
1
Používejte testovací proužky Combur10  
Test UX. Ponořte testovací proužek krátce  
(na 1 sekundu) do vzorku moči.  
Přebytečnou moč otřete o kraj nádobky.

Testovací
proužek
neohýbejte!

2
Položte testovací proužek do podavače  
políčky nahoru. Testovací proužek zasuňte 
nadoraz pod svorku (asi 2 mm).

4
Podle potřeby posuňte testovací proužek 
ručně do správné polohy. Je důležité, aby byl 
testovací proužek správně umístěn a aby ke 
stisknutí tlačítka START došlo 5–10 sekund  
po namočení testovacího proužku.

3
Stiskněte tlačítko START*. Po potvrzujícím  
pípnutí se zavře pojistná úchytka. Zajistěte, 
aby byl testovací proužek správně umístěn  
ve žlábku podavače na testovací proužek.

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

5
Po dokončení měření vyjměte a zlikvidujte 
testovací proužek. Hadříkem nepouštějícím 
vlákna otřete veškeré zbytky moči.
Další pokyny čtěte v uživatelské příručce.

Odečítání močových testovacích proužků

Urisys® 1100
Stručný návod k obsluze



Kalibrace systému Urisys 1100

Každodenní údržba

Výměna papíru v tiskárně

Systém Urisys 1100 je zkalibrován  
z výroby. Při instalaci je nutné systém 
znovu zkalibrovat pomocí kalibračních 
proužků Control-Test M před provedením 
měření prvních vzorků a následně  
jednou za 7 dní.

UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se šedé  
referenční zóny (A). Kontaminace referenční 
zóny může zhoršit kvalitu získaných výsledků.

Kalibrujte každých 7 dní, nebo když se na 
displeji objeví zpráva „REPEAT CALIBRATION“ 
(Opakujte kalibraci).

1 a)  Pokud se na displeji zobrazí „REPEAT 
  CALIBRATION“ (Opakujte kalibraci), 
  stiskněte levé funkční tlačítko „YES“  
  (Ano). Objeví se zpráva „START  
  CALIBRATION“ (Spusťte kalibraci). 
  Pokračujte bodem č. 2.

 b) Pokud je analyzátor Urisys 1100 v režimu 
  „READY TO MEASURE“ (Připraven  
  k měření), zvolte „CALIBR.“ stisknutím  
  levého funkčního tlačítka. Objeví se  
  zpráva „START CALIBRATION“ (Spusťte  
  kalibraci).  Pokračujte bodem č. 2.

Jednou denně očistěte tácek pro testovací 
proužky vodou a dezinfekčním prostředkem. 

1 Vypněte přístroj.
2 Vytáhněte podavač pro testovací proužky  
 ven z přístroje.
3 Opláchněte pod tekoucí vodou.
4 Měkkým kartáčkem odstraňte veškeré 
 krystalické usazeniny, zvláště ty, které 
 znečišťují mechanismus pojistné úchytky 
 nebo ozubení na spodní straně podavače 
 pro testovací proužky.
5 Otřete podavač pro testovací proužky 70% 
 alkoholem nebo jiným vhodným  
 dezinfekčním prostředkem. Osušte měkkým 
 hadříkem nepouštějícím vlákna.

1 Otevřete kryt tiskárny stisknutím 
 strukturované plochy přímo pod krytem 
 a vyjměte starý kotouč papíru.

2 Vložte do tiskárny nový kotouč a odviňte 
 a vytáhněte papír dopředu přes okraj 
 štěrbiny tiskárny.

2 Položte kalibrační proužek políčky nahoru 
 na tácek pro testovací proužky.  
 Pod svorkou musí být zachyceny asi 2 mm 
 proužku.

3 Stiskněte tlačítko START.

4 Pokud je kalibrace platná, vytiskne se 
 hlášení „CALIBRATION O.K.“.

5 Jestliže se na displeji objeví jedno  
 z následujících hlášení, postupujte dále 
 podle uživatelské příručky:

• „REFERENCE PAD ERROR!“ 
 (Chyba referenčního políčka!)

•  „CALIBRATION INVALID!“ (Neplatná  
 kalibrace!)

• „CALIBRATION ERROR!“  (Chyba kalibrace!)

6 Nasaďte podavač pro testovací proužky.
7 Zapněte přístroj.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, abyste během 
čištění nepoškodili šedou referenční zónu. 
Před zahájením měření se ujistěte, zda na 
povrchu nejsou žádná škrábnutí a zda je zcela 
čistý a suchý. Jestliže je to nutné, vyměňte ji 
za náhradní referenční zónu. Po výměně šedé 
referenční zóny se musí přístroj zkalibrovat. 
Jestliže bude výměna provedena během
týdenního kalibračního období, nebude  
přístroj kalibraci vyžadovat automaticky. 

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

UPOZORNĚNÍ: Tištěný protokol výsledků  
měření odtrhněte přetažením papíru dopředu 
přes ostrý okraj.

Urisys® 1100 je malý stolní poloautomatický analyzátor určený k vyšetření moči pomocí testo-
vacích proužků Combur10 Test® UX. Na principu reflexní fotometrie provádí měření a vyhodnocení 
jednotlivě vkládaných proužků, ukládá výsledky do paměti a automaticky je tiskne pomocí vlastní 
vestavěné tiskárny. Urisys® 1100 je zdravotnický prostředek určený pro diagnostické použití in vitro  
kvalifikovanými lékaři a laboratorním personálem. Combur¹⁰ Test UX jsou desetiparametrové  
testovací proužky pro semikvantitativní stanovení relativní hustoty (SG), pH, leukocytů (LEU),  
dusitanů (NIT), proteinu (PRO), glukózy (GLU), ketonů (KET), urobilinogenu (UBG), bilirubinu (BIL)  
a krve (ERY/Hb) v moči, hodnocení probíhá reflektanční fotometrií pomocí analyzátoru Urisys® 
1100 a vizuálním odečtem. Testovací proužky pro rozbor moči se používají k měření určitých složek  
v moči, které jsou významné při renálních, močových, jaterních a metabolických poruchách. Test 
detekuje koncentrace iontů moči. V přítomnosti kationů jsou komplexotvorným činidlem uvolňo-
vány protony a způsobují změnu barvy v bromthymolové modři z modré přes modrozelenou až na 
žlutou. Zdravotnický prostředek in vitro určený k použití profesionály na klinických pracovištích 
nebo na místech péče o pacienty. Více informací o zdravotnických prostředcích in vitro najdete na  
go.roche.com/Navody.

URISYS je ochrannou známkou společnosti Roche.

Centrum zákaznické podpory:  
tel.: 800 105 000 (volání zdarma),
e-mail: czech.rcsc@roche.com
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