 
dostatečné pokrytí a výkonnost k podpoře nové radiofrekvenční (RF) aplikace nebo zařízení. 
Průzkum také podrobně zjistí RF signály včetně všech existujících sítí WLAN, všech konkurenč-
ních RF signálů a rušení (související se stavební strukturou a ostatními bezdrátovými přístroji či 
zařízeními).

Doporučuje se, aby součástí implementace RF pro systém cobas h 232 byla minimálně na 
ka�dém patře jedna základní jednotka připojená kabelem. Základní jednotka připojená k pevné 
síti zajišťuje redundanci pro případ poruchy nebo výpadku bezdrátové sítě. Pou�ívá-li se přístroj 
cobas h 232 v oblasti se slabým signálem nebo rušením, doporučuje se jako redundanci 
nainstalovat připojenou základní jednotku. Redundance připojené základní jednotky umo�ňuje 
okam�itý 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 pou�ívaný v přístroji cobas h 232 odpovídá 
následujícím specifikacím:

■ Její WLAN systém na čipu podporuje IEEE 802.11b a 802.11g. Bezproblémově funguje 
s dalšími RF 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 cobas h 232 je přístupný na 
 http://certifications.wi-fi.org/search_products.php. 
Další informace včetně slovníčku pojmů, často kladených otázek a dalších témat 
týkajících se technologie Wi-Fi lze najít na stránkách Wi-Fi Alliance 
(http://www.wi-fi.org/).

■ Pou�ívané kanály v pásmu 2,4 GHz jsou 1-11. (Kanály 12-14 přístroj cobas h 232 
nepou�ívá.)

■ Výstupní výkon RF je cca 15 dBm při přenosové rychlosti 54 Mb/s.
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Specifické funkce a výkonnostní parametry RF

Systém cobas h 232 nabízí mo�nost bezdrátového připojení (WLAN/Wi-Fi). Jestli�e si koupíte 
systém s touto mo�ností, funkce WLAN bude aktivována při výrobě.

Tento modul lze nastavit pouze pomocí systému správy dat (DMS), co� v přístroji aktivuje bezdrá-
tovou komunikaci a přenos dat. Bezdrátové připojení mů�e pomoci zajistit, aby aktualizace infor-
mací provedené v DMS byly ihned odesílány do všech přístrojů připojených k síti. Komunikace 
probíhá, kdy� je přístroj v nečinnosti a přeruší se během provádění testu.

Přístroje s integrovaným a aktivovaným bezdrátovým připojením vyu�ívají základní jednotku 
k nabíjení a (nebo) jako náhradní mo�nost komunikace pro výměnu dat s DMS.

Přístroj je nutné dokovat také v případě, �e nemocnice změní protokoly zabezpečení. Po této 
změně mů�e dojít k zablokování všech přístrojů, dokud nebudou zapojeny do základní jednotky 
a přenastaveny podle nového protokolu.

Jak je popsáno výše, přístroj cobas h 232 podporuje standard 802.11g. To se projevuje 
následujícími specifickými výkonnostními charakteristikami RF:

■ Přístroj cobas h 232 je schopen prostřednictvím WLAN do vhodného systému DMS pře-
nést sadu dat obsahující a� 1000 záznamů výsledků, 100 záznamů činidel a 500 záznamů 
ID obsluhy za méně ne� 15 minut, pokud pracuje v typickém prostředí WLAN (správná 
administrace WLAN, typická populace ostatních klientů, aktivní všechny podporované 
modely zabezpečení).

■ Přístroj cobas h 232 s aktivovaným bezdrátovým připojením bude odesílat výsledky po 
ka�dém měření nebo během své nečinnosti; bude se automaticky pokoušet o komunikaci 
s DMS ka�dých 10 minut. Podle průmyslového komunikačního standardu POCT1-A musí 
DMS nejprve potvrdit po�adavek přístroje na připojení a vyslat aktivní dotaz na výsledek. 
Pouze po přijetí tohoto dotazu DMS přístroj odešle výsledek. Skutečná doba trvání pře-
nosu výsledků tedy závisí na infrastruktuře, pracovní zátě�i DMS atd. Na dotaz odeslaný 
DMS však přístroj odpoví během několika sekund.
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Typický dosah při přímém spojení mezi přístrojem cobas h 232 a přístupovým bodem (vzduch, 
přímý výhled, nízká úroveň rušení) je 15 a� 20 metrů. Skutečný dosah závisí na umístění antén 
přístupových bodů a dalších topologických vlastnostech prostoru mezi zařízením WLAN a přístu-
povým bodem. Maximální vzdálenost mezi zařízením WLAN a přístupovým bodem, při ní� lze 
zaručit spojení, mů�e navíc zkracovat dynamická regulace síly signálu přístupového bodu.

Systém cobas h 232 je navr�en tak, aby mohl fungovat spolu s jinými bezdrátově komunikujícími 
zařízeními. Systém cobas h 232 NEOBSAHUJE �ádné bezdrátové funkce pracující v reálném 
čase ani časově kritické. Přenáší výhradně jednotlivá, digitální datová pole. NEPŘENÁŠÍ 
kontinuální datové vlny.

Poznámka: Zhoršená kvalita slu�by (QoS) komunikačního spojení prostřednictvím WLAN 
nemá vliv na fungování přístroje, ale mů�e způsobit zpo�dění přenosu výsledků do DMS. 
U�ivatelé by si měli být vědomi, �e přístroj cobas h 232 nemů�e zaručit přenos výsledků 
testů v reálném čase.
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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C Dodatek k Pozorování provedení testu

Pozorování provedení testu (OTS) 

Funkce Pozorování provedení testu (OTS) umo�ňuje pozorovateli (odbornému dozoru) vyhodnotit 
a zaznamenat výkon obsluhy (např. pro účely nové certifikace). Pozorovatel monitoruje během 
testu obsluhu a kontroluje, zda test provádí podle doporučených postupů. Poté ohodnotí výkon 
a rozhodně, zda obsluha uspěla nebo ne. Toto vyhodnocení se ulo�í spolu s výsledky testu 
a případnými poznámkami.

Mo�nosti Pozorování provedení testu je mo�né konfigurovat pouze pomocí DMS. Dostup-
nost mo�ností elektronických konfigurací se proto bude lišit v závislosti na softwaru pro 
správu dat, který pou�ívá vaše organizace. Kontaktujte správce systému.
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Pou�ívání funkce OTS

Po�adavek na Pozorování provedení testu přijde z DMS. Přítomnost ikony  na tlačítku 
Test pacienta označuje nevyřízený po�adavek na OTS. 

Pozorovatel:

1 Stiskněte Test pacienta.

V nabídce Test pac. - OTS je a� do přihlášení 
pozorovatele tlačítko Test pacienta šedé 
(neaktivní).

2 Stiskněte Přihl. pozorovatele.

3 Čekejte, dokud se nezobrazí seznam 
pozorovatelů. 

4 Stiskem odpovídajícího tlačítka zvolte své 
ID pozorovatele nebo naskenujte své ID 
obsluhy (které je v tomto případě i vaším 
ID pozorovatele). 

Na seznamu pozorovatelů budou pouze pra-
covníci obsluhy s právy pozorovatele OTS.

5 Zadejte (volitelně) heslo.

6 Po zadání hesla se přihlásíte stiskem  
a mů�ete pokračovat v hodnocení. 
Nabídka Test pac. - OTS se znovu zobrazí. 
Tlačítko Test pacienta je nyní aktivní.

7 Předejte přístroj obsluze, která nyní mů�e 
pod dohledem provést test pacienta.

Hlavní menu

Kontrolní měření

Prohlížení výsledků

Nastavení

Test pacienta

Odhlášení

09:15

19.04.2016

Test pac.- OTS

19.04.2016

Přihlášení pozorovat.

Test pacienta

OTS aktivní

Pozorovatel

19.04.2016

Ann Casey

Alan Smithee

SkenTest pac.- OTS

19.04.2016

Přihlášení pozorovat.

Test pacienta

OTS aktivní
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Obsluha:

1 Stiskněte Test pacienta.

Proveďte jako v�dy test pacienta. 
Po dokončení testu musí pozorovatel 
provést další kroky.

2 Dejte přístroj zpět pozorovateli.

Pozorovatel:

3 Stiskem  se opět přihlásíte. 

4 Po zadání hesla se přihlásíte stiskem  
a mů�ete pokračovat v hodnocení.

5 Stiskem Pass (uspěl) nebo Fail (neuspěl) 
ohodnoťte výkon obsluhy.

6 Stiskem Přijmout nebo Zamít. 
vyhodnoťte výsledek testu.

7 Stiskem  přidejte poznámku.

8 Zvolte  pro návrat na zobrazení 
Test pac. - OTS.

Informace OTS se ulo�í spolu s výsledkem 
testu.

Test pac.- OTS

19.04.2016

Přihlášení pozorovat.

Test pacienta

OTS aktivní

Přihlášení pozorovat.

I-010
Pozorovatel Alan Smithee, k 
pokračovaní se prosím přihlaste. 
Jinak nebude test OTS dokončen.

Pozorovatel
OTS úspěšná:

Pass Fail

19.04.2016

Výsledky měření OK?

Zamít Přijmout

Komentář:

Odstraň proužek

Odstraň 
proužek

19.04.2016
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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D Kontakty společnosti Roche

S jakýmikoli otázkami o systému cobas h 232, které nejsou zodpovězeny v této příručce, kontak-
tujte zástupce společnosti Roche. Jestli�e ještě nemáte kontaktní údaje, navštivte naše webové 
stránky na odkazu www.roche.com. V horní části stránky zvolte „Roche ve vaší zemi“ a pak 
označte vaši zemi k nalezení kontaktních informací pro vaši pobočku.

V Austrálii a na Novém Zélandu systém cobas h 232 vyrábí a distribuuje:

Roche Diagnostics Australia Pty Limited
ABN 29 003 001 205
31 Victoria Avenue
Castle Hill, NSW, 2154
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.
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