
cobas b 123 POC system 

Návod k obsluze



COBAS, COBAS B and LIFE NEEDS ANSWERS 
are trademarks of Roche.

©2018 Roche

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany
www.roche.com



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 3

cobas b 123 POC system

Informace o publikaci

Historie revizí

Ediční poznámka Tato publikace je určena pro pracovníky obsluhující cobas b 123 POC system.

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

Obecné informace

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

r Věnujte zvláštní pozornost všem bezpečnostním opatřením.

r Vždy dodržujte pokyny v této publikaci.

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

r Všechny publikace uchovávejte na bezpečném a snadno přístupném místě.

Školení Neprovádějte žádné činnosti obsluhy ani údržby přístroje, pokud jste vy sami nebo 
váš školitel nebyli proškoleni zástupcem společnosti Roche. Úlohy, které nejsou 
popsány v uživatelské dokumentaci, přenechte kvalifikovaným pracovníkům servisu 
Roche.

Snímky obrazovek Snímky obrazovek v této publikaci jsou určeny výhradně pro ilustrační účely. 
Nastavitelné a proměnlivé údaje jako názvy a výsledky měření nebo názvy, které jsou 
na nich vyobrazeny, se nesmějí používat pro laboratorní účely.

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

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

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

Verze příručky Verze softwaru Datum revize Změny

1.0 Listopad 2009 nevydáno

2.0 2.0 Listopad 2010 uvedení na trh

2.1 Duben 2011 návrh k předložení FDA

3.0 2.3 Duben 2011

4.0 ≥ 2.4 Prosinec 2011

5.0 ≥ 3.0 Červenec 2012

6.0 4.0 Prosinec 2012 interní vydání - nevydáno

7.0 ≥ 4.0 Leden 2013

8.0 ≥ 4.1 Červenec 2013

9.0 ≥ 4.5 Duben 2014

10,0 ≥ 4.7 Únor 2015

10.1 ≥ 4.8 Září 2016 aktualizace softwaru

11.0 ≥ 4.13 Říjen 2017 aktualizace softwaru

Tabulka 1 Historie revizí
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Copyright © 2009-2018, F. Hoffmann-La Roche Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Informace o licencích Software přístroje cobas b 123 POC system je chráněn smlouvou, autorským 
zákonem a mezinárodními dohodami. cobas b 123 POC system obsahuje 
uživatelskou licenci mezi společností F. Hoffmann-La Roche Ltd a držitelem licence 
a přístup k softwaru a jeho používání jsou povoleny pouze uživatelům oprávněným 
podle této licence. Neoprávněné používání a distribuce může mít za následek 
občanskoprávní a trestní sankce.

Otevřený a komerční software cobas b 123 POC system může obsahovat součásti nebo moduly komerčního nebo 
otevřeného softwaru. Další informace o duševním vlastnictví a jiná varování a licence 
týkající se softwarových programů, které jsou součástí zařízení 
cobas b 123 POC system, jsou uvedeny v elektronické dokumentaci přiložené 
k tomuto výrobku.

Tento otevřený a komerční software a cobas b 123 POC system jako celek mohou 
tvořit zařízení regulované podle platných zákonů. Podrobnější informace jsou 
uvedeny v návodu k obsluze a na štítcích.

Mějte na paměti, že podle platné legislativy přestává příslušné oprávnění platit, 
pokud jsou na zařízení cobas b 123 POC system provedeny nepovolené změny.

Ochranné známky Jsou uznány následující ochranné známky: COBAS, COBAS B, 
LIFE NEEDS ANSWERS, AUTOQC, ROCHE MICROSAMPLER a COMBITROL 
jsou ochranné známky Roche.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

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

Schválení cobas b 123 POC system splňuje požadavky uvedené v těchto dokumentech:

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

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU z 8. června 2011 o omezení 
použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

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

Shoda je doložena Prohlášením o shodě.

Shodu ukazují následující značky:

Pro diagnostické použití in vitro.

Odpovídá ustanovením příslušných směrnic EU.

Vydal TÜV SÜD pro Kanadu a USA.
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Účel použití

Přístroj cobas b 123 POC system je plně automatický POCT systém určený k in vitro 
měření pH, krevních plynů (BG), elektrolytů (ISE), hematokritu (Hct), metabolitů 
(Glu, Lac), celkového hemoglobinu (tHb), derivátů hemoglobinu (O2Hb, HHb, 

COHb, MetHb), saturace kyslíkem (SO2) a novorozeneckého bilirubinu (Bili).

Přístroj cobas b 123 POC system navíc vypočítává odvozené parametry.

Je určen k měření v prostředí point-of-care, tj. na místě péče o pacienta, 
a v laboratoři.

Jako volitelné součásti jsou k dispozici vestavěný modul AutoQC a oxymetrový 
modul.

Vhodný uživatel

Uživatelé přístroje jsou vyškolení profesionální laboratorní pracovníci a vyškolení 
profesionální zdravotníci v prostředí typu „point-of-care“, tj. na místě péče 
o pacienta.

Provozní prostředí

cobas b 123 POC system je určen k provozu na místě péče o pacienta 
a v nemocničních laboratořích.

Symboly a zkratky

Názvy výrobků Pokud ze souvislosti jasně nevyplývá jinak, jsou používány následující názvy výrobků 
a zkratky.

Název výrobku Deskriptor

cobas b 123 POC system systém

cobas b 123 POC systems systém

cobas b 123 Fluid Pack Fluid Pack

cobas b 123 Sensor Cartridge Sensor Cartridge

cobas b 123 AutoQC Pack AutoQC Pack

cobas b 123 AutoCVC Pack AutoCVC Pack

cobas b 123 Printer Paper papír do tiskárny

Tabulka 2 Názvy výrobků
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Symboly používané v publikaci

Symboly používané na přístroji

Symboly používané na spotřebním
materiálu

Symbol Vysvětlení

o Položka seznamu

r Začátek úlohy

s Konec úlohy

u Související témata obsahující další informace

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

Tabulka 3 Symboly používané v publikaci

Symbol Popis

Katalogové číslo

Sériové číslo

Globální číslo obchodní položky

Výrobce

Datum výroby

Stejnosměrný proud

Pozor

Tabulka 4 Symboly používané na přístroji

Symbol Popis

Katalogové číslo

Kód šarže

Globální číslo obchodní položky

Tabulka 5 Symboly používané na spotřebním materiálu
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Použitelné do

Omezení teploty

Nepoužívat, je-li poškozen obal.

Obsah spotřebního materiálu

Kontrolní materiál

Křehké, zacházet opatrně.

Skladovat ve svislé poloze.

Nepoužívat opakovaně.

Výrobce

Sterilizováno zářením

Sterilizováno ethylenoxidem

Stačí pro <n> testů

Uživatelská příručka / návod k obsluze

Pozor, viz přiloženou dokumentaci.

Symbol Popis

Tabulka 5 Symboly používané na spotřebním materiálu
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Zkratky

Zacházet opatrně.

Softwarový symbol pro Fluid Pack

Softwarový symbol pro AutoQC Pack

Softwarový symbol pro Sensor Cartridge

Symbol Popis

Tabulka 5 Symboly používané na spotřebním materiálu

Zkratka Definice

1P 1bodová kalibrace

2P 2bodová kalibrace

AMR Analytický měřicí rozsah

Arate Dechová frekvence podpůrného dýchání

ASTM American Society for Testing Material (Americká společnost pro 
vyšetřovaný materiál)

AutoQC Automatická kontrola kvality

BG Krevní plyny

Bili Bilirubin

BSA Bovine serum albumin (hovězí sérový albumin)

Ca2+ Ionizovaný vápník

CCD Charge Coupled Device (optický plošný senzor)

CE Conformité Européenne - shoda se směrnicemi ES

CF Paměťové médium

CLIA Clinical Laboratory Improvement Amendments, zákon o zlepšování 
kvality v klinických laboratořích (USA)

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute

COHb Karboxyhemoglobin

COOX CO-oxymetrie

CPAP Kontinuální přetlak v dýchacích cestách

CSV Čárkou oddělené hodnoty

CVC Verifikační kontrola kalibrace

DHCP Dynamic host configuration protocol

DIN Německá národní organizace pro standardizaci

DNS Domain Name Server, server DNS

EN Evropská norma

EQA Externí posuzování kvality

ES Evropské společenství

Glu Glukóza

H+ Koncentrace vodíkových iontů

Tabulka 6 Zkratky
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Hb Hemoglobin

Hct Hematokrit

HHb Deoxyhemoglobin

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise

ISE Iontově selektivní elektroda

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

IT Informační technologie

IVD In vitro diagnostikum

K+ Draslík

Lac Laktát

LCD Displej s tekutými krystaly

LED Světlo emitující dioda

LIS Laboratorní informační systém

MAP Střední tlak v dýchacích cestách

MCHC Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu

MCT Triglyceridy se středně dlouhým řetězcem

MetHb Methemoglobin

mm milimetr

MSDS Bezpečnostní list materiálu

MV Střední hodnota

Na+ Sodík

např. například

NIST National Institute of Standards and Technology (Národní institut pro 
normy a technologie)

O2Hb Oxyhemoglobin

PCO2 Parciální tlak oxidu uhličitého

PEEP Pozitivní tlak na konci výdechu

PIP Maximální inspirační tlak

PO2 Parciální tlak kyslíku

POC Point-of-care, místo péče o pacienta

POCT1-A Komunikační standard pro zařízení typu point-of-care

QC Kontrola kvality

RAM Random access memory

RECAL Rekalibrace

RQ Respirační kvocient

SD Směrodatná odchylka

SIM Modul vstupu vzorků

SO2 Saturace hemoglobinu kyslíkem

Srate Dechová frekvence spontánního dýchání

STDBY Standby, pohotovostní režim

Te Exspirační čas

tHb Celkový hemoglobin

Zkratka Definice

Tabulka 6 Zkratky
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Co je nového ve vydání verze 11.0

Část „Co je nového ve vydání
verze“

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

Redakční změny V Návodu k obsluze byly provedeny značné redakční změny, které vám usnadní 
vyhledávání obsahu a práci s přístrojem cobas b 123 POC system.

Nová kontrola věrohodnosti pro
měření novorozeneckého

bilirubinu.

Do softwaru byla přidána nová funkce kontroly věrohodnosti, která identifikuje 
chybné výsledky bilirubinu.

u Kontrola věrohodnosti měření novorozeneckého bilirubinu (s. 151)

Nový snímač čárových kódů Snímač čárových kódů Datalogic Touch 90 nahrazuje snímač čárových kódů Unitech 
MS 180. Snímače čárových kódů Datalogic Touch 90 obsahují širší snímací oblast, 
která pomáhá snímat delší čárové kódy z listů přiložených ke spotřebnímu materiálu.

u Snímač čárových kódů (s. 40)

u Řešení problémů se snímačem čárových kódů (s. 329)

Informace o novém spotřebním
materiálu

Plastové kapiláry (materiál 05174791001) a sterilní držáky kapilár (materiál 
05174830001) se přestaly dodávat.

u Dostupné příslušenství a spotřební materiál (s. 335)

Revidovaná referenční rozmezí
pro glukózu a laktát

u Referenční a kritické hodnoty (s. 117)

Informace o hlášení stavu
v protokolech měření

V protokolech měření se objevují hlášení stavu, která vám poskytují další informace 
o výsledku měření nebo vysvětlují, proč nemohl být výsledek měření stanoven.

Seznam těchto hlášení nyní najdete v této verzi Návodu k obsluze.

u Hlášení stavu v protokolu měření (s. 324)

Nová část o schválení Údaje o shodě se všemi platnými směrnicemi a doporučenými postupy týkajícími se 
přístroje cobas b 123 POC system lze nyní najít v části o schváleních na začátku 
Návodu k obsluze.

u Schválení (s. 4)

Ti Inspirační čas

tj. to jest

UIM Modul uživatelského rozhraní

USB Univerzální sériová sběrnice

VT Dechový objem

Zkratka Definice

Tabulka 6 Zkratky
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Bezpečnostní klasifikace

Tato část vysvětluje způsob formátování bezpečnostních informací v této příručce.

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

Bezpečnostní upozornění

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

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

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

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

POZOR

POZOR

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

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ

r ... označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek 
poškození přístroje.

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

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

q tip

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

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

Kvalifikace obsluhujících pracovníků

Nedostatečné znalosti
a dovednosti

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

o Neprovádějte obsluhu a údržbu, pokud k tomu nejste vyškoleni zástupcem 
společnosti Roche.

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

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

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

Instalace a deinstalace

Transport Riziko úrazu při zvedání. Přístroj cobas b 123 POC system bez spotřebního materiálu 
v oddílu pro láhve a materiálu AutoQC v modulu AutoQC váží asi 18 kg.

o Před přemístěním systému proveďte postup odstavení.

u Odstavení (s. 135)

o Nepokoušejte se přístroj stěhovat ani přepravovat bez pomoci jiné osoby.

o Nepokoušejte se systém zvedat s nainstalovanými kontejnery Fluid Pack a 
AutoQC Pack. Kromě toho se před zdviháním ujistěte, že k systému nejsou 
připojeny žádné další součásti.

o Při zvedání přístroje používejte pouze místa uchopení určená k tomuto účelu.

u Místa k uchopení (s. 90)

Chyby při instalaci Systém smějí instalovat jen zaškolení zástupci servisu Roche.

o Instalaci, která není popsána v této příručce, přenechte vyškoleným zástupcům 
servisu Roche.

Likvidace Biologicky nebezpečný systém může vést k infekci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Před použitím systému vyhodnoťte elektromagnetické prostředí.

o Přijměte opatření ke zmírnění rušení.

Bezpečné a správné používání systému

Chybějící osobní ochranné
prostředky

Práce bez osobních ochranných prostředků představuje ohrožení života nebo zdraví. 
Použití přístroje jiným způsobem, než popisuje výrobce, může narušit jeho 
bezpečnost.

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, například ochranné brýle 
s postranními kryty, laboratorní plášť odolný vůči kapalinám, schválené 
laboratorní rukavice a v případě možnosti vyšplíchnutí nebo vystříknutí 
obličejový štít.

Delší nepoužívání systému o Pokud nebude přístroj používán déle než 24 hodin, odstavte jej z provozu.

o Vyjměte a dejte chladit všechny zbývající reagencie.

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

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

o Používejte pouze součásti a zařízení, schválené společností Roche Diagnostics.

Elektrotechnická bezpečnost

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

o Nepokoušejte se o zásah do žádných elektronických zařízení.

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

o Instalaci, servis a opravy systému smějí provádět pouze pracovníci servisu Roche.
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Elektrotechnické požadavky Během provozu přístroje cobas b 123 POC system dodržujte následující 
elektrotechnické požadavky:

o Elektrický kabel musí být zapojen do uzemněné elektrické zásuvky. Pokud je 
nutné přístroj připojit k prodlužovacímu kabelu, musí být tento kabel připojený 
k uzemněné elektrické zásuvce.

o Elektrický kabel musí odpovídat specifickým předpisům země, ve které je 
používán. Další informace vám poskytne zástupce servisu Roche.

o Používejte pouze elektrické příslušenství, např. elektrické kabely dodávané 
společností Roche. Nepozměňujte žádné elektrotechnické součásti přístroje ani 
elektrotechnické příslušenství přiložené k systému.

Biologicky nebezpečný materiál

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

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

o Během provozu systému ponechte všechny kryty zavřené.

o Při provádění postupů s odstraněným vrchním krytem přístroje se řiďte pokyny 
v této příručce.

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

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

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

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

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

o Dávejte pozor, abyste se nepíchli.

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

Infekční odpad Styk s odpadem (jak kapalným, tak pevným) může vést k infekci. Veškerý materiál 
a mechanické součásti používané s odpadními systémy jsou potenciálně biologicky 
nebezpečné.

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

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

o Pokud se odpad dostane do styku s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte 
mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.
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Poškození životního prostředí Systém vytváří kapalný nebo pevný odpad. Tento odpad obsahuje koncentrované 
roztoky reagencií a je potenciálně biologicky nebezpečný. Nesprávná likvidace může 
vést ke znečištění životního prostředí.

o Zacházejte s tímto odpadem jako s infekčním.

o Odpad likvidujte podle místních předpisů.

Mechanická bezpečnost

Otevírání a zavírání dvířek
přístroje

Při otevírání a zavírání dvířek přístroje může dojít ke zranění rukou.

o Dvířka vždy otevírejte a zavírejte oběma rukama.

o Při otevírání a zavírání dvířek nedržte v rukou jiné předměty.

Spotřební materiál

Vložení poškozeného spotřebního
materiálu

Vložení poškozeného spotřebního materiálu může systém poškodit.

o Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození kontejneru Fluid Pack, 
AutoQC Pack a AutoCVC Pack. Pokud vykazuje známky poškození, nevkládejte 
jej do přístroje.

Nesprávné skladování Nesprávné skladování spotřebního materiálu může vést k diagnostickým chybám 
a ohrožení pacienta.

o Spotřební materiál vždy uchovávejte v souladu s určenými skladovacími 
podmínkami uvedenými v návodu k použití.

u Parametry prostředí (s. 87)

o Před instalací do systému nechte Fluid Pack, AutoQC Pack a AutoCVC Pack 
přizpůsobit okolní teplotě.

Nesprávné zacházení Nesprávné zacházení se spotřebním materiálem může vést k infekci a diagnostickým 
chybám a ohrozit tak pacienta.

o Se spotřebním materiálem vždy zacházejte správně. Kontejner Fluid Pack je 
nutné přenášet za držadlo ve svislé poloze.

o Nepoužívejte spotřební materiál s prošlým datem exspirace. Datum exspirace 
spotřebního materiálu je vyznačeno na jeho obalech.

o Při manipulaci s použitým spotřebním materiálem dodržujte příslušné 
laboratorní postupy bezpečného používání. Používejte vhodné osobní ochranné 
prostředky, například ochranné brýle s postranními kryty, laboratorní plášť 
odolný vůči kapalině, ochranné rukavice a obličejový štít.

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

Dezinfekce V prostoru pro spotřební materiál se mohou nacházet stopová množství 
nebezpečných kapalin. Přímý styk s nebezpečnými kapalinami může vést 
k biologicky nebezpečné kontaminaci a následné infekci.

o Prostor pro spotřební materiál pravidelně dezinfikujte dezinfekčním 
prostředkem. Dodržujte standardní laboratorní postupy.
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Reagencie a pracovní roztoky

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

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

o Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

o Řiďte se pokyny v příbalovém letáku.

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

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

Oheň a popáleniny Alkohol je hořlavá látka.

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

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

Nesprávné výsledky

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

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

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

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

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

o Reagencie vždy uchovávejte v souladu s určenými skladovacími podmínkami 
uvedenými v příbalovém letáku nebo v návodu k použití.

Pěna, sraženiny, filmy nebo
bubliny

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

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

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

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

o Nepoužívejte nesprávně skladované reagencie. Zajistěte, aby byly všechny 
reagencie skladovány podle pokynů v příbalovém letáku nebo v návodu k obsluze.
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Software a bezpečnost dat

Neoprávněný vstup do systému
a ztráta dat

Škodlivý software nebo neoprávněný přístup do systému může vést ke ztrátě dat nebo 
nedostupnosti systému. Systém není chráněn proti škodlivému softwaru a útokům 
hackerů. Externí paměťová zařízení mohou obsahovat škodlivý software, který může 
sloužit k neoprávněnému přístupu k datům nebo způsobit nežádoucí změny 
softwaru.

Za bezpečnost IT nebo infrastruktury IT a jejich zabezpečení proti škodlivému 
softwaru a útokům hackerů odpovídají uživatelé.

Abyste se vyhnuli napadení škodlivým softwarem nebo neoprávněnému přístupu 
a zneužití systému, doporučuje společnost Roche dodržovat následující bezpečnostní 
opatření:

o Připojujte systém pouze k zabezpečeným uzavřeným sítím.

o Ujistěte, že ostatní počítače a služby v síti (např. LIS, sdílení archivů, sdílení 
zálohování nebo služby) jsou řádně zabezpečeny a chráněny proti škodlivému 
přístupu a neoprávněnému přístupu.

o Ujistěte, že připojené sítě jsou bezpečné. Zákazníci odpovídají za bezpečnost své 
místní sítě, zejména za její zabezpečení proti škodlivému softwaru a útokům. 
Součástí této ochrany mohou být opatření jako firewall oddělující zařízení od 
nekontrolovaných sítí, stejně jako opatření proti přítomnosti škodlivých kódů 
v připojené síti.

o Omezte fyzický přístup k systému a všem připojeným strukturám IT (např. 
počítače, kabelů, síťových zařízení atd.).

o Umožněte pouze připojení povolených externích zařízení.

o Zajistěte ochranu všech externích zařízení vhodným zabezpečovacím softwarem.

o Zajistěte ochranu přístupu ke všem externím zařízením vhodným 
zabezpečovacím vybavením. Zástupce společnosti Roche vám může doporučit 
vhodnou bránu firewall.

o Software, který není součástí systému, nikdy do systému nekopírujte ani 
neinstalujte jinak než na pokyn zástupce servisu Roche.

o Pokud je nutný další software navíc, obraťte se na zástupce servisu Roche 
a požádejte jej o jeho schválení.

o Nepřipojujte do USB portů jiná paměťová zařízení jinak než na pokyn zástupce 
servisu Roche nebo návodu k obsluze.

o Při použití externích paměťových zařízení, jako jsou USB flash disky, buďte 
opatrní. Nepřipojujte k přístroji žádné externí paměťové zařízení, které používáte 
na veřejných nebo domácích počítačích.

o Pravidelně zálohujte data. Zajistěte, aby systémové záložní a archivní soubory 
byly fyzicky zabezpečeny a chráněny před neoprávněným přístupem 
a katastrofami. To zahrnuje používání vzdáleného úložiště, míst obnovy po 
katastrofách a zabezpečeného přenosu záložních souborů.

Poškození dat v důsledku
prozrazení hesla

Bezpečnost systému a jeho dat závisí na zabezpečení přístupu heslem. Pokud vaše 
identifikační údaje a heslo zjistí neoprávněná osoba, mohlo by dojít k narušení této 
bezpečnosti.

o Používejte silná hesla.

o Heslo zadávejte vždy tak, aby je nikdo neviděl.
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o Heslo nikam nezapisujte, a to ani do kontaktního formuláře, adresáře nebo 
počítačového souboru.

o Své heslo nikomu neprozrazujte. Společnost Roche se vás nikdy nebude na heslo 
ptát.

o Pokud heslo někomu prozradíte, hned poté je změňte.

o Nepoužívejte stejné přihlašovací údaje u více přístrojů.

o Nedělte se o uživatelské účty.

o Domníváte-li se, že došlo narušení vašeho uživatelského účtu, obraťte se na místní 
pobočku společnosti Roche.

Neschválený software třetích stran Instalace jakéhokoli softwaru třetích stran neschváleného společností Roche 
Diagnostics může vést k nesprávnému chování systému.

o Instalujte pouze software třetích stran schválený společností Roche.

Nespolehlivá validace způsobená
nepovolenými změnami nastavení

validace

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

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

Nespolehlivá validace způsobená
nepovolenými změnami pravidel

validace a výpočtů

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

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

Poškození přístroje

Přerušovače a pojistky Nesprávné používání může vést k poškození systému.

o Pokud dojde k aktivaci jednoho z přerušovačů nebo vyhození pojistek, obraťte se 
před dalším použitím přístroje na zástupce servisu Roche.

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

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

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

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

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

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

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

Bezpečnostní štítky na přístroji

Bezpečnostní štítky na spotřebním
materiálu

Biologické riziko

V blízkosti tohoto štítku se používá potenciálně biologicky 
nebezpečný materiál.

Dodržujte příslušné laboratorní postupy jeho bezpečného používání.

Biologické riziko

Kontejnery Fluid Packs obsahují potenciálně biologicky nebezpečný 
materiál.

Při manipulaci s kontejnery Fluid Packs dodržujte příslušné 
laboratorní postupy jejich bezpečného používání. Používejte vhodné 
osobní ochranné prostředky, například ochranné brýle s postranními 
kryty, laboratorní plášť odolný vůči kapalině, ochranné rukavice 
a obličejový štít.
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Informace o systému

Obrázek 2-1 cobas b 123 POC system

Přístroj cobas b 123 POC system je plně automatický POCT systém určený k in vitro 
měření pH, krevních plynů (BG), elektrolytů (ISE), hematokritu (Hct), metabolitů 
(Glu, Lac), celkového hemoglobinu (tHb), derivátů hemoglobinu (O2Hb, HHb, 

COHb, MetHb), saturace kyslíkem (SO2) a novorozeneckého bilirubinu (Bili).(1)

Systém kromě toho určuje hodnoty získávané výpočtem.

Je určen k použití v prostředí POC (na místě péče o pacienta) a v laboratořích. Jako 
doplňkové funkce jsou k dispozici integrovaný modul AutoQC a oxymetrový modul.

Systém umožňuje měření níže uvedených parametrů v lidské plné krvi, dialyzačních 
roztocích a kontrolním materiálu. Jejich seznam závisí na verzi vašeho systému a na 
typu kazety Sensor Cartridge a kontejneru Fluid Pack, které používáte.

(1) Celkový bilirubin.

Verze přístroje Měřené parametry Volitelné moduly

cobas b 123 <1> POC system pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac

Tabulka 2-1 Verze přístroje
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Informace o příslušenství

Jako standardní vybavení se s přístrojem cobas b 123 POC system dodává toto 
příslušenství:

o 1 snímač čárových kódů

o 1 napájecí zdroj

o 1 USB flash disk

o 1 kotouč papíru do tiskárny

cobas b 123 <2> POC system pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac Modul AutoQC

cobas b 123 <3> POC system pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac, 

tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Oxymetrový modul

cobas b 123 <4> POC system pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac, 

tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili

AutoQC a oxymetrový 
modul

Verze přístroje Měřené parametry Volitelné moduly

Tabulka 2-1 Verze přístroje

Typ vzorku Měřené parametry

Plná krev, kontrolní materiál pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac, tHb, O2Hb, HHb, COHb, 

MetHb, SO2, Bili

Dialyzační roztok Na+, K+, Ca2+

Tabulka 2-2 Typy vzorků
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Součásti systému

Vyobrazení

Obrázek 2-2 cobas b 123 POC system

A Tiskárna (součást modulu uživatelského rozhraní) E Obrazovka (součást modulu uživatelského rozhraní)

B USB port F Modul vstupu vzorků (součást kontejneru Fluid Pack)

C Modul měřicí komůrky s kazetou Sensor Cartridge G Fluid Pack

D Modul AutoQC s kontejnerem AutoQC Pack H Přední dvířka

A

E

B

C

D

F

G

H
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Tiskárna

Obrázek 2-3 termotiskárna

Tichá tepelná tiskárna je součástí modulu uživatelského rozhraní.

Přední dvířka

Za předními dvířky se nachází modul s měřicími komůrkami s kazetou 
Sensor Cartridge, kontejner Fluid Pack s modulem vstupu vzorků a modul AutoQC 
s kontejnerem AutoQC Pack (volitelným).

Modul měřicí komůrky

Modul měřicí komůrky se nachází za předními dvířky.

q Před vyjmutím kazety Sensor Cartridge z modulu měřicí komůrky se ujistěte, že je uvnitř 
měřicí komůrky vidět zelená plocha.

Měřicí komůrka má červenou a zelenou plochu. Vidíte-li červenou plochu, nelze 
kazetu Sensor Cartridge z modulu měřicí komůrky vyjmout. Vidíte-li zelenou 
plochu, kazetu Sensor Cartridge lze vyjmout.

Tlačítko posuvu papíru na tiskárně
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Obrázek 2-4 Modul měřicí komůrky

VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení s kazetami Sensor Cartridges může vést k infekci.

Kazety Sensor Cartridges mohou obsahovat stopová množství nebezpečných kapalin. 
Nevhodné zacházení s kazetami Sensor Cartridges může vést k přímému vystavení osob 
těmto kapalinám a následnému závažnému poleptání pokožky, poškození očí a dalšímu 
závažnému ohrožení zdraví.

r Při manipulaci s kazetami Sensor Cartridges používejte vhodné osobní ochranné 
prostředky, například laboratorní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejové 
roušky a bezpečnostní obličejové štíty.

r Při manipulaci držte kazety Sensor Cartridges ve svislé poloze vstupem a výstupem 
kazety Sensor Cartridge nahoru, abyste zamezili vylití.

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

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

A Pozice při výměně (zelená barva) B Pozice při normálním provozu (červená 
barva)
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Zadní stěna

Obrázek 2-5 Zadní stěna

Tlačítko vypínače

Obrázek 2-6 Tlačítko vypínače

q Stisknutím tlačítka vypínače nedojde k odpojení přístroje od přívodu energie.

Odpojení přístroje od přívodu energie provedete odpojením zástrčky elektrického kabelu 
ze zásuvky.

A Síťový vypínač C Napájecí zdroj

B Rozhraní D Připojovací zdířka pro externí napájecí zdroj

DA

B

C

A Tlačítko vypínače

A



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 37

cobas b 123 POC system 2 Obecný popis
Součásti systému

Napájecí zdroj

Obrázek 2-7 Napájecí zdroj

Napájecí zdroj přivádí do přístroje 12 V DC (10 A).

q Napájecí zdroj používejte pouze ve vodorovné poloze.

Elektrický kabel

q Elektrický kabel musí odpovídat specifickým předpisům země, ve které je používán. 
Potřebujete-li objednat elektrický kabel, obraťte se na zástupce servisu Roche.

Elektrický kabel musí splňovat tyto minimální parametry:

Typový štítek Význam symbolů použitých na typovém štítku najdete v části Symboly používané na 
přístroji (s. 10).

Rozsah síťového napětí: 100-240 V AC (+/- 10 %)

Kmitočet: 50-60 Hz (+/- 5 %)

Požadovaný výkon: max. 120 W

Napájecí 
napětí

Typ kabelu Průřez 
kabelu

Jmenovitý 
proud

Jmenovité 
napětí

Min. 
délka

Konektor Připojení(1)

Napájecí zdroj

Další požadavky

100-125 V(2) SVT, SJT, 3 
jádra

18 AWG 15 A 125 V 2 m Lisovaný; 
povolený 
místními 
předpisy; pro 
nemocniční 
provoz

IEC320-
EN60320/C13

Povolený místními 
předpisy (např. UL. 
CSA. JET. CCC. 
atp.); vhodný 
k použití 
ve zdravotnictví

230-240 V 3 jádra, 
izolace 
z PVC

min. 

0.75 mm2 
(18 AWG)

10 A 300 V 2 m Lisovaný; 
povolený 
místními 
předpisy

IEC320- 
EN60320/C13

Povolený místními 
předpisy; označení 
HAR na zástrčce 
nebo zásuvce; 
vhodný k použití 
ve zdravotnictví

(1) IEC320-EN60320/C13: Zástrčky a zásuvkové výstupy pro domácí a podobné účely.

(2) Standardní pro USA, Kanadu a Japonsko.
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Rozhraní

Obrázek 2-8 Rozhraní

o 2 USB porty

o Snímač čárových kódů PS/2 DIN - 6p zásuvka

o 1x rozhraní RS 232 (např. externí tiskárna štítků)

o 1x otvor pro paměťovou kartu CompactFlash

o 1x 10BaseT Ethernet (RJ45)

o 2x LED: kontrolky napájení

o 2x pojistky: 5A pomalá 250 V

o Napájení: zdířka pro připojení externího napájecího zdroje

Každý obvod napájecího napětí má kontrolku „zapnutého napájení” (zelené LED 
vedle pojistek). LED jsou v obvodu zapojeny za pojistkami.

Přiřazení vodičů u rozhraní RS
232

Připojení pomocí rozhraní RS 232 lze využít k propojení s jinými zařízeními, jako 
např. externími tiskárnami štítků. Pro tato připojení je k dispozici port 9-pin 
SUBMIN D.

Obrázek 2-9 Přiřazení rozhraní RS 232

A USB porty F Svorka pro vyrovnání potenciálů

B Snímač čárových kódů G Tlačítko vypínače

C Externí tiskárna štítků (RS 232) H Stavové LED (2x) a pojistky (2x) (pojistka 5A pomalá 250V)

D Paměťová karta CompactFlash I Napájecí zdroj

E Síť: 10BaseT Ethernet (RJ45)

A B C D E F G H I

Pin 1 DCD Data carrier detected (detekován datový nosič)

Pin 2 RxD Receive data (příjem dat)

Pin 3 TxD Transmit data (přenos dat)

Pin 4 DTR Data terminal ready (datový terminál připraven)

Pin 5 GND Signálová zem

 1 2 3 4 

6 7 9 8 

5 



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 39

cobas b 123 POC system 2 Obecný popis
Součásti systému

Přiřazení vodičů u snímače
čárových kódů

Pro snímač čárových kódů se používá připojovací zásuvka PS/2 DIN-6p.

Obrázek 2-10 Přiřazení vodičů u zásuvky S/2 DIN-6p

Přiřazení vodičů u síťového
rozhraní

Standardní ethernetový konektor 10BaseT (RJ-45) pro ethernetové spojení 
čtyřžilovým nestíněným stočeným párem (UTP).

Obrázek 2-11 Přiřazení vodičů u zásuvky10BaseT-Ethernet

Přiřazení vodičů u USB portu USB je průmyslový standard používaný k připojování různých periferních zařízení.

Obrázek 2-12 Přiřazení vodičů u USB portu

Pin 6 DSR Data set ready (datová sada je připravena)

Pin 7 RTS Request to send (požadavek na vysílání)

Pin 8 CTS Clear to send (volno k odeslání)

Pin 9 RI Ring indicator (indikátor vyzvánění)

Pin 1 PC - data

Pin 2 NC

Pin 3 GND Signálová zem

Pin 4 Vcc +5 V napájení

Pin 5 PC-CLK Hodiny

Pin 6 NC

Pin 1 VCC5

Pin 2 D-

Pin 3 D+

Pin 4 GND
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Snímač čárových kódů

Obrázek 2-13 Snímač čárových kódů

Snímač čárových kódů slouží k jednoduchému ručnímu načtení kontrolního 
materiálu (čísla šarže, cílových hodnot apod.) a identifikačních údajů pacientů nebo 
uživatelů.

u Snímač čárových kódů (s. 93)

q Po úspěšném načtení čárového kódu se na horní části snímače čárového kódu se krátce 
rozsvítí LED kontrolka.

q Používá-li se pro manuální QC materiál od jiného výrobce než Roche, není dovoleno 
přeprogramování typů čárových kódů „Code 39“ a „Interleaved 2 of 5“ (bez kontrolních 
číslic). Příslušná data již nelze načíst.

Používáte-li jeden ze 2 čárových kódů s kontrolními číslicemi, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

Kvalita tisku čárových kódů Aby byla zaručena optimální výkonnost snímání čárových kódů, je nutné, aby byly 
čárové kódy vzorků vytištěny v kvalitě stupně 2.5 až 4.0 dle ISO/IEC 15416 (odpovídá 
stupni A nebo B dle normy ANSI X3.182).

Aby byla zaručena výkonnost snímání čárových kódů, řiďte se dále těmito 
doporučeními:

o Etiketa nebo list papíru s vytištěným čárovým kódem musí být hladké a bez 
záhybů.

o Vytištěný čárový kód nesmí být v průběhu procesu tisku pokroucený. Zajistěte, 
aby se k tisku používal kvalitní inkoust, páska nebo toner.

o Nepoužívejte speciální barevný inkoust a jiný než bílý papír či štítky, protože 
mohou ovlivnit funkci snímače. Vyvarujte se například použití červeného 
inkoustu nebo červeného papíru, protože světelný zdroj snímače čárových kódů 
je červený.

o Nepoužívejte k tisku materiály s lesklým nebo reflexním povrchem.

q Další informace viz referenční příručku výrobce. Referenční příručka je k dispozici na 
požádání u vašeho zástupce společnosti Roche.
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Obrazový snímač (volitelný)

Pomocí nesměrového obrazového snímače můžete skenovat do systému informace 
o pacientech a výrobcích.

u Obrazový snímač (volitelný) (s. 94)

q Další informace viz příručku obrazového snímače. Příručka je k dispozici na požádání u 
vašeho zástupce společnosti Roche.

Obrázek 2-14 Obrazový snímač
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Modul uživatelského rozhraní

Obrázek 2-15 Uživatelské rozhraní

Obrazovka Obrazovku tvoří barevný LCD displej pokrytý vrstvou citlivou na dotyk.

Na této obrazovce se objevují všechny informace (výsledky, chybová hlášení, alarmy, 
varování atd.).

UPOZORNĚNÍ Používání ostrých předmětů může poškodit obrazovku.

Použijete-li na obrazovku ostré předměty, může dojít k poškození vrstvy obrazovky citlivé 
na dotyk.

r Při navigaci v uživatelském rozhraní systému používejte pouze prst nebo dotykové pero.

A Stavová část H Oblast stavu spotřebního materiálu

B Záložka menu I Tlačítko Přihlášení

C Okno se zprávou o příští kalibraci J Tlačítko Zrušit

D Okno se zprávou o příštím měření AutoQC K Tlačítko Tisk

E Pole výběru parametrů L Tlačítko Info

F Tlačítka pro spuštění měření M Tlačítko Legenda

G Oblast alarmů a tlačítko Alarm N Tlačítko online nápovědy

A

M

N

L

K

J

I

B

C

D

E

F

G

H
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Informace o spotřebním materiálu

Sensor Cartridge

Obrázek 2-16 Sensor Cartridge

Typy kazety Sensor Cartridge

u  Typy kazety Sensor Cartridge (s. 337)

Paměťový čip Ke kazetě Sensor Cartridge je připojen paměťový čip pro ukládání a přenos dat do 
přístroje a opačně.

Na paměťovém čipu jsou uloženy tyto údaje:

A
A
A Držadlo kazety Sensor Cartridge

D Senzor BG

B Senzor ISE E Smart Memory Chip

C Senzor Glu/Lac

A B C D

E

cobas b 123 Sensor Cartridge BG, Hct(1)

(1) Až 700 testů nebo až 28 dnů.

cobas b 123 Sensor Cartridge BG, ISE, Hct (1)

cobas b 123 Sensor Cartridge BG, ISE, Hct, Glu(1)

cobas b 123 Sensor Cartridge BG, ISE, Hct, Glu, Lac(2)

(2) Až 500 testů nebo až 21 dnů.

o Číslo šarže o Datum instalace o Počet vzorků

o Datum exspirace o Senzorová 
varianta

o Doba skladování mimo přístroj
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Kazetu Sensor Cartridge držte za držadlo.

Fáze senzoru

Po vložení nové kazety Sensor Cartridge nechte kazetu 60 minut provádět činnosti 
fáze START-UP (spouštění).

Fáze START-UP Fáze START-UP začíná vložením nové kazety Sensor Cartridge do systému. Během 
fáze START-UP systém provádí činnosti sloužící k přípravě kazety Sensor Cartridge 
na její první měření.

Tyto činnosti jsou:

o Postup WET-UP: Roztok standby zvlhčuje kazetu Sensor Cartridge a při zvýšení 
teploty ji aktivuje.

o Kontrola článku: Zajišťuje, aby bylo možné udržování správných teplot modulu 
krevních plynů (BG) (37° C) a ISE/Glu/Lac (30° C).

o Doba nabíhání: Doba od konce kontroly článku do první systémové kalibrace.

o První systémová kalibrace: Během této kalibrace systém vygeneruje nové 
kalibrační údaje. Trvá déle než běžná systémová kalibrace.

Fáze RUN-IN Fáze RUN-IN („záběh“) začíná po fázi START-UP a trvá určitou dobu, vyznačenou 
na kazetě Sensor Cartridge.

Během fáze RUN-IN („záběhu“) můžete provádět měření, aniž by byla jakkoli 
ovlivněna jejich správnost nebo přesnost. Měření vzorků však trvají déle.

Stabilní fáze Stabilní fáze začíná po skončení fáze RUN-IN a končí po uplynutí doby IN-USE 
(doby provozu) kazety Sensor Cartridge.

Doba IN-USE Doba IN-USE je doba od začátku fáze RUN-IN do konce stabilní fáze.

Fáze Výkon přístroje

Fáze START-UP Žádné měřicí operace

Fáze RUN-IN Měřicí operace s delší dobou do zobrazení na displeji nebo 
dobou přechodu do režimu připravenosti

Stabilní fáze Normální provoz

Doba IN-USE Doba používání Sensor Cartridge

Tabulka 2-3 Fáze senzoru
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Senzory BG

Senzory BG (krevních plynů) měří parametry pH, PO2, PCO2 a Hct.

Obrázek 2-17 Senzor BG

Senzor PO2 Využívá Clarkova principu měření. Kyslík difunduje skrze membránu dovnitř 
senzoru na vodič tvořený soustavou zlatých drátků se záporným elektrickým 
potenciálem. Zde se kyslík redukuje, čímž se vytváří elektrický proud, který je 
úměrný množství kyslíku obsaženému ve vzorku. Toto měření je ampérometrické.

Senzor PCO2 Využívá Severinghousova principu. CO2 difunduje membránou, podobně jako 

u senzoru PO2. Změna koncentrace CO2 v senzoru ovlivňuje pH Toto měření je 

potenciometrické.

Senzor pH Senzor pH je tvořen membránou citlivou na pH. Podle hodnoty pH vzorku se na 
mezní vrstvě mezi membránou a vzorkem vytváří elektrický potenciál. Tento 
potenciál lze potenciometricky změřit druhým, referenčním senzorem, (v části 
senzorů ISE).

A Vodivý kontakt E Měřicí kontakt CO2

B Měřicí kontakt O2 F Senzor pH (BG)

C Referenční kontakt O2 G Vodivý kontakt

D Referenční kontakt CO2

E

F

C

D

A

B

G
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Senzory ISE

Senzory ISE měří hodnoty elektrolytů Na+, K+, Ca2+, a Cl-.

Obrázek 2-18 Senzor ISE

Senzory Na+, K+, Ca2+, Cl- Tyto senzory jsou tvořeny membránou citlivou na daný elektrolyt. Měření je 
potenciometrické.

Referenční senzor Referenční senzor porovnává koncentrace elektrolytů v každém vzorku pomocí 
referenčního roztoku obsahujícího vysokou koncentraci KCl.

A Senzor Cl- E Senzor Na+

B Senzor pH (ISE) F Vodivý kontakt

C Senzor Ca2+ G Referenční senzor ISE

D Senzor K+

E

F

C

D

A

B

G
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Senzory Glu/Lac

Senzory Glu/Lac měří glukózu a laktát.

Obrázek 2-19 Senzory Glu/Lac

Senzor glukózy Glukóza působením atmosférického kyslíku a enzymu glukózooxidázy oxiduje na 
glukonolakton. Vzniká přitom H2O2, který se stanoví ampérometricky pomocí 

elektrody s oxidem manganičitým / uhlíkem při 350 mV.

Senzor laktátu Laktát se pomocí enzymu laktátoxidázy oxiduje na pyruvát. Vzniká přitom H2O2, 

který se stanoví ampérometricky pomocí elektrody s oxidem manganičitým / 
uhlíkem při 350 mV.

A Senzor BSA E Referenční senzor glukózy

B Pomocná elektroda laktátu F Senzor glukózy

C Senzor laktátu G Pomocná elektroda glukózy

D Referenční senzor laktátu H Vodivý kontakt

A

C

B

F

D

G

E

H
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Fluid Pack

Obrázek 2-20 cobas b 123 Fluid Pack

Fluid Pack obsahuje:

o 7 sáčků

o 2 sáčky na odpad

o 1 referenční roztok

o 1 zvlhčovací roztok (na zvlhčování Sensor Cartridge)

o 1 pohotovostní (STDBY) roztok (pro rekalibraci a pohotovostní (standby) 
kalibraci

o Kalibrační roztok CAL 1

o Kalibrační roztok CAL 2

o Modul vstupu vzorků (plnicí otvor, jehla)

o Hadičky

o Kyveta pro oxymetrový modul (volitelné)

V základně pod kontejnerem Fluid Pack je zabudovaný vzduchový filtr, který 
reguluje teplotu modulů v systému.

A Hadičky (peristaltická pumpa) D Dokovací díly (modul s měřicí komůrkou)

B Kyveta (oxymetrový modul) E Modul vstupu vzorků

C Kontakty senzoru přítomnosti vzorku

A DB C E
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Typy kontejneru Fluid Pack K dispozici jsou různé kontejnery Fluid Packs, které je možné zvolit podle četnosti 
vašich měření.

Všechny kontejnery Fluid Packs je po 42 dnech nutné vyměnit.

u Typy kontejneru Fluid Pack (s. 337)

q Provádíte-li méně měření, než je četnost měření vašeho kontejneru Fluid Pack, nebudete 
moci provést plný počet měření předpokládaný u tohoto kontejneru Fluid Pack.

Paměťový čip Na zadní straně kontejneru Fluid Pack je připojen paměťový čip pro výměnu dat 
mezi kontejnerem Fluid Pack a přístrojem.

Obrázek 2-21 Smart Memory Chip

q Nedotýkejte se paměťového čipu.

Provozní kapaliny V kontejneru Fluid Pack se nacházejí všechny kalibrační a promývací kapaliny nutné 
k provozu přístroje a 2 sáčky na odpad. Provozní kapaliny jsou uloženy ve svařených 
sáčcích.

Ventily sáčků jsou řízeny přístrojem a uvolňují kapaliny ze sáčků, mohou být však 
také přepnuty do zablokované, resp. vzduchové polohy.

Hadičky Veškeré hadičky nutné k provozu včetně hadiček obou peristaltických pump 
a hadiček ventilů jsou integrovány v kontejneru Fluid Pack.

Ventily a peristaltické pumpy samotné jsou na zadní části kontejneru Fluid Pack.

Kontakty senzoru přítomnosti
vzorku

Kontakty senzoru přítomnosti vzorku tvoří elektrické rozhraní mezi kontejnerem 
Fluid Pack a modulem měřicí komůrky.

A Smart Memory Chip

A



Roche Diagnostics Únor 2018

50 Návod k obsluze · verze 11.0

2 Obecný popis cobas b 123 POC system
Informace o spotřebním materiálu

Obrázek 2-22 Kontakty senzoru přítomnosti vzorku

q Nedotýkejte se kontaktů senzoru přítomnosti vzorku na kontejneru Fluid Pack.

Modul vstupu vzorků Plnicí otvor nasává vzorky ze stříkaček, Roche MICROSAMPLER PROTECTu, 
kapilár a ampulového adaptéru.

Obrázek 2-23 Modul vstupu vzorků

A Kontakty senzoru přítomnosti vzorku na 
kontejneru Fluid Pack

B Kontakty senzoru přítomnosti vzorku uvnitř 
měřicí komůrky modulu

A

B

A Modul vstupu vzorků B Plnicí otvor (poloha pro kapiláru) C Plnicí otvor (poloha pro stříkačku)

B

C
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Kyveta

Obrázek 2-24 Kyveta

Kyveta se připojuje k oxymetrovému modulu.

q Nedotýkejte se kyvety na kontejneru Fluid Pack.

cobas b 123 AutoQC Pack (volitelný)

Obrázek 2-25 cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL:

K zajištění pravidelné automatické kontroly kvality měření jsou pro přistroj 
cobas b 123 POC system k dispozici moduly AutoQC.

Výhodou tohoto systému je, že kapalina kontroly je odebírána jehlou na vzorky 
přímo z ampule. Postup měření QC je z hlediska transportu vzorků a manipulace 
s nimi stejný jako postup měření vzorků. Při měření kontrolního materiálu tedy není 
nutné žádné zvláštní zacházení se vzorky.

Tento modul je obsažen ve verzích cobas b 123 <2> POC system 
a cobas b 123 <4> POC system.

A Kontakty senzoru přítomnosti vzorku B Kyveta

A

B
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Kontejnery AutoQC Packs se nacházejí uvnitř modulů AutoQC a obsahují 24 
skleněných ampulí v otočném karuselu. Tyto ampule jsou naplněny kontrolním 
materiálem (materiálem QC) 3 různých úrovní.

Typy kontejneru AutoQC Pack V současné době jsou dostupné tyto verze kontejneru cobas b 123 AutoQC Pack:

u Kontrolní materiál (s. 338)

Paměťový čip

Obrázek 2-26 cobas b 123 AutoQC Pack

POZOR

Obrácení kontejneru AutoQC Pack může vést k vylití kapaliny.

Opětná instalace kontejneru AutoQC Pack, který byl obrácen, může vést k vylití materiálu 
AutoQC.

Kromě toho mohou skleněné střepy z rozbitých ampulí kontrolního materiálu narušit 
fungování modulu AutoQC.

r Hodláte-li znovu nainstalovat použitý AutoQC Pack, udržujte jej v době, kdy je mimo 
přístroj, ve svislé poloze.

r Vylitou kapalinu z kontejneru AutoQC Pack ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Na zadní straně kontejneru AutoQC Pack je připojen paměťový čip pro výměnu dat 
mezi kontejnerem AutoQC Pack a přístrojem.

q Nedotýkejte se paměťového čipu.

cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL: Úroveň 1–3 pro vysoké, normální a nízké 
hodnoty

A Paměťový čip na kontejneru cobas b 123 AutoQC Pack

A
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Údaje o výkonu

Měřené parametry

Preciznost měření (režim vzorků: normální)

„?Opakovatelnost (SR)“ a „mezilehlá přesnost (SI)“ byly určeny z vyšetření 2 sérií 

denně se 2 duplikáty v každé sérii, prováděných po dobu 20 dnů na přístroji 
cobas b 123 POC system.

Průměrná hodnota je naměřená hodnota odpovídajícího parametru, který 
charakterizují nebo u něj byly stanoveny SR a SI.

Parametr Specifikované typy vzorku Specifikovaná rozmezí

PO2 B/Q/C 10–700 mmHg

PCO2 B/Q/C 10–150 mmHg

pH B/Q/C 6.5–8.0

Na+ B/Q/C

DS

100–200 mmol/L

120–155 mmol/L

K+ B/Q/C

DS

1.0–15 mmol/L

1.0–6.0 mmol/L

Cl- B/Q/C 70–150 mmol/L

Ca2+ B/Q/C

DS

0.1–2.5 mmol/L

0.9–1.85 mmol/L

0.4008–10.02 mg/dL

3.6072–7.42 mg/dL

Hct B/Q 10–75 %

Glu B/Q/C 1.0–30 mmol/L 18.016–540.48 mg/dL

Lac B/Q/C 1.0–20 mmol/L 9.0080–180.16 mg/dL

tHb (COOX) B/Q 4–25 g/dL

SO2 (COOX) B/Q 30–100 %

HHb (COOX) B/Q 0–70 %

COHb (COOX) B/Q 0–70 %

O2Hb (COOX) B/Q 30–100 %

MetHb (COOX) B/Q 0–70 %

Bilirubin (novorozenecký) (COOX) B/Q 3–50 mg/dL 51.3–855 μmol/L

Baro 530–800 mmHg

Tabulka 3-1 Měřené parametry

B Plná krev

DS Dialyzační roztok

Q Vodné kontrolní roztoky(1)

(1) S přibližně fyziologickou iontovou matricí a pufrovací kapacitou.

C Vodný roztok
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Údaje o výkonu

Tonometricky upravená plná krev Plná krev byla tonometricky upravena při 37°C pomocí vysoce přesných směsí plynů.

Upravená plná krev Předpokládané hodnoty upravené plné krve jsou založeny na referenčních metodách.

pH

Jednotka: [jednotky pH]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

PO2

Jednotka: [mmHg]

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, 20 různých probandů, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 7.237 0.0029 0.04 0.0033 0.04

Vzorek 2 7.441 0.0029 0.03 0.0032 0.04

Vzorek 3 7.568 0.0054 0.07 0.0050 0.06

Tabulka 3-2 Materiál pro pH

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 7.149 0.0026 0.04 0.0059 0.08

Úroveň 2 7.393 0.0016 0.02 0.0043 0.06

Úroveň 3 7.543 0.0016 0.02 0.0044 0.06

Tabulka 3-3 Materiál pro pH

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 4 6.883 0.0017 0.02 0.0083 0.12

Úroveň 5 7.731 0.0015 0.02 0.0061 0.08

Tabulka 3-4 Materiál pro pH

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 145.4 0.7404 0.51 3.2402 2.23

Vzorek 2 40.5 0.6888 1.70 2.4680 6.09

Vzorek 3 352.2 2.0866 0.59 8.7645 2.49

Tabulka 3-5 Materiál pro PO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 58.5 1.0476 1.79 1.7558 3.00

Úroveň 2 98.7 1.6680 1.69 3.5239 3.57

Úroveň 3 147.6 1.1515 0.78 4.6708 3.17

Tabulka 3-6 Materiál pro PO2
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Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

PCO2

Jednotka: [mmHg]

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, 20 různých probandů, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Na+

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 4 28.9 1.8232 6.32 2.3972 8.31

Úroveň 5 448.5 5.6049 1.25 16.8744 3.76

Tabulka 3-7 Materiál pro PO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 23.5 0.1174 0.50 0.5186 2.21

Vzorek 2 72.7 0.3728 0.51 2.3130 3.18

Vzorek 3 128.6 1.7942 1.39 3.3567 2.61

Tabulka 3-8 Materiál pro PCO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 64.2 0.4441 0.69 1.0526 1.64

Úroveň 2 41.9 0.2699 0.64 0.6055 1.44

Úroveň 3 25.7 0.0935 0.36 0.4348 1.69

Tabulka 3-9 Materiál pro PCO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 4 123.5 0.7458 0.60 3.3313 2.70

Úroveň 5 19.2 0.1436 0.75 0.4081 2.12

Tabulka 3-10 Materiál pro PCO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 117.7 0.2845 0.24 0.5352 0.45

Vzorek 2 138.6 0.2709 0.19 0.4388 0.31

Vzorek 3 156.2 0.5890 0.37 0.5361 0.34

Tabulka 3-11 Materiál pro Na+



Roche Diagnostics Únor 2018

60 Návod k obsluze · verze 11.0

3 Technické údaje cobas b 123 POC system
Údaje o výkonu

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Materiál: plazma, n=80

Materiál: připravený dialyzační roztok, n=80

K+

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 117.4 0.3946 0.34 0.5152 0.44

Úroveň 2 141.0 0.1519 0.11 0.4866 0.35

Úroveň 3 153.7 0.4462 0.29 0.8063 0.52

Tabulka 3-12 Materiál pro Na+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 4 113.2 0.1765 0.16 0.7363 0.65

Úroveň 5 177.5 0.2032 0.11 1.2176 0.69

Tabulka 3-13 Materiál pro Na+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Normální 
úroveň

140.7 0.6789 0.48 1.8788 1.34

Vysoká úroveň 160.9 0.2104 0.13 0.9028 0.56

Tabulka 3-14 Materiál pro Na+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 122.5 0.3801 0.31 0.5162 0.42

Úroveň 2 139.1 0.3207 0.23 0.4397 0.32

Úroveň 3 150.5 0.2882 0.19 0.4577 0.30

Tabulka 3-15 Materiál pro Na+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 3.05 0.0221 0.72 0.0228 0.74

Vzorek 2 5.00 0.0148 0.29 0.0198 0.39

Vzorek 3 6.10 0.0198 0.32 0.0238 0.39

Tabulka 3-16 Materiál pro K+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 2.98 0.0110 0.37 0.0170 0.57

Úroveň 2 4.72 0.0070 0.15 0.0174 0.37

Úroveň 3 7.01 0.0225 0.32 0.0515 0.74

Tabulka 3-17 Materiál pro K+
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Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Materiál: plazma, n=80

Materiál: připravený dialyzační roztok, n=80

Cl-

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 4 9.25 0.0152 0.16 0.1166 1.26

Úroveň 5 2.02 0.0060 0.30 0.0292 1.44

Tabulka 3-18 Materiál pro K+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Normální 
úroveň

3.67 0.0161 0.44 0.0476 1.30

Vysoká úroveň 6.45 0.0104 0.16 0.1259 1.95

Tabulka 3-19 Materiál pro K+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 1.28 0.0086 0.67 0.0239 1.87

Úroveň 2 3.97 0.0061 0.15 0.0131 0.33

Úroveň 3 5.76 0.0053 0.09 0.0157 0.27

Tabulka 3-20 Materiál pro K+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 78.2 0.3529 0.45 0.6415 0.82

Vzorek 2 101.4 0.3478 0.34 0.4932 0.48

Vzorek 3 126.6 0.7057 0.55 0.7989 0.63

Tabulka 3-21 Materiál pro Cl-

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 81.5 0.5086 0.62 1.3698 1.68

Úroveň 2 99.5 0.2633 0.26 1.0743 1.08

Úroveň 3 115.6 0.3831 0.33 1.0635 0.92

Tabulka 3-22 Materiál pro Cl-

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 4 89.4 0.0815 0.09 0.4791 0.54

Úroveň 5 133.5 0.3652 0.27 1.9308 1.45

Tabulka 3-23 Materiál pro Cl-
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Materiál: plazma, n=80

Ca2+

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Materiál: plazma, n=80

Materiál: připravený dialyzační roztok, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Normální 
úroveň

105.0 0.3959 0.38 1.5632 1.49

Vysoká úroveň 125.6 0.2029 0.16 1.1795 0.94

Tabulka 3-24 Materiál pro Cl-

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 0.72 0.01 1.07 0.01 1.85

Vzorek 2 1.18 0.01 0.79 0.02 1.79

Vzorek 3 1.40 0.02 1.25 0.02 1.25

Tabulka 3-25 Materiál pro Ca2+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 1.709 0.0105 0.61 0.0132 0.77

Úroveň 2 1.219 0.0029 0.24 0.0045 0.37

Úroveň 3 0.661 0.0049 0.74 0.0061 0.92

Tabulka 3-26 Materiál pro Ca2+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 4 2.157 0.0053 0.25 0.0168 0.78

Úroveň 5 0.400 0.0025 0.63 0.0076 1.89

Tabulka 3-27 Materiál pro Ca2+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Normální 
úroveň

1.079 0.0129 1.20 0.0389 3.61

Vysoká úroveň 1.026 0.0066 0.64 0.0088 0.86

Tabulka 3-28 Materiál pro Ca2+

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 1.831 0.0126 0.69 0.0189 1.03

Úroveň 2 1.338 0.0066 0.49 0.0100 0.75

Úroveň 3 0.953 0.0036 0.38 0.0062 0.65

Tabulka 3-29 Materiál pro Ca2+
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Hct

Jednotka: [%]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Lac

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 22.1 0.2461 1.11 0.3649 1.65

Vzorek 2 38.5 0.1597 0.41 0.4427 1.14

Vzorek 3 62.3 0.2370 0.38 0.5559 0.89

Tabulka 3-30 Materiál pro hematokrit

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 58.9 0.1416 0.24 0.4716 0.80

Úroveň 2 40.9 0.0874 0.21 0.4306 1.05

Úroveň 3 32.5 0.0732 0.22 0.3460 1.06

Tabulka 3-31 Materiál pro hematokrit

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 19.0 0.0731 0.38 0.2233 1.18

Úroveň 6 63.6 0.0573 0.09 0.4745 0.75

Tabulka 3-32 Materiál pro hematokrit

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 0.90 0.01 1.18 0.07 8.11

Vzorek 2 1.40 0.01 0.69 0.10 7.10

Vzorek 3 3.60 0.06 1.56 0.20 5.55

Tabulka 3-33 Materiál pro Lac

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 10.7 0.0399 0.37 0.2491 2.34

Úroveň 2 3.2 0.0076 0.24 0.0647 2.03

Úroveň 3 1.7 0.0056 0.32 0.0464 2.65

Tabulka 3-34 Materiál pro Lac
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Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Materiál: plazma, n=80

Glu

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Materiál: vodný roztok se zvýšenou hodnotou glukózy, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 6.3 0.0653 1.04 0.1489 2.37

Úroveň 6 14.2 0.1022 0.72 0.4257 3.00

Tabulka 3-35 Materiál pro Lac

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Normální 
úroveň

5.6 0.0894 1.61 0.1525 2.75

Vysoká úroveň 5.3 0.0462 0.87 0.2002 3.75

Tabulka 3-36 Materiál pro Lac

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 2.60 0.06 2.28 0.16 6.11

Vzorek 2 5.00 0.06 1.27 0.25 4.91

Vzorek 3 27.10 0.15 0.56 1.42 5.24

Tabulka 3-37 Materiál pro Glu

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 6.1 0.0361 0.59 0.1015 1.67

Úroveň 2 2.6 0.0221 0.85 0.0584 2.23

Úroveň 3 25.0 0.0930 0.37 0.5734 2.29

Tabulka 3-38 Materiál pro Glu

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 2.5 0.0229 0.91 0.0886 3.55

Úroveň 6 25.5 0.1963 0.77 0.7065 2.77

Tabulka 3-39 Materiál pro Glu

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 28.1 0.3642 1.30 0.8414 3.00

Tabulka 3-40 Materiál pro Glu
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Materiál: plazma, n=80

tHb

Jednotka: [g/dL]

Materiál: upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

SO2

Jednotka: [%]

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=40

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Normální 
úroveň

4.1 0.0623 1.52 0.1431 3.48

Vysoká úroveň 28.6 0.1678 0.59 0.8775 3.07

Tabulka 3-41 Materiál pro Glu

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 6.5 0.1058 1.62 0.0938 1.44

Vzorek 2 12.9 0.0874 0.67 0.1298 1.00

Vzorek 3 20.7 0.0703 0.33 0.1402 0.67

Tabulka 3-42 Materiál pro celkový hemoglobin, tHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 7.1 0.0469 0.66 0.1624 2.29

Úroveň 2 11.5 0.0830 0.72 0.1281 1.12

Úroveň 3 19.6 0.1613 0.82 0.2362 1.21

Tabulka 3-43 Materiál pro celkový hemoglobin, tHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 6.1 0.0368 0.60 0.1303 2.12

Úroveň 6 21.7 0.1368 0.63 0.2309 1.06

Tabulka 3-44 Materiál pro celkový hemoglobin, tHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 82.6 1.2561 1.52 1.1740 1.42

Vzorek 2 96.8 0.4976 0.51 0.6130 0.63

Vzorek 3 99.7 0.1190 0.11 0.1639 0.16

Tabulka 3-45 Materiál pro SO2
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Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

O2Hb

Jednotka: [%]

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

COHb

Jednotka: [%]

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 73.4 0.0937 0.13 0.2069 0.28

Úroveň 2 90.3 0.2058 0.23 0.2343 0.26

Úroveň 3 97.1 0.1434 0.15 0.1490 0.15

Tabulka 3-46 Materiál pro SO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 68.2 0.1057 0.16 0.1868 0.27

Úroveň 6 98.0 0.1434 0.15 0.1370 0.14

Tabulka 3-47 Materiál pro SO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 80.6 1.2296 1.52 1.1741 1.45

Vzorek 2 94.5 0.5108 0.54 0.6363 0.67

Vzorek 3 97.4 0.1342 0.13 0.2651 0.27

Tabulka 3-48 Materiál pro O2Hb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 48.3 0.1188 0.25 0.2616 0.54

Úroveň 2 75.8 0.4170 0.55 0.4746 0.63

Úroveň 3 92.0 0.3703 0.40 0.3849 0.42

Tabulka 3-49 Materiál pro O2Hb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 42.1 0.1177 0.28 0.2080 0.49

Úroveň 6 94.3 0.3817 0.40 0.3647 0.39

Tabulka 3-50 Materiál pro O2Hb
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Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

MetHb

Jednotka: [%]

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 2.0 0.0946 4.73 0.2316 11.58

Vzorek 2 5.4 0.0688 1.27 0.2238 4.14

Vzorek 3 13.4 0.0894 0.66 0.1997 1.49

Tabulka 3-51 Materiál pro COHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 22.4 0.0530 0.24 0.1164 0.52

Úroveň 2 10.4 0.1860 1.78 0.2115 2.03

Úroveň 3 3.5 0.1633 4.63 0.1699 4.82

Tabulka 3-52 Materiál pro COHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 25.1 0.0525 0.21 0.0926 0.37

Úroveň 6 2.5 0.1685 6.65 0.1611 6.36

Tabulka 3-53 Materiál pro COHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 1.3 0.0672 5.16 0.0975 7.50

Vzorek 2 5.8 0.1125 1.93 0.1106 1.90

Vzorek 3 30.7 0.3221 1.04 0.3181 1.03

Tabulka 3-54 Materiál pro MetHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 11.7 0.0242 0.21 0.0537 0.46

Úroveň 2 5.7 0.0849 1.49 0.0968 1.70

Úroveň 3 2.0 0.0783 3.98 0.0812 4.13

Tabulka 3-55 Materiál pro MetHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 13.1 0.0240 0.18 0.0426 0.33

Úroveň 6 1.4 0.0804 5.67 0.0768 5.41

Tabulka 3-56 Materiál pro MetHb
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HHb

Jednotka: [%]

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=40

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Bili

Jednotka: [mg/dL]

Materiál: cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL, n=80

Materiál: cobas b 123 AutoCVC Pack, n=80

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 5.2 0.1828 3.51 0.3268 6.28

Vzorek 2 9.5 0.2190 2.31 0.3718 3.91

Vzorek 3 17.0 1.2248 7.20 1.1417 6.71

Tabulka 3-57 Materiál pro HHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 17.6 0.0414 0.24 0.0909 0.52

Úroveň 2 8.2 0.1451 1.78 0.1651 2.02

Úroveň 3 2.7 0.1279 4.73 0.1329 4.92

Tabulka 3-58 Materiál pro HHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 19.7 0.0410 0.21 0.0723 0.37

Úroveň 6 1.9 0.1319 6.88 0.1260 6.58

Tabulka 3-59 Materiál pro HHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 1 5.8 0.0247 0.43 0.1176 2.03

Úroveň 2 11.7 0.0988 0.84 0.1532 1.31

Úroveň 3 20.2 0.2123 1.05 0.2663 1.32

Tabulka 3-60 Materiál pro bilirubin

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Úroveň 5 4.7 0.0183 0.39 0.0915 1.96

Úroveň 6 22.2 0.1650 0.74 0.2292 1.03

Tabulka 3-61 Materiál pro bilirubin
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Materiál: upravená plná krev obsahující bilirubin, n=40

Preciznost měření (režim vzorků: mikrovzorky)

„Opakovatelnost (SR)“a „Mezilehlá přesnost (SI)“ byly určeny pomocí 

cobas b 123 POC system na základě měření prováděných po dobu 10 dnů.

Průměrná hodnota je naměřená hodnota odpovídajícího parametru, který 
charakterizují nebo u něj byly stanoveny SR a SI.

Tonometricky upravená plná krev Plná krev byla tonometricky upravena při 37°C pomocí vysoce přesných směsí plynů.

Upravená plná krev Předpokládané hodnoty upravené plné krve jsou založeny na referenčních metodách.

Upravená plná krev s bilirubinem Předpokládané hodnoty upravené plné krve s bilirubinem jsou vysledovatelné dle 
NIST na základě gravimetrických nebo referenčních metod.

pH

Jednotka: [jednotky pH]

Skupina parametrů: jen BG

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

PO2

Jednotka: [mmHg]

Skupina parametrů: jen BG

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 5.3 0.113 2.12 0.245 4.60

Vzorek 2 14.74 0.132 0.90 0.255 1.73

Vzorek 3 23.20 0.111 0.48 0.389 1.68

Tabulka 3-62 Materiál pro bilirubin

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 7.143 0.0049 0.07 0.0087 0.12

Vzorek 2 7.433 0.0031 0.04 0.0061 0.08

Vzorek 3 7.702 0.0077 0.10 0.0085 0.11

Tabulka 3-63 Materiál pro pH

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 7.146 0.0060 0.08 0.0079 0.11

Vzorek 2 7.426 0.0044 0.06 0.0066 0.09

Vzorek 3 7.694 0.0051 0.07 0.0060 0.08

Tabulka 3-64 Materiál pro pH
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Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

PCO2

Jednotka: [mmHg]

Skupina parametrů: jen BG

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

Hct

Jednotka: [%]

Skupina parametrů: jen BG

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 140.5 0.7496 0.53 2.9134 2.10

Vzorek 2 45.7 0.5529 1.21 3.0277 6.62

Vzorek 3 327.8 2.2800 0.70 8.8025 2.69

Tabulka 3-65 Materiál pro PO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 140.8 1.0871 0.77 3.4533 2.45

Vzorek 2 45.8 0.6555 1.43 3.4589 7.54

Vzorek 3 332.5 3.7003 1.11 10.0589 3.03

Tabulka 3-66 Materiál pro PO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 68.4 0.4721 0.69 1.0934 1.60

Vzorek 2 122.7 1.4066 1.15 2.4542 2.00

Vzorek 3 24.3 0.1840 0.76 0.5821 2.40

Tabulka 3-67 Materiál pro PCO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 69.3 0.7461 1.08 1.0505 1.52

Vzorek 2 126.3 1.8925 1.50 2.7580 2.18

Vzorek 3 24.3 0.2841 1.17 0.6432 2.65

Tabulka 3-68 Materiál pro PCO2
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Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

tHb

Jednotka: [g/dL]

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: jen COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

SO2

Jednotka: [%]

Skupina parametrů: BG a COOX

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 22.9 1.3787 6.01 1.5121 6.59

Vzorek 2 47.9 0.5614 1.17 0.6163 1.29

Vzorek 3 66.3 0.8662 1.31 1.1438 1.73

Tabulka 3-69 Materiál pro hematokrit

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 22.7 0.5613 2.48 0.6156 2.72

Vzorek 2 48.3 1.5060 3.12 1.5797 3.27

Vzorek 3 67.1 1.1035 1.64 1.6227 2.42

Tabulka 3-70 Materiál pro hematokrit

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 7.1 0.0639 0.90 0.1016 1.43

Vzorek 2 16.2 0.1978 1.22 0.3517 2.17

Vzorek 3 19.9 0.3303 1.66 0.2962 1.49

Tabulka 3-71 Materiál pro celkový hemoglobin, tHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 7.0 0.1643 2.36 0.1584 2.27

Vzorek 2 16.4 0.1985 1.21 0.3125 1.91

Vzorek 3 20.3 0.1113 0.55 0.2787 1.37

Tabulka 3-72 Materiál pro celkový hemoglobin, tHb
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Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: jen COOX

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

O2Hb

Jednotka: [%]

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: jen COOX

Materiál: tonometricky upravená lidská plná krev, n=20

COHb

Jednotka: [%]

Skupina parametrů: BG a COOX

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 81.5 0.9869 1.21 1.1530 1.42

Vzorek 2 96.3 0.6119 0.64 0.6813 0.71

Vzorek 3 99.8 0.0725 0.07 0.1437 0.14

Tabulka 3-73 Materiál pro SO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 82.5 0.7237 0.88 0.9243 1.12

Vzorek 2 96.7 0.3895 0.40 0.5919 0.61

Vzorek 3 99.7 0.1283 0.13 0.1902 0.19

Tabulka 3-74 Materiál pro SO2

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 79.8 0.9521 1.19 1.1771 1.48

Vzorek 2 94.3 0.5132 0.54 0.6293 0.67

Vzorek 3 97.8 0.0734 0.08 0.2777 0.28

Tabulka 3-75 Materiál pro O2Hb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 80.8 0.7441 0.92 0.9247 1.15

Vzorek 2 94.7 0.3349 0.35 0.6138 0.65

Vzorek 3 97.8 0.1145 0.12 0.2440 0.25

Tabulka 3-76 Materiál pro O2Hb
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Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: jen COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

MetHb

Jednotka: [%]

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: jen COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

HHb

Jednotka: [%]

Skupina parametrů: BG a COOX

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 1.4 0.0676 4.78 0.1780 12.58

Vzorek 2 4.0 0.1092 2.70 0.1915 4.73

Vzorek 3 13.9 0.0823 0.59 0.1766 1.27

Tabulka 3-77 Materiál pro COHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 1.4 0.0613 4.34 0.1824 12.91

Vzorek 2 4.0 0.0677 1.67 0.1893 4.67

Vzorek 3 13.9 0.0655 0.47 0.1577 1.14

Tabulka 3-78 Materiál pro COHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 0.9 0.1104 12.94 0.1329 15.59

Vzorek 2 5.3 0.0851 1.61 0.1105 2.09

Vzorek 3 36.4 0.9648 2.65 0.7701 2.12

Tabulka 3-79 Materiál pro MetHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 0.9 0.1470 17.10 0.1653 19.22

Vzorek 2 4.4 0.1368 3.12 0.1554 3.54

Vzorek 3 38.5 0.7735 2.01 0.5996 1.56

Tabulka 3-80 Materiál pro MetHb
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Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

Skupina parametrů: jen COOX

Materiál: upravená lidská plná krev, n=20

Bili

Jednotka: [mg/dL]

Skupina parametrů: BG a COOX

Materiál: upravená plná krev obsahující bilirubin, n=20

Skupina parametrů: jen COOX

Materiál: upravená plná krev obsahující bilirubin, n=20

Linearita (normální vzorek)

Tonometricky upravená plná krev Plná krev byla tonometricky upravena při 37°C pomocí vysoce přesných směsí plynů.

Upravená plná krev Předpokládané hodnoty upravené plné krve jsou založeny na referenčních metodách.

Upravená plná krev s bilirubinem Předpokládané hodnoty upravené plné krve s bilirubinem jsou vysledovatelné dle 
NIST na základě gravimetrických nebo referenčních metod.

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 0.2 0.0712 34.88 0.1407 68.96

Vzorek 2 3.6 0.6032 16.55 0.6698 18.38

Vzorek 3 18.2 0.9752 5.37 1.1243 6.19

Tabulka 3-81 Materiál pro HHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 0.3 0.1258 48.71 0.1866 72.29

Vzorek 2 3.2 0.4958 12.03 0.5058 18.17

Vzorek 3 17.1 0.7014 4.11 0.9031 5.29

Tabulka 3-82 Materiál pro HHb

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 5.2 0.3588 6.93 0.6710 12.95

Vzorek 2 9.8 0.6240 6.38 0.8738 8.93

Vzorek 3 14.7 0.4676 3.18 0.8140 5.53

Tabulka 3-83 Materiál pro bilirubin

Průměr SR (VK%) SI (VK%)

Vzorek 1 5.2 0.1721 3.31 0.6081 11.71

Vzorek 2 9.7 0.2864 2.94 0.6832 7.03

Vzorek 3 13.7 0.3169 2.31 0.4290 3.12

Tabulka 3-84 Materiál pro bilirubin
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Připravený dialyzační roztok Předpokládané hodnoty připraveného dialyzačního roztoku jsou založeny na 
referenčních metodách.

Materiál: tonometricky upravená plná krev

Počet přístrojů: 4 cobas b 123 <4> POC systems

Materiál: upravená plná krev

Počet přístrojů: 4 cobas b 123 <4> POC systems

Materiál: upravená lidská plná krev s bilirubinem

Počet přístrojů: 4 cobas b 123 <4> POC systems

Parametr Jednotka Koeficient (Pearson) Rozmezí n

PCO2 [mmHg] 0.9990 10.27–172.81 197

PO2 [mmHg] 0.9966 8.90–604.68 200

Tabulka 3-85 Materiál: tonometricky upravená plná krev

Parametr Jednotka Koeficient (Pearson) Rozmezí n

pH [---] 0.9996 6.499–8.319 40

Na+ [mmol/L] 0.9993 88.16–212.3 36

K+ [mmol/L] 0.9989 0.752–16.61 34

Cl- [mmol/L] 0.9990 58.5–167.4 36

Ca2+ [mmol/L] 0.985 0.756–12.84 36

Lac [mmol/L] 0.9969 4.1–214.3 36

Glu [mmol/L] 0.9942 11.1–543.4 36

Hct [%] 0.9934 8.3–81.0 66

tHb [g/dL] 0.9972 3.132–27.01 194

SO2 [%] 0.9990 31.8–99.6 80

O2Hb [%] 0.9991 3.2–98.1 615

COHb [%] 0.9999 1.0–78.9 167

MetHb [%] 1.0000 0.6–79.2 295

HHb [%] 0.9989 0.0–95.0 615

Tabulka 3-86 Materiál: upravená plná krev

Parametr Jednotka Koeficient (Pearson) Rozmezí n

Bili [mg/dL] 0.998 3.08–48.3 80

Tabulka 3-87 Materiál: upravená lidská plná krev s bilirubinem
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Materiál: upravený dialyzační roztok

Počet přístrojů: 3 cobas b 123 <4> POC systems

Linearita (mikrovzorek)

Tonometricky upravená plná krev Plná krev byla tonometricky upravena při 37°C pomocí vysoce přesných směsí plynů.

Upravená plná krev Předpokládané hodnoty upravené plné krve jsou založeny na referenčních metodách.

Upravená plná krev s bilirubinem Předpokládané hodnoty bilirubinu v lidské plné krvi jsou vysledovatelné dle NIST 
na základě gravimetrických nebo referenčních metod.

Materiál: tonometricky upravená plná krev

Počet přístrojů: 8 cobas b 123 POC systems

Materiál: upravená plná krev

Počet přístrojů: 8 cobas b 123 POC systems

Materiál: upravená lidská plná krev s bilirubinem

Počet přístrojů: 8 cobas b 123 POC systems

Parametr Jednotka Koeficient (Pearson) Rozmezí n

Na+ [mmol/L] 0.9998 108.3–169.1 42

K+ [mmol/L] 0.9996 0.62–7.01 42

Ca2+ [mmol/L] 0.9998 0.764–1.971 42

Tabulka 3-88 Materiál: upravený dialyzační roztok

Parametr Jednotka Koeficient (Pearson) Rozmezí n

PCO2 [mmHg] 1.000 3.6–183.3 127

PO2 [mmHg] 1.000 0–659.5 144

Tabulka 3-89 Materiál: tonometricky upravená plná krev

Parametr Jednotka Koeficient (Pearson) Rozmezí n

pH [---] 1.000 6.34–8.12 70

Hct [%] 1.000 11.7–81.7 198

tHb [g/dL] 1.000 3–29 580

SO2 [%] 1.000 29–100 404

O2Hb [%] 1.000 28.4–98.0 403

COHb [%] 1.000 5.7–79.7 438

MetHb [%] 1.000 4.3–80.9 449

HHb [%] 1.000 0–69.57 403

Tabulka 3-90 Materiál: upravená plná krev

Parametr Jednotka Koeficient (Pearson) Rozmezí n

Bili [mg/dL] 1.000 3.4–47.9 566

Tabulka 3-91 Materiál: upravená lidská plná krev s bilirubinem
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Korelace s jinými metodami

pH

Jednotka: [jednotky pH]

Materiál: plná krev

PO2

Jednotka: [mmHg]

Materiál: plná krev

PCO2

Jednotka: [mmHg]

Materiál: plná krev

tHb (cobas b 123 POC system s modulem COOX)

Jednotka: [g/dL]

Materiál: plná krev

O2Hb (cobas b 123 POC system s modulem COOX)

Jednotka: [%]

Materiál: plná krev

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 691 0.009 0.99 0.08 0.99

Tabulka 3-92 pH

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 677 --- 0.97 -0.76 1.00

Tabulka 3-93 PO2

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 687 -0.2 0.95 1.85 0.99

Tabulka 3-94 PCO2

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 682 -0.3 0.95 0.25 0.98

Tabulka 3-95 tHb

(1) Absolutní odchylka od mediánu.
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HHb (cobas b 123 POC system s modulem COOX)

Jednotka: [%]

Materiál: plná krev

MetHb (cobas b 123 POC system s modulem COOX)

Jednotka: [%]

Materiál: plná krev

COHb (cobas b 123 POC system s modulem COOX)

Jednotka: [%]

Materiál: plná krev

Bili

Jednotka: [mg/dL]

Materiál: plná krev (novorozenecká)

SO2 (cobas b 123 POC system s modulem COOX)

Jednotka: [%]

Materiál: plná krev

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 666 0.5 1.01 -0.17 1.00

Tabulka 3-96 O2Hb

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 668 -0.6 1.01 -0.72 1.00

Tabulka 3-97 HHb

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 682 0.1 1.00 0.10 0.67

Tabulka 3-98 MetHb

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 682 0.0 1.00 0.00 0.97

Tabulka 3-99 COHb

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 162 0.02 1.0 -0.15 0.994

Tabulka 3-100 Bili

(1) Absolutní odchylka od mediánu.
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Hct

Jednotka: [%]

Materiál: plná krev

Na+

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: plná krev

Materiál: upravený dialyzační roztok

K+

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: plná krev

Materiál: upravený dialyzační roztok

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 484 0.431 0.9861 1.5720 0.9992

Tabulka 3-101 SO2

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 691 -0.1 0.95 1.62 0.99

Tabulka 3-102 Hct

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 691 0.02 1.03 -4.57 0.94

Tabulka 3-103 Na+

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 229 1.43 0.97 6.65 0.98

Tabulka 3-104 Na+

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 682 -0.03 0.96 0.15 0.99

Tabulka 3-105 K+

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 230 0.00 1.00 0.01 1.00

Tabulka 3-106 K+

(1) Absolutní odchylka od mediánu.
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Ca2+

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: plná krev

Materiál: upravený dialyzační roztok

Cl-

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: plná krev

Glu

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: plná krev

Lac

Jednotka: [mmol/L]

Materiál: plná krev

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 689 -0.010 0.95 0.05 0.94

Tabulka 3-107 Ca2+

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 227 2.93 1.03 -0.01 0.99

Tabulka 3-108 Ca2+

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas b 221 system 657 1.2 1.15 -14.91 0.98

Tabulka 3-109 Cl-

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas® 6000 686 -2.4 0.98 -0.04 0.98

Tabulka 3-110 Glu

(1) Absolutní odchylka od mediánu.

Srovnávací přístroj Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

cobas® 6000 590 --- 1.00 0.06 0.99

Tabulka 3-111 Lac

(1) Absolutní odchylka od mediánu.
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Porovnání mikrovzorků s normálními vzorky

Pravdivost hodnot naměřených v režimu „mikrovzorek – jen BG (40 μL)“ a 
„mikrovzorek – BG s COOX (55 μL)“ byla potvrzena porovnáním s hodnotami 
naměřenými v režimu normálního objemu vzorku (150 μL).

Počet přístrojů: 8 cobas b 123 POC systems

Materiál: plná krev

Parametr Jednotka Počet vzorků [n] Bias(1) Směrnice [b] Úsek [a] Pearsonův kor. koef. [r]

pH [jednotky pH] 149 0.00 0.9932 0.0506 0.9996

PO2 [mmHg] 205 0.564 0.994 1.0251 0.9995

PCO2 [mmHg] 133 0.09 0.9646 1.4684 0.9989

Hct [%] 370 -0.026 1.0034 -0.1195 0.9988

tHb [g/dL] 244 -0.044 1.033 -0.4168 0.9998

O2Hb [%] 403 0.571 0.9806 2.1444 0.9993

HHb [%] 403 -0.558 0.9799 -0.2087 0.9993

MetHb [%] 176 -0.332 0.9948 -0.0827 0.9999

COHb [%] 278 -0.034 1.0001 -0.038 1.0000

SO2 [%] 484 0.431 0.9861 1.572 0.9992

Bili [mg/dL] 232 -0.506 0.9975 -0.4805 0.9982

Tabulka 3-112 Data porovnávání vzorků

(1) Absolutní odchylka od mediánu.
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Kapacita zpracování vzorků

Aktivované/instalované moduly Kapacita zprac. vzorků [vzorků/hod]

Stříkačka / kapilára

BG - ISE - Hct - Glu - Lac 30

BG - ISE - Hct - Glu - Lac - AutoQC 30

BG - ISE - Hct - Glu - Lac - COOX 30

BG - ISE - Hct - Glu - Lac - COOX - AutoQC 30

Tabulka 3-113 Kapacita zpracování vzorků
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Čas měření vzorku

q Během fáze RUN-IN („záběhu“) můžete provádět měření, aniž by byla jakkoli ovlivněna 
jejich správnost nebo přesnost. Měření vzorků však trvají déle.

Aktivované/instalované moduly
Časy měření [sekundy]

Celkový čas Do zobrazení

BG - ISE - Hct - Glu - Lac 120 120

BG - ISE - Hct - Glu - Lac - COOX 120 120

Tabulka 3-114 Čas měření vzorku
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Objem vzorků

q Minimální objem vzorků závisí na hodnotě Hct.

Maximální objem vzorků závisí na tom, které moduly jsou nainstalované. Nezávisí na tom, 
zda jsou moduly aktivované nebo deaktivované.

Aktivované/instalované moduly Obvyklý objem vzorku [μL](1) Maximální objem vzorku [μL](2)

BG - ISE - Hct - Glu - Lac 102 188

BG - ISE - Hct - Glu - Lac - COOX 123 211

jen COOX 25 87

BG(3) (mikrovzorek) 37 --

BG(3) - COOX (mikrovzorek) 55 --

Tabulka 3-115 Objem vzorků

(1) Platí pro Hct v rozmezí 10 % až 75 %.

(2) Maximální objem vzorku, který lze nasát z nádobky.

(3) Hct se měří v modulech BG a BG-COOX v režimu mikrovzorků.
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Typy vzorků

o Plná krev

o Dialyzační roztoky

o Vodné roztoky

o Doporučený materiál QC(1)

(1) S přibližně fyziologickou iontovou matricí a pufrovací kapacitou.
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Kalibrace

Kalibrace Časové intervaly Trvání [min]

Systémová kalibrace každých 24 hodin 16

1P (jednobodové) kalibrace každých 60 minut 3

2P (dvoubodové) kalibrace každých 12 hodin (dle volby 4, 8, 12 hodin) 12

STDBY kalibrace každých 30 minut(1) 1

Tabulka 3-116 Kalibrace

(1) Odpovídá 1P kalibraci BG u verze přístroje pro USA.
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Parametry prostředí

Teplota / vlhkost vzduchu / stabilita

Přístroj

Sensor Cartridge

Provozní podmínky

o Okolní teplota 15-32 °C

o Tlak okolního vzduchu 530–800 mmHg (-100 m–2500 m)

o Relativní vlhkost 15–90 % (bez kondenzace)

Tabulka 3-117

Skladovací a přepravní podmínky

o Teplota -20 °C až +50 °C

o Vlhkost 15–85 % (bez kondenzace)

o Odolnost proti nárazům < 30 g

Tabulka 3-118

Provozní podmínky

o Teplota: BG, Hct až 28 dnů při 37 °C

o Teplota: ISE, Glu až 28 dnů při 30 °C

o Teplota: Lac až 21 dnů při 30 °C

o Relativní vlhkost 15–90 % (bez kondenzace)

Tabulka 3-119

Skladovací podmínky v originálním obalu

o Teplota až 5 měsíců při 2-8 °C

o Vlhkost 20–85 % (bez kondenzace)

Tabulka 3-120

Stabilita během provozu

o BG - Hct až 28 dnů nebo až 700 testů

o BG - ISE - Hct až 28 dnů nebo až 700 testů

o BG - ISE - Hct - Glu až 28 dnů nebo až 700 testů

o BG - ISE - Hct - Glu - Lac až 21 dnů nebo až 500 testů

Tabulka 3-121
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Fluid Pack

Kontrolní materiál

Provozní podmínky

o Okolní teplota až 42 dnů při 15-32 °C

o Relativní vlhkost 15–90 % (bez kondenzace)

Tabulka 3-122

Skladovací podmínky v originálním obalu

o Teplota až 9 měsíců při 15-25 °C

o Relativní vlhkost 15–85 % (bez kondenzace)

Tabulka 3-123

Stabilita během provozu

o cobas b 123 Fluid Pack COOX 200 až 200 testů nebo až 42 dnů(1)

(1) Všechny kontejnery Fluid Packs lze používat po dobu až 42 dnů. Uvedeného počtu vyšetření bude 
dosaženo při provedení určitého minimálního počtu měření denně.

o cobas b 123 Fluid Pack COOX 400 až 400 testů nebo až 42 dnů(1)

o cobas b 123 Fluid Pack COOX 700 až 700 testů nebo až 42 dnů(1)

o cobas b 123 Fluid Pack 200 až 200 testů nebo až 42 dnů(1)

o cobas b 123 Fluid Pack 400 až 400 testů nebo až 42 dnů(1)

o cobas b 123 Fluid Pack 700 až 700 testů nebo až 42 dnů(1)

Tabulka 3-124

Skladovací podmínky v originálním obalu

Teplota

o COMBITROL PLUS B (Level 1–3)
o cobas b 123 AutoQC Pack
o cobas b 123 AutoCVC Pack

o až 24 měsíců při 2-8 °C
o až 24 měsíců při 2-8 °C
o až 24 měsíců při 2-8 °C

Relativní vlhkost 15–85 % (bez kondenzace)

Tabulka 3-125

Stabilita během provozu

o COMBITROL PLUS B (Level 1–3) až 3 měsíce při pokojové teplotě (do 28 °C)

o cobas b 123 AutoQC Pack až 3 měsíce v přístroji

o cobas b 123 AutoCVC Pack až 3 měsíce v přístroji

Tabulka 3-126
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Data výrobku

Elektrotechnické údaje

Napájecí zdroj přivádí do přístroje stejnosměrný proud o napětí 12 V DC (10 A).

Klasifikace (podle IEC/ISO)

Rozměry

Hmotnost

Hladina akustického tlaku

Rozsah síťového napětí: 100–240 V AC (+/- 10 %)

Kmitočet: 50–60 Hz (+/- 5 %)

Požadovaný výkon: max. 120 W

Třída ochrany: I

Kategorie přepětí: I

Stupeň znečištění: 2

Šířka: 32 cm

Výška: 47 cm

Hloubka: 33 cm

cobas b 123 POC system (přístroj): 18 kg (bez kontejnerů Fluid Pack a AutoQC Pack)

24.5 kg (s kontejnery Fluid Pack a AutoQC Pack)

Ve všech provozních stavech: < 55 dB
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Místa k uchopení

Přístroj zdvihejte a přenášejte za 2 prohlubně po stranách přístroje. Přístroj vždy 
zdvihejte a přenášejte oběma rukama.

Obrázek 3-1 Místa k uchopení

A Místa k uchopení

A
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Tiskárna

Typ: termotiskárna

Rozlišení: 203 dpi (8 dots/mm)

Plná grafika: 832 bodů/řádek

Rychlost tisku: standardní zpráva o měření < 10 sekund

Šířka papíru: 113.5 ± 0.5 mm

Délka papíru: asi 45 m
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Modul uživatelského rozhraní

PC: Intel Celeron M 800 MHz

Paměť: 256 MB RAM

Pevný disk: kapacita paměti 40 GB

Karta CompactFlash: 2 GB

Paměťové zařízení USB: 2 GB

Typ obrazovky: TFT (thin-film transistor) LCD obrazovka

Formát: 10.4 palce

Rozlišení: 800 x 600 pixelů
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Snímač čárových kódů

Datalogic Touch 90

Typ: TD1170-90 PS2 – ruční snímač s integrovaným 
dekodérem

Rozlišení: 0.13 mm

Snímací okénko: 90 mm

Snímací vzdálenost:(1):

(1) Závisí na délce symbolu, úhlu snímání, rozlišení tisku, kontrastu a okolním osvětlení.

až 18.5 cm

Předem naprogramované typy 

kódů(2):

(2) Jsou použita standardní nastavení Roche. Další dostupné typy čárových kódů lze naprogramovat podle 
referenční příručky výrobce snímače PS2. Referenční příručka je k dispozici na požádání u vašeho 
zástupce Roche.

o UPC-A

o UPC-E

o EAN-8

o EAN-13

o EAN-128

o Interleave 2 of 5

o Code 39

o Code 93

o Code 128
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Obrazový snímač (volitelný)

Typ: obrazový snímač Magellan® 1100i s volitelným držákem

Výkon: 1100 digitálních skenů/s

Rozlišení: 0.13 mm

Šířka snímání: 0–17.15 cm(1)

(1) V závislosti na délce čárového kódu a snímacím úhlu.

Přednastavené typy kódů(2):

(2) Další dostupné typy čárových kódů lze naprogramovat podle referenční příručky výrobce snímače PS2.

o UPC-A

o UPC-E

o EAN-8

o EAN-13

o Standard 2 of 5

o Interleave 2 of 5

o Code 39

o Code 128

o Codabar

o MSI Plessey
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Přiřazování formátů jednotek parametrům

p Postup přiřazení formátu jednotek měřeným parametrům

q Formáty jednotek můžete přiřadit pouze parametrům, které mají více než jeden formát 
jednotek.

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > Jednotky

Obrázek 4-1 Formátování jednotek na obrazovce nastavení parametrů

2 Na panelu Nastavit jednotky vyberte parametr z rozbalovacího seznamu. Poté 
stiskněte tlačítko .

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

3 V dialogovém rámečku vyberte požadované jednotky.

4 Standardní jednotky všech parametrů nastavíte pomocí tlačítka Nastavit impl. 

s
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Výběr formátu jednotek pH nebo H+

p Postup výběru formátu jednotek pH nebo H+

q Přepnutím mezi formátem jednotek pH a H+ se mění referenční a kritická rozmezí, pravidla 
a důsledky kontroly kvality a deaktivují se korelační faktory předchozího formátu jednotky.

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > pH / H+

Obrázek 4-2 Obrazovka pro výběr formátu jednotek pH nebo H+

2 Chcete-li vybrat mezi formátem jednotek pH a H+, stiskněte tlačítka a na 
panelu Nastavit zobrazení parametrů.

s
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Parametry a výpočty

Tabulka pro převod jednotek

Systém poskytuje řadu užitečných parametrů, které se počítají z naměřených hodnot 
každého vzorku. V následující tabulce jsou uvedena vysvětlení symbolů používaných 
v rovnicích. Pokud není uvedeno jinak, byly všechny měřené hodnoty použité 
v rovnicích naměřeny při 37 °C.

Teplota

Rovnice 4-1

Rovnice 4-2

Standardní hodnoty a rozmezí

Parametr Jednotka 1 Jednotka 2 Jednotka 3 Jednotka 4

ctO2, avDO2, ctCO2 1 vol% = 1 mL/dL = 0.4464 mmol/L

Ca2+ 1 mmol/L = 4.008 mg/dL

tHb 1 g/dL = 10 g/L = 0.6202 mmol/L

Glukóza 1 mmol/L = 18.02 mg/dL

Laktát 1 mmol/L = 9.008 mg/dL

Bilirubin 1 mg/dL = 17.1 μmol/L

Osmolalita 1 mOsm/kg = 1 mmol/kg

MCHC 1 g Hb/dL Ery = 0.155 mmol Hb/L Ery

Tlak vzduchu (PCO2, PO2) 1 mmHg = 1.3333 mbar = 0.1333 kPa = 39.37x10-3 inch Hg

Tabulka 4-1 Tabulka pro převod jednotek

T °F[ ] 9
5
--- T °C[ ] 32+×=

T °C[ ] 5
9
--- T °F[ ] 32–( )×=

Parametr Standardní hodnota Možné rozmezí

tHb 15.0 g/dL 1.0–26.0 g/dL

150 g/L 1–260 g/L

9.0 mmol/L 1.0–16.0 mmol/L

FIO2 0.21 0.10–1.00

R (respirační kvocient) 0.84 0.70–2.00

Teplota pacienta 37.0 °C 2.0–44.0 °C

98.6 °F 35.6–111.0 °F

Hb faktor 3.0 2.7–3.3

Tabulka 4-2 Standardní hodnoty a rozmezí
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Rovnice

Pokud vypočtené hodnoty přesahují svá kritická rozmezí, zkontrolujte před přijetím 
klinických opatření platnost výsledků s odborným lékařem.

q Vypočtené hodnoty, které vyžadují výsledky měření arteriální krve jsou uvedeny pouze pro 
typ krve „arteriální“ a „kapilární“.

q Všechny publikace uvedené v odkazech najdete v seznamu literatury na konci této části.

cH+

Koncentrace vodíkových iontů[1]

Jednotka: [nmol/L]

Rovnice 4-3

cHCO3
-

Koncentrace hydrogenuhličitanů v plazmě.[1]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-4

ctCO2(P)

Celková koncentrace CO2 v plazmě.[1]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-5

FO2Hb

Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem[1]

Jednotka: [-]

Rovnice 4-6

H+ = 10(9-pH)

cHCO3
- = 0.0307 * PCO2 * 10(pH-6.105) 

ctCO2(P) = cHCO3
- + (0.0307 * PCO2) 

FO2Hb
O2Hb

100
---------------=
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BE

Nadbytek bází (zásad) v krvi určuje titrovatelné zásady krve. Teoreticky se měří 
titrací krve silnou kyselinou nebo zásadou na pH 7.4 při PCO2 = 40 mmHg a teplotě 

37 °C.[1]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-7

u BEact (s. 110)

BEecf

Nadbytek bází v extracelulární tekutině odráží nerespirační složky acidobazické 

rovnováhy.[1]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-8

BB

Pufrovací báze (buffer base) představují koncentraci nárazníkových aniontů 
dostupnou v plné krvi k pufrování silných kyselin a skládají se hlavně z proteinových 
aniontů a hydrogenuhličitanů. Z proteinových aniontů je nejvýznamnější 

hemoglobin.[2]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-9

SO2

Množství oxyhemoglobinu v krvi v poměru k množství hemoglobinu schopného 

vázat kyslík.[1]

Jednotka: [%]

Rovnice 4-10

SO2(c)

q Naměřené hodnoty SO2 mají přednost před vypočtenými hodnotami SO2(c). K výpočtu 
SO2(c) jsou nutné hodnoty pH, PCO2, a PO2 a zadávanou vstupní hodnotu, věk 
(dosp./fetální).

( ) ( ) ]HCO8.247.4pH7.7tHb1.43[tHb)0.014(1BE 3
−+−−⋅+⋅⋅⋅−= c

( ) −+−−⋅= 3ecf HCO8.244.7pH2.16BE c

tHb42.0+7.41+BE=BB ⋅

100
HHbHbO

HbOO
2

2
2 ⋅

+
=S
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Množství oxyhemoglobinu v krvi v poměru k množství hemoglobinu schopného 

vázat kyslík.[1]

Jednotka: [%][3].[4]

Rovnice 4-11

kde:

Rovnice 4-12

Dospělí[3] P50 = 26.7

o F1 = 1.661

o F2 = 0.074

o F3 = 4.172

Fetální[3] P50 = 21.5

o F1 = 1.3632

o F2 = 0.0533

o F3 = 4.113

P50 

Hodnota PO2, při které je saturováno kyslíkem 50 % hemoglobinu. P50 lze vypočítat, 

pouze pokud je k dispozici naměřená hodnota SO2.

Jednotka: [mmHg]

Rovnice 4-13

kde:

Rovnice 4-14

Dospělí[3] F3 = 4.172

Fetální[3] F3 = 4.113

  100
1+Q

QBE) a/f, 50, pH, ,O(O)( 22 ⋅== PPScSO

BE0.0013+)
26.7

50lg(-7.4)-(pH0.48OlgOlg

3F101FOlg  2.9=lgQ

2
k
2

O2Fk
2

k
2

⋅⋅+=

−⋅+⋅ ⋅−

PPP

P P

( )k
22 OlgOlg107.2650 PPP −⋅=

2

2

k
2

O%100
OQ

9.2
)F3Q(lgOlg

S
S

−
=
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ctO2

Obsah kyslíku je součet kyslíku vázaného na hemoglobin jako O2Hb a množství 

kyslíku rozpuštěného v plazmě.[1] ctO2 lze vypočítat, pouze pokud je k dispozici 

naměřená hodnota SO2.

Jednotka: [vol%]

Rovnice 4-15

kde:

O2Hb přítomen: X = O2Hb

O2Hb nepřítomen: SO2(c)

u SO2(c) (s. 101)

Není-li PO2 k dispozici, systém k výpočtu ctO2 použije PO2 = 90 mmHg.

ctCO2(B)

ctCO2(B) je součet celkového CO2 v plazmě a červených krvinkách (intracelulární 

tekutině erytrocytů = ERY).[5]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-16

kde:

Rovnice 4-17

SO2 nebo není-li SO2 k dispozici, viz SO2(c) (s. 101).

q Správný výpočet hodnoty je možný jen po změření vzorku plné krve při nastavení typu 
vzorku „krev“.

pHst

Standardní hodnota pH krve je definována jako hodnota pH vzorku krve, která byla 

při 37 °C vyvážena směsí plynů s PCO2 = 40 mmHg.[3]

Jednotka: [jednotky pH]

200314.0
100

39.1( OtHb
X

tHb) ,O ,OtO 222 PSPc ⋅+⋅⋅=

( ) )
33.8
tHb(1(P)tCO)10(1tHbCO000768.0

(B)tCO

2
pKpH

2

2

ERYERY −⋅++⋅⋅⋅

=

− cP

c

)10lg(16.125pK

)
100
O(10.0357.4)(pH0.777.19pH

)
100
o0.067.84(pH

ERY

2
ERY

2
ERY

s

S

⋅−−
+−=

−⋅+−⋅+=
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Rovnice 4-18

cHCO3
-
st

Standardní koncentrace hydrogenuhličitanu v krvi definovaná jako koncentrace 
hydrogenuhličitanu v krvi, která byla při 37ºC vyvážena směsí plynů s PCO2 = 40 

mmHg.[3]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-19

PAO2

Alveolární parciální tlak kyslíku se používá pro výpočet některých parametrů, které 

se používají pro oxidaci a dýchání.[6]

Jednotka: [mmHg]

Rovnice 4-20

Pokud je vypočtený PAO2 < PO2, nastaví se PAO2 rovnající se PO2. PACO2 tudíž 

odpovídá naměřené hodnotě PCO2.

q Hodnoty PAO2 lze získat pouze pro „arteriální“ nebo „kapilární“ typ krve.

Ptotal = Baro

R = RQ

u PAO2t (s. 108) pro jiné teploty pacienta než 37 °C.

AaDO2

Alveolo-arteriální gradient parciálního tlaku kyslíku (PAO2 - PaO2) je rozdíl mezi 

alveolárním parciálním tlakem kyslíku, jak je vypočten výše, a parciálním tlakem 

kyslíku naměřeným v arteriální krvi.[6]

Jednotka: [mmHg]

Rovnice 4-21

PaO2 = PO2

u AaDO2t (s. 109) pro jiné teploty pacienta než 37 °C.

q Hodnoty AaDO2 lze získat pouze pro „arteriální“ nebo „kapilární“ typ krve.

pH)COlg(0.025BE)0.006942tHb0.01296(0.8262pH 2st +⋅⋅⋅+⋅−= P

( )6.022 pH
st3

st10  HCO −− =c

−+⋅−⋅−=
R

IO1IOACOIO47)(O 2
222total2A

FFPFPP

AaDO2 = PAO2 - PaO2 
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a/AO2

Arterio-alveolární poměr parciálního tlaku kyslíku.[5]

Jednotka: [%]

Rovnice 4-22

PaO2 = PO2

u a/AO2t (s. 109) pro jiné teploty pacienta než 37 °C.

avDO2

Arterio-venózní diference obsahu kyslíku.[1]

Jednotka: [vol%]

Rovnice 4-23

ctO2(a) a ctO2(v) vypočítané podle vzorce pro ctO2 v arteriální a venózní krvi.

u ctO2 (s. 103).

Výpočet avDO2 vyžaduje splnění těchto podmínek:

o stejné číslo pacienta u obou měření,

o 2 po sobě následující měření,

o vyšetřovaný materiál je arteriální a smíšená žilní krev.

RI

Respirační index se vypočítá jako poměr alveolo-arteriálního gradientu parciálního 

tlaku kyslíku k arteriálnímu parciálnímu tlaku kyslíku.[6]

Jednotka: [%]

Rovnice 4-24

q Hodnoty RI lze získat pouze pro „arteriální“ nebo „kapilární“ typ krve.

PaO2 = PO2

u RI t (s. 109) pro jiné teploty pacienta než 37 °C.

Zkrat (Qs/Qt)

Zkrat (shunt) je velikost přímé příměsi žilní krve do oběhu okysličené krve. Parametr 

„zkrat“ udává podíl zkratového objemu na celkovém objemu (% hodnota).[6]

K jeho stanovení jsou zapotřebí 2 nezávislá měření.

100
AO
aOa/AO

2

2
2 ⋅=
P
P

avDO2 ctO2 a( ) ctO2 v( )–=

100)( ⋅−=
2

22

aO

aOAO
RI

P
PP
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Obě měření je nutné provést se stejným ID pacienta. Nastavte ID pacienta jako 
vstupní hodnotu. Za tím účelem stiskněte následující tlačítka: Služby > Nastavení 
> Měření > Zadávání dat > Vstupní hodnoty

1. Měření typu krve „smíšená venózní“:

Vyberte typ krve „smíšená venózní“.

2. Měření typu krve „arteriální“:

Vyberte typ krve „arteriální“. Přístroj určí požadovanou hodnotu Qs/Qt.

q Při výpočtu hodnoty zkratu nelze kombinovat měření arteriální a žilní krve.

Vstupní hodnoty jako ID pacienta nelze po měření určeném k výpočtu hodnoty zkratu 
měnit.

Během čekání na 2 dílčí měření Qs/Qt můžete měřit vzorky jiných pacientů.

Nejdelší povolená doba mezi 2 dílčími měřeními Qs/Qt je 30 minut.

Doplňující informace Výpočet zkratu vyžaduje tyto naměřené a vypočítané hodnoty:

o tHb, SO2 (arteriální)

o PO2 (arteriální)

o PAO2

o ctO2 (arteriální)

Chcete-li získat tyto měřené a počítané hodnoty, vyberte typ krve „arteriální“.

Výpočet zkratu také vyžaduje hodnotu ctO2  (smíšené venózní krve). K jejímu 

výpočtu vyberte typ krve „smíšená venózní“.

Abyste mohli vybírat typ krve pro měření, nastavte typ krve jako vstupní hodnotu. Za 
tím účelem stiskněte následující tlačítka: Služby > Nastavení > Měření 
> Zadávání dat > Vstupní hodnoty

Jednotka: [%]

Rovnice 4-25

avDO2 se počítá místo ctO2(a) a ctO2(v).

u avDO2 (s. 105)

Qs zkratový průtok

Qt minutový objem srdeční

Qs/Qt zkratová frakce srdečního výdeje

SaO2 frakční saturace arteriální krve kyslíkem

0.00314])aOAO()
100

aO
(1tHb1.39(v))tO(a)tO[(

0.00314])aOAO()
100

aO
(1tHb[1.39100

Q

Q

22
2

22

22
2

t

s

⋅−+−⋅⋅+−

⋅−+−⋅⋅⋅
=

PP
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cc
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Odhadovaný zkrat (Qs/Qtest)

K výpočtu odhadované hodnoty zkratu se používá fixní hodnota avDO2 5.5 vol% 

(=2.3 mmol/L).[5] K jejímu určení je nutné 1 nezávislé měření arteriální krve.

o Vyberte typ krve „arteriální“. Přístroj stanoví požadovanou hodnotu Qs/Qtest.

Doplňující informace Výpočet zkratu vyžaduje tyto naměřené a vypočítané hodnoty:

o tHb, SO2 (arteriální)

o PO2 (arteriální)

o PAO2 (arteriální)

Jednotka: [%]

Rovnice 4-26

nCa2+

Hodnota ionizovaného vápníku standardizovaná na pH = 7.40 .[7]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-27

Krev: F5 = 0.22

Rovnice platí pro pH v rozmezí 7.2 až 7.6.

AG

Aniontový rozdíl neboli aniontové okno (anion gap) je vypočtený parametr, který se 
používá k vyjádření rozdílu koncentrace nejvýznamnějších kationtů a aniontů 

v krvi.[2]

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-28

Qs zkratový průtok

Qt minutový objem srdeční

Qs/Qt (est) odhadovaná zkratová frakce srdečního výdeje

SaO2 frakční saturace arteriální krve kyslíkem

(a) naměřená hodnota arteriální krve

( ) =
100 1.39 ( ) 1

( )
100

+ ( ) ( ) 0.00314

5.15 + 1.39 ( ) 1
( )

100
+ ( ) ( ) 0.00314

 

7.4)(pHF10Ca7.4)pHnCa −⋅++ ⋅== 522 (

−++ += 3
- HCO - Cl  -K  NaAG c
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pHt

Korigovaná hodnota pH při jiné teplotě pacienta než 37 °C.[1]

Rovnice 4-29

cH+t

Korigovaná koncentrace vodíkových iontů při jiné teplotě pacienta než 37 °C.[1]

Jednotka: [nmol/L]

Rovnice 4-30

PCO2
t

Korigovaná hodnota CO2 při jiné teplotě pacienta než 37 °C.[1]

Jednotka: [mmHg]

Rovnice 4-31

PO2
t

Korigovaná hodnota O2 při jiné teplotě pacienta než 37 °C.[1]

Jednotka: [mmHg]

Rovnice 4-32

PAO2
t

Korigovaný alveolární parciální tlak kyslíku při jiné teplotě pacienta než 37 °C.[6]

Jednotka: [mmHg]

Rovnice 4-33

kde:

Rovnice 4-34

 7 0 0 pH pH pH t t = − + ⋅ − ⋅ − [ . . ( . )] ( ) 0147 0065 4 37 
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a

Rovnice 4-35

Ptotal = Baro

R = RQ

AaDO2
t

Korigovaný alveolární parciální tlak kyslíku při jiné teplotě pacienta než 37 °C.[6]

Jednotka: [mmHg]

Rovnice 4-36

PaO2
t = PO2

t

q Hodnoty AaDO2 lze získat pouze pro „arteriální“ nebo „kapilární“ typ krve.

a/AO2
t

Korigovaný arterio-alveolární poměr parciálních tlaků kyslíku při jiné teplotě 

pacienta.[6]

Jednotka: [%]

Rovnice 4-37

RI t

Korigovaný respirační index při jiné teplotě pacienta než 37 °C.[6]

Jednotka: [%]

Rovnice 4-38

PaO2
t = PO2

t

q Hodnoty RIt lze získat pouze pro „arteriální“ nebo „kapilární“ typ krve.

Hct (c)

Hct jako funkce tHb.[8]

Jednotka: [ - ]

( )[ ] ( ) PH O 47 102
t 0.0237 0.0001 t 37 t 37 = ⋅ − ⋅ − ⋅ − 

AaDO AO aOt t t
2 2 2= −P P

100
AO
aOa/AO t

2

t
2t
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Rovnice 4-39

Standardní hodnota Hb faktoru, F = 3.00 (F = 100/MCHC [g/dL])[9]

Rozmezí pro zadání: 2.70–3.30. To odpovídá MCHC 30.3 g/dL až 37 g/dL (= 

referenčnímu rozmezí pro dospělé).[8]

q Je přípustný pouze měřený tHb.

MCHC

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu.[8]

Jednotky: [g (Hb)/dL (Ery)]

Rovnice 4-40

Zobrazuje se jako vypočítaná hodnota, pouze pokud jsou obě hodnoty měřené.

BO2

Kyslíková kapacita.[1]

Jednotka: [vol%]

Rovnice 4-41

Pokud není změřen SulfHb, SulfHb = 0.

BEact

Odchylka bází při aktuální saturaci hemoglobinu kyslíkem.[2]

q Pro výpočet BEact musíte nastavit věk jako vstupní hodnotu.

Jednotka: [mmol/L]

Rovnice 4-42

Výpočet se provádí s SO2 nebo, není-li k dispozici, s SO2(c).

100
FtHbHct(c) ⋅=

100
Hct
tHbMCHC ⋅=

( ) 39.1
100

SulfHbMetHbCOHb1tHbBO2 ⋅−−−⋅=

( ) ( ) ( )

−⋅⋅−

−+−−⋅+⋅⋅⋅ −

100
12.0

]26.244.75.963.1[
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Osm

Osmolalita.[10]

Jednotka: [mOsm/kg]

Vzorec pro krev, plazmu, sérum:

Rovnice 4-43

Vzorec pro vodný roztok, acetát, hydrogenuhličitan:

Rovnice 4-44

Standardní hodnoty parametrů pro výpočet osmolality:

Podmínky pro výpočet osmolality:

Osmopt

Osmolalita (optimalizovaná).[11]

Jednotka: [mOsm/kg]

Vzorec pro krev, plazmu, sérum:

Osmopt = (Na+ + K+ + Cl- + Lac + Glu + HCO3- + Urea + 6.5) * 0.985

Rovnice 4-45

q Osmopt se vypočítá pouze tehdy, jsou-li k dispozici všechny měřené a vstupní hodnoty.

Osmopt Gap

Rozdíl (gap) mezi naměřenou a vypočtenou hodnotou osmolality.[11]

Jednotka: [mOsm/kg]

o K+ = 4.3 mmol/L

o Ca2+ = 1.25 mmol/L

o Mg2+ = 0.6 mmol/L

o Glu = 4.5 mmol/L

o Urea = 5 mmol/L

Na+: Není-li k dispozici naměřená hodnota, osmolalita nebude vypočítána.

K+: Není-li k dispozici naměřená hodnota, bude k výpočtu použita standardní 
hodnota.

Ca2+: Není-li k dispozici naměřená hodnota, bude k výpočtu použita standardní 
hodnota.

Mg2+: Používá se standardní hodnota.

Urea: Používá se standardní hodnota.

Glu: Není-li k dispozici naměřená hodnota, bude k výpočtu použita standardní 
hodnota.

9   UreaGlu   Na1.86  Osm +++⋅= +

 UreaGlu   )Mg  (Ca  3  )K  (Na  2  Osm 22 +++⋅++⋅= ++++
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Rovnice 4-46

q Osmopt Gap se vypočítá pouze tehdy, je-li k dispozici zadaná hodnota Osm(e) (osmolalita 
naměřená osmometrem) a vypočtená hodnota Osmopt (optimalizovaná osmolalita).

OER

Poměr extrakce kyslíku.[1]

Jednotka: [%]

Rovnice 4-47

u ctO2 (s. 103)

Výpočet OER vyžaduje splnění těchto podmínek:

o stejné číslo pacienta u obou měření,

o 2 po sobě následující měření,

o vyšetřovaný materiál je arteriální a smíšená žilní krev.

q Používají se různé výpočty OER, podle toho, zda jsou či nejsou k dispozici hodnoty COOX.

Máte-li naměřenou hodnotu O2Hb, použije se jako parametr X ve vzorci ctO2 hodnota 
O2Hb.

Nemáte-li naměřenou hodnotu O2Hb, použije se jako parametr X ve vzorci ctO2 hodnota 
SO2(c).

Minutový objem srdeční (Qt)

Jednotka: [vol%][6]

Rovnice 4-48

SaO2: frakční saturace arteriální krve kyslíkem

ctO2(a) - ctO2(v) = avDO2

Výpočet Qt vyžaduje splnění těchto podmínek:

o stejné číslo pacienta u obou měření,

o 2 po sobě následující měření,

o vyšetřovaný materiál je arteriální a smíšená žilní krev.
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P/F index

Poměr parciálního tlaku kyslíku v alveolárním vzduchu a koncentrace kyslíku ve 

vdechovaném vzduchu.[6]

Jednotka: [mm/Hg]

Rovnice 4-49

PaO2 = PO2

Lacclearance

Laktátová clearance je výpočet hodinové změny měřeného laktátu v procentech.[12], 

[13] Laktátová clearance vyžaduje 2 nezávislá měření.

q Obě měření musejí být provedena se stejnými ID pacienta.

Nastavte ID pacienta jako vstupní hodnotu.

q Mezi dvěma dílčími měřeními Qs/Qt je možno měřit vzorky pacientů s jinými ID.

K výpočtu clearance laktátu musí být aktuální i dřívější hodnota laktátu vyšší než 4 mmol/L.

Mezi dvěma dílčími měřeními laktátu musí uplynout minimálně 2 hodiny, ale ne více než 8 
hodin.

Jednotka: [%]

Rovnice 4-50
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Lac je poslední naměřená hodnota laktátu.
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Princip kalibrace

u Kalibrace (s. 221)

Fluid Pack obsahuje 3 stabilní vodné roztoky určené ke kalibraci součástí měřicího 
systému.

Senzor PO2 Kalibruje se pomocí okolního vzduchu, odpovídajícího koncentraci kyslíku 
v pohotovostním (standby) roztoku a nulového roztoku (roztoku CAL 2). 
Koncentrace kyslíku v pohotovostním (standby) roztoku se kalibruje každou hodinu.

Senzory PCO2, ISE a pH Parametry ISE, pH a PCO2 se kalibrují pomocí roztoků CAL 2 a standby. Tyto 

roztoky obsahují specifické koncentrace elektrolytů a kyselé nebo zásadité složky 
pufrovacího systému. Koncentrace PCO2 zůstává stabilní, protože kalibrační roztoky 

v kontejneru Fluid Pack jsou neprodyšně uzavřeny.

Hct Hematokrit se kalibruje měřením vodivosti prostřednictvím elektronického 
referenčního bodu a pohotovostního (standby) roztoku, který má vysokou vodivost.

Senzory Glu/Lac Používají se tři kalibrační body získané pomocí roztoků CAL 1, CAL 2 a standby.

Modul oxymetru (tHb, SO2, Hb
deriváty a bilirubin)

Kalibruje se pomocí kalibrace vlnové délky polychromátoru a kalibrace tloušťky 
vrstvy kyvety.

Kalibrace polychromátoru: Ke kalibraci měřeného signálu z modulu se využívají 
známé maximální intenzity spektrálního světelného zdroje.

Tloušťka vrstvy kyvety: Ke kalibraci tloušťky vrstvy kyvety se využívá naměřená 
absorpce barviva v roztoku CAL 2.
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Oxymetrový modul (volitelné)

Tento modul je obsažen ve verzích cobas b 123 <3> POC system 
a cobas b 123 <4> POC system.

Oxymetrový modul je optický senzorový modul pro stanovení celkového 
hemoglobinu (tHb) a derivátů hemoglobinu oxyhemoglobinu (O2Hb), 

deoxyhemoglobinu (HHb), karboxyhemoglobinu (COHb), methemoglobinu 
(MetHb) a bilirubinu (Bili).

Princip funkce

Hemoglobinové deriváty a bilirubin se stanoví spektrofotometricky na základě 
Lambert-Beerova zákona.

Α(λ) = ε(λ) * C * d

kde

Základní součásti optického systému jsou:

o Světelný zdroj (LED)

o Hemolyzér

o Kyveta

o Polychromátor

Bílé světlo LED je směrováno do kyvety. V kyvetě je světlo zčásti absorbováno 
vzorkem a zčásti propuštěno. Propuštěné světlo je optickým vodičem vedeno 
k polychromátoru, kde se dělí a promítá na povrch fotosenzitivního přijímače 
(CCD). Ve fotosenzitivním přijímači je generován elektrický signál, ze kterého se 
vypočítá absorpce a koncentrací parametrů.

Problémy v preanalytické fázi mohou ovlivnit množství světla absorbovaného 
vzorkem a tudíž i naměřené výsledky. Abyste se těmto problémům vyhnuli, 
dodržujte správné postupy při odběru vzorků.

u Odběr vzorků (s. 139)

Koncentrace bilirubinu naměřená v plné krvi je převáděna na koncentraci 
odpovídajíc plazmě s korekcí na konkrétní hodnoty hematokritu. Hodnoty 
hematokritu se stanoví z množství celkového hemoglobinu.

Aby se omezil na minimum rozptyl světla červenými krvinkami, vzorek se v kyvetě 
hemolyzuje. Při hemolýze je vzorek vystaven silnému ultrazvukovému poli, které 
způsobí popraskání erytrocytů a uvolnění hemoglobinu.

Pro optické stanovení derivátů hemoglobinu platí také několik omezení. Vedle 
derivátů hemoglobinu ovlivňují výsledky všechny ostatní látky, které absorbují či 
rozptylují světlo. Mezi tyto látky patři například diagnostická nebo terapeutická 
barviva jako indocyaninová zeleň (cardio-green), methylenová modř a vysoké 
koncentrace tukových emulzí jako LIPOSYN.

A(λ) Hodnota absorpce, A, při každé vlnové délce, λ
ε(λ) Absorpční koeficient jednotlivých složek při každé vlnové délce λ
C Hodnota koncentrace složky

d Tloušťka vrstvy kyvety
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Referenční a kritické hodnoty

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

intervalům hodnot.(1).

Referenční intervaly jsou užitečné, protože se snaží popisovat typické výsledky, které 
se vyskytují u určité populace zjevně zdravých lidí. Různé metody mohou v závislosti 
na kalibraci a dalších technických aspektech vykazovat odlišné výsledky. Proto 
mohou být referenční intervaly a výsledky získané v různých laboratořích různé. 
Referenční rozmezí může být nicméně potřeba upravit pro určité skupiny pacientů, 
o nichž je známo, že se jejich fyziologické hodnoty liší od zdravé populace.

Referenční intervaly, i když jsou užitečné jako vodítko pro klinické lékaře, by se 

neměly používat jako absolutní ukazatele zdraví a nemoci. (2).

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

Referenční / normální rozmezí

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

(2) Viz. kapitolu 16 „Tietz' Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics“, 4th Edition 2006

Parametr Normální rozmezí Matrix vzorku Jednotka Zobrazo-
vané/tisknuté 
standardní roz-
mezí (1)

Zdroj

pH 7.35–7.45 Plná arteriální krev 7.350–7.450 Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular 
Diagnostics, 5th edition 2012, str. 
2162

PO2 83–108 Plná arteriální krev mmHg 83.0–108.0 Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular 
Diagnostics, 5th edition 2012, str. 
2162

PCO2 32–45 (dospělé ženy)
35–48 (dospělí muži)

Plná krev, arteriální - 
heparin

mmHg 32–48 (všichni)(2)

32–45 (ženy)

35–48 (muži) 

Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular 
Diagnostics, 5th edition 2012, str. 
2137

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

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

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

Tabulka 4-3 Referenční / normální rozmezí
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Ca2+ 1.15–1.33 Sérum, plazma - 
heparin

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

Hct 36–48 (běloši, ženy)
40–53 (běloši, muži)

Plná krev, kapilární 
krev

% 36–53 (všichni)(3)

36-48 (ženy)

40-53 (muži)

Lothar Thomas, Labor und 
Diagnose, 8. Auflage, str. 840

tHb 11.5–16.0 (dospělá 
žena)
13.5–17.8 (dospělý 
muž)

Kapilární krev g/dL 11.5–17.8 

(všichni)(2)

11.5–16.0 (ženy)

13.5–17.8 (muži)

Lothar Thomas, Labor und 
Diagnose, 8. Auflage, str. 827

SO2/O2 94-98 Plná arteriální krev % 94.0–98.0 Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular 
Diagnostics, 5th edition 2012, str. 
2162

O2Hb 94.0–98.0 Arteriální krev % 94.0–98.0 Lothar Thomas, Labor und 
Diagnose, 8. Auflage, str. 535

HHb <3 % 0.0–2.9 Kenneth A. Wyka, Paul J. 
Mathews, John Rutkowski: 
Foundations of respiratory care, 
str. 153

COHb ≤3 nekuřák Plná krev, 
heparinová

% 0.0–3.0(4) Lothar Thomas, Labor und 
Diagnose, 8. Auflage, str. 848

MetHb 0.04–1.52 Plná krev, 
heparinová

% 0.0–1.5(5) Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular 
Diagnostics, 5th edition 2012, str. 
2160

Bili 2.0–6.0 (0–1 d 
donošení)
6.0–10.0 (1–2 d 
donošení)
4.0–8.0 (3–5 d 
donošení)

Sérum mg/dL 3.0–10.0 

(všichni)(6)

3.0–10.0 

(novorozenci)(6)

6.0–10.0 (2. den)

4.0–8.0 (≤ 1 rok)

Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular 
Diagnostics, 5th edition 2012, str. 
2136

Glu 4.1–5.6 Sérum mmol/L 4.1–5.6 Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular 
Diagnostics, 5th edition 2012, str. 
2149

Lac <1.8 Plazma z plné 
arteriální krve, klid 
na lůžku

mmol/L 1.0–1.8 Lothar Thomas, Labor und 
Diagnose, 8. Auflage, str. 336

(1) Standardně jsou referenční/normální rozmezí nastavena v softwaru přístroje bez zohlednění pohlaví, věku a typu vzorku. Všechny výjimky z tohoto 
obecného pravidla jsou jasně vyznačeny. Upozorňujeme, že software přístroje nepovoluje referenční rozmezí mimo rozsah měření.

(2) Vyjadřuje dolní limit pro ženy až horní limit pro muže.

(3) Vyjadřuje dolní limit pro bělošské ženy až horní limit pro bělošské muže.

(4) Horní limit platí pro nekuřáky.

(5) Standardní hodnota zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

Parametr Normální rozmezí Matrix vzorku Jednotka Zobrazo-
vané/tisknuté 
standardní roz-
mezí (1)

Zdroj

Tabulka 4-3 Referenční / normální rozmezí
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Kritická rozmezí

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

u Postup úpravy referenčního nebo kritického rozmezí parametru (s. 121)

(6) Navrhované standardní referenční rozmezí pro novorozence (3.0 - 10.0) mg/dl se vztahuje k nižší úrovni stanoveného měřicího rozmezí bilirubinu 
a k horní úrovni 1-2 dnů starých donošených novorozenců. Tento dolní limit je omezen kvůli měřícímu rozmezí bilirubinu. Stejné standardní 
referenční rozmezí novorozenců je použito pro neurčitý věk (všichni).
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Přiřazení referenčních a kritických rozmezí

q Standardní referenční a kritická rozmezí se v přístroji nastavují během instalace. Jednotlivé 
laboratoře by si však měly vypracovat vlastní sady referenčních intervalů.

p Postup přidání referenčního nebo kritického rozmezí parametru

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > Rozmezí

Obrázek 4-3 Obrazovka nastavení referenčních/kritických rozmezí

2 Vyberte parametr pomocí tlačítek a  v horní části panelu 
Nastavit referenční/kritická rozmezí.

3 Pro přidání referenčního nebo kritického rozmezí tohoto parametru stiskněte 
tlačítko Nové.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 4-4 Obrazovka pro přidání referenčních/kritických rozmezí

4 Na horním panelu obrazovky vyberte pomocí tlačítek a vstupní hodnoty, 
pro které mají vaše nové referenční nebo kritické hodnoty platit.

5 Pro zadání nového referenčního nebo kritického rozmezí stiskněte tlačítko  na 
dolním panelu obrazovky. Pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na 
obrazovce, zadejte nové referenční nebo kritické rozmezí.

6 Nová referenční a kritická rozmezí budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s
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p Postup úpravy referenčního nebo kritického rozmezí parametru

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > Rozmezí

Obrázek 4-5 Obrazovka nastavení referenčních/kritických rozmezí

2 Vyberte parametr pomocí tlačítek a  v horní části panelu 
Nastavit referenční/kritická rozmezí.

3 U tohoto parametru vyberte referenční nebo kritické rozmezí, které chcete 
upravit.

o Pomocí tlačítka Implicitní nastavte u referenčních a kritických rozmezí 
parametru jejich standardní hodnoty.
nebo

o Pomocí tlačítka Úpravy nastavte u referenčních a kritických rozmezí 
parametru jiné hodnoty.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 4-6 Obrazovka pro úpravy referenčních/kritických rozmezí

4 Pro úpravy referenčního nebo kritického rozmezí stiskněte tlačítko  na dolním 
panelu obrazovky. Pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na 
obrazovce, zadejte nové referenční nebo kritické rozmezí.

5 Nová referenční a kritická rozmezí budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s
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p Postup vymazání referenčního nebo kritického rozmezí parametru

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > Rozmezí

Obrázek 4-7 Obrazovka nastavení referenčních/kritických rozmezí

2 Vyberte parametr pomocí tlačítek a v horní části panelu 
Nastavit referenční/kritická rozmezí.

3 Pro vymazání všech referenčních nebo kritických rozmezí tohoto parametru 
stiskněte tlačítko Vymazat.

s
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Sledování referenčních a kritických rozmezí v protokolech 
měření

p Postup aktivace/deaktivace sledování referenčních a kritických rozmezí 
v protokolech měření

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > Rozmezí

Obrázek 4-8 Obrazovka nastavení referenčních/kritických rozmezí

2 Vyberte parametr pomocí tlačítek a  v horní části panelu 
Nastavit referenční/kritická rozmezí.

3 Tato funkce se aktivuje, pokud je tlačítko Kontrola rozmezí zaškrtnuté 
a zvýrazněné. Pokud není tlačítko Kontrola rozmezí zaškrtnuté a zvýrazněné, 
stiskněte je.

4 Tento postup proveďte u všech požadovaných parametrů

s
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Přiřazení korelačního faktoru parametru

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacientů způsobené nesprávnými korelačními faktory

Korelační faktory vám umožňují přizpůsobit výsledky technickým nebo specifickým 
laboratorním faktorům, které mohou ovlivňovat jejich správnost. Použití nesprávných 
korelačních faktorů však může vést k nesprávným výsledkům a ohrozit tak životy pacientů.

r Používáte-li korelační faktory k přizpůsobení svých výsledků jinému analyzátoru nebo 
metodě, odpovídáte za platnost těchto hodnot.

u  Korelace s jinými metodami (s. 77)

r Před provedením srovnávacích měření ověřte chování analyzátoru nebo správnost 
analytické metody, kterou používáte jako referenční.

q Přiřazení korelačních faktorů určitému parametru může výsledky měření, které by jinak byly 
mimo měřicí rozsah, zkreslit tak, že budou měřicímu rozsahu odpovídat.

Společnost Roche neručí za výsledky měření u parametrů, ke kterým byly přiřazeny 
korelační faktory.

Korelační faktory slouží ke sjednocení výsledků parametru získaných různými 
analytickými zařízeními či metodami.

p Postup přidání korelačního faktoru parametru

1 Služby > Nastavení > Měření > Korelace

Obrázek 4-9 Obrazovka nastavení korelací
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2 Chcete-li k parametru přidat korelační faktor, stiskněte tlačítko Nový.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 4-10 Obrazovka pro přidání korelačních faktorů

3 Na horním panelu obrazovky vyberte pomocí tlačítek a parametr, ke 
kterému chcete přidat korelační faktor, a typ vzorku, pro který má nový korelační 
faktor platit.

4 Pro zadání posunu (offset) a směrnice pro daný parametr stiskněte tlačítko  na 
dolním panelu obrazovky. Pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na 
obrazovce, zadejte hodnotu posunu (offset) nebo směrnice.

5 Nový korelační faktor bude platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup úpravy korelačního faktoru parametru

1 Služby > Nastavení > Měření > Korelace

Obrázek 4-11 Obrazovka nastavení korelací

2 Chcete-li upravit korelační faktor, vyberte jej z rozbalovacího seznamu.

o Standardní hodnotu korelačního faktoru nastavíte pomocí tlačítka Implicitní.
nebo

o Jinou hodnotu korelačního faktoru nastavíte pomocí tlačítka Úpravy.
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Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 4-12 Obrazovka pro úpravy korelačních faktorů

3 Pro úpravu tohoto korelačního faktoru stiskněte tlačítko  na dolním panelu 
obrazovky. Pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce, 
zadejte novou hodnotu posunu (offset) nebo směrnice.

4 Nový korelační faktor bude platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup vymazání korelačního faktoru parametru

1 Služby > Nastavení > Měření > Korelace

Obrázek 4-13 Obrazovka nastavení korelací

2 Na panelu Nastavení korelačních faktorů vyberte z rozbalovacího seznamu 
korelační faktory, které chcete vymazat. Poté stiskněte tlačítko Vymazat.

s
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Umístění

q Přístroj nikdy neumísťujte do bezprostřední blízkosti pacientů. Dodržujte bezpečnostní 
vzdálenost 1.5 metru.

Abyste zajistili řádný a bezproblémový provoz, postavte přístroj na rovnou plochu na 
místě nevystaveném přímému slunečnímu světlu.

Při instalaci přístroje, který byl uskladněn v chladné místnosti nebo přepravován při 
nízkých teplotách, může dojít ke kondenzaci, která by mohla způsobit poruchy 
přístroje. Před zahájením provozu je nutné přístroj před zapnutím nechat alespoň 1 
hodinu přizpůsobit pokojové teplotě.

Musí být splněny tyto podmínky:

o Nadmořská výška: -100–2500 m

Tlak okolního vzduchu: 530–800 mmHg (70.66 kPa–106.66 kPa)

o Okolní teplota: 15–32 °C

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

o Stabilní, vodorovná pracovní plocha (sklon s nainstalovaným spotřebním 
materiálem max. 1°)

o Relativní vlhkost: 15–90 % (bez kondenzace)

o Aby byla umožněna řádná cirkulace vzduchu a elektrická zapojení, ponechte 
kolem přístroje volné místo o těchto šířkách:

O 8 cm na každé straně

O 15 cm za přístrojem

O 13 cm nad přístrojem

o Správné napětí: 100–240 V AC (± 10 %), 50–60 Hz (± 5 %)

Po umístění do polohy, která splňuje tyto podmínky, je nutné systém připravit 
k provozu provedením následujících kroků:

o Nejprve zkontrolujte, zda jsou přístroj a příslušenství úplné a nepoškozené. 
Úplnost zásilky zkontrolujte porovnáním jejích součástí s dodacím listem.

Pokud některá součást chybí, informujte okamžitě zástupce společnosti Roche.

o Utrpěla-li zásilka navzdory pečlivému zabalení škodu, uvědomte neprodleně 
přepravní společnost. Obalový materiál a výrobky uschovejte jako důkaz pro 
uplatnění nároku na náhradu škody.
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UPOZORNĚNÍ Vložení poškozeného spotřebního materiálu může přístroj poškodit.

Vložením poškozeného spotřebního materiálu může dojít k poškození míst, kde se 
spotřební materiál dostává do styku se systémem, například spojovacího mechanismu 
v oddílu pro láhve.

r Před prvním vložením spotřebního materiálu do přístroje zkontrolujte, zda nebyl během 
přepravy poškozen. Pokud spotřební materiál vykazuje známky poškození, nevkládejte 
jej do přístroje.



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 133

cobas b 123 POC system 5 Instalace a odstavení
Instalace přístroje

Instalace přístroje

p Postup instalace přístroje

1 Připojte snímač čárových kódů a podle potřeby síťový konektor k příslušným 
rozhraním na zadní straně přístroje.

Obrázek 5-1 Umístění rozhraní pro připojení snímače čárových kódů a síťové připojení

2 Připojte externí napájecí zdroj, nejprve k přístroji a poté k elektrické síti.

Obrázek 5-2 Umístění rozhraní pro napájecí zdroj

3 Přístroj se zapíná stisknutím červeného tlačítka vypínače.

Obrázek 5-3 Umístění tlačítka vypínače

A Rozhraní pro snímač čárových kódů

B Rozhraní pro síťové připojení: 10BaseT Ethernet (RJ 45)

A Rozhraní pro napájecí zdroj

A Tlačítko vypínače

A B

A

A
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Po dokončení zavádění programu se na obrazovce objeví průvodce instalací.

Obrázek 5-4 Průvodce instalací

4 Řiďte se pokyny na obrazovce.

u Postup výměny Sensor Cartridge (s. 302)

u Postup výměny kontejneru Fluid Pack (s. 303)

u Postup výměny kontejneru AutoQC Pack (s. 304)

u Postup výměny papíru v tiskárně (s. 305)

q Všechny kroky instalace provádějte ve správném pořadí.

V případě selhání instalačního průvodce znovu spusťte stisknutím těchto tlačítek: 
Služby > Instalace

5 Proveďte kontrolní měření 3 úrovní koncentrace.

u Kontrola kvality (s. 177)

s
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Na méně než 24 hodin

Nebudete-li přístroj potřebovat méně než 24 hodin, vypněte jej následujícími tlačítky: 
Služby > Vypnout. Řiďte se pokyny na obrazovce.

Pokud je přístroj vypnutý déle než 1 hodinu, proveďte po jeho opětném zapnutí 
systémovou kalibraci a kontrolní měření 3 úrovní koncentrace.

Pokud je přístroj vypnutý méně než 1 hodinu, proveďte po jeho opětném zapnutí 2P 
(dvoubodovou) kalibraci.

q Nepoužívejte znovu kontejnery Fluid Packs a kazety Sensor Cartridges, které předtím již 
byly nainstalované a byly déle než 24 hodin mimo přístroj.

q K odpojení přístroje od elektrického napájení je nutné odpojit napájecí zdroj ze zásuvky.

Na déle než 24 hodin

Pokud nebudete přístroj potřebovat více než 24 hodin, odstavte jej z provozu.

Odstavení přístroje z provozu

p Postup odstavení přístroje

VAROVÁNÍ

Infekce v důsledku kontaktu s kontejnerem Fluid Pack a kazetou Sensor Cartridge

Fluid Pack a Sensor Cartridge mohou obsahovat biologický materiál lidského původu. 
Kontakt s materiálem lidského původu je potenciálně biologicky nebezpečný a může vést 
k infekci.

r Dodržujte standardní laboratorní postupy.

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

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

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

1 Služby > Odstavení

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

q Všechny kroky instalace provádějte ve správném pořadí.
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q Nepoužívejte znovu kontejnery Fluid Packs a kazety Sensor Cartridges, které předtím 
již byly nainstalované a byly déle než 24 hodin mimo přístroj.

Nepoužívejte kontejnery AutoQC Packs, které předtím již byly nainstalované a byly déle 
než 7 dnů mimo přístroj.

u Postup výměny Sensor Cartridge (s. 302)

u Postup výměny kontejneru Fluid Pack (s. 303)

u Postup výměny kontejneru AutoQC Pack (s. 304)

u Postup výměny papíru v tiskárně (s. 305)

3 Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka Vypnout.

q K odpojení přístroje od elektrického napájení je nutné odpojit napájecí zdroj ze 
zásuvky.

4 Ihned po odstavení z provozu přístroj vydezinfikujte.

u Postupy dezinfekce (s. 299)

s

Příprava přístroje k transportu

p Postup přípravy přístroje k transportu

1 Odstraňte papír z tiskárny.

2 Odpojte paměťové zařízení USB.

3 Odpojte konektory snímače čárových kódů a síťového připojení od zadního 
panelu přístroje.

4 Odpojte napájecí zdroj od přístroje.

s
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Preanalytická fáze

Odběr vzorků

VAROVÁNÍ

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

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

r Dodržujte standardní laboratorní postupy.

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

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

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

u Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of laboratory workers from 

occupationally acquired infections; CLSI document M29-A4; Approved Guidelines 

(2014), Vol. 34, No. 8.

Plná krev

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky pacientů způsobené nevhodným postupem při odběru vzorků

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

r Před odběrem vzorku nemačkejte místo vpichu.

r Použijte správnou odběrovou nádobku odpovídající požadovanému měření. Roche 
doporučuje používat k odběru krve Roche MICROSAMPLER PROTECT.

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky tHb a bilirubinu způsobené nevhodným zacházením se vzorky

Koncentrace tHb a bilirubinu ve vzorcích plné krve jsou citlivé na světlo. Pohlcování světla 
ve vzorcích plné krve může vést k nesprávným výsledkům a ohrozit tak životy pacientů.

r Vzorek plné krve vždy měřte okamžitě po odběru.

r Pokud nemůžete vzorek plné krve změřit okamžitě po odběru, zabalte odběrovou 
nádobku se vzorkem do alobalu.

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky vápníku způsobené nevhodným zacházením se vzorky

Vystavení vzorků určených k měření ionizovaného vápníku okolnímu vzduchu snižuje 
množství ionizovaného vápníku. To může vést k nesprávným výsledkům ionizovaného 
vápníku a možnému ohrožení životů pacientů.

r Vzorek vždy měřte okamžitě po odběru.

r Pokud vzorek nemůžete změřit okamžitě po odběru, nevystavujte jej okolnímu vzduchu.
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q Měření hemolyzovaných vzorků krve může vést ke zkreslení výsledků měření.

Po měření hemolyzovaného vzorku krve proveďte 2P (dvoubodovou) kalibraci.

u Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures for the collection of arterial 

blood specimens; CLSI document H11-A4; Approved Standard (2004), Vol. 24, No. 28

Při odběru krve z oblastí, které byly stlačené, může dojít k lokalizované hemolýze. Ta 
může zkreslit pacientovu hodnotu draslíku až o 20 % oproti normálnímu stavu. Před 
odběrem pacientovy krve se vyhněte stlačení míst odběru.

Abyste se vyhnuli nesprávným výsledkům pacientů, proveďte měření vzorků hned po 
odběru. Vzduch ve vzorcích krve může zkreslovat naměřené hodnoty.

Měření metabolitů jsou možná pouze ve vzorcích s přibližně fyziologickou hodnotou 
iontů a pH a průměrnou pufrovací kapacitou.

Antikoagulancia

Soli heparinu jsou jediným přípustným antikoagulačním prostředkem pro analýzy 
pomocí přístroje cobas b 123 POC system. Jiná antikoagulancia jako EDTA, citrát, 
oxaláty, fluoridy a antikoagulancia s obsahem amoniové skupiny mají významný vliv 
na hodnotu pH krve a na jiné parametry a nesmějí se proto používat.

Specifický odběr vzorků k měření tHb, SO2 a Hct

Vzorky plné krve je nutné bezprostředně před měřením důkladně promíchat, aby 
bylo zajištěno rovnoměrné rozložení červených krvinek a plazmy.

Abyste zajistili optimální promíchání, otáčejte stříkačku mezi dlaněmi, pak ji obraťte 
vrchem dolů a znovu otáčejte. Tento postup opakujte asi 30 sekund. Nacházejí-li se 
ve stříkačce sedimentované červené krvinky, opakujte postup promíchávání 1-
2 minuty.

Specifický odběr vzorků k měření glukózy a laktátu

Glukóza Příprava pacienta: 12 hodin bez potravy pro glykémii na lačno. Optimální 
postprandiální odběr krve 1 hodinu po přijetí potravy.

Vzorky krve by měly být analyzovány bezprostředně po odběru, a to nejpozději do 
30 minut. Ve vzorcích krve rychle dochází k metabolizaci, která vede ke snížení 
koncentrace glukózy během několika minut.

Laktát Příprava pacienta: Odběr provádějte alespoň po 2 hodinách fyzického klidu. I malá 
fyzická námaha může způsobit zvýšení koncentrace laktátu.

Vzorky krve by měly být analyzovány bezprostředně po odběru, a to nejpozději do 
15 minut. Ve vzorcích krve rychle dochází k metabolizaci, která vede ke zvýšení 
koncentrace laktátu během několika minut.

V závislosti na činnosti předloktí a okysličení svaloviny předloktí se objevují 
významné arteriovenózní rozdíly. Vzorky deproteinujte bezprostředně po odběru 
pomocí ledově chladné kyseliny chloristé. Při použití inhibitorů glykolýzy lze 
pracovat s heparinizovanou krví bez odstranění bílkovin. Tyto vzorky jsou stabilní po 
dobu až 2 hodin po odběru.

Specifický odběr vzorků k měření bilirubinu

Zacházejte se vzorky plné krve jako se vzorky citlivými na světlo:
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o Během transportu chraňte nádobky se vzorky před světlem.

o Nenechávejte nádobky se vzorky na přímém slunečním světle.

Vzorky by měly být analyzovány hned po odběru.

Specifický odběr vzorků k měření dialyzačního roztoku

Lze odebírat pouze vzorky čerstvého dialyzačního roztoku pomocí neupravené 
stříkačky (tj. stříkačky neobsahující protisrážlivé prostředky).

Odběrové nádobky

q Společnost Roche doporučuje používat odběrové nádobky Roche.

Stříkačky

Používáte-li výrobky jiných dodavatelů, obsahující jako inhibitor srážení tekutý 
heparin, neměly by být odběrové nádobky větší, než je nutné pro daný objem krve. 
Minimalizuje se tak vliv inhibitoru srážení na zředění krve. Obvykle se používají 
plastové stříkačky, ale v některých případech nejsou vhodné, například pokud 
předpokládáme, že hodnoty PO2 budou mimo normální rozmezí. Předpokládáme-li 

vysoké hodnoty PO2, měl by být vzorek analyzován co nejdříve po odběru.

VAROVÁNÍ

Použití neheparinizovaných stříkaček nebo stříkaček s tekutým heparinem může 
vést k nesprávným výsledkům pacientů.

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

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

Odběrové kapiláry

Kapiláry musí mít minimální objem 115 μL.

Nepoužívejte hematokritové mikrokapiláry nebo kapiláry s keramickými uzávěry, 
protože by mohly poškodit plnicí otvor přístroje.

Aby se předešlo poškození přístroje, společnost Roche doporučuje používat 
k odběrům krve Roche MICROSAMPLER PROTECT. Používáte-li skleněné kapiláry 
jiných výrobců, zajistěte, aby měly otavené konce.

Používáte-li míchací drátky nabízené některými výrobci, před zavedením vzorku je 
odstraňte, abyste nezpůsobili ucpání průtokových cest vzorků v systému.

Roche MICROSAMPLER PROTECT

Pro usnadnění odběru arteriální krve a zajištění většího pohodlí pacienta byl vyvinut 

Roche MICROSAMPLER PROTECT.(1) .

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

K prevenci ucpávání průtokové cesty vzorku v přístroji při měření kritických vzorků 
krve, odebíraných například novorozencům z ušních lalůčků a patiček, se doporučuje 
používat zachycovač sraženin Clot Catcher.

Clot Catcher Zachycovač sraženin Clot Catcher, který se nasazuje na konec kapiláry nebo kapiláry 
Roche MICROSAMPLER PROTECT, brání pronikání krevních sraženin 
a tkáňových částeček do přístroje cobas b 123 POC system.

Zachycovač sraženin Clot Catcher je vhodný pouze k měření v režimu „kapilára“.

Clot Catcher PRO Zachycovač sraženin Clot Catcher PRO, který se nasazuje na konec stříkačky, brání 
pronikání krevních sraženin a částeček tkání do přístroje cobas b 123 POC system.

Zachycovač sraženin Clot Catcher PRO je vhodný pouze k měření v režimu 
„nasávání ze stříkačky“.

q Další informace viz v příbalovém letáku Clot Catcher a Clot Catcher PRO.

Zacházení se vzorky

Plná krev

Vzorky plné krve odebírejte heparinizovanými stříkačkami, kapilárami nebo pomocí 
zařízení Roche MICROSAMPLER PROTECT a analyzujte co nejdříve po odběru. 
Ihned po provedení odběru odstraňte z odběrové nádobky vzduchové bublinky.

Ihned po odběru stříkačkami se vzorek musí řádně promíchat s antikoagulantem 
otáčením nebo rolováním mezi oběma rukama. Vzorky musí být správně označené 
a je třeba dodržovat běžné dokumentační postupy.

I přes správné provedení odběru vzorku mohou při analýze krevních plynů 
vzniknout chyby:

o nedostatečným promícháním vzorku po odběru a před měřením,

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

o následkem metabolických změn ve vzorku.

VAROVÁNÍ

Nezměření parametrů tHb, SO2 a Hct bezprostředně po odběru vzorku do kapiláry 
může vést k nesprávným výsledkům pacienta.

Nezměření hodnot tHb, SO2 a Hct bezprostředně po odběru může vést u vzorků, které byly 
odebrány do kapilár, k nesprávným výsledkům pacienta, což může ohrozit životy pacientů.

r Při měření hodnot tHb, SO2 a Hct ve vzorcích, které byly odebrány do kapilár, proveďte 
měření bezprostředně po odběru.

(1) Ochranná známka Roche.
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Skleněná odběrová nádobka o Vzorky odebrané do skleněných nádobek lze uchovat až 15 minut při pokojové 
teplotě.

o Nemůžete-li tyto vzorky změřit do 15 minut po odběru, vložte je dočasně do 
ledové vody. Změřte tyto vzorky do 30 minut po odběru. Pokud tyto vzorky 
nezměříte do 60 minut po odběru, vyhoďte je.

o Vzorky s hladinou PO2 vyšší než 200 mm Hg (26 kPa) by se měly ukládat do 
skleněné nádobky, nemůže-li být měření provedeno do 15 minut.

Plastová odběrová nádobka Vzorky odebrané do plastových nádobek lze uchovat až 30 minut při pokojové 
teplotě.

Dialyzační roztok

VAROVÁNÍ

Nedodržení předepsaných postupů zacházení s dialyzačními roztoky může vést 
k nesprávným výsledkům pacientů.

Nedodržení předepsaných postupů zacházení s dialyzačními roztoky může vést 
k nesprávným výsledkům pacientů, což může ohrozit jejich životy.

r K provedení měření odeberte čerstvý dialyzát stříkačkou neobsahující žádné 
antikoagulační prostředky. Neodebírejte použitý dialyzát.



Roche Diagnostics Únor 2018

144 Návod k obsluze · verze 11.0

6 Měření cobas b 123 POC system
Interference

Interference

Byla provedena studie k vyhodnocení vlivu chemických látek a léčiv, které by mohly 
interferovat s měřenými parametry.

Studie byla navržena v souladu se směrnicí CLSI:

u Clinical and Laboratory Standards Institute. Interference styletem in clinical che mistry, 

CLSI document EP07-A2; Approved Guideline (2005), Vol. 25, No. 27

V níže uvedených tabulkách najedete aktualizované seznamy látek potenciálně 
interferujících s měřenými parametry modulů BG/ISE/MSS a COOX.

Látky neovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct

Látka Koncentrace Testovaný analyt

3-beta-hydroxybutyrová kyselina 20.0 mmol/L pH, ISE, Glu, Lac

Kyselina acetooctová(1) 2.0 mmol/L pH, ISE, Glu, Lac

Aceton(1) 12.0 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Acetylcystein 10.2 mmol/L Na+, K+, Cl-, Hct

Albumin >9 % BG, Na+, K+, Cl-, Glu, Lac, Hct

Chlorid amonný(1) 0.107 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Ampicilin(1) 0.15 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kyselina askorbová(1) 0.34 mmol/L ISE, Glu, Lac

Aspirin (kyselina 

acetylsalicylová)(1)

3.62 mmol/L Na+, K+, Cl-, Glu, Lac

Benzalkonium chlorid 0.028 mmol/L pH, K+, Ca2+, Cl-, Glu, Lac

Bilirubin(1) 0.342 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Chlorid vápenatý(1) 5.0 mmol/L ISE, Glu, Lac

Cefoxitin(1) 1.546 mmol/L ISE, Glu, Lac

Chlorpromazin(1) 0.0063 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kreatinin(1) 0.442 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kyanid 0.1 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Cyklosporin 0.0043 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Dobesilát 0.88 mmol/L BG, ISE, Glu, Lac

Dobutamin 0.66 mmol/L pH, K+, Ca2+, Cl-, Glu, Lac

Dopamin(1) 0.00587 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Doxycyklin(1) 0.068 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

EDTA(1) 0.003 mmol/L ISE, Glu, Lac

Ethanol(1) 86.8 mmol/L BG, pH

Ethylenglykol(1) 4.83 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Gallaminiumtriethojodid 0.056 mmol/L pH, ISE, Glu, Lac

Gentamicin(1) 0.021 mmol/L BG, ISE, Glu, Lac

Tabulka 6-1 Látky neovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct
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Kyselina gentisová(1) 0.117 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Glutathion, redukovaný(1) 3.0 mmol/L ISE, Glu, Lac

Kyselina glykolová 13.05 mmol/L PO2, Na+, K+, Cl-, Glu

Guajakol 0.4 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

HES (hydroxyethylškrob) 50.0 % BG, ISE, Glu, Lac, Hct

Halothan(1) 0.759 mmol/L PO2

Hemoglobin(1) 2.0 g/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Hydroxykarbamid 
(hydroxymočovina)

2.50 mmol/L BG, pH, ISE

Ibuprofen(1) 2.425 mmol/L ISE, Glu, Lac

Isofluran 3.0 % BG, pH, ISE, Glu, Lac

Isoniazid(1) 0.292 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

L-DOPA (levodopa) 0.12 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Laktát(1) 6.6 mmol/L ISE, Glu

Octan lithný(1) 3.20 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Octan hořečnatý 15.0 mmol/L pH, ISE, Lac

Maltóza 14.62 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Methyldopa(1) 0.071 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Metronidazol(1) 0.701 mmol/L pH, ISE, Glu, Lac

Dihydrogenfosforečnan sodný(1) 9.0 mmol/L ISE, Glu, Lac

Oxid dusnatý 85 % PO2

Norepinefrin 0.12 mmol/L BG, pH, ISE, Lac

Paracetamol(1) 1.32 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

PCO2 85.0 mmHg ISE, Glu, Lac

PCO2 0.0 mmHg PO2, ISE, Glu, Lac

Perfenazin(1) 0.223 μmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Fenobarbital(1) 0.431 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Fenylbutazon 1.3 mmol/L ISE, Glu, Lac

Fenytoin(1) 0.198 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

PO2 600.0 mmHg BG, pH, ISE, Glu, Lac

PO2 <25 mmHg BG, pH, ISE, Glu, Lac

Chlorid draselný(1) 7.0 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Šťavelan draselný(1) 0.081 mmol/L ISE, Glu, Lac

Thiokyanát draselný 6.88 mol/L BG, pH, Na+, Ca2+, Lac

Propofol 1.0 % BG

Rifampicin(1) 0.078 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kyselina salicylová 4.34 mmol/L K+, Ca2+, Glu, Lac

Bromid sodný 37.5 mmol/L pH, K+, Ca2+, Lac

Chlorid sodný(1) 45 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Látka Koncentrace Testovaný analyt

Tabulka 6-1 Látky neovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct
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Látky neovlivňující tHb, SO2, deriváty hemoglobinu a bilirubin

Fluorid sodný(1) 0.105 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Glutamát sodný 0.86 mmol/L ISE, Glu, Lac

Heparin sodný(1) 3000 IU/L BG, ISE, Glu, Lac

Hydrogenuhličitan sodný 

(bikarbonát sodný)(1)

35 mmol/L ISE, Glu, Lac

Jodid sodný 2.99 mmol/L BG, pH, K+, Ca2+, Glu, Lac

Nitroprusid sodný 4.00 mmol/L pH, K+, Ca2+, Glu, Lac

Chloristan sodný 1.50 mmol/L K+, Glu, Lac

Pyruvát sodný(1) 0.309 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Theofylin(1) 0.222 mmol/L ISE, Glu, Lac

Thiopental (Trapanal)(1) 0.248 mmol/L pH, ISE, Glu, Lac

Triglycerid 37.0 mmol/L BG, pH, K+, Ca2+, Glu, Lac

Urea(1) 49.2 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Kyselina močová 1.40 mmol/L ISE, Glu, Lac

Vankomycin(1) 0.069 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

Xylóza 4.0 mmol/L BG, pH, ISE, Glu, Lac

(1) Látka a její koncentrace jsou doporučeny v dokumentu Institutu pro klinické a laboratorní normy: 
Clinical and Laboratory Standards Institute. Interference testing in clinical chemistry, CLSI document 
EP07-A2; Approved Guideline (2005), Vol. 25, No. 27.

Látka Koncentrace Testovaný analyt

Tabulka 6-1 Látky neovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct

Látka Koncentrace Testovaný analyt

Beta karoten(1) 2.0 mg/L tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Evansova modř 5 mg/L tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Gelofusin Ředění 1:1 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

HES - sterilní, 10% Ředění 1:1 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Hydroxokobalamin 0.25 mg/mL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Indocyaninová zeleň 5 mg/L tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Intralipid, 20% 10 mg/mL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Lipidem 10 mg/mL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Lipofundin, 20% s MCT(1) 10 mg/mL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2

Methylenová modř 2.5 mg/L tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Omegaven(1) 5 mg/mL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Patentní modř 2.5 mg/L tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2

Vysoké pH 7.9 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2

Vysoké pH 8.0 Bili

Nízké pH 7.1 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2

Tabulka 6-2 Látky neovlivňující tHb, SO2, deriváty hemoglobinu a bilirubin
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Látky ovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct

Nízké pH 6.7 Bili

Propofol. 2% 0.11 mg/mL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Smoflipid, 20%(1) 10 mg/mL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Celková bílkovina 

(albumin)(1)

12 g/dL tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

Voluven, 6%(1) Ředění 1:1 tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, SO2, Bili

(1) Látka a její koncentrace jsou doporučeny v dokumentu Institutu pro klinické a laboratorní normy: 
Clinical and Laboratory Standards Institute. Interference testing in clinical chemistry, CLSI document 
EP07-A2; Approved Guideline (2005), Vol. 25, No. 27.

Látka Koncentrace Testovaný analyt

Tabulka 6-2 Látky neovlivňující tHb, SO2, deriváty hemoglobinu a bilirubin

Látka Koncentrace látky Parametr
Koncentrace 

parametru (MV) 
[mmol/L]

Účinek látky [mmol/L]
± Pravdivost

[mmol/L]

Acetylcystein 10.2 mmol/L(1) Glu

Lac

4.1

5.5

-1.4 ± 0.5

-1.4 ± 0.3

0.5

0.7

2.55 mmol/L Lac(2) 5.2 -0.6 ± 0.1 0.7

1.75 mmol/L Glu(2) 4.0 -0.1 ± 0.1 0.5

Benzalkonium chlorid 0.0285 mmol/L Na+ 132.2 5.3 ± 0.9 2.9

0.0280 mmol/L Na+

Na+

116.47

152.20

2.81 ± 0.42

4.07 ± 0.83

2.940

3.630

0.0143 mmol/L Na+(2) 138.4 2.1 ± 0.3 3.1

Dobutamin 0.066 mmol/L Na+ 137.4 21.2 ± 2.3 3.1

0.05 mmol/L Na+(2) 138.0 1.6 ± 0.2 3.1

Kyselina glykolová 
(kyselina hydroxyoctová)

13.05 mmol/L Lac 5.2 0.7 ± 0.5 0.7

2.5 mmol/L Lac(2) 5.4 0.4 ± 0.2 0.7

Kyselina močová 1.4 mmol/L(1) Lac 6.0 0.9 ± 0.1 0.7

0.35 mmol/L Lac(2) 5.4 0.3 ± 0.1 0.7

Hydroxykarbamid 
(hydroxymočovina)

2.5 mmol/L Glu

Lac

4.0

4.8

1.2 ± 0.7

-1.2 ± 0.6

0.5

0.7

0.63 mmol/L Glu(2)

Lac(2)

3.8

4.5

0.1 ± 0.2

-0.4 ± 0.2

0.5

0.7

Thiokyanát draselný 6.88 mmol/L(1) Cl-

Cl-

Cl-

Glu

107.7

79.42

119.93

4.0

176.5 ± 56.5

130.39 ± 43.09

356.92 ± 120.59

1.2 ± 0.4

4.4

4.0

4.8

0.5

3.44 mmol/L Glu(2) 3.9 0.4 ± 0.2 0.5

0.5 mmol/L Cl-(2) 104.8 3.5 ± 0.9 4.3

Tabulka 6-3 Látky ovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct
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Látky ovlivňující tHb, SO2, bilirubin a deriváty hemoglobinu

Chlorid sodný 45 mmol/L(1) Hct (3) 43.3 % -9.4± 0.2 % 3 %

20 mmol/L Hct (3) 45.6 % -3.8 ± 0.3 % 3 %

10 mmol/L Hct(2)(3) 45.6 % -0.9 ± 0.2 % 3 %

Bromid sodný 37.5 mmol/L(1) Cl-

Cl-

Cl-

Glu

80.09

103.7

119.01

4.0

147.99 ± 24.5

111.1 ± 12.0

147.04 ± 17.87

0.5 ± 0.3

4.0

4.2

4.77

0.5

18.75 mmol/L Glu(2) 4.0 0.2 ± 0.1 0.5

1.0 mmol/L(1) Cl-(2) 105.5 4.0 ± 0.4 4.3

Jodid sodný 2.99 mmol/L(1) Cl-

Cl-

Cl-

80.63

102.3

122.55

26.74 ± 7.25

35.8 ± 13.8

55.71 ± 19.11

4.0

4.2

4.9

0.45 mmol/L Cl-(2) 105.3 1.3 ± 0.7 4.3

Nitroprusid sodný 4 mmol/L Cl- 102.5 10.4 ± 6.7 4.2

1 mmol/L Cl-(2) 104.4 3.3 ± 1.6 4.3

Chloristan sodný 1.5 mmol/L Cl- 104.9 11.4 ± 3.8 4.3

0.375 mmol/L Cl-(2) 103.5 2.3 ± 0.8 4.3

Norepinefrin 0.118 mol/L Glu 4.1 0.5 ± 0.2 0.5

0.06 mmol/L Glu(2) 4.5 0.3 ± 0.1 0.5

Kyselina salicylová 4.34 mmol/L(1) Cl-

Cl-

Lac

79.02

117.3

104.0

15.55 ± 2.84

20.48 ± 4.77

20.3 ± 6.0

4.0

4.71

4.3

1.09 mmol/L Cl-(2) 103.6 1.8 ± 0.5 4.3

(1) Látka a její koncentrace jsou doporučeny v dokumentu Institutu pro klinické a laboratorní normy: Clinical and Laboratory Standards Institute. 
Interference testing in clinical chemistry, CLSI document EP07-A2; Approved Guideline (2005), Vol. 25, No. 27.

(2) V mezích podmínek pravdivosti.

(3) Při určování interference s hematokritem je při přidávání látek nutné brát v úvahu změny matrice vzorku (morfologie erytrocytů, hemolýza 
a účinky osmózy). Z toho důvodu byla změna vzorku určena absolutním referenčním měřením centrifugační metodou (centrifugou Hemofuge) 
a hodnoty stanovené přístrojem cobas b 123 POC system byly korigovány.

Látka Koncentrace látky Parametr
Koncentrace 

parametru (MV) 
[mmol/L]

Účinek látky [mmol/L]
± Pravdivost

[mmol/L]

Tabulka 6-3 Látky ovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct
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Látka Koncentrace látky Parametr
Koncentrace 

parametru (MV)
Účinek látky ± Pravdivost

Methylenová modř 40.00 mg/L tHb

O2Hb

MetHb

Bili

13.7 g/dL

97 %

0.5 %

4.1 mg/dL

13.4 mg/dL

-1.1 g/dL

-3.3 %

4.50 %

-2.94 mg/dL

-3.80 mg/dL

0.5 g/dL

3 %

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

20.00 mg/L tHb(1)

O2Hb(1)

MetHb

Bili

13.7 g/dL

97 %

0.5 %

4.1 mg/dL

13.4 mg/dL

-0.5 g/dL

-3 %

3.6 %

-1.10 mg/dL(1)

-1.43 mg/dL

0.5 g/dL

3 %

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

10.00 mg/L MetHb

Bili(1)

0.5 %

4.1 mg/dL

13.4 mg/dL

2.3 %

-0.55 mg/dL

-0.73 mg/dL

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

5 mg/L MetHb

Bili

0.5 %

4.1 mg/dL

13.4 mg/dL

1.5 %

-0.19 mg/dL

-0.28 mg/dL

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

2.5 mg/L MetHb(1) 0.5 1.0 % 1 %

Evansova modř 10 mg/L MetHb

Bili

0.5 %

5.2 mg/dL

13.3 mg/dL

1.3 %

1.12 mg/dL

1.17 mg/dL

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

5 mg/L MetHb(1) 0.5 % 0.6 % 1 %

Patentní modř 10 mg/L MetHb

Bili

0.5 %

4.9 mg/dL

13.7 mg/dL

3.2 %

5.1 mg/dL

5.6 mg/dL

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

5 mg/L MetHb

Bili

0.5 %

4.9 mg/dL

13.7 mg/dL

1.6 %

2.52 mg/dL

2.94 mg/dL

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

2.5 mg/L MetHb(1)

Bili(1)

0.5 %

4.9 mg/dL

13.7 mg/dL

0.8 %

1.25 mg/dL

1.40 mg/dL

1 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

Hydroxokobalamin 0.9 mg/mL tHb

HHb

O2Hb

SO2

Bili

13.6 g/dL

0.5 %

97.7 %

99.5 %

4.8 mg/dL

14.2 mg/dL

0.6 g/dL

4.2 %

-4.1 %

-4.3 %

-1.65 mg/dL

-1.39 mg/dL

0.5 g/dL

1.5 %

3.0 %

2 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

0.5 mg/mL tHb(1)

HHb

O2Hb(1)

SO2

Bili

13.6 g/dL

0.5 %

97.7 %

99.5 %

4.8 mg/dL

14.2 mg/dL

0.4 g/dL

2.5 %

-2.4 %

-2.5 %

-0.96 mg/dL

-0.72 mg/dL

0.5 g/dL

1.5 %

3.0 %

2 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

Tabulka 6-4 Látky ovlivňující tHb, SO2, bilirubin a deriváty hemoglobinu
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0.25 mg/mL HHb(1)

SO2

Bili(1)

0.5 %

99.5 %

4.8 mg/dL

14.2 mg/dL

1.3 %

-4.3 %

-0.54 mg/dL

-0.36 mg/dL

1.5 %

2.0 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

Kyanomethemoglobin 10 % HHb

O2Hb

SO2

Bili

2.1 %

95.8 %

97.9 %

5.3 mg/dL

13.9 mg/dL

3.8 %

-3.4 %

-3.8 %

0.33 mg/dL

0.39 mg/dL

1.5 %

3.0 %

2 %

1.2 mg/dL

1.2 mg/dL

Sulfhemoglobin 10 % tHb(2)

COHb(2)

HHb(2)

MetHb(2)

O2Hb(2)

SO2
(2)

Bili(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

5.2 mg/dL(2)

15.4 mg/dL(2)

---

---

---

---

---

---

---

---

-5.29 mg/dL

---

---

---

---

---

---

---

---

1.2 mg/dL

5 % Bili 15.4 mg/dL -2.10 mg/dL 1.2 mg/dL

2.5 % Bili 15.4 mg/dL -1.04 mg/dL 1.2 mg/dL

Fluorescein 0.4 mg/mL tHb(2)

COHb(2)

HHb(2)

MetHb(2)

O2Hb(2)

SO2
(2)

Bili(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0.25 mg/mL tHb(2)

COHb(2)

HHb(2)

MetHb(2)

O2Hb(2)

SO2
(2)

Bili(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---(2)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(1) V mezích podmínek pravdivosti.

(2) Výsledky se nezobrazí. Na záložce Výsledky a v tištěném výstupu výsledků se objeví hlášení „Byla zjištěna spektrální interference“.

Látka Koncentrace látky Parametr
Koncentrace 

parametru (MV)
Účinek látky ± Pravdivost

Tabulka 6-4 Látky ovlivňující tHb, SO2, bilirubin a deriváty hemoglobinu
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Omezení klinické analýzy

Naměřená data výkonnosti mohou být ovlivněna známými i neznámými faktory.

u Interference (s. 144)

Obecné informace

V literatuře byly a jsou uváděny různé látky, které mohou mít nepříznivý vliv na 
výsledky měření vzorků krve. Tyto jevy jsou podrobně probrány na různých místech 
v technické literatuře. Pokusili jsme se tyto případné vlivy na 
cobas b 123 POC system zjistit a vyhodnotit. Protože však není možné prověřit 
veškerá léčiva či substance, měli byste být v oblasti působení vaší laboratoře okamžitě 
informováni o abnormálních odchylkách výsledků měření — stejně jako při každé 
jiné klinické analýze — a hodnotit úplný obraz pacienta nebo v případě potřeby 
provést další měření.

Kontrola věrohodnosti měření novorozeneckého bilirubinu

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky bilirubinu způsobené nevhodným postupem při odběru 
a zacházení se vzorkem

Nedodržení vhodných postupů při odběru a zacházení se vzorkem může vést k tomu, že se 
do vzorků krve dostanou buněčné částice. Tyto buněčné částice mohou vést k chybám 
a nesrovnalostem v naměřených hodnotách bilirubinu.

r Před odběrem vzorku krve nemačkejte místo vpichu.

r Ihned po odběru vzorek krve důkladně promíchejte. To lze provést otáčením vzorku 
mezi oběma dlaněmi a mírným obracením odběrové nádobky, nebo pomocí 
mechanického přístroje, který vzorkem otáčí ve 2 osách. Poté z odběrové nádobky 
odstraňte všechny vzduchové bubliny.

r Vzorky krve analyzujte co nejdříve po odběru. Pokud musíte vzorky krve před měřením 
skladovat, uložte je ve vhodných nádobkách a při správné teplotě.

u Zacházení se vzorky (s. 142)

Buněčné částice ve vzorcích krve mohou vést k nadhodnocení výsledku bilirubinu 
u novorozenců. Měření bilirubinu proto procházejí kontrolou věrohodnosti, která 
odhalí chybné výsledky. Tato kontrola věrohodnosti se provádí automaticky, pokud 
je výsledek bilirubinu vyšší než 15 mg/dL (256.5 μmol/L). Kontrola věrohodnosti 
provádí validací výsledků bilirubinu porovnáním výsledků tHb, MCHC nebo obou 
těchto parametrů, naměřených ve stejném vzorku krve, s příslušnými lékařskými 
rozhodovacími mezemi.

q Kritické hodnoty jsou nastaveny na standardní hodnoty založené na referenčních 
rozmezích uváděných v učebnicích klinické biochemie a molekulární diagnostiky. Kritické 
hodnoty musíte nicméně konfigurovat tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Referenční 
hodnoty novorozenecké MCHC určete podle níže uvedené tabulky.



Roche Diagnostics Únor 2018

152 Návod k obsluze · verze 11.0

6 Měření cobas b 123 POC system
Omezení klinické analýzy

p Postup měření novorozeneckého bilirubinu

1 Na záložce Nastavení stiskněte tato tlačítka: Měření > Zobrazení výsledků 
> Zobrazení.

Ujistěte se, že ve sloupci Zvolené hodnoty je uveden bilirubin.

u Nastavení obrazovky výsledků měření (s. 155)

2 Na záložce Přehled změřte vzorek.

Pokud je výsledek bilirubinu nižší než 15 mg/dL (256.5 μmol/L), bude zobrazen.

Pokud je výsledek bilirubinu vyšší než 15 mg/dL (256.5 μmol/L), přístroj provede 
kontrolu věrohodnosti.

o Pokud jsou výsledky tHb a MCHC (v případě, že se měří Hct) nižší než jejich 
lékařské rozhodovací meze (22 g/dL nebo 13.64 mmol/L u tHb a 36 g/dL nebo 
5.58 mmol/L u MCHC), výsledek bilirubinu bude zobrazen.

o Pokud jsou výsledky tHb a MCHC (v případě, že se měří Hct) vyšší než jejich 
lékařské rozhodovací meze (22 g/dL nebo 13.64 mmol/L u tHb a 36 g/dL nebo 
5.58 mmol/L u MCHC), výsledek bilirubinu nebude zobrazen. Pokud není 
k dispozici výsledek tHb, výsledek bilirubinu rovněž nebude zobrazen.

Obrázek 6-1 Obrazovka měření po neúspěšné kontrole věrohodnosti měření bilirubinu

s

Věk MCHC (g/dL) MCHC (mmol/L)

1. den 31.0–35.0 4.805–5.425

2. až 6. den 24.0–36.0 3.720–5.580

7. až 13. den nepoužívá se nepoužívá se

14. až 23. den 26.0–34.0 4.030–5.270

24.  až 37.  den 25.0–34.0 3.875–5.270

Tabulka 6-5 Referenční rozmezí MCHC u novorozenců
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Nastavení vstupních hodnot měření

Na záložce Vstupní hodnoty můžete přiřadit vstupní (zadávané) hodnoty, které lze 
během měření upravovat. Tato funkce vám umožňuje měnit specifické informace 
o daném měření, např. ID pacientů.

p Postup nastavení vstupních hodnot měření

1 Služby > Nastavení > Měření > Zadávání dat > Vstupní hodnoty

Obrázek 6-2 Obrazovka konfigurace vstupních hodnot měření

2 Pořadí vstupních hodnot na záložce Vstupní hodnoty změníte tak, že zvolíte 
vstupní hodnotu na panelu Vstupní hodnoty a přesunete je pomocí tlačítek 
Nahoru a Dolů.

3 Chcete-li přidat nebo odstranit hodnoty, stiskněte tlačítko Upravit seznam.

Obrázek 6-3 Obrazovka pro přidání a odstranění vstupních hodnot

4 Chcete-li přidat vstupní hodnotu, vyberte ji ze seznamu na levém panelu na 
obrazovce a stiskněte tlačítko .

5 Chcete-li odstranit vstupní hodnotu, vyberte ji ze seznamu na pravém panelu na 
obrazovce a stiskněte tlačítko .
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6 Chcete-li vstupní hodnotu určit jako povinné zadání, vyberte ji ze seznamu na 
pravém panelu na obrazovce a stiskněte tlačítko Povinný údaj.

Vedle vstupní hodnoty na pravém panelu na obrazovce se objeví hvězdička. 
Povinné vstupní hodnoty se musí zadávat u každého měření.

7 Chcete-li jako vstupní hodnotu nastavit určité standardní zadání, vyberte vstupní 
hodnotu ze seznamu na pravém panelu na obrazovce a stiskněte 
tlačítko Nastavit imp. hodnotu.

Tato funkce není k dispozici u všech vstupních hodnot. Pokud je pro vámi 
zvolenou vstupní hodnotu k dispozici, objeví se na obrazovce číselná klávesnice 
nebo dialogový rámeček.

8 Zadejte nové standardní zadání pomocí číselné klávesnice nebo je zvolte 
v dialogovém rámečku. Zadání bude platit po stisknutí tlačítka OK.

s
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Nastavení obrazovky výsledků měření

Můžete určit, které měřené a počítané hodnoty se budou během měření zobrazovat 
na záložce Výsledky. Tato funkce vám umožňuje rychle zobrazit a zaznamenat určité 
hodnoty u všech měření.

p Postup přidání nebo odstranění parametrů na obrazovce výsledků měření

1 Služby > Nastavení > Měření > Zobrazení výsledků > Zobrazení

Obrázek 6-4 Obrazovka konfigurace zobrazení výsledků

2 Chcete-li přidat parametr, vyberte jej ze seznamu Dostupné hodnoty a stiskněte 
tlačítko .

3 Chcete-li odstranit parametr, vyberte jej ze seznamu Zvolené hodnoty a stiskněte 
tlačítko .

4 Chcete-li přidat všechny parametry ze seznamu Dostupné hodnoty, stiskněte 
tlačítko .

5 Chcete-li odstranit všechny parametry ze seznamu Zvolené hodnoty, stiskněte 
tlačítko .

s
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Konfigurace pole výběru parametrů

Pole výběru parametrů na záložce Přehled usnadňuje zobrazení dostupných 
parametrů před provedením měření.

Parametry můžete trvale deaktivovat pro měření a kalibrace, takže se pak neobjevují 
v poli výběru parametrů. Kromě toho můžete parametry deaktivovat pro měření 
dočasně.

p Postup trvalé aktivace a deaktivace parametrů pro měření a kalibrace

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > Aktiv./deaktiv.

Obrázek 6-5 Obrazovka pro trvalou aktivaci a deaktivaci parametrů

2 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat parametr pro měření, stiskněte jeho tlačítko.

Parametry, které jsou zobrazeny tmavě zeleně, jsou trvale aktivované pro měření.

Parametry, které jsou zobrazeny světle zeleně, jsou trvale deaktivované pro 
měření.

3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat parametr pro kalibrace, stiskněte jeho 
tlačítko Zap/Vyp.

Parametry, které mají tlačítko Zap, jsou trvale aktivované pro kalibrace.

Parametry, které mají tlačítko Vyp, jsou trvale deaktivované pro kalibrace.

s

p Postup dočasné aktivace a deaktivace parametrů pro měření

q Pokud parametr deaktivujete pro měření na záložce Přehled, bude pro příští měření 
automaticky k dispozici.

1 Na záložce Přehled vyberte parametry, které chcete měřit.

Tmavě zelené parametry budou změřeny.

Světle zelené parametry nebudou změřeny.
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Obrázek 6-6 Záložka Přehled

s

Vytvoření uživatelem definovaných skupin parametrů

Vytvoření uživatelem definovaných skupin parametrů vám usnadní aktivaci 
nejpoužívanějších měřených parametrů na záložce Přehled. Pomocí této funkce 
můžete vytvořit až 3 uživatelem definované skupiny.

p Postup vytvoření uživatelem definované skupiny parametrů

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > Úpravy skupin

Obrázek 6-7 Obrazovka nastavení uživatelem definovaných skupin parametrů

2 Pomocí tlačítek a  v horní části panelu Úpravy skupin vyberte pro 
uživatelem definovanou skupinu parametrů jedno ze 3 tlačítek skupin.

3 Pro změnu názvu skupiny stiskněte tlačítko . Pomocí okna s klávesnicí, které 
se objeví na obrazovce, zadejte svůj název skupiny. Vaše změna názvu bude platit 
po stisknutí tlačítka OK.
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4 Chcete-li v uživatelem definované skupině přidat nebo odstranit parametry, 
stiskněte jejich tlačítka.

Parametry, které jsou zobrazeny tmavě zeleně, patří do skupiny.

Parametry, které jsou zobrazeny světle zeleně, nepatří do skupiny.

s
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Provedení měření

VAROVÁNÍ

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

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

r Dodržujte standardní laboratorní postupy.

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

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

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

VAROVÁNÍ

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

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

r Dodržujte postupy kontroly kvality podle místních předpisů.

r Provádějte minimálně jedno kontrolní měření denně. Kromě toho v průběhu 3 dnů 
střídejte 3 úrovně (tj. hladiny koncentrace) dostupných kontrolních materiálů. 
Například 1. den proveďte kontrolní měření materiálu úrovně 1, 2. den materiálu úrovně 
2 a 3. den materiálu úrovně 3.

r Provádějte kontrolní měření s použitím 3 úrovní koncentrace po každé z těchto akcí: 
výměna kontejneru Fluid Pack, kazety Sensor Cartridge a instalace a zapnutí přístroje.

r Pokud výsledky kontroly kvality neodpovídají očekávaným hodnotám, proveďte 
kontrolní měření znovu. Pokud výsledky kontroly kvality stále neodpovídají očekávaným 
hodnotám, řiďte se částí věnovanou řešení problémů s kontrolou kvality (Řešení 
problémů s kontrolou kvality (s. 216)). Pokud chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

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

VAROVÁNÍ

Použití neheparinizovaných stříkaček nebo stříkaček s tekutým heparinem může 
vést k nesprávným výsledkům pacientů.

Neheparinizované stříkačky a stříkačky obsahující tekutý heparin, jehož objem je větší než 
objem vzorku, nepředejdou srážení krve ve stříkačce. Krevní sraženiny narušují celistvost 
vzorku krve, což může vést k nesprávným výsledkům pacientů. Kromě toho mohou ucpat 
hadičky přístroje.

r Používejte stříkačky obsahující vyvážené soli heparinu. Roche doporučuje používat 
k odběru krve Roche MICROSAMPLER PROTECT.
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q V menu Stanovení výkonnosti je nutné měřit materiál pro zkoušení způsobilosti, 
označovaný také jako materiál EQA (externího hodnocení kvality).

u Provedení měření zkoušky odborné způsobilosti (s. 192)

Můžete měřit vzorky ze stříkaček (bez kanyl), kapilár a zařízení 
Roche MICROSAMPLER PROTECT.

p Postup měření ze stříkačky

1 Odeberte a připravte vzorek k měření.

Ujistěte se, že ve vzorku nemáte vzduchové bublinky. 10-15 minut jemně otáčejte 
stříkačkou mezi dlaněmi.

Obrázek 6-8 Správná technika otáčení při míchání vzorku.

2 Na záložce Přehled vyberte parametry, které chcete měřit.

Tmavě zelené parametry budou změřeny.

Světle zelené parametry nebudou změřeny.

Obrázek 6-9 Záložka Přehled
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3 Měření zahájíte stisknutím tlačítka Spustit měření se stříkačkou.

VAROVÁNÍ

Vstřikování vzorku do plnicího otvoru při měření ze stříkačky může vést 
k infekci.

Vstřikování vzorku do plnicího otvoru při provádění měření ze stříkačky může vést 
k úniku vzorku z plnicího otvoru. To může vést k přenosu patogenů z krve a moči. 
Navíc to může vést ke ztrátě vzorku.

r Při provádění měření ze stříkačky nevstřikujte vzorek do plnicího otvoru.

r Po nasazení do plnicího otvoru stříkačku nepřidržujte.

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

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

4 Stříkačku pevně nasaďte do plnicího otvoru. Potom stříkačku pusťte.

Obrázek 6-10 Nasazení stříkačky do plnicího otvoru.

5 Nasajte vzorek stisknutím tlačítka Ano.

Obrázek 6-11 Nasávání vzorku ze stříkačky.
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6 Na výzvu k odstranění stříkačky, která se objeví na obrazovce, odstraňte stříkačku 
z plnicího otvoru a stiskněte Ano.

Přístroj provede měření ze stříkačky.

Obrázek 6-12 Odstranění stříkačky z plnicího otvoru

7 Na záložce Vstupní hodnoty stiskněte tlačítko , abyste mohli zadat vstupní 
hodnoty.

q Abyste se vyhnuli nesprávným výsledkům, zadejte pro každé měření ze stříkačky typ 
vzorku.

Obrázek 6-13 Záložka Vstupní hodnoty během měření ze stříkačky
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8 Chcete-li prohlížet výsledky, přejděte na záložku Výsledky.

Obrázek 6-14 Záložka Výsledky po měření ze stříkačky

9 Na obrazovku Přehled se vrátíte stisknutím .

s

p Postup měření s použitím kapiláry nebo zařízení 
Roche MICROSAMPLER PROTECT

UPOZORNĚNÍ Použití nevhodných kapilár může vést k poškození analyzátoru.

Provedení měření s použitím nevhodných kapilár může poškodit analyzátor.

r Společnost Roche vám doporučuje používat k odběru krve její skleněné kapiláry nebo 
Roche MICROSAMPLER PROTECT. Používáte-li skleněné kapiláry jiných výrobců, 
zajistěte, aby měly otavené konce.

u Dostupné příslušenství a spotřební materiál (s. 337)

1 Odeberte vzorek určený k měření.

Vzorek změřte nejpozději do 15 minut po odběru.

2 Na záložce Přehled vyberte parametry, které chcete měřit.

Tmavě zelené parametry budou změřeny.

Světle zelené parametry nebudou změřeny.
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Obrázek 6-15 Záložka Přehled

3 Měření zahájíte stisknutím tlačítka Spustit měření z kapiláry.

4 Kapiláru nebo Roche MICROSAMPLER PROTECT pevně nasaďte do plnicího 
otvoru. Poté odběrovou nádobku pusťte.

Obrázek 6-16 Nasazení kapiláry do plnicího otvoru

Obrázek 6-17 Nasazení zařízení Roche MICROSAMPLER PROTECT do plnicího otvoru
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5 Nasajte vzorek stisknutím tlačítka Ano.

Obrázek 6-18 Nasávání vzorku z kapiláry nebo zařízení Roche MICROSAMPLER PROTECT.

6 Na výzvu k odstranění kapiláry, která se objeví na obrazovce, odstraňte kapiláru 
nebo Roche MICROSAMPLER PROTECT z plnicího otvoru a stiskněte Ano.

Přístroj provede měření z kapiláry.

Obrázek 6-19 Odstranění kapiláry nebo zařízení Roche MICROSAMPLER PROTECT 

z plnicího otvoru

7 Na záložce Vstupní hodnoty stiskněte tlačítko , abyste mohli zadat vstupní 
hodnoty.

q Abyste se vyhnuli nesprávným výsledkům, zadejte pro každé měření z kapiláry typ 
vzorku.
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Obrázek 6-20 Záložka Vstupní hodnoty během měření z kapiláry

8 Chcete-li prohlížet výsledky, přejděte na záložku Výsledky.

Obrázek 6-21 Záložka Výsledky po měření z kapiláry

9 Na obrazovku Přehled se vrátíte stisknutím .

s
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Režimy měření

Režim Mikro Při měření z kapilár přístroj automaticky přepne do režimu Mikro, pokud nasaje 
vzorek krve s objemem menším než 123 μL.

Záložka Vstupní hodnoty ukazuje, zda přístroj provedl měření v režimu Mikro.

u Záložka Vstupní hodnoty v režimu Mikro. (s. 167)

Obrázek 6-22 Záložka Vstupní hodnoty v režimu Mikro.

Minimální objem vzorků Minimální objem vzorku pro měření určitých skupin parametrů (BG ISE, COOX 
a GLU/LAC) závisí na počtu aktivovaných parametrů a objemu vzorku.

Následující tabulka ukazuje minimální objem vzorků pro měření těchto skupin 
parametrů:

A Režim vzorku: Normální/Mikro

A

Objem vzorku BG ISE Glu/Lac COOX

≥ 37 μL Nedostatečný 

objem(1)

(1) Toto hlášení se objeví na záložce Výsledky a v tištěném výstupu výsledků.

Nedostatečný 

objem(1)

Nedostatečný 

objem(1)

≥ 55 μL Nedostatečný 

objem(1)

Nedostatečný 

objem(1)

Tabulka 6-6 Objem vzorků
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Zadání vstupních hodnot měření

Během měření můžete na záložce Vstupní hodnoty zadávat různé údaje pacientů, 
uživatelů a specifické vstupní hodnoty vzorků. Zadání lze provádět manuálně nebo 
pomocí snímače čárových kódů.

q Pokud jsou informace o určitém pacientovi již uložené v databázi měření, budou při měření 
automaticky zadány.

Pokud jste aktivovali externí dotaz do LIS, budou pacientova data přenesena z LIS do 
přístroje.

u Nastavení vstupních hodnot měření (s. 153)

Povinná zadání Povinná zadání se musí provádět u každého měření. Jsou označena hvězdičkou vedle 
vstupní hodnoty.

Obrázek 6-23 Povinná zadání na záložce Vstupní hodnoty

Pokud je jako povinné zadání nastavena standardní hodnota, je u každého měření 
nutné tuto hodnotu potvrdit nebo zadat novou hodnotu.

u Standardní hodnoty a rozmezí (s. 99)

Výsledky měření nebudou přijaty a neobjeví se v databázi:

o pokud u měření nezadáte povinnou vstupní hodnotu;

o pokud u měření nepotvrdíte nebo nezadáte novou standardní hodnotu.
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p Postup manuálního zadání vstupních hodnot měření

1 Na záložce Vstupní hodnoty vyberte vstupní hodnotu, jejíž data chcete zadávat.

Obrázek 6-24 Záložka Vstupní hodnoty

2 Zadání dat vstupní hodnoty zahajte tlačítkem .

Na obrazovce se objeví se objeví číselná klávesnice, klávesnice nebo dialogový 
rámeček.

3 Zadejte data vstupní hodnoty do přístroje.

4 Potvrďte zadání tlačítkem OK.

s
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p Postup zadání vstupních hodnot měření pomocí snímače čárových kódů

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky způsobené chybami snímání čárových kódů

Chyby snímání čárových kódů mohou vést k nesprávnému zadání specifických informací 
o jednotlivých pacientech do systému. To vede k nesprávným výsledkům, což může vést 
k nesprávným diagnózám a ohrožení životů pacientů.

r Ihned po naskenování čárového zda údaje o pacientovi v systému odpovídají 
zaregistrovaným informacím.

1 Na záložce Vstupní hodnoty vyberte vstupní hodnotu, jejíž data chcete zadávat 
pomocí snímače čárových kódů.

Obrázek 6-25 Záložka Vstupní hodnoty

2 Pomocí snímače čárových kódů naskenujte čárový kód, který obsahuje data 
vstupních hodnot.

3 Kontrolou údajů zobrazených v přístroji ověřte, že byl čárový kód naskenován 
správně.

s
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Výsledky a protokoly měření

Záložka Výsledky Jakmile je k dispozici jedna naměřená hodnota, objeví se automaticky záložka 
Výsledky. V zadávání vstupních hodnot můžete pokračovat tak, že se vrátíte na 
záložku Vstupní hodnoty.

Můžete určit, které měřené a počítané hodnoty se budou během měření zobrazovat 
na záložce Výsledky.

u Nastavení obrazovky výsledků měření (s. 155)

Obrázek 6-26 Záložka Výsledky po měření ze stříkačky

Níže jsou uvedeny vysvětlivky symbolů zobrazovaných na záložce Výsledky. Tyto 
symboly se objevují také v protokolech měření.

Hodnota je pod fyziologickým rozmezím.

Hodnota je nad fyziologickým rozmezím.

Hodnota je pod kritickým rozmezím

Hodnota je nad kritickým rozmezím.

Hodnota překračuje horní limit měřicího rozmezí.

Hodnota je pod dolním limitem měřicího rozmezí.

K dispozici není žádná naměřená hodnota.

(c) Na tento výsledek měření byly aplikovány korelační faktory.
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u Hlášení stavu v protokolu měření (s. 324)

Abyste dosáhli přesnější kontroly naměřených hodnot, můžete zvýšit nastavenou 
dobu do zobrazení.

u Postup nastavení časových limitů (s. 266)

Na záložku Přehled se vrátíte stisknutím tlačítka .

Protokoly měření Pokud je k dispozici jedna naměřená hodnota a jsou zadány všechny povinné údaje, 

můžete stisknutím tlačítka vytisknout protokol měření.

Pokud určité měření ještě probíhá a výsledek není k dispozici, objeví se v protokolu 
měření stavové hlášení „probíhající měření“.

Po prvním tisku protokolu měření můžete dále upravovat vstupní hodnoty.

(q) Tento výsledek měření byl získán u parametru s výstrahou QC.



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 173

cobas b 123 POC system 6 Měření
Databáze měření

Databáze měření

Všechna měření provedená vaším přístrojem najdete v databázi měření.

Do databáze měření přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště 
> Databáze měření

Obrázek 6-27 Databáze měření

Seřazení databáze podle času zahájení, ID nebo příjmení pacienta se provádí 
stisknutím nadpisu příslušného sloupce.
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Acidobazické diagramy

Acidobazické diagramy vám umožňují rozpoznat na základě naměřených hodnot pH 
a PCO2 poruchy acidobazické rovnováhy, jako je metabolická a respirační acidóza 

a alkalóza.

Obrázek 6-28 Acidobazický diagram

Pokud jsou k dispozici výsledky pH a PCO2 a byla provedena všechna povinná 

zadání, můžete zobrazit acidobazický diagram měření na záložce Acidobazický 
diagram.

Kromě toho můžete zobrazit acidobazické diagramy všech měření v databázi.

Interpretace acidobazických
diagramů

Označení 
v acidobazickém 

diagramu

Informace v acidobazickém diagramu

A Metabolická acidóza

B Smíšená met. a resp. acidóza

C Akutní respirační acidóza

D Smíšená ak. a chron. resp. acidóza

E Chronická respirační acidóza

F Smíšená met. alkalóza a resp. acidóza

G Metabolická alkalóza

H Smíšená resp. a met. alkalóza

I Akutní respirační alkalóza

J Smíšená ak. a chron. resp. alkalóza

K Chronická respirační alkalóza

L Smíšená met. acidóza a resp. alkalóza

N Normální oblast

Tabulka 6-7 Informace v acidobazickém diagramu
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Trendové diagramy pacienta

Všechny měřené parametry můžete u pacienta sledovat až 10 dnů pomocí 
pacientových trendových diagramů. V jednom diagramu můžete zobrazit pouze 
2 parametry.

Obrázek 6-29 Trendový diagram pacienta

Pokud jsou k dispozici všechny naměřené hodnoty, byla provedena všechna povinná 
zadání a máte k dispozici nejméně 2 měření téhož pacienta za posledních 10 dnů, 
můžete zobrazit pacientovy trendové diagramy na záložce Trend pacienta.

Trendové diagramy pacienta můžete zobrazit také v databázi měření.

Parametry zobrazené v trendovém diagramu pacienta změníte pomocí 

tlačítek a .

Naměřené hodnoty konkrétního měření v trendovém diagramu pacienta zobrazíte 

pomocí tlačítek a .

Chcete-li změnit časové rozmezí diagramu nebo počet zobrazovaných měření, 
stiskněte tlačítko Změnit výběr. Toto tlačítko je k dispozici pouze při zobrazení 
trendového diagramu pacienta z databáze měření.
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Kontrola kvality 7

Tato kapitola obsahuje podrobný popis postupů kontroly kvality (QC). Patří sem 
postup provádění kontrolních měření a zkoušek odborné způsobilosti, odstraňování 
výstrah QC a vyhodnocování výsledků kontroly kvality.
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Celková koncepce kontroly kvality

VAROVÁNÍ

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

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

r Dodržujte postupy kontroly kvality podle místních předpisů.

r Provádějte minimálně jedno kontrolní měření denně. Kromě toho v průběhu 3 dnů 
střídejte 3 úrovně (tj. hladiny koncentrace) dostupných kontrolních materiálů. 
Například 1. den proveďte kontrolní měření materiálu úrovně 1, 2. den materiálu úrovně 
2 a 3. den materiálu úrovně 3.

r Provádějte kontrolní měření s použitím 3 úrovní koncentrace po každé z těchto akcí: 
výměna kontejneru Fluid Pack, kazety Sensor Cartridge a instalace a zapnutí přístroje.

r Pokud výsledky kontroly kvality neodpovídají očekávaným hodnotám, proveďte 
kontrolní měření znovu. Pokud výsledky kontroly kvality stále neodpovídají očekávaným 
hodnotám, řiďte se částí věnovanou řešení problémů s kontrolou kvality (Řešení 
problémů s kontrolou kvality (s. 216)). Pokud chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

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

Společnost Roche trvale usiluje o zajištění nejvyšších kvalitativních standardů 
u svých výrobků. Tato péče o kvalitu je výsledkem pocitu odpovědnosti vůči 
zákazníkům a za pohodu pacientů.

Pro zajištění kvality výsledků měření se musí po každé výměně Sensor Cartridge, po 
každé výměně kontejneru Fluid Pack a po instalaci přístroje provést kontrola kvality 
3 úrovní, tj. hladin koncentrace (1 = nízká, 2 = normální, 3 = vysoká).

Kromě toho prováděje zkoušky kontroly kvality u 1 úrovně koncentrace vždy mezi 2 
automatickými dvoubodovými (2P) kalibracemi. Úrovně koncentrace je nutné 
střídat (1 = nízká, 2 = normální, 3 = vysoká).

Například (interval dvoubodové kalibrace (2P-Cal): 12 hodin):

Obrázek 7-1 Grafické znázornění obecné koncepce kontroly kvality

q Namísto dvoubodové (2P) kalibrace lze provést také systémovou kalibraci. Mezi 
automatické systémové kalibrace patří kompletní dvoubodová (2P) kalibrace.

V souladu s místními předpisy provádějte jednou nebo vícekrát denně nejméně 2 
kontrolní měření dvou různých úrovní koncentrace.

q Kontrolní měření by se neměla provádět těsně před 2bodovou kalibrací.

Program kontroly kvality se skládá z analýzy materiálu se známým rozmezím 
očekávaných hodnot a porovnání těchto hodnot s výsledky naměřenými přístrojem.

2P Kal.Úroveň 1

24 hodin

2P Kal. 2P Kal.2P Kal.Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 1
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Doporučujeme používat tento kontrolní materiál:

o cobas b 123 AutoQC Pack TRI-LEVEL: Tento kontrolní materiál je k dispozici 
pouze pro přístroje s modulem AutoQC.

o COMBITROL PLUS B: Tento kontrolní materiál je určen pro manuální kontrolní 
měření.

Barevné označení ampulí
COMBITROL PLUS B

Cílová rozmezí uvedená v příbalovém letáku je nutné brát jako 2σ rozmezí (σ = 
směrodatná odchylka; např. pro PO2, 2σ = 12 mmHg, 1σ = 6 mmHg).

u Důležité informace o hodnocení výsledků kontroly kvality (s. 181)

červená úroveň 1

žlutá úroveň 2

modrá úroveň 3
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Důležité informace o hodnocení výsledků kontroly kvality

Výsledky kontrolních měření se vyhodnocují na základě svých rozmezí σ:

o Naměřená hodnota je v rozmezí cílových hodnot ± 2σ
O Výsledek QC je v pořádku a parametr je/zůstává pro další měření aktivní.

o Naměřená hodnota je mimo rozmezí cílových hodnot ± 2σ
O Důsledek: Parametru je přiřazena následná akce QC.

O Výsledek kontrolního měření je nepřijatelný. Parametr je zablokován pro další 
měření. Odblokuje se po určení příčiny přiřazeného důsledku QC 
a odstranění chyby.

O Opakujte kontrolní měření.

u Odstranění důsledků kontroly kvality (s. 213)
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Provedení kontrolních měření

Můžete provádět tyto typy kontrolních měření:

o Měření AutoQC

o Měření AutoQC aktivované uživatelem

o Manuální měření QC

Měření AutoQC Měření AutoQC se provádějí automaticky v předem určených časech, které můžete 
nastavit.

Obrázek 7-2 Plánovač QC

q Výsledky měření AutoQC se po skončení měření neobjevují na obrazovce. Výsledky měření 
AutoQC můžete zobrazit v databázi QC.

u Databáze QC (s. 190)

p Postup měření AutoQC aktivovaného uživatelem

q Měření QC aktivovaná uživatelem jsou možná, pouze pokud je přístroj připraven k měření.

1 Pracoviště > Měření QC

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 7-3 Obrazovka menu Kontrola kvality
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2 Na panelu AutoQC stiskněte tlačítko jedné ze 3 úrovní kontroly kvality, u níž 
chcete provést kontrolní měření.

Přístroj provede měření AutoQC aktivované uživatelem.

Obrázek 7-4 Záložka Hodnoty QC během měření AutoQC aktivovaného uživatelem

3 Pro zadání ID uživatele stiskněte tlačítko v poli ID uživatele.

4 Přijměte nebo odmítněte výsledky stisknutím tlačítka Přijmout nebo Zamítnout.

Obrázek 7-5 Záložka Hodnoty QC po měření AutoQC aktivovaném uživatelem

s

p Postup manuálního kontrolního měření

q Před provedením manuálního kontrolního měření definujte kontrolní materiál (materiál 
QC).

u Definování a nastavení kontrolního materiálu (s. 201)
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q COMBITROL PLUS B se musí nejméně 24 hodin před použitím nechat přizpůsobit teplotě 
místnosti.

1 Pracoviště > Měření QC

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 7-6 Obrazovka menu Kontrola kvality

2 Zadejte informace o kontrolním materiálu načtením čárového kódu na etiketě 
ampule.

Druhou možností je zadat tyto informace pomocí klávesnice, která se objeví na 

obrazovce po stisknutí tlačítka na panelu Manuální QC. Poté stiskněte 
tlačítko OK.

3 Ujistěte se, že informace o kontrolním materiálu, které se objeví na obrazovce, 
jsou správné.

Obrázek 7-7 Přehledová obrazovka kontrolního měření

4 Kontrolní měření zahájíte stisknutím tlačítka Spustit měření z kapiláry.
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5 Jemně poklepejte na hlavičku ampule nehtem, abyste z ní odstranili veškerou 
kapalinu.

Obrázek 7-8 Poklepání na hlavičku ampule

6 Rozlomte ampuli s použitím gázy.

Obrázek 7-9 Otevření ampule

POZOR

Zranění o skleněné střepiny z rozbitých ampulí

Skleněné střepiny vzniklé při rozlomení ampulí s kontrolním materiálem mohou 
způsobit zranění.

r Při rozlamování ampulí s kontrolním materiálem mějte na sobě osobní ochranné 
prostředky jako laboratorní oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle a použijte 
několik vrstev gázy.
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VAROVÁNÍ

Nedodržení předepsaných postupů kontroly kvality může vést k nesprávným 
výsledkům pacientů.

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

r Dodržujte postupy kontroly kvality podle místních předpisů.

r Kontrolní měření proveďte do 30 sekund po otevření ampule s kontrolním 
materiálem. Ampuli po provedení manuálního kontrolního měření okamžitě 
zlikvidujte.

r Při manuálním kontrolním měření používejte adaptér pro ampule.

7 Adaptér pro ampule pevně nasaďte do plnicího otvoru.

Obrázek 7-10 Nasazení adaptéru pro ampule do plnicího otvoru

8 Nasajte obsah ampule stisknutím tlačítka Ano.

Obrázek 7-11 Nasávání obsahu z ampule
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9 Na výzvu k odstranění kapiláry, která se objeví na obrazovce, odstraňte adaptér 
pro ampule z plnicího otvoru a stiskněte Ano.

Obrázek 7-12 Odstranění adaptéru pro ampule z plnicího otvoru

Přístroj provede manuální kontrolní měření.

Obrázek 7-13 Záložka Hodnoty QC během manuálního kontrolního měření.

10 Pro zadání ID uživatele stiskněte tlačítko v poli ID uživatele.



Roche Diagnostics Únor 2018

188 Návod k obsluze · verze 11.0

7 Kontrola kvality cobas b 123 POC system
Provedení kontrolních měření

11 Přijměte nebo odmítněte výsledky stisknutím tlačítka Přijmout nebo Zamítnout.

Obrázek 7-14 Záložka Hodnoty QC po manuálním kontrolním měření

s
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Výsledky a protokoly kontroly kvality

Záložka Hodnoty QC

Obrázek 7-15 Záložka Hodnoty QC po manuálním kontrolním měření

Níže jsou uvedeny vysvětlivky textu zobrazovaného na záložce Hodnoty QC. Tento 
text se objevuje také v protokolech měření.

OK Hodnota je v cílovém rozmezí.

nOK Hodnota je mimo cílové rozmezí.
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Databáze QC

Všechna kontrolní měření provedená vaším přístrojem najdete v databázi QC.

Do databáze QC přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště > Databáze QC

Obrázek 7-16 Databáze QC

První sloupec v databázi ukazuje celkový stav všech parametrů po kontrolním 
měření. Používají se následující symboly:

Seřazení databáze podle času zahájení kontroly kvality, typu, úrovně nebo šarže 
kontrolního materiálu se provádí stisknutím nadpisu příslušného sloupce.

K žádným parametrům nebyla po tomto kontrolním měření přiřazena výstraha 
nebo zámek QC.

K jednomu nebo více parametrům byla po tomto kontrolním měření přiřazena 
výstraha nebo zámek QC.
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Levey-Jenningsovy grafy

Levey-Jenningsovy grafy ukazují vývoj výsledků kontrolních měření a pomáhají najít 
chyby měření prováděného systémem.

Tyto grafy se vytvářejí pro každý parametr z výsledků provedených kontrolních 
měření stejného kontrolního materiálu stejné úrovně.

Obrázek 7-17 Levey-Jenningsův graf

q Pro zkoušky odborné způsobilosti nejsou Levey-Jenningsovy grafy k dispozici.

Pokud jste provedli alespoň jedno další kontrolní měření stejného kontrolního 
materiálu stejné úrovně, můžete tyto grafy zobrazit na záložce Levey-
Jenningsův graf.

Levey-Jenningsovy grafy můžete kromě toho zobrazit v databázi QC.

Parametry zobrazené v Levey-Jenningsově grafu změníte pomocí tlačítek a  

v poli Parametr.

Naměřené hodnoty konkrétního kontrolního měření v Levey-Jenningsově grafu 

zobrazíte pomocí tlačítek a .

Časové rozmezí grafu změníte stisknutím tlačítek  polí Datum/čas od: 

a Datum/čas do:. Pomocí dialogového rámečku, který se objeví na obrazovce, zadejte 
požadované datum a čas.
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Provedení měření zkoušky odborné způsobilosti

Roche doporučuje ověřovat správnost naměřených hodnot prováděním zkoušení 
způsobilosti. Materiál pro zkoušky odborné způsobilosti může obsahovat interferující 
složky, neobsahovat žádné nebo obsahovat nedostatečné pufrovací systémy a rozdíly 
v iontové síle a difuzním potenciálu oproti biologickým vzorkům, které mohou 
ovlivňovat správnost naměřených hodnot.

q Přístroj cobas b 123 POC system měří materiály pro zkoušky odborné způsobilosti nebo 
externí hodnocení kvality. Výsledky však nejsou získány, pokud leží mimo měřicí rozsah 
nebo nebo specifikace systému. K tomu může dojít proto, že koncentrace tohoto materiálu 
je neznámá nebo jejich složení není kompatibilní s přístrojem.

Společnost Roche doporučuje, abyste pečlivě zavedli a sledovali svou účast v externích 
programech a porovnávali své výsledky v oborové skupině používající přístroje 
cobas b 123 POC systems.

Dodržujte pokyny týkající se transportu a uchovávání materiálu, vyrovnávání teplot 
a míchání před použitím.

q V případě, že je aktivován stupeň zabezpečení 3 nebo 4, bude funkce „Stanovení 
výkonnosti“, určená pro zkoušky odborné způsobilosti, dostupná jen pro následující profily 
uživatelů: Důvěryhodný uživatel, Servisní pracovník, Hlavní uživatel a Supervizor.

u Nastavení uživatelů (s. 278)

q Na výsledky zkoušek odborné způsobilosti nejsou aplikovány korelační faktory.

q Před provedením zkoušky odborné způsobilosti pravidelně měřte kontrolní materiál 
a ujistěte se, že výsledky jsou v předpokládaných rozmezích.

p Postup měření zkoušky odborné způsobilosti

1 Pracoviště > Měření QC > Stanovení výkonnosti

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 7-18 Obrazovka Nastavení materiálu hodnocení výkonnosti



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 193

cobas b 123 POC system 7 Kontrola kvality
Provedení měření zkoušky odborné způsobilosti

2 Zadejte název, úroveň a číslo šarže materiálu pro zkoušku odborné způsobilosti 
naskenováním čárového kódu z etikety na ampuli.

Druhou možností je zadat tyto informace po stisknutí tlačítka pomocí 
klávesnice, která se objeví na obrazovce.

3 Stiskněte tlačítko Spustit měření.

4 Ujistěte se, že informace o materiálu pro zkoušku odborné způsobilosti, které se 
objeví na obrazovce, jsou správné.

Obrázek 7-19 Přehledová obrazovka zkoušky odborné způsobilosti

5 Měření zkoušky odborné způsobilosti zahájíte stisknutím tlačítka Spustit měření 
z kapiláry.

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

Obrázek 7-20 Poklepání na hlavičku ampule
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7 Rozlomte ampuli s použitím gázy.

Obrázek 7-21 Otevření ampule

POZOR

Zranění o skleněné střepiny z rozbitých ampulí s materiálem pro zkoušku 
odborné způsobilosti

Skleněné střepiny vzniklé při rozlomení ampulí s materiálem pro zkoušku odborné 
způsobilosti mohou způsobit zranění.

r Při rozlamování ampulí s materiálem pro zkoušku odborné způsobilosti mějte na 
sobě osobní ochranné prostředky jako laboratorní oděv, ochranné rukavice 
a ochranné brýle a použijte několik vrstev gázy.

POZOR

Nedodržení předepsaných postupů zkoušek odborné způsobilosti může vést 
k nesprávným výsledkům zkoušek odborné způsobilosti.

Nedodržení předepsaných postupů zkoušek odborné způsobilosti může vést 
k nesprávným výsledkům zkoušek odborné způsobilosti.

r Dodržujte postupy zkoušek odborné způsobilosti podle místních předpisů.

r Zkoušky odborné způsobilosti proveďte do 30 sekund po otevření ampule 
s materiálem pro zkoušku odborné způsobilosti. Ampuli po provedení zkoušky 
odborné způsobilosti okamžitě zlikvidujte.

r Při provádění zkoušky odborné způsobilosti používejte adaptér pro ampule.

8 Adaptér pro ampule pevně nasaďte do plnicího otvoru.

Obrázek 7-22 Nasazení adaptéru pro ampule do plnicího otvoru
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9 Nasajte obsah ampule stisknutím tlačítka Ano.

Obrázek 7-23 Nasávání obsahu z ampule

10 Na výzvu k odstranění kapiláry, která se objeví na obrazovce, odstraňte adaptér 
pro ampule z plnicího otvoru a stiskněte Ano.

Obrázek 7-24 Odstranění adaptéru pro ampule z plnicího otvoru
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Přístroj provede zkoušku odborné způsobilosti.

Obrázek 7-25 Záložka Hodnoty stanovení výkonnosti během zkoušky odborné 

způsobilosti

11 Pro zadání ID uživatele stiskněte tlačítko v poli ID uživatele.

12 Přijměte nebo odmítněte výsledky zkoušky odborné způsobilosti stisknutím 
tlačítka Přijmout nebo Zamítnout.

Obrázek 7-26 Záložka Hodnoty stanovení výkonnosti po zkoušce odborné způsobilosti

q Na zkoušky odborné způsobilosti se nevztahují cílová rozmezí.

Pro zkoušky odborné způsobilosti systém nevytváří Levey-Jenningsovy grafy.

s
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Nastavení plánovače QC

Plánovač QC můžete nastavit tak, aby načítal schémata kontroly kvality od výrobce, 
nebo můžete vytvářet své vlastní časy kontroly kvality.

p Postup načtení schématu QC výrobce

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Časy / intervaly

2 Stiskněte tlačítko Načtení schématu QC výrobce.

Schéma QC (kontroly kvality) bude přidáno do Plánovače QC.

Schéma obsahuje správný počet potřebných každodenních kontrolních měření na 
celý týden. Synchronizuje také Plánovač QC s naplánovanými časy zahájení 2P 
a systémových kalibrací.

q Schéma kontroly kvality od výrobce není ovlivněno dalšími 2P a systémovými 
kalibracemi provedenými během fáze RUN-IN nebo změnami kalibračního schématu 
souvisejícími s posunem hodnot.

Pokud však změníte naplánovaný interval 2P kalibrace, musíte načíst schéma kontroly 
kvality od výrobce znovu.

s

p Postup vytvoření nového času v plánovači QC

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Časy / intervaly

Obrázek 7-27 Obrazovka plánovače QC

2 Den v týdnu pro nový čas vyberte pomocí tlačítek a v horní části panelu 
Plánovač QC.
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3 Na panelu Plánovač QC stiskněte tlačítko Nový.

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 7-28 Obrazovka nastavení času AutoQC

4 Pro nastavení času spuštění stiskněte tlačítko v poli Čas spuštění. Pomocí 
okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce, zadejte požadovaný čas 
spuštění. Poté stiskněte tlačítko OK.

5 V dialogovém rámečku Nastavení času AutoQC vyberte pro nový čas úroveň 
kontrolního materiálu stisknutím odpovídajícího tlačítka.

6 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup kopírování časů v plánovači QC z jednoho dne do jiného

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Časy / intervaly

Obrázek 7-29 Obrazovka plánovače QC

2 Den v týdnu, jehož časy chcete v plánovači QC kopírovat, vyberte pomocí 
tlačítek a v horní části panelu Plánovač QC.
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3 Časy zvoleného dne v týdnu zkopírujte stisknutím tlačítka Kopírovat.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 7-30 Obrazovka kopírování časů v plánovači QC

4 Časy v plánovači QC zkopírujte do jiného dne v týdnu stisknutím odpovídajícího 
tlačítka v dialogovém rámečku.

5 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup úprav času v plánovači QC

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Časy / intervaly

Obrázek 7-31 Obrazovka plánovače QC

2 Den v týdnu, jehož časy chcete upravovat, vyberte pomocí tlačítek a v 
horní části panelu Plánovač QC.



Roche Diagnostics Únor 2018

200 Návod k obsluze · verze 11.0

7 Kontrola kvality cobas b 123 POC system
Nastavení plánovače QC

3 Čas, který chcete v plánovači QC upravit, vyberte v rozbalovacím seznamu na 
panelu Plánovač QC. Poté stiskněte tlačítko Úpravy.

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 7-32 Obrazovka nastavení času AutoQC

4 Pro úpravy času spuštění stiskněte tlačítko v poli Čas spuštění. Pomocí okna 
s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce, zadejte nový čas spuštění. Poté 
stiskněte tlačítko OK.

5 V dialogovém rámečku Nastavení času AutoQC vyberte pro nový čas úroveň 
kontrolního materiálu stisknutím odpovídajícího tlačítka.

6 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup vymazání času v plánovači QC

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Časy / intervaly

Obrázek 7-33 Obrazovka plánovače QC

2 Den v týdnu, jehož časy chcete vymazat, vyberte pomocí tlačítek a v horní 
části panelu Plánovač QC.

3 Čas, který chcete v plánovači QC vymazat, vyberte v rozbalovacím seznamu na 
panelu Plánovač QC. Poté stiskněte tlačítko Vymazat.

s
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Definování a nastavení kontrolního materiálu

q Kontejnery AutoQC Packs není při instalaci nutné definovat.

Nastavení vlastních hranic
rozmezí

Nastavení vlastních hranic rozmezí má následující omezení:

o Počáteční hodnota je aktuální platná hodnota horní či dolní hranice:

O hodnot výrobního nastavení (2SD);

O hodnoty dle RiliBÄK (směrnice Německé spolkové lékařské společnosti) 
(vypočtené z hodnoty výrobního nastavení);

O dříve nastavených hodnot.

o Zajistěte, aby byla hodnota horní hranice pro kontrolní materiál vyšší než 
hodnota dolní hranice.

o Přípustné rozmezí pro zadání vlastních hranic je pouze v rozmezí hranic 
určených výrobcem. Tyto hranice není možné rozšířit, protože by nezaručovaly 
dodržení specifikací systému.

Oprava hranic rozmezí podle
nových specifikací výrobce

Oprava hranic rozmezí známého kontrolního materiálu podle nových specifikací 
Roche se provádí pomocí listu s čárovými kódy modifikací poskytnutého 
poprodejním servisem společnosti Roche. Seznam parametrů, pro které platí nové 
hranice rozmezí, je uveden v průvodním dopise.

u Postup úpravy rozmezí kontrolního materiálu (s. 202)

q Pokud měl některý z parametrů, na které se oprava hranic rozmezí vztahuje, nastavené 
individuální hranice rozmezí, budou tato nastavení přepsána a systém převezme nové 
výrobní hodnoty (2SD) a z nich odvozené hranice dle německých směrnic RiliBÄK.

Identifikátor (E) ve sloupci „Typ” se vymaže.

Hranice parametrů, na něž se oprava hranic rozmezí nevztahuje, se nezmění. Stávající 
vlastní hranice zůstanou zachovány a označeny (E).

p Postup definování nového materiálu QC

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Definice materiálu > Nastavení

Obrázek 7-34 Obrazovka plánovače QC
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2 Na panelu Nastavení materiálu QC stiskněte tlačítko Nový.

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 7-35 Okno Průvodce nastavením materiálu QC

3 Zadejte údaje o kontrolním materiálu naskenováním kódů materiálu a jeho 
rozmezí z příbalového letáku pomocí snímače čárových kódů.

4 Kontrolou údajů zobrazených v přístroji ověřte, že byly čárové kódy naskenovány 
správně. Poté stiskněte tlačítko OK.

5 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup úpravy rozmezí kontrolního materiálu

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Definice materiálu > Nastavení

Obrázek 7-36 Obrazovka plánovače QC
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2 Kontrolní materiál, jehož rozmezí chcete upravit, vyberte v rozbalovacím 
seznamu na panelu Nastavení materiálu QC. Poté stiskněte tlačítko Rozmezí.

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 7-37 Obrazovka pro úpravy rozmezí kontrolního materiálu

3 Konkrétní parametr, jehož rozmezí chcete upravit, vyberte v rozbalovacím 
seznamu v tomto okně. Chcete-li upravit dolní nebo horní mez rozmezí, stiskněte 
odpovídající tlačítko. Pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na 
obrazovce, zadejte nové rozmezí. Poté stiskněte tlačítko OK.

Parametr bude ve sloupci Typ označen „(E)“.

Obrázek 7-38 Obrazovka pro úpravy rozmezí kontrolního materiálu

4 Kontrolní materiál, jehož rozmezí chcete resetovat, vyberte v rozbalovacím 
seznamu v okně. Poté stiskněte tlačítko Reset linky.

5 Reset rozmezí všech parametrů provedete stisknutím tlačítka Reset - vše.

6 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s
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p Postup vymazání definovaného kontrolního materiálu

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Definice materiálu > Nastavení

Obrázek 7-39 Obrazovka plánovače QC

2 Kontrolní materiál, který chcete vymazat, vyberte v rozbalovacím seznamu na 
panelu Nastavení materiálu QC. Poté stiskněte tlačítko Vymazat.

s
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Nastavení pravidel a důsledků kontroly kvality

VAROVÁNÍ

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

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

r Dodržujte postupy kontroly kvality podle místních předpisů.

r Provádějte minimálně jedno kontrolní měření denně. Kromě toho v průběhu 3 dnů 
střídejte 3 úrovně (tj. hladiny koncentrace) dostupných kontrolních materiálů. 
Například 1. den proveďte kontrolní měření materiálu úrovně 1, 2. den materiálu úrovně 
2 a 3. den materiálu úrovně 3.

r Provádějte kontrolní měření s použitím 3 úrovní koncentrace po každé z těchto akcí: 
výměna kontejneru Fluid Pack, kazety Sensor Cartridge a instalace a zapnutí přístroje.

r Pokud výsledky kontroly kvality neodpovídají očekávaným hodnotám, proveďte 
kontrolní měření znovu. Pokud výsledky kontroly kvality stále neodpovídají očekávaným 
hodnotám, řiďte se částí věnovanou řešení problémů s kontrolou kvality (Řešení 
problémů s kontrolou kvality (s. 216)). Pokud chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

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

Abyste zajistili uplatnění důsledku kontroly kvality v případě porušení pravidel pro 
vyhodnocení kontroly kvality, měli byste všem parametrům přiřadit důsledek 
kontroly kvality „Zámek QC“.

p Postup definování pravidel a důsledků kontroly kvality u parametru

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Pravidla / důsledky

Obrázek 7-40 Pravidla a důsledky

2 Parametr, u něhož chcete definovat pravidla a důsledky kontroly kvality, vyberte 
pomocí tlačítek a v horní části panelu Pravidla a důsledky QC.
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3 Pravidlo QC pro tento parametr určete pomocí tlačítek a  na panelu 
Pravidla.

K dispozici jsou následující pravidla QC:

4 Určete pro tento parametr důsledek QC stisknutím odpovídajícího tlačítka na 
panelu Důsledky.

Nemají-li pro tento parametr platit žádné důsledky QC, stiskněte tlačítko Žádné.

s

p Postup aktivace opakování kontroly kvality u parametru

q Aktivace opakování kontroly kvality umožňuje, aby přístroj automaticky opakoval kontrolní 
měření stejné úrovně QC, pokud u zvolených parametrů dojde k porušení pravidel pro 
vyhodnocení QC.

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Pravidla / důsledky

Obrázek 7-41 Pravidla a důsledky

2 Parametr, u něhož chcete definovat pravidla a důsledky kontroly kvality, vyberte 
pomocí tlačítek a v horní části panelu Pravidla a důsledky QC.

3 Aby bylo opakování QC u tohoto parametru zapnuté, musí být tlačítko 
Opakování QC zaškrtnuté a zvýrazněné. Pokud není tlačítko Opakování QC 
zaškrtnuté a zvýrazněné, stiskněte je.

s

Žádné žádné pravidlo

RiliBÄK rozmezí RiliBÄK(1)

(1) Standardní rozmezí RiliBÄK pro verze softwaru 4.5 a nižší pocházejí z edice 
směrnic RiliBÄK 2008. Standardní rozmezí RiliBÄK pro verze softwaru 4.7 
a vyšší pocházejí z edice směrnic RiliBÄK 2014.

Set 1 pravidlo 1 a pravidlo 2

Set 2 pravidlo 1, pravidlo 2 a pravidlo 4

Set 3 pravidlo 1, pravidlo 2, pravidlo 4 a pravidlo 5

Set 4 pravidlo 1, pravidlo 2, pravidlo 4, pravidlo 5 
a pravidlo 6

2SD standardní nastavení
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Nastavení kontroly kvality

Nastavení kontroly kvality jako automatická měření AutoQC a automatický tisk 
výsledků kontrolních měření můžete provést v menu Služby > Nastavení 
> Kontrola kvality.

p Postup nastavení automatických měření AutoQC po konkrétních akcích 
přístroje

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > AutoQC jako následná

Obrázek 7-42 Obrazovka nastavení měření AutoQC jako následného měření

2 Pro nastavení automatického měření AutoQC po výměnách Sensor Cartridge 
a kontejneru Fluid Pack a po restartech použijte tlačítka a  
u odpovídajícího pole.

Přístroj můžete nastavit, aby prováděl měření AutoQC určitých úrovní, všech 
úrovní, nebo můžete tuto funkci deaktivovat.

s
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p Postup zapnutí/vypnutí automatického tisku výsledků kontrolních měření

q Zapnutím automatického tisku výsledků kontrolních měření se neaktivuje tisk výsledků 
měření AutoQC.

1 Služby > Nastavení > Kontrola kvality > Zobrazení výsledků 
> Automatický protokol

Obrázek 7-43 Nastavení automatického tisku výsledků kontrolních měření

2 Automatický tisk výsledků kontrolních měření zapnete tak, že pomocí 
tlačítek a  na panelu Aktivovat automatický tisk protokolu zobrazíte Zap. 
Poté stiskněte tlačítko Zavřít.

q Aby funkce automatického tisku výsledků kontroly kvality fungovala, je také nutné 
aktivovat vnitřní tiskárnu.

u Postup zapnutí/vypnutí vnitřní tiskárny (s. 267)

3 Vyberte počet kopií pro automatický tisk výsledků každého kontrolního měření 
pomocí tlačítek a na panelu Počet kopií. Poté stiskněte tlačítko Zavřít.

s
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Vyhodnocení výsledků kontrolních měření

q Není-li určitý parametr nakalibrován, není vyhodnocení kontroly kvality možné. V tomto 
případě parametr nakalibrujte a zopakujte kontrolní měření.

K dispozici jsou následující metody vyhodnocení výsledků kontrolních měření:

Verifikace ± 2σ rozmezí Je-li aktuální výsledek kontroly kvality v rozmezí ± 2σ, které odpovídá stanovenému 
rozmezí cílových hodnot (viz příbalový leták nebo data uložená v paměťovém čipu), 
vyhodnotí se příslušný parametr jako „OK“.

Je-li aktuální výsledek kontroly kvality mimo rozmezí ± 2σ, vyhodnotí se příslušný 
parametr jako „nOK“.

u Nastavení pravidel a důsledků kontroly kvality (s. 205).

Multirules Hodnocení výsledků QC je založeno na Westgardových(1) pravidlech a jejich 

interpretaci pro analýzu krevních plynů(2). Z těchto pravidel byl odvozen proces 
Multirules. Umožňuje včasné rozpoznání náhodných a systematických chyb 
souvisejících s měřicím zařízením a jeho provozem.

Cílem vyhodnocování výsledků kontroly kvality pomocí pravidel Multirules je udržet 
nízký podíl odmítnutých výsledků a zároveň vysoký podíl odhalených chyb.

V rámci vyhodnocení pomocí Multirules není Pravidlo 1 (limity 2 SD) jediným 
kritériem hodnocení, ale jeho splnění je předpokladem pro jakékoli další hodnocení 
podle ostatních pravidel. Výsledky kontroly kvality v limitu 2 SD jsou v každém 
případě v pořádku, ale překročení limitu 2 SD je předpokladem k tomu, aby byla 
brána v úvahu jiná pravidla. Kontrolní měření tak vždy musí porušit kombinaci 
pravidel, aby bylo vyhodnoceno jako nOK.

q Proces Multirules lze použít jen u vhodného kontrolního materiálu.

(1) James O. Westgard. et al: A Multi-Rule Shewhart Chart for Quality Control in Clinical Chemistry. 

Clinical Chemistry, Vol. 27, No.3, 1981

(2) Elsa F. Quam BS. Lorene K. Haessig BS. Marlene J. Koch BS: A Comprehensive Statistical Quality 

Control Program for Blood Gas Analyzers. Journal of Medical Technology 2:1 January 1985
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Multirules

Přehled

q Proces Multirules je aplikován po každém jednotlivém měření QC. Pravidla Multirules jsou 
aplikována pouze na odpovídající kombinaci materiálu a úrovně.

Koncepce kontroly kvality (QC) systému využívá k hodnocení různé kombinace 
několika pravidel Multirules.

Kombinace pravidel

q Aktivace rozmezí 2SD automaticky deaktivuje všechna ostatní pravidla (pravidla 1-6).

Systém umožňuje tyto kombinace pravidel Multirules:

NL počet jednotlivých měření na jednu úroveň koncentrace (L = level, úroveň, 
hladina)

m hodnota kontrolního měření jedné úrovně koncentrace a jednoho parametru

x střední hodnota, získaná z příbalového letáku nebo vypočtená z nejméně 20 
a nejvíce 100 jednotlivých měření

σ směrodatná odchylka

Pravidlo Popis

1. 12σ Hodnota kontrolního měření (m) je mimo x ± 2σ.

2. 13σ Hodnota kontrolního měření (m) je mimo x ± 3σ.

3. (2 ze 3)2σ
(1)

(1) Toto pravidlo se nepoužívá k vyhodnocení QC v systému.

2 ze 3 hodnot kontrolního měření jsou mimo x ± 2σ.

NL = 3

4. 22σ 2 hodnoty kontrolního měření (m) jsou mimo x ± 2σ.

NL ≥ 2

5. 61σ 6 hodnot kontrolního měření (m) je mimo x ± 1σ.

NT ≥ 6

6. 9m 9 hodnot kontrolního měření (m) je na stejné straně jako střední 
hodnota

NT ≥ 9

Rozmezí 2SD. Definované cílové hodnoty (rozmezí)

Tabulka 7-1 Multirules
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Set 1 pravidlo 1 a pravidlo 2

Obrázek 7-44 Multirules sada 1

Set 2 pravidlo 1, pravidlo 2 a pravidlo 4

Obrázek 7-45 Multirules sada 2

Set 3 pravidlo 1, pravidlo 2, pravidlo 4 a pravidlo 5

Obrázek 7-46 Multirules sada 3

A (Pravidlo 1 = NOK) A (Pravidlo 2 = OK) = 
OK

B (Pravidlo 1 = NOK) A (Pravidlo 2 = NOK) = 
NOK

OK MIMO 
KONTROLU 2

+3σ
+2σ

XM
–2σ
–3σ

+3σ
+2σ

XM
–2σ
–3σ

A (Pravidlo 1 = NOK) 
A ((Pravidlo 2 = OK) NEBO 
(Pravidlo 4 = OK)) = OK

B (Pravidlo 1 = NOK) 
A ((Pravidlo 2 = OK) NEBO 
(Pravidlo 4 = OK)) = OK

C (Pravidlo 1 = NOK) 
A ((Pravidlo 2 = OK) NEBO 
(Pravidlo 4 = NOK)) = NOK

OK OK MIMO 
KONTROLU 4

+3σ
+2σ

–2σ
XM

–3σ

+3σ
+2σ

–2σ
XM

–3σ

+3σ
+2σ

–2σ
XM

–3σ

A (Pravidlo 1 = OK) 
a ((Pravidlo 2 = OK) NEBO 
(Pravidlo 4 = OK) NEBO 
(Pravidlo 5 = OK)) = OK

B (Pravidlo 1 = OK) 
A ((Pravidlo 2 = OK) NEBO 
(Pravidlo 4 = OK) NEBO 
(Pravidlo 5 = NOK)) = OK

C (Pravidlo 1 = NOK) 
A ((Pravidlo 2 = OK) NEBO 
(Pravidlo 4 = OK) NEBO 
(Pravidlo 5 = NOK)) = NOK

OK OK MIMO 
KONTROLU 5

+3σ
+1σ

–1σ
–3σ

XM

+3σ
+1σ

XM–1σ
–3σ

+3σ
+1σ

XM–1σ
–3σ
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Set 4 Pravidlo 1, Pravidlo 2, Pravidlo 4, Pravidlo 5 a Pravidlo 6.

Obrázek 7-47 Multirules sada 4

A (Pravidlo 1 = OK) A ((Pravidlo 2 = OK) 
NEBO (Pravidlo 4 = OK) NEBO (Pravidlo 5 = 
OK) NEBO (Pravidlo 6 = OK)) = OK

B (Pravidlo 1 = NOK) A ((Pravidlo 2 = OK) 
NEBO (Pravidlo 4 = OK) NEBO (Pravidlo 5 = 
OK) NEBO (Pravidlo 6 = NOK)) = NOK

OK MIMO 
KONTROLU 6

+3σ
+1σ

–1σ
XM

–3σ

+3σ
+1σ

–1σ
XM

–3σ
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Odstranění důsledků kontroly kvality

Všechny zámky či výstrahy QC v přístroji můžete zobrazit stisknutím tlačítka Info na 
panelu Přehled.

Obrázek 7-48 Obrazovka Informace o parametrech

Obrazovka „Informace o parametrech“ obsahuje seznam všech parametrů se 
zámkem nebo výstrahou QC. Ukazuje také, kterému kontrolnímu materiálu a úrovni 
zámek nebo výstraha QC odpovídá.

q Kalibrace nebo výměna Sensor Cartridge nemají za následek zámek QC.

Automatické odblokování Aby došlo k odstranění důsledku QC automaticky, proveďte měření AutoQC 
aktivované uživatelem nebo manuální kontrolní měření s použitím odpovídajícího 
kontrolního materiálu a úrovně.
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p Postup manuálního odstranění důsledku QC u parametru

q Manuální odstranění důsledku QC je přípustné pouze v případě, že již není k dispozici 
stejná kombinace kontrolního materiálu a úrovně.

Musíte-li manuálně odstranit důsledek QC, opakujte kontrolní měření s novou kombinací 
kontrolního materiálu a úrovně koncentrace z jiné šarže a vyhodnoťte tento výsledek 
kontroly kvality.

u  Vyhodnocení výsledků kontrolních měření (s. 209)

1 Na záložce Přehled stiskněte tlačítko Info.

Na obrazovce se objeví následující okno.

Obrázek 7-49 Obrazovka Informace o parametrech

2 Z rozbalovacího seznamu na obrazovce Informace o parametrech vyberte 
parametr, u něhož chcete odstranit zámek nebo výstrahu QC, a správnou úroveň 
kontroly kvality. Poté stiskněte tlačítko 
Odstranit zámek/výstrahu QC u parametru.

3 Proveďte kontrolní měření nového kontrolního materiálu.

s
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p Postup manuálního odstranění důsledků QC u všech parametrů

1 Na záložce Přehled stiskněte tlačítko Info.

Na obrazovce se objeví následující okno.

Obrázek 7-50 Obrazovka Informace o parametrech

2 Chcete-li odstranit zámky nebo výstrahy QC u všech parametrů, stiskněte tlačítko 
Odstranit všechny zámky/výstrahy QC.

3 Proveďte kontrolní měření nového kontrolního materiálu.

s



Roche Diagnostics Únor 2018

216 Návod k obsluze · verze 11.0

7 Kontrola kvality cobas b 123 POC system
Řešení problémů s kontrolou kvality

Řešení problémů s kontrolou kvality

Popis aktuálního problému Jeden nebo více parametrů jsou po měření QC označeny hodnocením „nOK“ 
(výstraha QC nebo zámek QC).

Dotčené parametry a kontrolní materiál (druh, úroveň materiálu), který je příčinou 
chyby, jsou uvedeny v seznamu v měnu Pracoviště > Databáze QC. Problém 
s kontrolou kvality lze vyřešit pouze správným měřením stejné kombinace 
kontrolního materiálu a úrovně, jehož výsledek bude odpovídat danému rozmezí.

Rozdělení problémů s kontrolou
kvality

Skupina A: Příčinou je problém s nasátím nebo umístěním vzorku kontrolního 
materiálu. V tomto případě bývá obvykle ovlivněno více parametrů než jeden. 
U skupiny A můžete příčinu identifikovat v databázi QC, kde u dotčených parametrů 
uvidíte namísto výsledku chybové hlášení.

Skupina B: Příčinou je výsledek kontroly kvality, který překračuje rozmezí cílových 
hodnot. U skupiny B můžete příčinu identifikovat v databázi QC, kde uvidíte, že 
výsledek je k dispozici, ale překračuje cílové rozmezí hodnot.

p Postup řešení problémů s kontrolou kvality ze skupiny A

1 Ujistěte se, že jsou všechny parametry nakalibrované.

2 Opakujte kontrolní měření se stejnou kombinací materiálu a úrovně.

3 Pokud tato chyba poté nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s

p Postup řešení problémů s kontrolou kvality ze skupiny B

1 Proveďte systémovou kalibraci: Přístroj > Systémová kalibrace

2 Pokud jste provedli kontrolní měření po výměně kontejneru Fluid Pack, 
zkontrolujte, zda byl Fluid Pack před instalací skladován v předepsaných 
podmínkách.

Pokud jste jej neskladovali správně, nainstalujte nový Fluid Pack.

Pokud jste provedli manuální kontrolní měření, zkontrolujte, zda byl kontrolní 
materiál před měřením alespoň 24 hodin ponechán, aby se přizpůsobil okolní 
teplotě.

Pokud jste kontrolní materiál nechali správně přizpůsobit okolní teplotě, 
zkontrolujte, zda cílové hodnoty v softwaru odpovídají rozmezím cílových 
hodnot v příbalovém letáku.

Pokud jste provedli měření AutoQC, zkontrolujte, zda byl kontrolní materiál 
před měřením alespoň 24 hodin ponechán, aby se přizpůsobil okolní teplotě.

Opakujte měření AutoQC. Pokud problém nezmizí, proveďte manuální kontrolní 
měření stejné úrovně kontrolního materiálu.

3 Opakujte kontrolní měření se stejnou úrovní koncentrace.

Pokud problém nezmizí a týká se parametrů měřených oxymetrem, vyměňte 
Fluid Pack. Potom opakujte kontrolní měření se stejnou úrovní koncentrace.

4 Pokud problém nezmizí a týká se parametrů měřených senzory, vyměňte 
Sensor Cartridge. Potom opakujte kontrolní měření se stejnou úrovní 
koncentrace.
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5 Pokud problém ani potom nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s
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Řešení problémů se zablokováním modulu AutoQC

Uvnitř modulu AutoQC se mohou zaseknout střepy ampulí odpadlé z kontejneru 
AutoQC Pack. To vede k zablokování modulu AutoQC.

Tento problém systém označí jako chybu s ID 3001 (porucha modulu AutoQC).

p Postup řešení problémů se zablokováním modulu AutoQC

POZOR

Odstraňování střepů ampulí z modulu AutoQC může vést ke zranění.

Ampule jsou vyrobeny z křehkého skla, které snadno praskne, což může vést ke zranění.

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

r Střepy z modulu jemně odstraňte štětečkem. Střepy odmetejte směrem od sebe.

1 Stiskněte tlačítko Obnova AutoQC.

Je možné, že ze systému budou slyšet hlasité zvuky, protože pohyb součástí 
modulu AutoQC blokují střepy ampulí.

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

3 Jemným štětečkem odstraňte všechny volné střepy ampulí z vnitřku modulu 
AutoQC.

Níže jsou vyobrazeny příklady blokování modulu AutoQC.

Obrázek 7-51 Hlavička ampule zapadlá pod zdvihem modulu AutoQC.
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Obrázek 7-52 Hlavička a košík ampule zapadlé pod zdvihem modulu AutoQC.

Obrázek 7-53 Košík ampule zapadlý pod zdvihem modulu AutoQC

4 Nainstalujte nový AutoQC Pack.

5 Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s
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Obecné informace

Kalibrace porovnává výsledky známého standardu naměřené vaším přístrojem 
s výsledky téhož standardu naměřené jinými přístroji. Zajišťuje konzistentnost 
měření prováděných systémem a rozhoduje o správnosti a spolehlivosti všech vašich 
měření.

Kalibrace přístroje cobas b 123 POC system se provádějí pomocí 3 stabilních 
vodných roztoků, které se nacházejí v kontejneru Fluid Pack.

Kalibrace se provádějí automaticky v určitých časech. Kromě toho můžete kalibrace 
kdykoli provádět manuálně.

Schémata kalibrací

Po vložení nové kazety Sensor Cartridge se u některých parametrů může objevit drift 
(posun) měření. Obvykle k tomu dochází ve fázi RUN-IN. Systém automaticky 
sleduje drift (posun) hodnot parametrů. Pokud senzory vykazují značný posun, 
systém automaticky přepne na jiné schéma kalibrací, které pravidelněji provádí 2P 
(dvoubodové) kalibrace a kalibrace PO2.

Chcete-li zobrazit, které kalibrační schéma je nastaveno u vaší kazety 
Sensor Cartridge, stiskněte tato tlačítka: Přístroj > Stav spotřebního materiálu. Poté 
vyberte záložku Sensor Cartridge.

Schéma kalibrací A Kalibrace se provádějí ve standardních intervalech.

Schéma kalibrací B Kalibrace se provádějí dvakrát častěji než v kalibračním schématu 
A.

Kromě toho probíhá standby (pohotovostní) kalibrace.

Schéma kalibrací C Kalibrace se provádějí 4krát častěji než v kalibračním schématu 
A.

Kromě toho se provádí pohotovostní (standby) kalibrace a zapne 
se postkalibrační režim.

Schéma kalibrací D Kalibrace se provádějí 4krát častěji než v kalibračním schématu 
A.

Kromě toho se provádí pohotovostní (standby) kalibrace, zapne 
se postkalibrační režim a parametru PO2 je přiřazen alarm 

kalibrace.
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Obrázek 8-1 Okno stavu spotřebního materiálu pro Sensor Cartridge

A Schéma kalibrací

A
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Automatické kalibrace

q Během většiny automatických kalibrací nemůžete provádět měření vzorků, kontrolu kvality 
ani postupy výměny spotřebního materiálu.

Dvoubodovou (2P) nebo systémovou kalibraci můžete zastavit tlačítkem . 

Zastavení jednobodových (1P) kalibrací tlačítkem není možné.

Systémová kalibrace

q Můžete nastavit stálý čas začátku systémové kalibrace, takže bude probíhat v době, kdy se 
systém nepoužívá nebo kdy je menší jeho provozní zátěž.

Tato kalibrace se provádí každých 24 hodin (pevný interval, doba spuštění 
nastavitelná). Její součástí je:

o kalibrace vlnových délek polychromátoru (volitelné);

o kalibrace žárovky oxymetrového modulu (volitelné);

o kalibrace tloušťky vrstvy kyvety (volitelné);

o 2bodová kalibrace všech parametrů;

o kalibrace O2 vzduchem;

o stanovení skutečné hodnoty O2 v pohotovostním - standby roztoku.

u Nastavení kalibrací (s. 230)

2P - dvoubodová kalibrace

2P - dvoubodové kalibrace se provádějí automaticky každých 4, 8 nebo 12 hodin 
(standardní nastavení). Měřené parametry se kalibrují třemi roztoky (CAL 1, CAL 2 
a standby roztok) s různými koncentracemi. Její součástí je:

o kalibrace tloušťky vrstvy kyvety (volitelné);

o 2bodová kalibrace všech parametrů.

u Nastavení kalibrací (s. 230)

1P - jednobodová kalibrace

Časový interval mezi dvěma jednobodovými kalibracemi je 60 minut. Měřené 
parametry se kalibrují roztokem CAL 1. Její součástí je:

o 1bodová kalibrace senzorových parametrů.

Kalibrace PO2

Kalibrace PO2 měří obsah kyslíku v pohotovostním (standby) roztoku.

Kalibrace PO2 je k dispozici, pokud je Sensor Cartridge ve fázi RUN-IN. Po fázi 

RUN-IN (záběhu) je kalibrace PO2 součástí systémové kalibrace.
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Rekalibrace

Rekalibrace se provádějí po každém měření. Měřené parametry se kalibrují pomocí 
pohotovostního (standby) roztoku.

Kalibrace oxymetru

Kalibrace oxymetru sestává z kalibrace vlnové délky polychromátoru, kalibrace 

integračního času a kalibrace tloušťky vrstvy kyvety.(1)

Kalibrace vlnové délky
polychromátoru

Provádí se během systémové kalibrace. Ke kalibraci měřeného signálu z modulu se 
využívají známé maximální intenzity vestavěné neonové lampy, která slouží jako 
spektrální světelný zdroj.

Zkrácená kalibrace vlnové délky polychromátoru (1P kalibrace) se provádí při 
každém měření.

Kalibrace integračního času Provádí se také během systémových kalibrací.

Kalibrace tloušťky vrstvy kyvety

q Po instalaci nového kontejneru Fluid Pack začíná doba run-in (záběhu) kyvety která tvá 24 
hodin. Během této doby přístroj automaticky provádí kalibrace tloušťky vrstvy v předem 
definovaných časech.

Provádí se během dvoubodových a systémových kalibrací. Ke kalibraci tloušťky 
vrstvy kyvety se využívá naměřená absorpce barviva v roztoku CAL 2.

Pohotovostní kalibrace

Dojde-li ke změně stavu parametru, provádějí se kalibrace standby každých 30 minut 
po skončení poslední jednobodové kalibrace. Měřené parametry se kalibrují pomocí 

pohotovostního (standby) roztoku. (2).

Monitorování

Při dočasné změně stavu PO2 mezi 2 kalibracemi se do databáze kalibrací zadá 

„Monitorování“ a u parametru PO2 je nastaveno „Nenakalibrováno“.

Posunutí standby

Posunutí standby je pohyb pohotovostního (standby) roztoku v měřicí komůrce. 
Dochází k němu každých 20 minut po poslední akci fluidiky (tzn. měření nebo 
kalibraci) v přístroji. Do databáze kalibrací je zaznamenáván jako Posunutí STDBY.

(1) Platí pouze pro verze přístroje s modulem COOX.

(2) Odpovídá BG 1P kalibraci pro USA.
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Cyklus mytí

Cyklus mytí je plnění měřicí komůrky novým pohotovostním (standby) roztokem. 
Probíhá v přístroji každou hodinu během fáze RUN-IN. Do databáze kalibrací se 
zaznamenáván jako Cyklus mytí.
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Uživatelem aktivované kalibrace

Uživatelem aktivované kalibrace jsou k dispozici na záložce Přístroj.

Obrázek 8-2 Záložka Přístroj

Následující kalibrace můžete provádět manuálně:

o Kalibrace pro „Připraven“

o 1bodová kalibrace

o 2bodová kalibrace

o Systémová kalibrace

o Kalibrace oxymetru(1)

u Automatické kalibrace (s. 225)

q Manuální kalibrace mohou posunout čas provedení plánovaných automatických kalibrací.

Dvoubodovou (2P) nebo systémovou kalibraci můžete zastavit tlačítkem . 

Zastavení jednobodových (1P) kalibrací tlačítkem není možné.

Kalibrace pro „Připraven“

Systém automaticky vybere kalibraci, která uvede všechny měřené parametry do 
stavu „Připraven“.

(1) Platí pouze pro verze přístroje s modulem COOX.
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Databáze kalibrací

Všechny kalibrace provedené vaším přístrojem najdete v databázi kalibrací.

Do databáze kalibrací přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště 
> Databáze kalibrací

Obrázek 8-3 Databáze kalibrací

První sloupec v databázi ukazuje celkový stav všech měřených parametrů po 
kalibraci. Používají se následující symboly:

Seřazení databáze podle data a času nebo typu kalibrace se provádí stisknutím 
nadpisu příslušného sloupce.

Po této kalibraci byly nakalibrovány všechny parametry.

Po této kalibraci nebyl nakalibrován nejméně 1 parametr.
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Nastavení kalibrací

V nabídce Plánovač kalibrací můžete nastavit, kdy bude přístroj provádět 2P 
a systémové kalibrace. Kromě toho můžete aktivovat nebo deaktivovat automatický 
tisk kalibračních protokolů.

p Postup nastavení času spuštění systémové kalibrace

1 Služby > Nastavení > Kalibrace > Časy / intervaly

2 Chcete-li nastavit čas spuštění systémové kalibrace, stiskněte tlačítko na 
panelu Systémová kalibrace.

Obrázek 8-4 Obrazovka Plánovač kalibrací

Na obrazovce se objeví rámeček s posuvnou číselnou stupnicí.

Obrázek 8-5 Rámeček s posuvnou číselnou stupnicí pro nastavení času spuštění 

systémové kalibrace

3 Nastavte správný čas spuštění pomocí tlačítek a na panelu Čas spuštění. 
Poté stiskněte tlačítko OK.

s
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p Postup určení denní četnosti dvoubodových kalibrací

q Aby byl umožněn automatický tisk kalibračních protokolů, musí být aktivována vnitřní 
tiskárna.

u Postup zapnutí/vypnutí vnitřní tiskárny (s. 267)

1 Služby > Nastavení > Kalibrace > Časy / intervaly

2 Chcete-li definovat denní četnost dvoubodových kalibrací, vyberte na panelu 
2 bodová kalibrace 1 ze 3 možných intervalů.

Obrázek 8-6 Obrazovka Plánovač kalibrací

Čas spuštění každé dvoubodové kalibrace se odvozuje od času spuštění systémové 
kalibrace.

Vyberete-li například pro 2P kalibrace interval 8 h a čas spuštění systémových 
kalibrací je 6:00, budou se dvoubodové kalibrace vašeho přístroje provádět ve 
14:00, 22:00 a 6:00.

s

p Postup aktivace/deaktivace automatického tisku kalibračních protokolů

1 Služby > Nastavení > Kalibrace > Protokol > Automatický protokol

Obrázek 8-7 Obrazovka s panelem Aktivovat automatický tisk protokolu
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2 Tuto funkci aktivujete pomocí tlačítek a tak, aby se na panelu Aktivovat 
automatický tisk protokolu zobrazilo Zap. Poté stiskněte tlačítko Zavřít.

3 Tuto funkci deaktivujete pomocí tlačítek a tak, aby se na panelu Aktivovat 
automatický tisk protokolu zobrazilo Vyp. Poté stiskněte tlačítko Zavřít.

s
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Verifikační kontrola kalibrace 9

Ověření kalibrace vám umožňuje přezkoušet u vašeho přístroje správnost měření 
pomocí kontrol o známé koncentraci. Tato kapitola popisuje pracovní postup 
ověření kalibrace v tomto systému.

V této kapitole Kapitola 9
Obecné informace ..............................................................................................................235

Instalace kontejnerů AutoCVC Pack ..............................................................................236

Provedení měření AutoCVC ............................................................................................238
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Obecné informace

Ověření kalibrace slouží k přezkoušení správnosti měření vašeho přístroje. Pomocí 
materiálu o známých koncentracích se zajišťuje, aby přístroj správně měřil hodnoty 
ve všech svých měřicích rozsazích.

Ověření je nutné provádět v souladu s požadavky CLIA-88 v 42CFR493.1255(b)(3) 
alespoň jednou za 6 měsíců nebo častěji v těchto případech:

o po změně čísla šarže kontejneru Fluid Pack nebo Sensor Cartridge, nemůže-li 
laboratoř prokázat, že změna čísel šarže reagencií neovlivňuje naměřené hodnoty 
v rozmezí vydávaných výsledků pacientů a že změnami čísel šarží nejsou 
zkresleny naměřené kontrolní hodnoty;

o po větší preventivní údržbě nebo výměně rozhodujících součástí, které by mohly 
ovlivnit výkonnost přístroje;

o po opravě v servisu nebo 

o vykazuje-li kontrolní materiál neobvyklý trend či posun, nebo jsou-li naměřené 
hodnoty mimo stanovená rozmezí.
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Instalace kontejnerů AutoCVC Pack

POZOR

Vyjmutí kontejneru AutoQC Pack z přístroje může vést k infekci.

Skleněné střepiny z rozbitých ampulí uvnitř kontejneru AutoQC Pack se mohou dostat ven, 
pokud AutoQC Pack vyjmete. To může vést ke zranění.

r Používejte vhodné osobní ochranné prostředky jako ochranné rukavice a brýle.

r Při manipulaci s kontejnery AutoQC Packs a jejich likvidaci předcházejte zranění 
používáním vhodných osobních ochranných prostředků, například laboratorního 
oděvu, ochranných rukavic, ochranných brýlí, obličejových roušek a bezpečnostních 
obličejových štítů. Mimořádně opatrní buďte při práci v ochranných rukavicích, které se 
mohou snadno propíchnout nebo proříznout, což může vést k poranění.

POZOR

Obrácení kontejneru AutoCVC Pack může vést k rozlití kapaliny.

Opětná instalace kontejneru AutoCVC Pack, který byl obrácen, může vést k vylití materiálu 
AutoCVC. Kromě toho mohou skleněné střepiny z rozbitých ampulí zničit modul AutoQC.

r Hodláte-li znovu nainstalovat použitý AutoCVC Pack, udržujte jej v době, kdy je mimo 
přístroj, ve svislé poloze.

r Vylitou kapalinu z kontejneru AutoCVC Pack ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

UPOZORNĚNÍ Vložení poškozených kontejnerů AutoCVC Pack může poškodit přístroj.

Vložení poškozených kontejnerů AutoCVC Pack do přístroje cobas b 123 POC system 
může poškodit modul AutoQC.

r Před prvním vložením kontejneru AutoCVC Pack do přístroje zkontrolujte, zda nebyl 
během přepravy poškozen. Pokud AutoCVC Pack vykazuje známky poškození, 
nevkládejte jej do přístroje.

q AutoCVC Pack musí být nejméně 24 hodin před použitím skladován při pokojové teplotě.
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p Postup instalace kontejneru AutoCVC Pack

1 Pracoviště > Výměna AutoQC Packu

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

Po nainstalování materiálu AutoCVC bude označení kontejneru AutoQC Pack na 
záložce Přehled nahrazeno textem AutoCVC.

Obrázek 9-1 Záložka Přehled s nainstalovaným kontejnerem AutoCVC Pack

s

A AutoCVC

A
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Provedení měření AutoCVC

p Postup měření AutoCVC

1 Pracoviště > Ověření kalibrace

Na obrazovce se objeví tento dialogový rámeček:

Obrázek 9-2 Obrazovka nastavení měření AutoCVC

2 Měření zahájíte stisknutím jednoho z tlačítek (Úroveň 1–Úroveň 6).

Sloupec CVC v dialogovém rámečku udává počet měření CVC této úrovně 
provedených pomocí nainstalovaného modulu AutoCVC.

Sloupec Ampule v dialogovém rámečku udává zbývající počet ampulí této úrovně 
v nainstalovaném modulu AutoCVC.

3 Chcete-li prohlížet výsledky, přejděte na záložku Hodnoty CVC.

Obrázek 9-3 Záložka Hodnoty CVC po měření AutoCVC
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Nachází-li se výsledek CVC určitého parametru v cílovém rozmezí, bude na 
záložce Hodnoty CVC vedle výsledku tohoto parametru zobrazen text OK.

Nenachází-li se výsledek CVC určitého parametru v cílovém rozmezí, bude na 
záložce Hodnoty CVC výsledek tohoto parametru vystínován červeně a vedle něj 
bude zobrazen text nOK.

4 Výsledky měření AutoCVC přijmete nebo odmítnete na záložce Hodnoty CVC 
tlačítky Přijmout nebo Zamítnout.

Přijaté výsledky měření AutoCVC se ukládají do databáze QC.

Odmítnuté výsledky měření AutoCVC se neukládají do databáze QC.

q Pokud tlačítko Přijmout nebo Zamítnout nestisknete do 30 sekund a není potřeba 
provést žádná povinná zadání, budou výsledky měření AutoCVC automaticky přijaty.

Pokud tlačítko Přijmout nebo Zamítnout nestisknete do 30 sekund a chybí některé 
povinné zadání, budou výsledky měření AutoCVC automaticky odmítnuty.

s
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Práce s výsledky CVC v databázi QC

Všechna měření CVC provedená vaším přístrojem najdete v databázi QC.

Do databáze QC přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště > Databáze QC

Obrázek 9-4 Výsledky měření CVC v databázi QC

První sloupec v databázi ukazuje celkový stav všech parametrů po měření CVC. 
Používají se následující symboly:

Seřazení databáze podle času zahájení, typu, úrovně nebo šarže QC se provádí 
stisknutím nadpisu příslušného sloupce.

Všechny parametry tohoto měření byly v cílových rozmezích.

Nejméně 1 parametr tohoto měření nebyl v cílovém rozmezí.
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Nastavení analytických měřicích rozsahů

AMR, analytické měřicí rozsahy, jsou rozsahy hodnot, které může přístroj udávat 
přímo bez nutnosti naředění vzorku nebo zvýšení koncentrace vzorku. Je možné, že 
budete muset u svého přístroje hodnoty AMR určit nebo upravit na základě výsledků 
měření CVC nebo podle místních předpisů.

p Postup přidání nového AMR

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > AMR

2 Zvolte tlačítko Nový.

Obrázek 9-5 Obrazovka nastavení AMR

3 Vyberte parametr pomocí tlačítek a na panelu Parametr.

Obrázek 9-6 Obrazovka přidání AMR
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4 Pro zadání dolní nebo horní hranice stiskněte tlačítko . Potom pomocí okna 
s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce, zadejte svou dolní nebo horní 
hranici. Zadání budou platit po stisknutí tlačítka OK.

q Nové rozsahy se musí nacházet v měřicích rozmezích.

5 Nové nastavení AMR uložte tlačítkem OK.

s

p Postup úpravy AMR

1 Služby > Nastavení > Měření > Parametr > AMR

2 Stiskněte tlačítko Úpravy.

Obrázek 9-7 Obrazovka nastavení AMR

3 Pro úpravy dolní nebo horní hranice stiskněte tlačítko . Potom pomocí okna 
s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce, zadejte svou dolní nebo horní 
hranici. Zadání budou platit po stisknutí tlačítka OK.

Obrázek 9-8 Obrazovka úprav AMR



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 243

cobas b 123 POC system 9 Verifikační kontrola kalibrace
Nastavení analytických měřicích rozsahů

q Nové rozsahy se musí nacházet v měřicích rozmezích.

4 Změny uložte tlačítkem OK.

s



Roche Diagnostics Únor 2018

244 Návod k obsluze · verze 11.0

9 Verifikační kontrola kalibrace cobas b 123 POC system
Nastavení analytických měřicích rozsahů



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 245

cobas b 123 POC system 10 Funkce softwaru
Obsah

Funkce softwaru 10
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Obecné informace o softwaru

Záložky softwaru Software v systému obsahuje 4 různé záložky. Během měření nebo kalibrací nebo 
během činností databáze vyvolaných jinými procedurami můžete provádět určitá 
nastavení nebo získávat obecné informace.

Akční tlačítka v softwaru Následující tlačítka jsou k dispozici na pravé straně obrazovky. Tlačítka lze aktivovat 
nebo deaktivovat v závislosti na provozním stavu nebo softwarové funkci.

Další softwarová tlačítka

Přehled
Zobrazuje všechny informace (výsledky, chybová hlášení, alarmy, 
výstrahy atd.) a umožňuje spuštění měření.

Pracoviště
Můžete provádět jednotlivé postupy výměny, manuální měření QC 
a používat jednotlivé databáze.

Přístroj
Zobrazuje všechny údaje o přístroji (např. zobrazení stavu) lze na ní 
spouštět manuální kalibrace a různé úlohy údržby.

Služby
Můžete provést operace instalace a odstavení, běžné postupy řešení 
problémů a aktualizace softwaru. Můžete také provést různá 
nastavení.

Přihlášení/Odhlášení

Pomocí tohoto tlačítka se v přístroji přihlásíte nebo odhlásíte.

Přihlášení do systému je nutné k tomu, abyste mohli použít určité funkce.

Zrušení

Tímto tlačítkem přerušíte probíhající operaci, například kalibraci.

Tisk

Pomocí tohoto tlačítka vytisknete výsledky a další údaje, které je možné 
získat jako výstupy z databází.

Legenda

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte více informací o symbolech, které se 
objevují na obrazovce.

Nápověda

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete online nápovědu.

Online nápověda obsahuje odkazy na jiná související témata. Témata 
vyhledáte snadněji pomocí obsahu nebo rejstříku.

První záznam

Nahoru

Dolů
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Způsob zápisu měřených,
vstupních a vypočtených hodnot

Měřené hodnoty (závisející na konfiguraci):

Poslední záznam

Doleva

Doprava

Pořadí třídění

Menu zavřené – menu otevřené – zápis v menu

Výběr neaktivní – výběr aktivní

Spuštění procesu (bez zadání hodnot)

Spuštění funkce (se zadáním hodnot)

Ukončení funkce

Aktivní funkce

Dočasně neaktivní funkce

Úpravy

Podrobnosti

PO2 Parciální tlak kyslíku

PCO2 Parciální tlak oxidu uhličitého

pH Záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů

Na+ Koncentrace sodných iontů

K+ Koncentrace draselných iontů

Cl– Koncentrace chloridových iontů

Ca2+ Koncentrace vápenatých iontů

Hct Hematokrit

tHb Koncentrace celkového hemoglobinu

O2Hb Oxyhemoglobin

HHb Deoxyhemoglobin

COHb Karboxyhemoglobin

MetHb Methemoglobin
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Vypočtené hodnoty:

Vypočtené hodnoty při teplotě pacienta:

SO2 Funkční saturace kyslíkem

Bili Bilirubin

Glu Glukóza

Lac Laktát

H+ Koncentrace vodíkových iontů

cHCO3
– Koncentrace hydrogenuhličitanů v plazmě

ctCO2(P) Celková koncentrace CO2 v plazmě

ctCO2(B) Celková koncentrace CO2 v krvi

BE Nadbytek bází v krvi

BEact Nadbytek bází v krvi při aktuální saturaci hemoglobinu kyslíkem

BEecf Nadbytek bází extracelulární tekutiny

BB Pufrovací báze

ctO2 Celková koncentrace O2

pHst Standardní hodnota pH

cHCO3
–

st
Standardní koncentrace hydrogenuhličitanů v plazmě

PAO2 Parciální tlak kyslíku v alveolárním vzduchu

RI Respirační index

nCa2+ Normovaný ionizovaný vápník (pH = 7.4)

Qs/Qt Zkrat - podíl obou rozdílů koncentrace kyslíku

Qt Rozdíl koncentrace kyslíku v alveolech a smíšené žilní krvi

P50 Parciální tlak kyslíku při 50% saturaci hemoglobinu kyslíkem vypočtený 
s použitím SO2 jako měřené hodnoty.

FO2Hb Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem

SO2 Saturace hemoglobinu kyslíkem

SO2(c) Funkční saturace kyslíkem vypočtená s P50 jako vstupní hodnotou

AaDO2 Alveolo-arteriální diference parciálního tlaku kyslíku

a/AO2 Arterio-alveolární poměr parciálního tlaku kyslíku

avDO2 Arterio-venózní diference kyslíku

AG Anion Gap

MCHC Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu

Osm Osmolalita

OER Poměr extrakce kyslíku

Osmopt Optimalizovaná osmolalita

Osmopt Gap Optimalizované osmolální okno

Hct (c) Hematokrit vypočtený z tHb

P/F index Poměr PaO2/FIO2

BO2 Kyslíková kapacita

PAO2
t Parciální tlak kyslíku v alveolárním vzduchu při teplotě pacienta
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Vstupní parametry:

Další položky:

RIt Respirační index při teplotě pacienta

AaDO2
t Alveolo-arteriální diference parciálního tlaku kyslíku při teplotě pacienta

a/AO2
t Arterio-alveolární poměr parciálního tlaku kyslíku při teplotě pacienta

pHt pH při teplotě pacienta

PCO2
t PCO2 při teplotě pacienta

PO2
t PO2 při teplotě pacienta

cH+t Koncentrace vodíkových iontů při teplotě pacienta

R Poměr výměny plynů

FIO2 Podíl kyslíku ve vdechovaném vzduchu

tHb(e) Zadaná hodnota tHb (neměřená)

Hb faktor Slouží k výpočtu Hct(c) z hodnot tHb.

Osm(e) Zadaná hodnota osmolality

Urea(e) Zadaná hodnota močoviny

o ID pacienta o ID uživatele o Diagnóza

o Kód pojišťovny o Datum/čas přijetí o Medikace

o Jméno o Stav při přijetí o Typ kódu diagnózy

o Příjmení o Datum/čas odběru o Kód nebezpečí

o 2. křest. jméno o Typ vzorku o Stav izolace

o Titul za jménem o Typ krve o Vent. režim

o Rodné příjmení o Odběr z o Oxygenační zařízení

o Titul o ID vzorku o VT

o Pohlaví o Odběrová nádobka o Srate

o Datum narození o Klinika o PEEP

o Věk (Dosp./Fet.) o Nemocnice o CPAP

o Rodinný stav o Stanice o PIP

o Vyznání o Oddělení o MAP

o Etnický původ o Umístění o Ti

o Jazyk pacienta o Lékař o Te

o Adresa o Přijal o MV (minutový objem)

o Telefon o Číslo faktury o Arate

o Výška o ID žádanky o Průtok

o Hmotnost o Přístupové číslo o 24h moč

o Teplota o Datum/čas propuštění o ALLENŮV test

o Dieta o Změněné datum/čas o Poznámka 1 - 5

o Dočasné ID pac o Poznámka
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Záložka Přehled

Na této záložce se objevují všechny informace (výsledky, chybová hlášení, alarmy, 
výstrahy atd.). V tomto menu se také spouští měření.

Obrázek 10-1 Uživatelské rozhraní

A Stavová část H Okno stavu spotřebního materiálu

B Záložka menu I Tlačítko Přihlášení

C Okno se zprávou o příští kalibraci J Tlačítko Zrušit

D Okno se zprávou o příštím měření AutoQC K Tlačítko Tisk

E Pole výběru parametrů L Tlačítko Info

F Tlačítka pro spuštění měření M Tlačítko Legenda

G Oblast alarmů a tlačítko Alarm N Tlačítko online nápovědy

A

M

N

L

K

J

I

B

C

D

E

F

G

H
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Popis částí obrazovky

Stavová část V této části se zobrazuje aktuální stav přístroje, datum a čas. Pokud je v systému 
přihlášen uživatel, je zobrazeno také jeho uživatelské jméno.

Obrázek 10-2 Stavová část

Další možné informace v této části:

Pokud je stavová část žlutě zvýrazněna, je aktivní servisní připojení přístroje.

Obrázek 10-3 Aktivní servisní připojení

Okno se zprávou o příští kalibraci Zobrazuje se naplánovaný čas příští kalibrace.

Obrázek 10-4 Okno se zprávou o příští kalibraci

u Kalibrace (s. 221)

Okno se zprávou o příštím měření
AutoQC

Zobrazuje se naplánovaný čas příštího měření AutoQC.

Obrázek 10-5 Okno se zprávou o příštím měření AutoQC

[Uživatelské 
jméno]

Přihlášený uživatel (křestní jméno a příjmení ve druhém řádku)

Síťové připojení je aktivní.

Síťové připojení není aktivní.

Servisní připojení je aktivní.

Připojení ASTM/POCT1-A je aktivní.

Připojení ASTM/POCT1-A není aktivní.
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u Kontrola kvality (s. 177)

Pole výběru parametrů Můžete vybrat parametry nebo skupinu parametrů pro určité měření. Ukazuje také 
stav jednotlivých parametrů.

Obrázek 10-6 Pole výběru parametrů

Není-li parametr připraven k měření, můžete stisknutím jeho tlačítka zobrazit zprávu 
o jeho stavu.

Skupiny parametrů vám usnadní aktivaci nejpoužívanějších měřených parametrů na 
záložce Přehled. Pomocí této funkce můžete vytvořit až 3 uživatelem definované 
skupiny.

A Tlačítko skupiny parametrů B Tlačítka parametrů

Parametr je aktivován a připraven k měření.

Parametr je dočasně deaktivován, ale je připraven k měření.

Parametr je aktivován a připraven k měření, ale má přiřazenou výstrahu QC.

Parametr je dočasně deaktivován, ale je připraven k měření. Má však 
přiřazenou výstrahu QC.

Parametr není připraven k měření, protože není nakalibrován nebo byl 
dálkově uzamčen.

Parametr není připraven k měření, protože je zablokován zámkem QC.

Parametr je trvale deaktivován.

Tlačítko Info ukazuje zprávu o stavu všech parametrů, které nejsou 
připraveny k měření.

Tlačítko skupiny parametrů

A

B
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Spuštění měření Vzorky můžete měřit ze stříkaček bez jehly nebo kanyl či kapilár, a ze zařízení 
Roche MICROSAMPLER PROTECT.

Měření spustíte stisknutím následujících tlačítek:

u Provedení měření (s. 159)

Okno stavu spotřebního materiálu Tato část ukazuje stav spotřebních materiálů. Použity jsou následující symboly:

Toto okno ukazuje zbývající dobu použití nebo počet zbývajících měření. Barevné 
proužky navíc ukazují hladinu náplně spotřebního materiálu. Jednotlivé dílky 
znázorňují 10% přírůstky hladiny náplně.

q Pokud stav náplně kontejneru Fluid Pack dosáhne úrovně alarmu, vyvolá zastavení 
systému.

Pokud Sensor Cartridge nebo AutoQC Pack dosáhne úrovně alarmu, vyvolá výstrahu.

u Výměna spotřebního materiálu (s. 297)

Spuštění měření z 
Roche MICROSAMPLER PROTECT nebo z 
kapiláry.

Spuštění měření ze stříkačky

Sensor Cartridge

AutoQC Pack

Fluid Pack

Hladina spotřebního materiálu je OK.

Bylo dosaženo úrovně výstrahy.

Brzy bude dosaženo maximální doby používání nebo maximálního počtu měření. 
Během příštích 2 dnů musíte spotřební materiál vyměnit.

Bylo dosaženo úrovně alarmu.

Bylo dosaženo maximální doby používání nebo maximálního počtu měření. Musíte 
spotřební materiál ihned vyměnit.
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Záložka Pracoviště

Na této záložce můžete provádět výměny spotřebního materiálu, manuální měření 
QC a CVC a prohlížet databáze.

Obrázek 10-7 Menu Pracoviště

A Databáze měření F Výměna Sensor Cartridge

B Databáze kalibrací G Výměna kontejneru AutoQC Pack

C Databáze QC H Výměna papíru v tiskárně

D Databáze přístroje I Měření QC

E Výměna kontejneru Fluid Pack J Ověření kalibrace

A I

JBB

C

D

E F

G

H
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Záložka Přístroj

Z této záložky lze spustit všechny údaje o přístroji (např. zobrazení stavu) a lze na ní 
spouštět manuální kalibrace a různé úlohy údržby.

Obrázek 10-8 Menu Přístroj

A Kalibrace pro "Připraven" F Stav přístroje

B 1bodová kalibrace G Stav spotřebního materiálu

C 2bodová kalibrace H Stav parametru

D Systémová kalibrace I Dezinfekce prostoru pro spotřební materiál

E Kalibrace oxymetru J Dezinfekce dotykové obrazovky

F G

I

J

A

B

C

D

E

H
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Záložka Služby

Na této záložce můžete provést operace instalace a odstavení, postupy řešení 
problémů a aktualizace softwaru. Můžete také provést různá nastavení.

Obrázek 10-9 Menu Služby

A Instalace F Zvlhčování kazety Sensor Cartridge

B Odstavení G Vnitřní zvlhčování Sensor Cartridge

C Vypnutí H Nastavení

D Aktualizace software I Export/Import

E Aktualizace jazyka

A

B

C

D E

H

I

F

G
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Databáze přístroje

Přístroj uchovává ve svých databázích všechna měření, kalibrace, výsledky kontroly 
kvality a činnosti přístroje za posledních 90 dnů.

u Databáze měření (s. 173)

u Databáze QC (s. 190)

u Databáze kalibrací (s. 229)

Do databáze měření přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště 
> Databáze měření

Do databáze kontroly kvality přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště 
> Databáze QC

Do databáze kalibrací přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště 
> Databáze kalibrací

Do databáze přístroje přejdete stisknutím těchto tlačítek: Pracoviště 
> Databáze přístroje

Další informace o konkrétním výsledku nebo činnosti přístroje zobrazíte 

tlačítkem .

p Postup vyhledání záznamu v databázi přístroje

1 Vyberte databázi, ve které chcete vyhledat záznam. Poté stiskněte tlačítko .

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

2 V dialogovém rámečku zadejte svoje vyhledávací kritéria. Poté stiskněte tlačítko 
Hledat.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček se všemi záznamy z databáze, které 
odpovídají vašim kritériím.

s
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p Postup exportu dat z databází přístroje do paměťového zařízení

1 Vyberte databázi, ze které chcete exportovat data.

2 Chcete-li přidat databázový záznam pro export, vyberte jej pomocí rozbalovacího 
seznamu. Poté stiskněte tlačítko .

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 10-10 Obrazovka exportu do paměťového zařízení USB

3 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s

p Postup tisku protokolu z databází přístroje

1 Vyberte databázi, ze které chcete exportovat data.

Obrázek 10-11 Databáze kalibrací

2 Vyberte databázový záznam pro tisk z rozbalovacího seznamu. Poté stiskněte 
tlačítko .

s
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Přihlášení a odhlášení

p Postup přihlášení do systému

1 Na záložce Přehled stiskněte tlačítko .

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 10-12 Přihlašovací obrazovka

2 Abyste mohli zadat své ID uživatele a heslo, stiskněte tlačítko .

Na obrazovce se objeví rámeček s klávesnicí.

3 Pomocí klávesnice zadejte ID uživatele a heslo. Potvrďte zadání tlačítkem OK.

4 Stisknutím tlačítka OK na přihlašovací obrazovce se přihlaste.

Pokud je váš pokus o přihlášení úspěšný, objeví se vaše ID uživatele ve stavové 
části záložky Přehled.

s

p Postup odhlášení ze systému

1 Na záložce Přehled stiskněte tlačítko .

s
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Připojení paměťových zařízení USB

p Postup připojení paměťového zařízení USB

1 Zatlačte dolů šedý kryt na levé straně přístroje.

u cobas b 123 POC system (s. 33)

Objeví se rozhraní USB.

Obrázek 10-13 USB rozhraní

2 Paměťové zařízení USB připojte zasunutím do rozhraní USB.

s

A Šedý kryt B Paměťové zařízení USB

A B
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Nastavení systému

V menu Služby > Nastavení > Systém můžete konfigurovat nastavení systému, jako 
například čas přístroje, jazyk a preference importu a exportu dat.

u Postup nastavení času přístroje (s. 263)

u Postup nastavení oblasti a časového pásma přístroje (s. 263)

u Postup změny jazyka (s. 264)

u Postup nastavení hlasitosti přístroje (s. 265)

u Postup změny názvu přístroje a informací o nemocnici (s. 265)

u Postup nastavení časových limitů (s. 266)

u Postup zapnutí/vypnutí vnitřní tiskárny (s. 267)

u Postup nastavení importu a exportu dat (s. 267)

Po stisknutí tlačítka Zavřít v menu Služby > Nastavení > Systém se na obrazovce 
objeví dialogový rámeček.

Obrázek 10-14 Obrazovka pro potvrzení změn nastavení

Změny uložte tlačítkem OK.

Změny zrušíte tlačítkem Neukládat.

Pro návrat na předchozí obrazovku a provádění změn dalších nastavení stiskněte 
tlačítko Zrušit.
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p Postup nastavení času přístroje

1 Služby > Nastavení > Systém > Datum / čas

Obrázek 10-15 Obrazovka nastavení data a času

2 Pro nastavení času přístroje stiskněte tlačítko v poli Nastavení času.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

3 Zadejte požadovaný čas stisknutím tlačítek a v dialogovém rámečku.

4 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

5 Pro nastavení formátu času přístroje stiskněte tlačítko v poli Formát času.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

6 V dialogovém rámečku vyberte z rozbalovacího seznamu požadovaný formát 
času.

7 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup nastavení oblasti a časového pásma přístroje

1 Služby > Nastavení > Systém > Datum / čas

Obrázek 10-16 Obrazovka nastavení data a času
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2 Pro nastavení vaší oblasti a časového pásma stiskněte tlačítko v poli Časové 
pásmo.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 10-17 Dialogový rámeček pro výběr oblasti a časového pásma

3 V dialogovém rámečku vyberte z odpovídajících rozbalovacích seznamů 
požadovanou oblast a časové pásmo.

4 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup změny jazyka

1 Služby > Nastavení > Systém > Jazyk

Obrázek 10-18 Obrazovka nastavení jazyka

2 Na panelu Nastavit jazyk vyberte požadovaný jazyk z rozbalovacího seznamu.

3 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka Zavřít.

s
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p Postup nastavení hlasitosti přístroje

1 Služby > Nastavení > Systém > Přístroj > Hlasitost

Obrázek 10-19 Nastavení hlasitosti přístroje

2 Celkovou hlasitost přístroje nastavte pomocí tlačítek a v horní části panelu 
Nastavení hlasitosti.

Nastavením vyp. u celkové hlasitosti dojde k vypnutí zvuku přístroje. Každé 
zvýšení úrovně celkové hlasitosti je hlasitější než předchozí úroveň. Nehlasitější 
úroveň hlasitosti je max.

3 Chcete-li aktivovat zvuk kliknutí dotykových tlačítek, informačních signálů 
a signálů alarmu 1 a 2, musí být příslušný zvuk zaškrtnutý a zvýrazněný. Pokud 
zvuk není zaškrtnutý a zvýrazněný, stiskněte jej.

4 Tyto zvuky můžete vyzkoušet stisknutím tlačítka Test.

s

p Postup změny názvu přístroje a informací o nemocnici

q Přiřadíte-li přístroji názvy delší než 30 znaků, nebude možné navázat spojení dle 
komunikačního standardu POCT1-A pomocí cobas bge link.

1 Služby > Nastavení > Systém > Přístroj > Informace

Obrázek 10-20 Obrazovka nastavení informací o přístroji
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2 Pro zadání nového názvu přístroje stiskněte tlačítko v poli Název přístroje.

3 Pro zadání nových informací o nemocnici stiskněte tlačítko  v poli 
Informace o nemocnici.

4 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka Zavřít.

s

p Postup nastavení časových limitů

1 Služby > Nastavení > Systém > Přístroj > Časové limity

Obrázek 10-21 Obrazovka nastavení časových limitů

2 Chcete-li upravit nastavení časového limitu, vyberte z rozbalovacího seznamu 
časový limit, který chcete upravit.

o Standardní hodnotu časového limitu nastavíte pomocí tlačítka Implicitní.
nebo

o Jinou hodnotu časového limitu nastavíte pomocí tlačítka Úpravy.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 10-22 Dialogový rámeček pro nastavení časových limitů

3 Upravte tento časový limit zadáním jeho požadované hodnoty pomocí 
tlačítek a .
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4 Váš nový časový limit bude platit po stisknutí tlačítka OK.

s

p Postup zapnutí/vypnutí vnitřní tiskárny

1 Služby > Nastavení > Systém > Přístroj > Tiskárna

Obrázek 10-23 Obrazovka s panelem Zapnout / vypnout vestavěnou tiskárnu

2 Vnitřní tiskárnu zapnete tak, že pomocí tlačítek a na panelu 
Zapnout / vypnout vestavěnou tiskárnu zobrazíte Aktivní. Poté stiskněte 
tlačítko Zavřít.

3 Vnitřní tiskárnu vypnete tak, že pomocí tlačítek a na panelu 
Zapnout / vypnout vestavěnou tiskárnu zobrazíte Neaktivní. Poté stiskněte 
tlačítko Zavřít.

s

p Postup nastavení importu a exportu dat

1 Služby > Nastavení > Systém > Export/import > Export CSV

Obrázek 10-24 Obrazovka nastavení exportu CSV

2 Vyberte formát oddělovače pomocí tlačítek a na panelu Omezovač.

3 Vyberte formát desetinného oddělovače pomocí tlačítek a na panelu 
Nastavení desetinného oddělovače.
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4 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka Zavřít.

s
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Nastavení síťového připojení

Různá nastavení síťového připojení, jako například způsob odesílání výsledků 
pacientů ze systému do informačních systémů nebo způsob připojení systému 
k jiným sítím, můžete provést v menu Služby > Nastavení > Systém > Připojení.

u Postup automatického připojení systému k síti pomocí DHCP serveru (s. 270)

u Postup manuálního připojení systému k síti pomocí IP adresy (s. 271)

u Postup manuálního připojení systému k síti pomocí serveru DHCP a DNS (s. 271)

u Postup nastavení protokolu ASTM (s. 272)

u Postup nastavení protokolu POCT1-A (s. 274)

u Postup aktivace/deaktivace funkce cobas® e-support (s. 275)

u Postup výběru protokolu pro provádění dotazů (s. 276)

u Postup povolení dálkové správy uživatelů (s. 276)

u Postup přidání nebo odstranění parametrů zařazených do datového přenosu ASTM nebo 

POCT1-A (s. 277)

Po stisknutí tlačítka Zavřít v menu Služby > Nastavení > Systém > Připojení se na 
obrazovce objeví dialogový rámeček.

Obrázek 10-25 Obrazovka pro potvrzení změn nastavení

Změny uložte tlačítkem OK.

Změny zrušíte tlačítkem Neukládat.

Pro návrat na předchozí obrazovku a provádění změn dalších nastavení stiskněte 
tlačítko Zrušit.
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p Postup automatického připojení systému k síti pomocí DHCP serveru

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > Síť

Obrázek 10-26 Obrazovka nastavení síťového připojení

2 Pomocí tlačítek a v horní části panelu IP adresa zobrazte DHCP.

Dojde k aktivaci panelu DNS.

Obrázek 10-27 Obrazovka nastavení síťového připojení

3 Pomocí tlačítek a v horní části panelu DNS zobrazte Automaticky.

4 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka Zavřít.

s
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p Postup manuálního připojení systému k síti pomocí IP adresy

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > Síť

Obrázek 10-28 Obrazovka nastavení síťového připojení

2 Pomocí tlačítek a v horní části panelu IP adresa zobrazte Ručně.

3 Po stisknutí tlačítek  příslušných polí zadejte IP, masku podsítě a adresu brány. 
Zadejte adresy pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce. 
Poté stiskněte tlačítko OK.

4 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka Zavřít.

s

p Postup manuálního připojení systému k síti pomocí serveru DHCP a DNS

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > Síť

Obrázek 10-29 Obrazovka nastavení síťového připojení
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2 Pomocí tlačítek a v horní části panelu IP adresa zobrazte DHCP.

Dojde k aktivaci panelu DNS.

Obrázek 10-30 Obrazovka nastavení síťového připojení

3 Pomocí tlačítek a v horní části panelu DNS zobrazte Ručně.

4 Pro zadání IP adresy DNS stiskněte tlačítko v poli DNS 1. Pokud musíte zadat 
druhou IP adresu DNS, stiskněte tlačítko v poli DNS 2. Zadejte IP adresy 
pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce. Poté stiskněte 
tlačítko OK.

5 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka Zavřít.

s

p Postup nastavení protokolu ASTM

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > ASTM

Obrázek 10-31 Obrazovka Nastavení ASTM
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2 Aktivaci protokolu ASTM v přístroji provedete tak, že pomocí 
tlačítek a na horním panelu obrazovky zobrazíte Aktivní.

Aktivuje se dolní panel na obrazovce.

Obrázek 10-32 Obrazovka Nastavení ASTM

q Aby se odesílala šifrovaná data pomocí protokolu ASTM, aktivujte funkci zabezpečení 
SSL3/TLSv1.

3 Funkci zabezpečení SSLv3/TLSv1 protokolu ASTM aktivujete tak, že pomocí 
tlačítek a v poli Zabezpečení  zobrazíte SSLv3/TLSv1.

4 Pro zadání IP adresy protokolu ASTM stiskněte tlačítko v poli IP adresa. 
Zadejte IP adresu pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce. 
Poté stiskněte tlačítko OK.

5 Pro zadání čísla portu protokolu ASTM stiskněte tlačítko v poli Port. Zadejte 
číslo portu pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce. Poté 
stiskněte tlačítko OK.

6 Deaktivaci protokolu ASTM v přístroji provedete tak, že pomocí 
tlačítek a na horním panelu obrazovky zobrazíte Neaktivní.

s
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p Postup nastavení protokolu POCT1-A

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > POCT1-A

Obrázek 10-33 Obrazovka Nastavení POCT1-A

2 Aktivaci protokolu POCT1-A v přístroji provedete tak, že pomocí 
tlačítek a na horním panelu obrazovky zobrazíte Aktivní.

Aktivuje se dolní panel na obrazovce.

Obrázek 10-34 Obrazovka Nastavení POCT1-A

q Aby se odesílala šifrovaná data pomocí protokolu POCT1-A, aktivujte funkci 
zabezpečení SSL3/TLSv1.

3 Funkci zabezpečení SSLv3/TLSv1 protokolu POCT1-A aktivujete tak, že pomocí 
tlačítek a v poli Zabezpečení  zobrazíte SSLv3/TLSv1.

q Funkce Keepalive automaticky kontroluje přítomnost aktivního připojení mezi 
přístrojem a odpovídajícím informačním systémem (LIS nebo HIS).

4 Funkci Keepalive protokolu POCT1-A aktivujete tak, že pomocí 
tlačítek a v poli Keepalive zobrazíte Aktivní.

5 Pro zadání IP adresy protokolu POCT1-A stiskněte tlačítko v poli IP adresa. 
Zadejte IP adresu pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na obrazovce. 
Poté stiskněte tlačítko OK.
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6 Pro zadání čísla portu protokolu POCT1-A stiskněte tlačítko v poli Port. 
Zadejte číslo portu pomocí okna s číselnou klávesnicí, které se objeví na 
obrazovce. Poté stiskněte tlačítko OK.

7 Deaktivaci protokolu POCT1-A v přístroji provedete tak, že pomocí 
tlačítek a na horním panelu obrazovky zobrazíte Neaktivní.

s

p Postup aktivace/deaktivace funkce cobas® e-support

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > cobas® e-support

Obrázek 10-35 Obrazovka Aktivovat cobas® e-support

2 Aktivaci funkce cobas® e-support provedete tak, že pomocí tlačítek a na 
panelu Aktivovat cobas® e-support zobrazíte Aktivní. Poté stiskněte tlačítko 
Zavřít.

3 Deaktivaci funkce cobas® e-support provedete tak, že pomocí tlačítek a na 
panelu Aktivovat cobas® e-support zobrazíte Neaktivní. Poté stiskněte tlačítko 
Zavřít.

s
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p Postup výběru protokolu pro provádění dotazů

q Aby bylo možné provádět dotazy v protokolech ASTM nebo POCT1-A, musí být příslušný 
protokol v přístroji aktivní.

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > Dotazy

Obrázek 10-36 Obrazovka Nastavení dotazů

2 Chcete-li provádět dotazy pomocí protokolů ASTM nebo POCT1-A, ujistěte se, 
že jsou na panelu Nastavení dotazů zvýrazněna jejich příslušná tlačítka.

3 Chcete-li dotazy vypnout, musí být zvýrazněno tlačítko Vyp.

s

p Postup povolení dálkové správy uživatelů

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > Protokoly

Obrázek 10-37 Obrazovka Dálková správa uživatelů 

2 Dálková správa uživatelů je povolena, pokud je zaškrtnuté a zvýrazněné tlačítko 
Dálková správa uživatelů. Pokud není tlačítko Dálková správa uživatelů 
zaškrtnuté a zvýrazněné, stiskněte je.

s
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p Postup přidání nebo odstranění parametrů zařazených do datového 
přenosu ASTM nebo POCT1-A

1 Služby > Nastavení > Systém > Připojení > Parametr

Obrázek 10-38 Obrazovka nastavení datových přenosů ASTM a POCT1-A

2 Vyberte protokol ASTM nebo POCT1-A pomocí tlačítek a v horní části 
panelu Volba hodnot pro parametry.

3 Chcete-li přidat parametr, vyberte jej ze seznamu Dostupné hodnoty a stiskněte 
tlačítko .

4 Chcete-li odstranit parametr, vyberte jej ze seznamu Zvolené hodnoty a stiskněte 
tlačítko .

5 Chcete-li přidat všechny parametry ze seznamu Dostupné hodnoty, stiskněte 
tlačítko .

6 Chcete-li odstranit všechny parametry ze seznamu Zvolené hodnoty, stiskněte 
tlačítko .

7 Chcete-li svá nastavení jednoho z protokolů zkopírovat a přidat do druhého 
protokolu, stiskněte tlačítko Kopírovat do.

s
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Nastavení uživatelů

Abyste mohli spravovat přístup uživatelů do systému, můžete každému uživateli 
přiřadit profil.

Uživatelské profily

Supervizor
Hlavní 

uživatel
Servisní 

pracovník
Důvěryhodný 

uživatel
Běžný 

uživatel
Uživatel ve 

výcviku

Měření + + + + + +

Měření QC + + + + + +

Stanovení výkonnosti + + + + - -

Kalibrace + + + - - -

Kalibrace pro „Připraven“ + + + + + +

Výměna spotřebního materiálu + + + + + +

Odstranění zámku QC + + + + - -

Zobrazení výsledků měření + + + + + +

Úpravy výsledků měření + + - - - -

Zobrazení výsledků QC + + + + + +

Úpravy výsledků QC + + - - - -

Zobrazení kalibrace + + + - - -

Zobrazení dat přístroje + + + - - -

Zobrazení prověřovacího záznamu + + + - - -

Dezinfekce dotykové obrazovky + + + + + +

Instalace a odstavení + + + - - -

Vypnutí přístroje + + + + + +

Aktualizace softwaru + + + - - -

Nastavení + + + + - -

Nastavení stupňů zabezpečení 
a profilů uživatelů

+ - - - - -

Uživatelská servisní oblast + + + - - -

Export/import nastavení + - - - - -

Export CSV + + + - - -

Řešení problémů + + + + + +

Dálkové blokování + + + - - -

Tlačítko Odeslat + + - - - -

Tlačítko Zrušit + + + + + +

Nastavení kontrolního materiálu + + + + - -

Tabulka 10-1 Nastavení uživatelských profilů pro cobas b 123 POC system

+ Tato funkce je pro uživatele s tímto profilem povolena.

- Tato funkce není pro uživatele s tímto profilem povolena.

Tabulka 10-2 Význam symbolů v tabulce nastavení uživatelských profilů pro 

cobas b 123 POC system



Roche Diagnostics Únor 2018

Návod k obsluze · verze 11.0 279

cobas b 123 POC system 10 Funkce softwaru
Nastavení uživatelů

p Postup vytvoření uživatele

1 Služby > Nastavení > Uživatelé

Obrázek 10-39 Obrazovka nastavení uživatelů

2 Uživatele vytvoříte stisknutím tlačítka Nový.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 10-40 Obrazovka pro vytváření uživatelů

3 Pro zadání informací o uživateli vybírejte odpovídající parametry z rozbalovacího 
seznamu. Poté stiskněte tlačítko . Pomocí okna s alfanumerickou klávesnicí, 
které se objeví na obrazovce, zadejte informace o uživateli.

4 Přidejte uživatele do systému tlačítkem OK.

s
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p Postup úpravy nastavení uživatele

1 Služby > Nastavení > Uživatelé

Obrázek 10-41 Obrazovka nastavení uživatelů

2 Pro úpravy nastavení uživatele stiskněte tlačítko Úpravy.

Na obrazovce se objeví dialogový rámeček.

Obrázek 10-42 Obrazovka pro úpravy uživatelů

3 Pro úpravy informací o uživateli vybírejte odpovídající parametry 
z rozbalovacího seznamu. Poté stiskněte tlačítko . Pomocí okna 
s alfanumerickou klávesnicí, které se objeví na obrazovce, zadejte informace 
o uživateli.

4 Vaše změny budou platit po stisknutí tlačítka OK.

s
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p Postup vymazání uživatele

1 Služby > Nastavení > Uživatelé

Obrázek 10-43 Obrazovka nastavení uživatelů

2 Vyberte uživatele, kterého chcete vymazat. Poté stiskněte tlačítko Vymazat.

s
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Změna stupně zabezpečení

Jednotlivé stupně zabezpečení v přístroji cobas b 123 POC system představují 
vymezené sady funkcí přístroje, které uživatel smí používat. Každý vyšší stupeň 
zabezpečení uživateli zakazuje používání více funkcí přístroje.

Úrovně zabezpečení Zabezpečení vypnuto Žádné zabezpečení

Stupeň zabezpečení 
1

Minimální zabezpečení

Stupeň zabezpečení 
2

Zabezpečení dat

Stupeň zabezpečení 
3

Zabezpečení servisních funkcí

Stupeň zabezpečení 
4

Plné zabezpečení

Zabezpečení 
vypnuto

Stupeň 
zabezpečení 1

Stupeň 
zabezpečení 2

Stupeň 
zabezpečení 3

Stupeň 
zabezpečení 4

Měření + + + + -

Měření QC + + + + -

Stanovení výkonnosti + + + - -

Kalibrace + + + - -

Kalibrace pro „Připraven“ + + + + -

Výměna spotřebního materiálu + + + + -

Odstranění zámku QC + + + + -

Zobrazení výsledků měření + + + + -

Úpravy výsledků měření + + - - -

Zobrazení výsledků QC + + + + -

Úpravy výsledků QC + + - - -

Zobrazení kalibrace + + + - -

Zobrazení dat přístroje + + + - -

Zobrazení prověřovacího 
záznamu

+ + + - -

Dezinfekce dotykové 
obrazovky

+ + + + -

Instalace a odstavení + + + - -

Vypnutí přístroje + + + + -

Aktualizace softwaru + + + - -

Nastavení + + + - -

Nastavení stupňů zabezpečení 
a profilů uživatelů

+ - - - -

Uživatelská servisní oblast + + + - -

Export/import nastavení + - - - -

Export CSV + + + - -

Řešení problémů + + + + -

Dálkové blokování + - - - -

Tlačítko Odeslat + + - - -

Tabulka 10-3 Nastavení stupňů zabezpečení cobas b 123 POC system
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p Postup změny stupně zabezpečení přístroje

q Před změnou stupně zabezpečení přístroje se ujistěte, že je v systému zadaný alespoň 
jeden uživatel s profilem supervizora.

1 Služby > Nastavení > Zabezpečení

Obrázek 10-44 Obrazovka nastavení stupně zabezpečení přístroje

2 Na panelu Stupeň zabezpečení přístroje vyberte požadovaný stupeň 
zabezpečení.

s

Tlačítko Zrušit + + + + -

Nastavení kontrolního 
materiálu

+ + - - -

Zabezpečení 
vypnuto

Stupeň 
zabezpečení 1

Stupeň 
zabezpečení 2

Stupeň 
zabezpečení 3

Stupeň 
zabezpečení 4

Tabulka 10-3 Nastavení stupňů zabezpečení cobas b 123 POC system

+ Tato funkce je dostupná.

- Tato funkce není dostupná. K používání této funkce musíte být oprávněným 
uživatelem.

Tabulka 10-4 Význam symbolů v tabulce stupňů zabezpečení přístroje 

cobas b 123 POC system
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Provedení aktualizací softwaru a jazyka

Aktualizacemi softwaru a jazyka se přidávají nové a odstraňují zastaralé funkce, 
opravy a aktualizace ovladačů v softwaru přístroje cobas b 123 POC system. 
Společnost Roche vám doporučuje provádět tyto aktualizace vždy hned, jakmile je od 
zástupce společnosti Roche obdržíte.

Před provedením aktualizace softwaru a jazyka přesuňte související soubory do 
paměťového zařízení USB.

p Postup provedení aktualizace softwaru

1 Přístroj > Aktualizace softwaru

Obrázek 10-45 Obrazovka aktualizace softwaru z paměťového zařízení USB

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s

p Postup provedení aktualizace jazyka

1 Přístroj > Aktualizace jazyka

Obrázek 10-46 Obrazovka aktualizace jazyka z paměťového zařízení USB

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s
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Export a import nastavení

Tato funkce vám umožňuje efektivně importovat a exportovat nastavení mezi 
různými systémy.

p Postup exportu nastavení

1 Zasuňte paměťové zařízení USB do rozhraní USB.

u Postup připojení paměťového zařízení USB (s. 261)

2 Služby > Export / import > Export nastavení

3 Řiďte se pokyny na obrazovce.

4 Odstraňte paměťové zařízení USB z rozhraní USB.

s

p Postup importu nastavení

1 Služby > Export / import > Import nastavení

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s
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Prověřovací záznam

Všechny změny nastavení přístroje a vstupní hodnoty najdete v prověřovacím 
záznamu.

Do prověřovacího záznamu přejdete stisknutím těchto tlačítek: Přístroj 
> Prověřovací záznam.

q Prověřovací záznam je k dispozici pouze pro uživatele s těmito profily: supervizor, hlavní 
uživatel, servisní pracovník a servis.

Obrázek 10-47 Prověřovací záznam

Seřazení položek v prověřovacím záznamu podle data a času nebo podle uživatele se 
provádí stisknutím nadpisu příslušného sloupce.

p Postup exportu dat z prověřovacího záznamu do paměťového zařízení

1 Přístroj > Prověřovací záznam.

Obrázek 10-48 Prověřovací záznam
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2 Chcete-li exportovat položku prověřovacího záznamu, vyberte ji z rozbalovacího 
seznamu. Poté stiskněte tlačítko .

Na obrazovce se objeví toto okno:

Obrázek 10-49 Obrazovka exportu do paměťového zařízení USB

3 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s

p Postup tisku protokolu z prověřovacího záznamu

1 Přístroj > Prověřovací záznam.

Obrázek 10-50 Prověřovací záznam

2 Vyberte položku prověřovacího záznamu pro tisk z rozbalovacího seznamu. Poté 
stiskněte tlačítko .

s
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Dostupné tištěné protokoly

Protokol měření Protokol měření obsahuje vstupní hodnoty a výsledky všech měření. Lze jej nastavit 
tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

Obrázek 10-51 Tištěný protokol měření

Acidobazický protokol Acidobazický protokol je grafické znázornění acidobazické rovnováhy na základě 
Henderson-Hasselbalchovy rovnice. Pomocí měření pH a PCO2 se identifikují 

poruchy acidobazické rovnováhy, například metabolická a respirační acidóza 
a alkalóza.
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Obrázek 10-52 Tištěný acidobazický protokol

Trendový protokol pacienta Trendový protokol pacienta ukazuje trendy určitých parametrů u pacienta v daném 
období.
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Obrázek 10-53 Tištěný trendový protokol pacienta

Protokol stanovení výkonnosti Protokol stanovení výkonnosti obsahuje vstupní hodnoty a výsledky všech zkoušek 
způsobilosti. Tyto protokoly je možné zaslat organizátorům vašeho systému 
mezilaboratorního porovnávání pro vyhodnocení výsledků vaší laboratoře.
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Obrázek 10-54 Tištěný protokol stanovení výkonnosti

Protokol QC Protokol QC obsahuje vstupní hodnoty a výsledky všech kontrolních měření.
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Obrázek 10-55 Tištěný protokol QC

Levey-Jenningsův protokol Levey-Jenningsův protokol ukazuje statistiky kontroly kvality, které vám pomáhají 
identifikovat chyby provádění měření systémem.
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Obrázek 10-56 Tištěný Levey-Jenningsův protokol

Protokol stavu senzorů Protokol stavu senzorů ukazuje informace o stavu všech parametrů měřených 
přístrojem. Tyto informace slouží k identifikaci specifických chyb přístroje, které 
nemůžete odstranit.
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Obrázek 10-57 Tištěný protokol stavu senzorů
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Postupy dezinfekce

VAROVÁNÍ

Nedodržení postupů dezinfekce může mít za následek infekci.

Nedodržení postupů dezinfekce může vést ke kontaktu s biologicky nebezpečnými 
materiály, což může mít za následek infekci.

r Dodržujte standardní laboratorní postupy.

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

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

r Dojde-li ke kontaktu jakéhokoli biologicky nebezpečného materiálu s vaší kůží, omyjte 
zasažené místo ihned mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se 
s lékařem.

Dezinfekce slouží k minimalizaci rizika infekce při výměně součástí, které přišly do 
styku s krví. Provádějte tyto postupy pravidelně.

Společnost Roche doporučuje zařadit dezinfekční postup do vaší standardní 
laboratorní práce.

q Používejte jen povrchové dezinfekční roztoky obsahující alkohol (cca 70 %), např. 70% 
isopropanol nebo dezinfekční roztoky obsahující 0,5-1 % dimethylbenzylamoniumchloridu.

Nepoužívejte bělicí prostředky.

Společnost Roche doporučuje používat tyto hotové dezinfekční roztoky:

UPOZORNĚNÍ Postříkání přístroje dezinfekčním roztokem může poškodit systém.

Postříkání přístroje dezinfekčním roztokem může poškodit elektroniku systému.

r Při použití dezinfekčních roztoků nastříkejte roztok nejprve na vlhký hadr. Potom tímto 
hadrem otřete požadované místo.

r Nestříkejte dezinfekční roztoky na části, které nelze sejmout nebo které se nacházejí 
uvnitř přístroje.

VAROVÁNÍ

Použití přístroje bezprostředně po dezinfekci může vést k požáru nebo výbuchu.

Stopy dezinfekčního roztoku zbylé na přístroji po dezinfekci mohou vyvolat požár nebo 
výbuch.

r Po provedení dezinfekce nechte dezinfekční roztok z přístroje 15 minut odpařit.

Název Prodejce Aktivní složka
Doba 

působení 
(min)

Incidin liquid(1)

(1) Incidin je registrovaná ochranná známka Ecolab GmbH & Co OHG.

Ecolab GmbH & Co OHG Alkoholy 5

Meliseptol(2)

(2) Meliseptol je registrovaná ochranná známka B. Braun Medical AG.

B. Braun Medical AG Sales: B. 
Braun Melsungen AG

Alkohol aldehyd 5
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Dezinfekce přístroje

Pravidelně dekontaminujte tyto části přístroje:

o Dotykovou obrazovku.

o Povrchy přístroje (včetně všech krytů).

o Prostor pro spotřební materiál.

p Postup dezinfekce obrazovky přístroje

UPOZORNĚNÍ Dezinfekce obrazovky pomocí vody nebo sprejů může poškodit obrazovku.

Dezinfekce obrazovky přístroje přímým postříkáním vodou, dezinfekčními roztoky nebo 
jinými kapalinami může poškodit její vrstvu citlivou na dotyk.

r Při použití kapalin k dezinfekci obrazovky nastříkejte kapalinu nejprve na vlhký hadr. 
Potom tímto hadrem otřete požadované místo.

r Nestříkejte žádné kapaliny přímo na obrazovku.

1 Přístroj > Dezinfekce dotykové obrazovky

Vrstva obrazovky citlivá na dotyk se na 30 sekund deaktivuje.

2 Očistěte obrazovku hadrem navlhčeným dezinfekčním roztokem.

s

p Postup dezinfekce povrchů přístroje

UPOZORNĚNÍ Postříkání dezinfekčním roztokem může poškodit přístroj.

Postříkání přístroje dezinfekčním roztokem může poškodit elektroniku přistroje.

r Při použití dezinfekčních roztoků nastříkejte roztok nejprve na vlhký hadr. Potom tímto 
hadrem otřete požadované místo.

r Nestříkejte dezinfekční roztoky na části, které nelze sejmout nebo které se nacházejí 
uvnitř přístroje.

1 Očistěte všechny povrchy hadrem navlhčeným dezinfekčním roztokem.

Pokud některé části potřebují intenzivnější čištění, očistěte je nejprve tampónem 
nebo celulózovou houbičkou navlhčenou destilovanou vodou a potom hadrem 
navlhčeným dezinfekčním roztokem.

VAROVÁNÍ

Použití přístroje bezprostředně po dezinfekci může vést k požáru nebo 
výbuchu.

Stopy dezinfekčního roztoku zbylé na přístroji po dezinfekci mohou vyvolat požár nebo 
výbuch.

r Po provedení dezinfekce nechte dezinfekční roztok z přístroje 15 minut odpařit.

2 Abyste umožnili odpaření dezinfekčního prostředku z povrchů, počkejte 
15 minut.

s
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p Postup dezinfekce prostoru pro spotřební materiál

VAROVÁNÍ

Dezinfekce Sensor Cartridge nebo modulu měřicí komůrky může vést 
k nesprávným výsledkům pacientů.

Dezinfekce Sensor Cartridge nebo modulu měřicí komůrky může zhoršit výkonnost 
senzorů kazety Sensor Cartridge, což může vést k nesprávným výsledků pacientů.

r Neprovádějte dezinfekci Sensor Cartridge ani modulu měřicí komůrky. Neprovádějte 
dezinfekci žádných částí, které nelze sejmout nebo které se nacházejí uvnitř přístroje.

r Nestříkejte vodu ani dezinfekční roztoky na Sensor Cartridge ani do vnitřku modulu 
měřicí komůrky.

UPOZORNĚNÍ Dezinfekce prostoru pro spotřební materiál pomocí vody nebo sprejů může 
poškodit elektroniku přístroje.

Dezinfekce prostoru pro spotřební materiál přímým postříkáním vodou, dezinfekčními 
roztoky nebo jinými kapalinami může poškodit elektroniku přístroje.

r Při použití dezinfekčních roztoků nastříkejte roztok nejprve na vlhký hadr. Potom tímto 
hadrem otřete požadované místo.

r Nestříkejte dezinfekční roztoky na části, které nelze sejmout nebo které se nacházejí 
uvnitř přístroje.

q Prostor přístroje pro spotřební materiál dezinfikujte při každé výměně spotřebního 
materiálu a v rámci postupu odstavení z provozu. Jindy prostor přístroje pro spotřební 
materiál nedezinfikujte.

1 Očistěte prostor pro spotřební materiál hadrem navlhčeným dezinfekčním 
roztokem.

Abyste chránili Sensor Cartridge a hemolyzér, vyhněte se dezinfekci levé stěny 
prostoru pro spotřební materiál. Levá stěna tvoří přepážku mezi modulem měřicí 
komůrky a oxymetrovým modulem.

Pokud některé části potřebují intenzivnější čištění, očistěte je nejprve tampónem 
nebo celulózovou houbičkou navlhčenou destilovanou vodou a potom hadrem 
navlhčeným dezinfekčním roztokem.

VAROVÁNÍ

Použití přístroje bezprostředně po dezinfekci může vést k požáru nebo 
výbuchu.

Stopy dezinfekčního roztoku zbylé na přístroji po dezinfekci mohou vyvolat požár nebo 
výbuch.

r Po provedení dezinfekce nechte dezinfekční roztok z přístroje 15 minut odpařit.

2 Abyste umožnili odpaření dezinfekčního prostředku z povrchů, počkejte 
15 minut.

s
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Výměna spotřebního materiálu

p Postup výměny Sensor Cartridge

VAROVÁNÍ

Nesprávný postup při zacházení s kazetami Sensor Cartridges a jejich likvidaci 
může mít za následek infekci a ekologické škody.

Kazety Sensor Cartridges mohou obsahovat stopová množství nebezpečných kapalin. 
Nevhodné zacházení s kazetami Sensor Cartridges může vést k přímému vystavení osob 
těmto kapalinám a následnému závažnému poleptání pokožky, poškození očí a dalšímu 
závažnému ohrožení zdraví. Nesprávná likvidace kromě toho může znečistit životní 
prostředí.

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

r Při manipulaci s kazetami Sensor Cartridges a jejich likvidaci předcházejte přímému 
kontaktu používáním vhodných osobních ochranných prostředků, například 
laboratorního oděvu, ochranných rukavic, ochranných brýlí, obličejových roušek 
a bezpečnostních obličejových štítů.

r Při manipulaci držte kazety Sensor Cartridges ve svislé poloze vstupem a výstupem 
kazety Sensor Cartridge nahoru, abyste zamezili vylití.

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

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

q Po každé výměně Sensor Cartridge provádějte kontrolní měření s použitím 3 úrovní 
koncentrace.

u Kontrola kvality (s. 177)

1 Pracoviště > Výměna Sensor Cartridge

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

q Před vložením nové kazety Sensor Cartridge vydezinfikujte prostor pro spotřební 
materiál.

u Postup dezinfekce prostoru pro spotřební materiál (s. 301)

q Při vkládání nové kazety Sensor Cartridge se dotýkejte pouze jejího držadla.

s
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p Postup výměny kontejneru Fluid Pack

VAROVÁNÍ

Nesprávný postup při zacházení s kontejnery Fluid Packs a jejich likvidaci může 
mít za následek infekci a ekologické škody.

KontejneryFluid Packs mohou obsahovat stopová množství nebezpečných kapalin. 
Nevhodné zacházení s kontejnery Fluid Packs může vést k přímému vystavení osob těmto 
kapalinám a následnému závažnému poleptání pokožky, poškození očí a dalšímu 
závažnému ohrožení zdraví. Nesprávná likvidace kromě toho může znečistit životní 
prostředí.

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

r Při manipulaci s kontejnery Fluid Packs a jejich likvidaci předcházejte přímému 
kontaktu používáním vhodných osobních ochranných prostředků, například 
laboratorního oděvu, ochranných rukavic, ochranných brýlí, obličejových roušek 
a bezpečnostních obličejových štítů.

r Při manipulaci udržujte kontejnery Fluid Packs ve svislé poloze.

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

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

q Při vyjímání kontejneru Fluid Pack nehýbejte jeho ventily.

q Po každé výměně kontejneru Fluid Pack provádějte kontrolní měření s použitím 3 úrovní 
koncentrace.

u Kontrola kvality (s. 177)

1 Pracoviště > Výměna Fluid Packu

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

q Před vložením nového kontejneru Fluid Pack vydezinfikujte prostor pro spotřební 
materiál.

u Postup dezinfekce prostoru pro spotřební materiál (s. 301)

q Při vkládání nového kontejneru Fluid Pack se nedotýkejte jeho kyvety nebo kontaktů 
senzorů přítomnosti vzorků. Pokud systém nový Fluid Pack nedetekuje, zkontrolujte, 
zda není chytrý paměťový čip na zadní straně kontejneru Fluid Pack znečištěný. V 
případě potřeby jej očistěte suchým hadrem.

s
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p Postup výměny kontejneru AutoQC Pack

VAROVÁNÍ

Nevhodná likvidace kontejnerů AutoQC Packs může způsobit ekologické škody.

Použité kontejnery AutoQC Packs mohou obsahovat stopová množství nebezpečných 
kapalin. Nevodná likvidace může vést ke znečištění životního prostředí.

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

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

r Rozlitý obsah kontejneru AutoQC Pack ihned setřete a použijte dezinfekční prostředek.

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

POZOR

Vyjmutí kontejneru AutoQC Pack z přístroje může vést k infekci.

Skleněné střepiny z rozbitých ampulí uvnitř kontejneru AutoQC Pack se mohou dostat ven, 
pokud AutoQC Pack vyjmete. To může vést ke zranění.

r Používejte vhodné osobní ochranné prostředky jako ochranné rukavice a brýle.

r Při manipulaci s kontejnery AutoQC Packs a jejich likvidaci předcházejte zranění 
používáním vhodných osobních ochranných prostředků, například laboratorního 
oděvu, ochranných rukavic, ochranných brýlí, obličejových roušek a bezpečnostních 
obličejových štítů. Mimořádně opatrní buďte při práci v ochranných rukavicích, které se 
mohou snadno propíchnout nebo proříznout, což může vést k poranění.

POZOR

Obrácení kontejneru AutoQC Pack může vést k vylití kapaliny.

Opětná instalace kontejneru AutoQC Pack, který byl obrácen, může způsobit vylití 
materiálu AutoQC. Kromě toho mohou skleněné střepy z rozbitých ampulí zničit modul 
AutoQC.

r Hodláte-li znovu nainstalovat použitý AutoQC Pack, udržujte jej v době, kdy je mimo 
přístroj, ve svislé poloze.

r Vylitou kapalinu z kontejneru AutoQC Pack ihned setřete a použijte dezinfekční 
prostředek. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

UPOZORNĚNÍ Vložení poškozených kontejnerů AutoQC Packs může poškodit přístroj.

Vložení poškozených kontejnerů AutoQC Packs do přístroje cobas b 123 POC system 
může poškodit modul AutoQC.

r Před prvním vložením kontejneru AutoQC Packs do přístroje zkontrolujte, zda nebyl 
během přepravy poškozen. Pokud AutoQC Pack vykazuje známky poškození, 
nevkládejte jej do přístroje.

q Nový AutoQC Pack se musí nejméně 24 hodin před použitím nechat přizpůsobit teplotě 
místnosti.

1 Pracoviště > Výměna AutoQC Packu

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

q Před vložením nového kontejneru AutoQC Pack vydezinfikujte prostor pro spotřební 
materiál.

u Postup dezinfekce prostoru pro spotřební materiál (s. 301)

s
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p Postup výměny papíru v tiskárně

q Papír do tiskárny je citlivý na teplo pouze na jedné straně. Ujistěte se, že kotouč papíru 
vkládáte správně, stranou citlivou na teplo nahoru.

1 Pracoviště > Výměna papíru v tiskárně

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s
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Další informace o výměně spotřebního materiálu

Výměny dalšího spotřebního
materiálu

Po skončení výměny spotřebního materiálu můžete po stisknutí příslušných tlačítek 
provést další výměny jiného spotřebního materiálu.

Obrázek 11-1 Obrazovka výměn dalšího spotřebního materiálu

Stav každého spotřebního materiálu zobrazíte stisknutím jeho odpovídajícího tlačítka 
Info.

Barva tlačítka Info znázorňuje jeho stav:

Zobrazení stavu spotřebního
materiálu

Stav spotřebního materiálu v přístroji zobrazíte stisknutím těchto tlačítek: Přístroj 
> Stav spotřebního materiálu.

Na obrazovce se objeví toto okno:

Spotřební materiál nepotřebuje vyměnit.

U spotřebního materiálu bylo dosaženo stupně výstrahy.

Spotřební materiál je nutné vyměnit během příštích 2 dnů.

U spotřebního materiálu bylo dosaženo stupně alarmu.

Spotřební materiál je nutné vyměnit ihned.
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Obrázek 11-2 Okno stavu spotřebního materiálu

Stav každého spotřebního materiálu zobrazíte stisknutím odpovídající záložky 
v okně.

Odblokování předních dvířek Při výměně kontejneru Fluid Pack, kazety Sensor Cartridge nebo kontejneru 
AutoQC Pack budete požádáni, abyste otevřeli přední dvířka. Na otevření předních 
dvířek máte 30 sekund. Po jejich uplynutí se přední dvířka automaticky zablokují.

Odblokování předních dvířek proveďte stisknutím tlačítka Odblokovat přední kryt.
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Obecné informace

VAROVÁNÍ

Infekce a zranění způsobená používanými součástmi

Kontakt s používanými součástmi, jako například kontejnery Fluid Packs a kazetami 
Sensor Cartridges, může vést ke kontaminaci biologicky nebezpečnými látkami a mít za 
následek zranění, infekci nebo obojí.

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

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

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

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

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

Systém monitoruje výskyt vzduchových bublinek, sraženin, úniku kapaliny a ucpání. 
Pokud systém detekuje jeden z těchto problémů, objeví se chybové hlášení typu 
zastavení systému, zastavení modulu nebo hlášení stavu.
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Oblast a tlačítka alarmu

Tlačítko Alarm Objeví-li se chyba, dojde k aktivaci tlačítka Alarm a zobrazí se název alarmu. Barva 
tlačítka Alarm se mění podle typu chyby.

Obrazovka Alarm Stisknete-li tlačítko Alarm, otevře se obrazovka Alarm s podrobnými informacemi 
o příčině výstrahy či chyby a možném způsobu jejich odstranění.

Obrázek 12-1 Obrazovka Alarm

Seznam alarmů Seznam alarmů se nachází v horní části obrazovky Alarm. Ukazuje typ, identifikační 
číslo, text hlášení a datum a čas chyby.

V systému nejsou žádné výstrahy ani chyby. Obrazovka alarmu není 
k dispozici.

V systému pro vás nejsou žádné informace. V systému nedošlo k žádným 
přerušením operací nebo rutinních postupů, ale vyskytují se čekající akce, 
které musíte dokončit.

V systému je výstraha. Normální provoz systému může být omezen.

V systému je chyba. Může se stát, že nebudete moci použít některé nebo 
všechny funkce systému, dokud nebude chyba odstraněna.

! Typ chyby:

o SS = Zastavení systému
o D = Porucha
o W = Výstraha
o I = Informace
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Datum/čas Datum a čas chyby

Hlášení Popis chyby:

Např.: Chyba kontejneru Fluid Pack.

ID ID (identifikační číslo) chyby
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Zastavení systému

Zastavení systému je kritická chyba, která zastaví přístroj. Během zastavení systému 
nemůžete provádět měření nebo kalibrace.

Dojde-li v přístroji k zastavení systému, objeví se na obrazovce Přehled okno 
zastavení systému s červeným rámečkem. Pokud je zastavení systému způsobeno 
problémem se spotřebním materiálem, objeví se pod dotčeným spotřebním 
materiálem červený pruh.

Okno zastavení systému zobrazuje následující informace:

Obrázek 12-2 Okno zastavení systému

Při nápravě zastavení systému se řiďte pokyny na obrazovce.

q Pokud musíte odstranit zastavení systému, které není uvedeno v tomto seznamu, obraťte se 
na zástupce servisu Roche.

Kategorie (1)

(1) Informace o kategorii se nezobrazuje u zastavení systému, která se předpokládají během normálního 
provozu, např. když je kontejner Fluid Pack prázdný nebo u kazety Sensor Cartridge nezbývají žádná 
měření.

Typ chyby, např. chyba kontejneru Fluid Pack

Příčina Vyčerpaný nebo prošlý Fluid Pack

Nápravná akce Vyměňte Fluid Pack.
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ID Kategorie Příčina Typ chyby Akce

1 Chyba přístroje Porucha analyzátoru Zastavení systému - 
AutoQC

o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

2 Chyba přístroje Modul vnitřní 
kontroly neodpovídá

Zastavení systému - 
mikrořadič

o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

3 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému - 
vstupní modul

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

4 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému - 
senzor přítomnosti 
vzorku

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

5 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému - 
ventil

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

6 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému 
způsobené chybou mytí

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

7 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému 
způsobené 
nedostatečným plněním 
referenčním roztokem

o Proveďte postup vnitřního zvlhčování: Služby 
> Vnitřní zvlhčování Sensor Cartridge

o Vyjměte a znovu nainstalujte Sensor Cartridge: 
Pracoviště > Výměna Sensor Cartridge

o Pokud tato chyba nezmizí, vyjměte a znovu 
nainstalujte Fluid Pack: Pracoviště 
> Výměna Fluid Packu

o Pokud tato chyba přesto nezmizí, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

8 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému 
způsobené prázdným 
systémem

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

9 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému 
způsobené umístěním 
roztoku

o Proveďte postup vnitřního zvlhčování: Služby 
> Vnitřní zvlhčování Sensor Cartridge

o Vyjměte a znovu nainstalujte Sensor Cartridge: 
Pracoviště > Výměna Sensor Cartridge

o Pokud tato chyba nezmizí, vyjměte a znovu 
nainstalujte Fluid Pack: Pracoviště 
> Výměna Fluid Packu

o Pokud tato chyba přesto nezmizí, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

10 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zastavení systému 
způsobené umístěním 
vzorku

o Proveďte postup vnitřního zvlhčování: Služby 
> Vnitřní zvlhčování Sensor Cartridge

o Vyjměte a znovu nainstalujte Sensor Cartridge: 
Pracoviště > Výměna Sensor Cartridge

o Pokud tato chyba nezmizí, vyjměte a znovu 
nainstalujte Fluid Pack: Pracoviště 
> Výměna Fluid Packu

o Pokud tato chyba přesto nezmizí, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

Tabulka 12-1 Zastavení systému
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11 Zrušení 
uživatelem

Akce zrušená 
uživatelem

o Stiskněte tlačítko Přijmout.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

12 Chyba přístroje Porucha analyzátoru Hardwarová porucha 
ventilů

o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

13 Chyba 
Sensor Cartridge

Porucha 
Sensor Cartridge

Plnění Sensor Cartridge 
není možné.

o Stiskněte tlačítko Výměna Sensor Cartridge. Řiďte 
se pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

14 Chyba přístroje Porucha analyzátoru Porucha modulu měřicí 
komůrky

o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

15 Chyba přístroje Porucha analyzátoru Porucha desky řízení 
kapalin

o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

16 Chyba přístroje Porucha analyzátoru Porucha desky 
oxymetrového modulu

o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

17 Chyba přístroje Porucha analyzátoru Porucha UIM/ zdroje 
napájení

o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

18 Chyba 
Sensor Cartridge

Znečištěná kazeta 
Sensor Cartridge

o Stiskněte tlačítko Výměna Sensor Cartridge. Řiďte 
se pokyny na obrazovce.

o Prohlédněte, zda není zadní strana kazety 
Sensor Cartridge znečištěná. Veškerou nečistotu 
odstraňte suchým hadrem.

o Znovu nainstalujte Sensor Cartridge.
o Pokud chyba trvá, vyjměte Fluid Pack: Pracoviště 

> Výměna Fluid Packu
o Prohlédněte, zda není zadní strana kontejneru 

Fluid Pack znečištěná. Veškerou nečistotu 
odstraňte vlhkým hadrem.

o Znovu nainstalujte Fluid Pack.
o Pokud tato chyba přesto nezmizí, obraťte se na 

zástupce servisu Roche.

19 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Problém s netěsností 
fluidiky

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

20 Chyba 
Fluid Packu

Porucha kontejneru 
Fluid Pack

Zablokovaný systém 
kapalin

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

21 Chyba přístroje Náhradní díl není 
inicializován

Neznámá deska 
mikrořadiče

o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

ID Kategorie Příčina Typ chyby Akce

Tabulka 12-1 Zastavení systému
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22 Chyba přístroje Náhradní díl není 
kompatibilní

Chyba konverze dat 
z EEPROM

o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

23 Chyba přístroje Porucha analyzátoru Chyba připojení 
napájení mikrořadiče

o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

24 Chyba 
komunikace 
čipu 
Sensor Cartridge

Chyba čipu kazety 
Sensor Cartridge

Chyba čtení/zápisu 
u čipu

o Stiskněte tlačítko Výměna Sensor Cartridge. Řiďte 
se pokyny na obrazovce.

o Prohlédněte, zda není čip kazety Sensor Cartridge 
znečištěný. Veškerou nečistotu odstraňte suchým 
hadrem.

o Znovu nainstalujte Sensor Cartridge.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

25 Chyba 
komunikace 
čipu Fluid Pack

Chyba čipu 
kontejneru 
Fluid Pack

Chyba čtení/zápisu 
u čipu

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Prohlédněte, zda není čip kontejneru Fluid Pack 
znečištěný. Veškerou nečistotu odstraňte suchým 
hadrem.

o Znovu nainstalujte Fluid Pack.
o Pokud tato chyba přesto nezmizí, obraťte se na 

zástupce servisu Roche.

1000 Chyba přístroje Vnitřní chyba 
softwaru

Databázový server nebyl 
spuštěn

o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

1001 Chyba 
Sensor Cartridge

Výpadek proudu 
během výměny 
Sensor Cartridge

o Vyjměte a znovu nainstalujte Sensor Cartridge: 
Stiskněte tlačítko Výměna Sensor Cartridge a řiďte 
se pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

1002 Chyba 
Sensor Cartridge

Vyčerpaná nebo 
prošlá

Neplatná 
Sensor Cartridge

o Stiskněte tlačítko Výměna Sensor Cartridge. Řiďte 
se pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

1003 Chyba 
Fluid Packu

Vyčerpaný nebo 
prošlý

Neplatný Fluid Pack o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

1004 Chyba přístroje Vnitřní chyba 
softwaru

Časový limit plánovače o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

1005 Časový limit Odběrová nádobka 
nebyla odstraněna

o Odstraňte kapiláru. Stiskněte tlačítko 
Kapilára odstraněna.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

1006 Časový limit Odběrová nádobka 
nebyla odstraněna

o Odstraňte stříkačku. Stiskněte tlačítko 
Stříkačka odstraněna.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

ID Kategorie Příčina Typ chyby Akce

Tabulka 12-1 Zastavení systému
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1007 Chyba přístroje CF karta není 
přístupná

o Vložte platnou CF kartu.
o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

1008 Chyba přístroje Aktualizace softwaru 
se nezdařila

Záměna verzí softwaru o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

1009 Chyba přístroje Vnitřní chyba 
softwaru

Chyba synchronizace 
dat na paměťové kartě

o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

1010 Chyba přístroje Vnitřní chyba 
softwaru

Poškozená databáze o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

ID Kategorie Příčina Typ chyby Akce

Tabulka 12-1 Zastavení systému
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Poruchy

Poruchy jsou specifické problémy modulů, které nemají vliv na provoz přístroje. 
Můžete provádět měření, ale je možné, že nebudete moci používat určité funkce, 
pokud je k tomu zapotřebí dotčený modul.

Při odstraňování poruchy se řiďte pokyny na obrazovce.

q Pokud musíte odstranit poruchu, která není uvedena v tomto seznamu, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

ID Kategorie Příčina Akce

3000 Chyba AutoQC Packu Vyčerpaný nebo prošlý o Stiskněte tlačítko Výměna AutoQC Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

3001 Chyba modulu AutoQC Porucha modulu AutoQC o Stiskněte tlačítko Obnova AutoQC. Řiďte se pokyny 
na obrazovce.

o Nainstalujte nový AutoQC Pack.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

3002 Chyba oxymetrového 
modulu

Porucha oxymetrového modulu o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

3003 Chyba modulu tiskárny Porucha modulu tiskárny o Stiskněte tlačítko Vypnutí systému.
o Znovu přístroj zapněte.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

3004 Chyba modulu tiskárny V tiskárně není papír o Stiskněte tlačítko Výměna papíru v tiskárně. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

3005 Chyba AutoQC Packu Porucha kontejneru AutoQC Pack o Stiskněte tlačítko Výměna AutoQC Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

3006 Chyba komunikace čipu 
kontejneru AutoQC Pack

Chyba čipu kontejneru AutoQC Pack o Stiskněte tlačítko Výměna AutoQC Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Prohlédněte, zda není čip kontejneru AutoQC Pack 
znečištěný. Veškerou nečistotu odstraňte suchým 
hadrem.

o Znovu nainstalujte AutoQC Pack.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

Tabulka 12-2 Poruchy



Roche Diagnostics Únor 2018

322 Návod k obsluze · verze 11.0

12 Řešení problémů cobas b 123 POC system
Výstrahy

Výstrahy

Výstrahy jsou důrazná upozornění na možné problémy s přístrojem nebo 
spotřebním materiálem. Můžete provádět měření, ale je možné, že nebudete moci 
používat určité funkce, pokud je k tomu zapotřebí dotčený modul přístroje nebo 
spotřební materiál.

Při nápravě výstrahy se řiďte pokyny na obrazovce.

q Pokud musíte odstranit výstrahu, která není uvedena v tomto seznamu, obraťte se na 
zástupce servisu Roche.

ID Kategorie Příčina Akce

5000 Výstraha Fluid Packu Kritická hladina náplně v kontejneru 
Fluid Pack

o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

5001 Výstraha Fluid Packu Téměř prošlý Fluid Pack o Stiskněte tlačítko Výměna Fluid Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

5002 Výstraha AutoQC Packu Kritická hladina náplně v kontejneru 
AutoQC Pack

o Stiskněte tlačítko Výměna AutoQC Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

5003 Výstraha AutoQC Packu Téměř prošlý AutoQC Pack o Stiskněte tlačítko Výměna AutoQC Packu. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

5004 Výstraha 
Sensor Cartridge

Celkový počet měření se blíží limitu. o Stiskněte tlačítko Výměna Sensor Cartridge. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

5005 Výstraha 
Sensor Cartridge

Téměř prošlá Sensor Cartridge o Stiskněte tlačítko Výměna Sensor Cartridge. Řiďte se 
pokyny na obrazovce.

o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 
servisu Roche.

5006 Výstraha teploty Bylo překročeno teplotní rozmezí. o Stiskněte tlačítko Restartovat systém.
o Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce 

servisu Roche.

5007 Výstraha přístroje Vadný magnetický přepínač o Obraťte se na zástupce servisu Roche.

Tabulka 12-3 Výstrahy
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Informační alarmy

Informační alarmy se týkají opatření, která musíte provést. Během doby, kdy jsou 
aktivní informační alarmy, můžete používat všechny funkce přístroje.

Při nápravě informačního alarmu se řiďte pokyny na obrazovce.

q Pokud musíte odstranit informační alarm, který není uveden v tomto seznamu, obraťte se 
na zástupce servisu Roche.

ID Kategorie Příčina Akce

7000 Servisní činnost Je požadováno vymazání databáze 
přístroje.

o Všechna data a nastavení odstraníte z databáze 
přístroje stisknutím tlačítka Restartovat systém.

o Požadavek zrušíte tlačítkem Zrušit.

7001 Servisní činnost Čeká na aktualizaci softwaru. o Pro instalaci aktualizace softwaru stiskněte tlačítko 
Restartovat systém.

o Aktualizaci softwaru zrušíte tlačítkem Zrušit.

7002 Servisní činnost Čeká na konfigurační soubor. o Nové nastavení bude použito po stisknutí tlačítka 
Restartovat systém.

o Požadavek zrušíte tlačítkem Zrušit.

Tabulka 12-4 Informační alarmy
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Hlášení stavu v protokolu měření

V protokolech měření se objevují hlášení stavu, která vám poskytují další informace 
o výsledku měření nebo vysvětlují, proč nemohl být výsledek měření stanoven.

Zprávy Vysvětlení

(c) Na tento výsledek měření byly aplikovány korelační faktory.

(q) Tento výsledek měření byl získán u parametru s výstrahou QC.

Základní hodnota není 
k dispozici

Počítanou hodnotu nelze stanovit, protože vstupní hodnota nebo naměřený výsledek potřebný 
k výpočtu chybí nebo není k dispozici.

Chyba hemolýzy Při měření COOX nebylo možné úspěšně provést hemolytický cyklus.

Nevhodný typ vzorku Došlo k pokusu o provedení měření nevhodného typu vzorku.

Nehomogenní vzorek Vzorek nebyl před provedením měření řádně promíchán.

Nedostatečný objem Objem vzorku nebyl dostatečný k měření aktivovaných parametrů.

Probíhá měření Měření dosud probíhá a výsledek ještě není k dispozici.

Nenakalibrováno Parametr nebyl před provedením měření nakalibrován.

Zrušení uživatelem Zrušili jste měření dříve, než byly k dispozici výsledky.

Spektrální interference / Chyba - 
interference

Značné procento detekovaného signálu v oxymetrovém modulu pochází z interferující látky. 
Výsledky mohou být zkreslené.

Hodnota nad... Výsledek nad horní mezí analytického měřicího rozsahu (AMR).

Hodnota pod... Výsledek pod dolní mezí analytického měřicího rozsahu (AMR).

Zkreslený signál Značné procento detekovaného signálu pochází z interferující látky.

Chyba rozmezí Kalibrační hodnota je mimo analytický měřicí rozsah (AMR).

Nedostatečné množství vzorku Při provádění měření došlo k nasátí vzduchových bublinek.

Chyba strmosti Výsledek je mimo analytický měřicí rozsah (AMR).

Chyba linearity Výsledek je mimo analytický měřicí rozsah (AMR).

Tabulka 12-5 Hlášení stavu v protokolu měření
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Řešení problémů s kalibrací a kontrolou kvality měření 
parametrů

Před odstraňováním chyb kalibrací a kontroly kvality v přístroji určete, kterých 
parametrů se chyba týká a do které kategorie každý dotčený parametr patří.

Následující tabulka ukazuje, které parametry patří do kategorie parametrů měřených 
senzory a parametrů měřených oxymetrem.

Kalibrace nenakalibrovaných parametrů měřených senzory

Nejsou-li některé parametry měřené senzory nakalibrovány, proveďte následující 
postup.

p Postup kalibrace nenakalibrovaných parametrů měřených senzory

1 K provedení kalibrace pro režim Připraven přejděte stisknutím těchto tlačítek: 
Přístroj > Kalibrace pro Připraven.

2 Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s

Kalibrace nenakalibrovaných parametrů měřených oxymetrem

Nejsou-li některé parametry měřené oxymetrem nakalibrovány, proveďte následující 
postup.

p Postup kalibrace nenakalibrovaných parametrů měřených oxymetrem

1 K provedení kalibrace oxymetru přejděte stisknutím těchto tlačítek: Přístroj 
> Kalibrace oxymetru.

2 Pokud tato chyba nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s

Odstranění zámků nebo výstrah QC u parametrů měřených senzory

Mají-li některé parametry měřené senzory přiřazený zámek nebo výstrahu QC, 
proveďte následující postup.

Parametry měřené senzory (BG - ISE - Glu - Lac)

Parametry měřené senzory:

o pH
o PCO2
o PO2
o Hct

o Na+

o K+

o Ca2+

o Cl–

o Glu
o Lac

Parametry měřené oxymetrem (tHb - COOX)

Parametry měřené oxymetrem :

o tHb
o COOX (včetně COHb, MetHb, O2Hb, HHb, SO2 a bilirubinu)
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p Postup odstranění zámku nebo výstrahy QC u parametrů měřených 
senzory

1 Přejděte k ručnímu kontrolnímu měření stisknutím následujících tlačítek: 
Pracoviště > Měření QC.

2 Pokud tato chyba nezmizí, proveďte systémovou kalibraci. Stiskněte následující 
tlačítka: Přístroj > Systémová kalibrace.

3 Proveďte manuální kontrolní měření. Stiskněte následující tlačítka: Pracoviště 
> Měření QC.

4 Proveďte vnitřní zvlhčování kazety Sensor Cartridge po stisknutí následujících 
tlačítek: Služby > Vnitřní zvlhčování Sensor Cartridge.

5 Proveďte systémovou kalibraci po stisknutí těchto tlačítek: Přístroj 
> Systémová kalibrace. Poté přejděte stisknutím následujících tlačítek k ručnímu 
kontrolnímu měření: Pracoviště > Měření QC.

6 Pokud tato chyba přesto nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s

Odstranění zámků nebo výstrah QC u parametrů měřených oxymetrem

Mají-li některé parametry měřené oxymetrem přiřazený zámek nebo výstrahu QC, 
proveďte následující postup.

p Postup odstranění zámku nebo výstrahy QC u parametrů měřených 
oxymetrem

1 Přejděte k ručnímu kontrolnímu měření stisknutím následujících tlačítek: 
Pracoviště > Měření QC.

2 Pokud tato chyba nezmizí, proveďte kalibraci oxymetru. Stiskněte následující 
tlačítka: Přístroj > Kalibrace oxymetru.

3 Proveďte manuální kontrolní měření. Stiskněte následující tlačítka: Pracoviště 
> Měření QC.

4 Pro vyjmutí kontejneru Fluid Pack stiskněte následující tlačítka: Pracoviště 
> Výměna Fluid Packu. Potom se řiďte pokyny na obrazovce.

5 Znovu nainstalujte Fluid Pack. Poté přejděte stisknutím následujících tlačítek 
k ručnímu kontrolnímu měření: Pracoviště > Měření QC.

6 Pokud tato chyba přesto nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s
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Provedení postupů zvlhčování Sensor Cartridge

Po každém vložení nové kazety Sensor Cartridge systém aktivuje vnitřní obsah kazety 
Sensor Cartridge provedením automatického postupu vnitřního zvlhčování.

p Postup provedení vnitřního zvlhčování Sensor Cartridge

1 Služby > Vnitřní zvlhčování Sensor Cartridge

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

Na konci vnitřního zvlhčování systém automaticky provede dvoubodovou (2P) 
kalibraci.

s

p Postup provedení externího zvlhčování Sensor Cartridge

VAROVÁNÍ

Nesprávné výsledky v důsledku použití nevhodných zvlhčovacích kapalin

Provedení postupu externího zvlhčování bez použití vzorku plné krve může vést 
k nesprávným výsledkům pacientů, což může ohrozit jejich životy.

r K provedení postupu externího zvlhčování používejte pouze vzorky plné krve. Vzorky 
plné krve musí být odebrané během posledních 24 hodin s použitím heparinu jako 
protisrážlivého prostředku.

q Provádíte-li postup externího zvlhčování v režimu měření ze stříkaček, je minimální objem 
vzorku 1 mL ve zkumavce o objemu 2 mL.

Provádíte-li postup externího zvlhčování v režimu měření z kapilár, je minimální objem 
vzorku 180 μL.

1 Ke zvlhčování si připravte vzorek plné krve.

2 Služby > Zvlhčování Sensor Cartridge

3 Vyberte jednu z těchto možností:

o Pokud máte vzorek plné krve ve stříkačce, stiskněte tlačítko 
Stříkačka: spustit zvlhčování.
nebo

o Pokud máte vzorek plné krve v kapiláře, stiskněte tlačítko 
Kapilára: spustit zvlhčování.

4 Řiďte se pokyny na obrazovce.

5 K provedení kalibrace pro režim Připraven přejděte stisknutím těchto tlačítek: 
Přístroj > Kalibrace pro Připraven

s
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Kontrola polohy ventilů kontejneru Fluid Pack

Polohy ventilů kontejneru Fluid Pack se při odstraňování kontejnerů Fluid Packs 
a jejich opětné instalaci do systému mohou měnit. Než Fluid Pack opět nainstalujte 
do systému, ujistěte se, že jsou všechny ventily ve správné poloze.

Obrázek 12-3 Polohy ventilů kontejneru Fluid Pack

p Postup úpravy nesprávné polohy ventilu kontejneru Fluid Pack

VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení s kontejnerem Fluid Pack během řešení problémů může vést 
k infekci.

Kontejner Fluid Pack může obsahovat kapalný nebo pevný odpad. Nevhodná manipulace 
s kontejnerem Fluid Pack při řešení problémů může vést k biologicky nebezpečné 
kontaminaci a následně zranění, infekci nebo obojímu.

r Dodržujte standardní laboratorní postupy.

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

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

r Pokud se vaše kůže dostane do styku s odpadem, ihned zasažené místo umyjte 
mýdlem a vodou a použijte dezinfekční prostředek. Poraďte se s lékařem.

1 Zasuňte do otvoru ventilu špičku pera a posuňte ventil do správné polohy.

u Polohy ventilů kontejneru Fluid Pack (s. 328)

2 Znovu nainstalujte Fluid Pack.

s

A Správná poloha ventilů B Třetí ventil v nesprávné poloze (zakroužkovaný)
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Řešení problémů se snímačem čárových kódů

Máte-li problémy se snímačem čárových kódů, proveďte následující postup:

p Zjištění případných problémů u snímače čárových kódů

1 Zkontrolujte, že je snímač dobře připojen ke konektoru rozhraní na přístroji.

u Rozhraní (s. 38)

2 Zkontrolujte, že je uvnitř snímače vidět světlo LED.

3 Pokud tyto problémy přesto nezmizí, obraťte se na zástupce servisu Roche.

s
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Vytváření protokolů o odstraňování problémů a protokolových 
souborů

Protokoly o odstraňování problémů a protokolové soubory umožňují zástupci 
servisu Roche vyhodnotit a řešit chyby, které se objeví ve vašem systému.

p Postup vytvoření protokolu o odstraňování problémů

1 Služby > Export / import > Export protokolu o odstraňování problémů

Obrázek 12-4 Vytvoření protokolu o odstraňování problémů

2 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s

p Postup vytvoření protokolového souboru

1 Služby > Export / import > Export protokolových souborů

Obrázek 12-5 Obrazovka pro export protokolových souborů

2 Časové rozmezí protokolového souboru nastavíte stisknutím tlačítek  v polích 
Datum od: a Datum do:. Poté stiskněte tlačítko Start exportu do USB.

3 Řiďte se pokyny na obrazovce.

s
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Oprava v servisu

Oprava v servisu

q Před odesláním do opravy v servisu odstavte přístroj z provozu. Zajistěte, aby v přístroji 
nebyl žádný spotřební materiál.

u Odstavení (s. 135)

Oprava v servisu („Depot repair“) vám umožňuje po dobu opravy vyměnit váš 
porouchaný systém za náhradní cobas b 123 POC system. Tato služba je k dispozici 
pouze ve vybraných zemích. Další informace vám poskytne zástupce servisu Roche.
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Dostupné příslušenství a spotřební materiál

Dostupné příslušenství a spotřební materiál

Níže je uveden seznam globálně dostupného příslušenství a spotřebního materiálu. 
Informace o objednávání vám poskytne zástupce servisu Roche.

Typy kazety Sensor Cartridge

Typy kontejneru Fluid Pack

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ PCO2 PO2 pH Hct tHb SO2 COOX Glu Lac

cobas b 123 Sensor Cartridge BG 
(1) 05170397001

- - - - X X X X + + + - -

cobas b 123 Sensor Cartridge 

BG/ISE(1) 05170460001
X X X X X X X X + + + - -

cobas b 123 Sensor Cartridge 

BG/ISE/Glu(1) 05331781001
X X X X X X X X + + + X -

cobas b 123 Sensor Cartridge 

BG/ISE/Glu/Lac(2) 05170478001
X X X X X X X X + + + X X

Tabulka 13-1 Typy kazety Sensor Cartridge

(1) Až 28 dnů nebo až 700 testů.

(2) Až 21 dnů nebo až 500 testů.

- Parametr není měřen.

X Parametr je měřen.

+
Parametr je měřen oxymetrovým modulem. Možné jen 
u cobas b 123 <3> POC system a cobas b 123 <4> POC system ve spojení s některým 
z kontejnerů typu cobas b 123 Fluid Pack COOX.

Tabulka 13-2 Vysvětlivky k tabulce typů Sensor Cartridge

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ PCO2 PO2 pH Hct tHb SO2 COOX Glu Lac

cobas b 123 Fluid Pack COOX 200(1) 
05169992001

X X X X X X X X X X X X X

cobas b 123 Fluid Pack COOX 400(2) 
05170036001

X X X X X X X X X X X X X

cobas b 123 Fluid Pack COOX 700(3) 
05170052001

X X X X X X X X X X X X X

cobas b 123 Fluid Pack 200(1) 
05403308001

X X X X X X X X - - - X X

cobas b 123 Fluid Pack 400(2) 
05403154001

X X X X X X X X - - - X X

cobas b 123 Fluid Pack 700(3) 
05403286001

X X X X X X X X - - - X X

Tabulka 13-3 Typy kontejneru Fluid Pack
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Kontrolní materiál

Příslušenství

(1) Tento Fluid Pack lze použít až pro 200 testů nebo až 42 dnů.

(2) Tento Fluid Pack lze použít až pro 400 testů nebo až 42 dnů.

(3) Tento Fluid Pack lze použít až pro 700 testů nebo až 42 dnů.

X Parametr je k dispozici (závisí na použitém typu Sensor Cartridge).

- Parametr není k dispozici.

Tabulka 13-4 Vysvětlivky k tabulce typů Fluid Pack

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ PCO2 PO2 pH Hct tHb SO2 COOX Glu Lac

cobas b 123 AutoQC Pack Tri-
Level 05169933001

+ + + + + + + + + + + + +

cobas b 123 AutoCVC Pack 
05231183001

+ + + + + + + + + + + + +

COMBITROL PLUS B Level 1 
03321193001

O O O O O O O O O O O O O

COMBITROL PLUS B Level 2 
03321207001

O O O O O O O O O O O O O

COMBITROL PLUS B Level 3 
03321215001

O O O O O O O O O O O O O

Tabulka 13-5 Druhy kontrolního materiálu

+ Jen pro cobas b 123 <2> POC system a cobas b 123 <4> POC system.

O Pro všechny přístroje cobas b 123 POC systems.

Tabulka 13-6 Vysvětlivky tabulky materiálů QC

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ PCO2 PO2 pH Hct tHb SO2 COOX Glu Lac

Papír do tiskárny 
cobas b 123 Printer Paper 
05082595001

O O O O O O O O O O O O O

Adaptér pro kapiláry 03069931001 O O O O O O O O O O O O O

Adaptér pro ampule 03066762001 O O O O O O O O O O O O O

Adaptér pro odběrové nádobky 
03112101180

O O O O O O O O O O O O O

Clot Catcher(1) 03112012180 O O O O O O O O O O O O O

Clot Catcher PRO(1) 05689856001 O O O O O O O O O O O O O

Krytky na Roche MICROSAMPLER 
03112152180

O O O O O O O O O O O O O

Roche MICROSAMPLER PROTECT, 
nesterilní 05772494001 (200 ks)

O O O O O O O O O O O O O

Tabulka 13-7 Příslušenství
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Roche MICROSAMPLER PROTECT, 
sterilní 05772583001 (50 ks)

O O O O O O O O O O O O O

BS2 Blood Sampler 03113493035 
(MC0028)

O O O O O O O O O O O O O

Kapiláry, ~ 200 μL 03113477180 
(MC0024)

O O O O O O O O O O O O O

Kapiláry, ~ 115 μL 03113507035 
(MG0002)

O O O O O O O O O O O O O

Krytky na kapiláry 03113647035 
(RE0410)

O O O O O O O O O O O O O

(1) Nevhodné pro režim měření ze stříkaček.

Parametr

Cl- Na+ K+ Ca2+ PCO2 PO2 pH Hct tHb SO2 COOX Glu Lac

Tabulka 13-7 Příslušenství

O Lze použít.

Tabulka 13-8 Vysvětlivky k tabulce příslušenství
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Informace o softwarových licencích

Software cobas b 123 POC system Software cobas b 123 POC system je chráněn smluvním právem, autorskými právy 
a mezinárodními dohodami. Na používání softwaru cobas b 123 POC system se 
vztahuje licence mezi F. Hoffmann-La Roche Ltd a nabyvatelem licence a přístup 
a použití softwaru jsou povoleny pouze uživatelům oprávněným touto licencí. 
Neoprávněné používání a distribuce může mít za následek občanskoprávní a trestní 
sankce.

Software s otevřeným zdrojovým
kódem a software třetích stran

Některé části softwaru cobas b 123 POC system zahrnují jeden či více softwarových 
programů s otevřeným zdrojovým kódem či programů jiných třetích stran. 
Oznámení, autorská práva a licenční podmínky týkající se softwarových programů 
s otevřeným zdrojovým kódem či programů jiných třetích stran obsažených 
v softwaru cobas b 123 POC system viz část Licence třetích stran a licenční oznámení 
v softwaru cobas b 123 POC system. Odkazy na „software“, „Software“, „Program“ 
nebo „program“ se vztahují k použitelnému softwarovému programu s otevřeným 
zdrojovým kódem nebo jinému programu třetích stran. Tyto podmínky a oznámení 
se nevztahují na patentovaný software cobas b 123 POC system.

Balíčky třetích stran o Qt GUI Toolkit - GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE verze 2.1

o Firebird RDBMS - INTERBASE PUBLIC LICENSE, Initial Developer's PUBLIC 
LICENSE verze 1.0

o QuaZIP - GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE verze 2.1

o DejaVu TrueType-Fonts - viz oznámení o autorských právech

o FireFlySung TrueType-Font - ARPHIC PUBLIC LICENSE

o Sazanami TrueType-Font - viz oznámení o autorských právech

Zdrojový kód softwaru s otevřeným zdrojovým kódem na standardním datovém 
médiu lze vyžádat na adrese:

Roche Diagnostics International Ltd., Forrenstrasse 2, 6343 Rotkreuz, Švýcarsko
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cobas b 123 POC system
1P - Kontakty senzoru přítomnosti vzorku

Vysvětlivky 15

1P  Jednobodová kalibrace: automatická kalibrace 
parametrů měřených senzory pomocí roztoku CAL 1.

2P  Dvoubodová kalibrace: automatická kalibrace všech 
parametrů pomocí roztoků CAL 1, CAL 2 a standby 
o různých koncentracích. Případně lze nakalibrovat také 
tloušťku vrstvy kyvety.

Acidobazický diagram  Grafické znázornění 
fyziologie acidobazické rovnováhy na základě 
Henderson-Hasselbachovy rovnice. Pomocí měření pH 
a PCO2 se identifikují poruchy acidobazické rovnováhy 

jako metabolická a respirační acidóza a alkalóza.

Alkalický  Zásaditý, neboli roztok s hodnotou pH vyšší 
než 7.

AMR  Rozmezí hodnot, které přístroj může hlásit přímo 
bez nutnosti ředění nebo zvýšení koncentrace vzorku.

Arate  Dechová frekvence asistovaného dýchání 
u pacienta na ventilátoru.

Arteriální krev  Krev odebraná z tepny.

Bilirubin  Žlutý produkt rozpadu červeného krevního 
barviva, hemoglobinu.

Clot Catcher  Zachycovač sraženin určený k použití 
s kapilárami a zařízením 
Roche MICROSAMPLER PROTECT.

Clot Catcher PRO  Zachycovač sraženin určený 
k použití se stříkačkami.

cobas b 123 AutoCVC Pack  Spotřební materiál 
obsahující ampule s kontrolním materiálem CVC, který 
se vkládá do modulu AutoQC u přístrojů verze 
cobas b 123 <2> POC system a 
cobas b 123 <4> POC system. Pomáhá vyhodnotit, zda 
přístroj správně měří hodnoty v celém měřicím rozsahu.

cobas b 123 AutoQC Pack  Spotřební materiál 
obsahující ampule s kontrolním materiálem, který se 
vkládá do modulu AutoQC u přístrojů verze 
cobas b 123 <2> POC system 
a cobas b 123 <4> POC system. Umožňuje 
automatickou kontrolu kvality měření parametrů BG, 
ISE, Glu, Lac a COOX/bilirubin.

cobas b 123 Fluid Pack  Spotřební materiál 
obsahující všechny provozní kapaliny, 2 sáčky na odpad, 
modul vstupu vzorků, kyvetu pro oxymetrový modul 
(volitelný), hadičky pro 2 peristaltické pumpy a ventilové 
hadičky.

cobas b 123 Sensor Cartridge  Spotřební materiál 
obsahující tlustovrstvý senzor, který slouží ke převádění 
elektrochemických a elektrických signálů na naměřené 
hodnoty parametrů BG, ISE, Glu a Lac.

COMBITROL PLUS B  Kontrolní materiál určený pro 
manuální kontrolu kvality měření BG, ISE, Glu, Lac, 
COOX/bilirubinu.

CVC  Kontrolní materiál, který pomáhá vyhodnotit, zda 
přístroj správně měří hodnoty v celém měřicím rozsahu.

Depot-repair  Depot-repair, tj. oprava v servisu, vám 
po dobu opravy umožňuje vyměnit váš porouchaný 
systém za náhradní. Tato služba je k dispozici pouze ve 
vybraných zemích.

Doba IN-USE  Doba od začátku fáze RUN-IN do konce 
stabilní fáze.

Fáze RUN-IN  Začíná po fázi START-UP a trvá určitou 
dobu, vyznačenou na kazetě Sensor Cartridge. Během 
fáze RUN-IN můžete provádět měření, aniž by byla 
jakkoli ovlivněna jejich správnost nebo přesnost, ale 
měření vzorků trvá déle.

Fáze START-UP  První fáze kazety Sensor Cartridge po 
jejím nainstalování do systému. Během fáze START-UP 
systém provádí činnosti sloužící k přípravě kazety 
Sensor Cartridge na její první měření.

Hematokrit  Podíl objemu buněčné složky krve (hlavně 
červených krvinek) z celkového objemu krve.

Hemoglobin  Hlavní složka erytrocytů, která slouží 
k transportu kyslíku.

Hemolyzér  Rozbíjí buněčnou membránu erytrocytů 
působením silného ultrazvukového pole. Tím dojde 
k uvolnění hemoglobinu, který je pak možné změřit.

Informační alarmy  Akce, které musíte provést. Během 
doby, kdy jsou aktivní informační alarmy, můžete 
používat všechny funkce přístroje.

Kalibrace oxymetru  Specifické kalibrace 
oxymetrového modulu prováděné během 2P 
a systémových kalibrací přístrojů ve verzi 
cobas b 123 <2> POC system 
a cobas b 123 <4> POC system. Sestává z kalibrace 
polychromátoru, kalibrace integračního času a kalibrace 
tloušťky vrstvy kyvety.

Kalibrace pro „Připraven“:  Druh kalibrace, která 
uvede všechny aktivované parametry do stavu 
„Připraven“.

Kontakty senzoru přítomnosti vzorku  Elektrické 
rozhraní mezi kontejnerem Fluid Pack a modulem 
měřicí komůrky.
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Kontrola kvality, QC - Systémová kalibrace

Kontrola kvality, QC  Proces používaný k ověření, že 
problémy s přístrojem neovlivňují výkony přístroje. 
Spočívá v měření certifikovaného vzorku pomocí 
přístroje a porovnáním výsledků se specifikacemi 
vzorku.

Levey-Jenningsův graf  Graficky znázorňuje 
statistiku kontroly kvality a umožňuje vyhledání chyb 
v procesu měření systému.

Modul AutoQC  Jednotka, která automaticky provádí 
uživatelem naprogramovaná měření pro kontrolu kvality 
(QC).

Modul měřicí komůrky  Řídí kontakt kazety 
Sensor Cartridge s kontejnerem Fluid Pack a reguluje 
teplotu kazety Sensor Cartridge.

Multirules  Rozhodovací kritéria, která slouží k určení, 
zda parametr odpovídá nebo neodpovídá konkrétnímu 
rozmezí kontroly kvality. Jsou založena na 
Westgardových pravidlech.

Normy NIST  Definují přesná séra s certifikovanými 
očekávanými hodnotami.

Oxymetrové parametry  Parametry měřené 
oxymetrovým modulem. Jde o parametry tHb, COHb, 
MetHb, O2Hb, HHb, SO2 a bilirubin.

Oxymetrový modul  Skládá se z hemolyzéru a měřicí 
komůrky COOX. Jde o modul s optickým senzorem pro 
stanovení celkového hemoglobinu (tHb), derivátů 
hemoglobinu a bilirubinu (Bili).

Parametry měřené senzory  Parametry měřené 
pomocí Sensor Cartridge. Jde o parametry pH, PCO2, 

PO2, Hct, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Glu a Lac.

Peristaltická pumpa  Zajišťuje transport vzorku 
a provozních kapalin v systému. V závislosti na 
konfiguraci se v systému nachází 1 nebo 2 peristaltické 
pumpy. Hadičky peristaltických pump jsou součástí 
kontejneru Fluid Pack.

Plazma  Tekutá složka krve, která obsahuje vodu, soli, 
enzymy, protilátky a jiné proteiny. Vzorky plazmy se 
získávají odstředěním heparinizované plné krve.

Plnicí otvor  Umožňuje nasávání vzorků ze stříkaček, 
kapilár, adaptérů pro ampule a zařízení 
Roche MICROSAMPLER PROTECT.

Polychromátor  Světlo je lámáno a soustředěno na 
povrch fotosenzitivního přijímače (CCD).

Poruchy  Poruchy jsou specifické problémy modulů, 
které nemají vliv na provoz přístroje. Můžete provádět 
měření, ale je možné, že nebudete moci používat určité 
funkce, pokud je k tomu zapotřebí dotčený modul.

Protokol o odstraňování problémů  Uživatelem 
generovaný protokol chyb, které uživatel nedokáže 
úspěšně odstranit. Slouží k tomu, aby pomohl zástupcům 
servisu Roche tyto chyby vyhodnotit a vyřešit.

Rekalibrace  Automatická kalibrace, kterou systém 
provádí po každém měření pomocí pohotovostního 
(standby) roztoku.

Režim Mikro  Režim měření vzorků z kapilár, který 
přístroj automaticky použije, pokud detekuje objem 
vzorku menší než 123 μL.

RiliBÄK  Směrnice Německé spolkové lékařské rady pro 
zabezpečení jakosti výsledků zkoušek ve zdravotnických 
laboratořích. Určují minimální požadavky na kvalitu 
zdravotnických laboratorních zkoušek.

Senzory BG  Součást kazety 
cobas b 123 Sensor Cartridge. Měří parametry pH, PO2, 

PCO2 a Hct.

Senzory Glu/Lac  Součást kazety 
cobas b 123 Sensor Cartridge. Měří glukózu a laktát.

Senzory ISE  Součást kazety 

cobas b 123 Sensor Cartridge. Měří parametry Na+, K+, 

Ca2+, a Cl-.

Snímač čárových kódů  Ruční snímač PS2 se 
zabudovaným dekodérem pro jednoduché zadávání dat 
kontroly kvality a elektrod a údajů o pacientech či 
pracovnících obsluhy.

Soli heparinu  Jediný protisrážlivý prostředek 
povolený pro použití se systémem.

Srate  Dechová frekvence spontánního dýchání 
u pacienta na ventilátoru.

Stabilní fáze  Začíná po skončení fáze RUN-IN a končí 
po uplynutí doby IN-USE (doby provozu) kazety 
Sensor Cartridge.

Stanovení výkonnosti  Zkouška odborné způsobilosti, 
sleduje průběžně výkonnost laboratoře ve smyslu 
poskytování správných výsledků v systému 
mezilaboratorního porovnávání. Organizátoři zašlou 
homogenní materiál každé z účastnických laboratoří, 
které jej analyzují a nahlásí organizátorům výsledky. 
Organizátoři výsledky vyhodnotí a hodnocení oznámí 
zúčastněným laboratořím.

Systémová kalibrace  Sestává z kalibrace vlnových 
délek polychromátoru (volitelné), kalibrace lamp 
oxymetrového modulu (volitelné), kalibrace tloušťky 
vrstvy kyvety (volitelné), kalibrace O2 vzduchem, 

stanovení hodnoty O2 pohotovostního (standby) roztoku 

a dvoubodové kalibrace všech parametrů. Provádí se 
každých 24 hodin.
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Tiskárna - Zastavení systému

Tiskárna  Tichá tepelná tiskárna, která je součástí 
modulu uživatelského rozhraní.

Tonometricky upravená plná krev  Plná krev je 
pomocí přesných plynů upravena na očekávané hodnoty 
PO2 a PCO2.

Tonometrie  Úpravy hodnot parciálního tlaku PO2 

a PCO2 v kapalině pomocí plynu s přesnou koncentrací.

Trendový diagram pacienta  Programová funkce 
systému, určená pro grafické znázornění trendů výsledků 
pacienta v průběhu času.

Výstrahy  Důrazná upozornění na případné problémy 
s přístrojem nebo spotřebním materiálem. Můžete 
provádět měření, ale je možné, že nebudete moci 
používat určité funkce, pokud je k tomu zapotřebí 
dotčený modul přístroje nebo spotřební materiál.

Záložka Pracoviště  Umístění v uživatelském 
rozhraní, kde můžete spouštět výměny spotřebního 
materiálu, provádět měření QC a CVC a prohlížet 
databáze.

Záložka Přehled  Hlavní záložka uživatelského 
rozhraní. Na této obrazovce můžete spouštět měření, 
zobrazovat výsledky, pokyny k obsluze, alarmy, výstrahy 
a další obecné informace.

Záložka Přístroj  Umístění v uživatelském rozhraní, 
kde můžete manuálně spouštět kalibrace a dezinfekční 
postupy a zobrazit stav přístroje, spotřebního materiálu 
a parametrů.

Záložka Služby  Umístění v uživatelském rozhraní, 
kde můžete provést postupy instalace, odstavení 
z provozu a vypnutí, aktualizace softwaru, nastavení 
systému a export a import informací o řešení problémů.

Zastavení systému  Kritická chyba zastavující přístroj. 
Během zastavení systému nemůžete provádět měření 
nebo kalibrace.
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Rejstřík

Čísla

1P - jednobodová kalibrace,  225
2P - dvoubodová kalibrace,  225

A

Acidobazický diagram,  174
Aktualizace jazyka,  284
Aktualizace softwaru,  284
AMR
– Nastavení,  241
Antikoagulancia,  140
Automatické kalibrace
– 1P - jednobodová kalibrace,  225
– 2P - dvoubodová kalibrace,  225
– Cyklus mytí,  227
– Kalibrace oxymetru,  226
– Kalibrace PO2,  225, 226
– Monitorování,  226
– Pohotovostní kalibrace,  226
– Posunutí standby,  226
– Systémová kalibrace,  225
AutoQC Pack,  51
– Typy,  52
– Výměna spotřebního materiálu,  304

B

Bezpečnostní informace,  17
– Bezpečnostní klasifikace,  19
– Bezpečnostní opatření,  20

– Bezpečné a správné používání systému,  21
– Biologicky nebezpečný materiál,  22
– Elektrotechnická bezpečnost,  21
– Instalace a deinstalace,  20
– Kvalifikace obsluhujících pracovníků,  20
– Mechanická bezpečnost,  23
– Nesprávné výsledky,  24
– Poškození přístroje,  26
– Provozní podmínky,  21
– Reagencie a pracovní roztoky,  24
– Software a bezpečnost dat,  25

– Bezpečnostní štítky na přístroji a spotřebním materiálu,  
27

C

Clot Catcher,  142
Clot Catcher PRO,  142
Co je nového ve vydání verze,  14

Co je nového ve vydání verze 11.0,  14
Cyklus mytí,  227

Č

Čas měření vzorku,  83

D

Data výrobku,  89
– Elektrotechnické údaje,  89
– Hladina akustického tlaku,  89
– Hmotnost,  89
– Klasifikace,  89
– Rozměry,  89
Databáze,  258
– Databáze kalibrací,  229
– Databáze měření,  173
– Databáze QC,  190
– Postup exportu dat do paměťového zařízení,  259
– Tisk protokolů,  259
– Vyhledávání záznamů,  258
Databáze kalibrací,  229
Databáze měření,  173
Databáze QC,  190
Definování a nastavení kontrolního materiálu,  201
– Definování nového materiálu QC,  201
– Úpravy rozmezí kontrolního materiálu,  202
– Vymazání nového materiálu QC,  204
Dezinfekce přístroje,  300
– Obrazovka,  300
– Povrchy,  300
– Prostor pro spotřební materiál,  301
Dostupné příslušenství a spotřební materiál,  335
– Fluid Pack,  337
– Kontrolní materiál,  338
– Příslušenství,  338
– Sensor Cartridge,  337
Dostupné tištěné protokoly,  288
– Acidobazický protokol,  288
– Levey-Jenningsův protokol,  292
– Protokol měření,  288
– Protokol QC,  291
– Protokol stanovení výkonnosti,  290
– Protokol stavu senzorů,  293
– Trendový protokol pacienta,  289

E

Elektrický kabel,  37
Export nastavení,  285
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Externí zvlhčování,  327

F

Fluid Pack,  48
– Hadičky,  49
– Kontakty senzoru přítomnosti vzorku,  49
– Kontrola polohy ventilů - Fluid Pack,  328
– Kyveta,  51
– Modul vstupu vzorků,  50
– Paměťový čip,  49
– Provozní kapaliny,  49
– Technické údaje,  88
– Typy,  49
– Výměna spotřebního materiálu,  303
Funkce softwaru,  245
– Aktualizace jazyka,  284
– Aktualizace softwaru,  284
– Export a import nastavení,  285
– Nastavení síťového připojení,  269
– Nastavení systému,  262
– Nastavení uživatelů,  278
– Obecné informace,  247
– Prověřovací záznam,  286
– Přihlášení a odhlášení,  260
– Připojení paměťových zařízení USB,  261
– Změna stupně zabezpečení,  282

H

Hlášení stavu v protokolu měření,  324

I

Import nastavení,  285
Informace o spotřebním materiálu,  43
– AutoQC Pack,  51
– Fluid Pack,  48
– Sensor Cartridge,  43
Informace o systému,  31
– Informace o příslušenství,  32
– Typy vzorků,  32
– Verze přístroje,  31
Informace o ochraně autorských práv,  341
– Softwarové licence,  343
Informace o publikaci,  3
– Copyright,  4
– Ediční poznámka,  3
– Historie revizí,  3
– Informace o licencích,  4
– Kontaktní adresy,  5
– Ochranné známky,  4
– Otevřený a komerční software,  4
– Schválení,  4
– Snímky obrazovek,  3

– Školení,  3
– Záruka,  3
– Zpětná vazba,  4
Informace o vydání,  5
Informační alarmy,  323
Instalace,  131
– Postup,  133
– Umístění přístroje,  131
Instalace kontejnerů AutoCVC Pack,  236
Interference,  144
– Látky neovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct,  144
– Látky neovlivňující tHb, SO2, deriváty Hb a bilirubin,  

146
– Látky ovlivňující BG, pH, ISE, Glu, Lac a Hct,  147
– Látky ovlivňující tHb, SO2, bilirubin a deriváty Hb,  148

K

Kalibrace,  221
– 1P - jednobodová kalibrace,  225
– 2P - dvoubodová kalibrace,  225
– Automatické kalibrace,  225
– Databáze kalibrací,  229
– Intervaly kalibrací,  86
– Kalibrace oxymetru,  226
– Kalibrace PO2,  225
– Kalibrace pro &#34,  228
– Nastavení kalibrací,  230
– Obecné informace,  223
– Pohotovostní kalibrace,  226
– Posunutí standby,  226
– Princip kalibrace,  115
– Rekalibrace,  226
– Schémata kalibrací,  223
– Systémová kalibrace,  225
– Uživatelem aktivované kalibrace,  228
Kalibrace oxymetru,  226
Kalibrace PO2,  225
Kalibrace pro &#34,  228
Kapacita zpracování vzorků,  82
Konfigurace pole výběru parametrů,  156
– Vytvoření uživatelem definovaných skupin parametrů,  

157
Kontrola kvality,  177
– Celková koncepce kontroly kvality,  179
– Databáze QC,  190
– Definování a nastavení kontrolního materiálu,  201
– Důležité informace o hodnocení výsledků kontroly 

kvality,  181
– Kontrolní materiál

– specifikace,  88
– Levey-Jenningsovy grafy,  191
– Manuální měření QC,  183
– Měření AutoQC,  182
– Měření AutoQC aktivovaná uživatelem,  182
– Multirules,  209
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– Nastavení kontroly kvality,  207
– Nastavení plánovače QC,  197
– Nastavení pravidel a důsledků kontroly kvality,  205
– Odstranění důsledků kontroly kvality,  213
– Řešení problémů s kontrolou kvality,  216
– Řešení problémů se zablokováním modulu AutoQC,  

218
– Vyhodnocení výsledků kontrolních měření,  209
– Výsledky a protokoly kontroly kvality,  189
Kontrola polohy ventilů - Fluid Pack,  328
Kontrola věrohodnosti měření novorozeneckého 
bilirubinu,  151
Korelace s jinými metodami,  77

L

Levey-Jenningsovy grafy,  191
Linearita
– Režim mikrovzorků,  76
– Režim normálních vzorků,  74

M

Manuální měření QC,  183
Měřené parametry,  57
Měření,  137
– Acidobazický diagram,  174
– Databáze měření,  173
– Interference,  144
– Konfigurace pole výběru parametrů,  156
– Kontrola věrohodnosti měření novorozeneckého 

bilirubinu,  151
– Měření z kapilár,  163
– Měření ze stříkaček,  160
– Nastavení obrazovky výsledků měření,  155
– Nastavení vstupních hodnot měření,  153
– Omezení klinické analýzy,  151
– Povinná zadání,  168
– Preanalytická fáze,  139
– Režimy měření,  167
– Trendové diagramy pacienta,  175
– Výsledky a protokoly měření,  171
– Zadání vstupních hodnot měření,  168
Měření AutoQC,  182
Měření AutoQC aktivovaná uživatelem,  182
Místa k uchopení,  90
Modul měřicí komůrky,  34
Modul uživatelského rozhraní,  42
– Technické údaje,  92
Multirules,  209

N

Napájecí zdroj,  37
Nastavení AMR,  241

– Přidání nových AMR,  241
– Úpravy nových AMR,  242
Nastavení kalibrací,  230
– Nastavení času spuštění systémových kalibrací,  230
– Postup aktivace/deaktivace automatického tisku 

kalibračních protokolů,  231
– Určení denní četnosti dvoubodových kalibrací,  231
Nastavení kontroly kvality,  207
– Nastavení automatických měření AutoQC,  207
– Postup zapnutí/vypnutí automatického tisku výsledků 

kontrolních měření,  208
Nastavení obrazovky výsledků měření,  155
Nastavení plánovače QC,  197
– Kopírování časů v plánovači QC,  198
– Načtení schématu QC výrobce,  197
– Úpravy časů v plánovači QC,  199
– Vymazání časů v plánovači QC,  200
– Vytvoření nových časů v plánovači QC,  197
Nastavení pravidel a důsledků kontroly kvality,  205
– Aktivace opakování kontroly kvality pro parametry,  

206
– Definování pravidel a důsledků kontroly kvality 

u parametrů,  205
Nastavení síťového připojení,  269
– Aktivace cobas e-support,  275
– Automatické síťové připojení pomocí serveru DHCP,  

270
– Manuální připojení k síti pomocí IP adresy,  271
– Manuální připojení k síti pomocí serveru DHCP 

a DNS,  271
– Nastavení protokolu ASTM,  272
– Nastavení protokolu POCT1-A,  274
– Povolení vzdálené správy uživatelů,  276
– Přidání a odstranění parametrů z datového přenosu,  

277
– Výběr protokolu pro provádění dotazů,  276
Nastavení systému,  262
– Nastavení časových limitů,  266
– Nastavení času přístroje,  263
– Nastavení hlasitosti přístroje,  265
– Nastavení importu a exportu dat,  267
– Nastavení oblasti a časového pásma přístroje,  263
– Zapnutí vnitřní tiskárny,  267
– Změna jazyka,  264
– Změna názvu přístroje a informací o nemocnici,  265
Nastavení uživatelů,  278
– Úpravy uživatelů,  280
– Uživatelské profily,  278
– Vymazání uživatelů,  281
– Vytváření uživatelů,  279
Nastavení vstupních hodnot měření,  153
Názvy výrobků,  9

O

Objem vzorků,  84
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Oblast a tlačítka alarmu,  314
Obrazový snímač,  41
– Technické údaje,  94
Odběr vzorků,  139
– Antikoagulancia,  140
– Měření bilirubinu,  140
– Měření dialyzačního roztoku,  141
– Měření glukózy a laktátu,  140
– Měření plné krve,  139
– Měření tHb, SO2 a Hct,  140
Odběrové kapiláry,  141
Odběrové nádobky,  141
– Odběrové kapiláry,  141
– Příslušenství,  142

– Clot Catcher,  142
– Clot Catcher PRO,  142

– Roche MICROSAMPLER PROTECT,  141
– Stříkačky,  141
Odstavení,  135
– Na déle než 24 hodin,  135
– Na méně než 24 hodin,  135
– Postup,  135
Odstranění důsledků kontroly kvality,  213
Okno stavu spotřebního materiálu,  254
Omezení klinické analýzy,  151
– Obecné informace,  151
Oprava v servisu,  331
Oxymetrový modul
– Princip funkce,  116

P

Parametry prostředí,  87
– Teplota / vlhkost vzduchu / stabilita,  87
Plánovač QC,  197
Pohotovostní kalibrace,  226
Pole výběru parametrů,  253
Popis částí obrazovky,  252
– Okno stavu spotřebního materiálu,  254
– Pole výběru parametrů,  253
– Stavová část,  252
Porovnání mikrovzorků s normálními vzorky,  81
Poruchy,  321
Postupy dezinfekce,  299
Posunutí standby,  226
Povinná zadání,  168
Preanalytická fáze,  139
– Dialyzační roztok,  143
– Odběr vzorků,  139
– Odběrové nádobky,  141
– Zacházení se vzorky,  142
Preciznost
– Režim mikrovzorků,  69
– Režim normálních vzorků,  57
Princip kalibrace,  115
Protokolové soubory,  330

Protokoly o odstraňování problémů,  330
Prověřovací záznam,  286
Provozní prostředí,  9
Přední dvířka,  34
Přihlášení a odhlášení,  260
Připraven&#34,  228
Přiřazení korelačního faktoru parametru,  124
Přiřazení referenčních a kritických rozmezí,  120
Přiřazení vodičů u rozhraní RS 232,  38
Přiřazení vodičů u rozhraní USB,  39
Přiřazení vodičů u síťového rozhraní,  39
Přiřazení vodičů u snímače čárových kódů,  39
Přiřazování formátů jednotek parametrům,  97
Příslušenství
– Odběrové nádobky,  142
– Přístroj,  32
Přístroj
– Instalace,  131
– Odstavení,  135

– Na méně než 24 hodin,  135
– Na více než 24 hodin,  135

– Technické údaje,  87

R

Referenční a kritická rozmezí
– Kritická rozmezí,  119
– Přiřazení korelačního faktoru parametru,  124
– Přiřazení referenčních a kritických rozmezí,  120
– Referenční / normální rozmezí,  117
– Sledování referenčních a kritických rozmezí 

v protokolech měření,  123
Referenční a kritické hodnoty,  117
Rekalibrace,  226
Režimy měření,  167
– Minimální objem vzorků,  167
– Režim Mikro,  167
Roche MICROSAMPLER PROTECT,  141
Rovnice,  100
Rozhraní,  38
– Přiřazení vodičů u rozhraní RS 232,  38
– Přiřazení vodičů u rozhraní USB,  39
– Přiřazení vodičů u síťového rozhraní,  39
– Přiřazení vodičů u snímače čárových kódů,  39

Ř

Řešení problémů,  311
– Hlášení stavu v protokolu měření,  324
– Informační alarmy,  323
– Kontrola kvality,  216
– Kontrola polohy ventilů - Fluid Pack,  328
– Obecné informace,  313
– Oblast a tlačítka alarmu,  314
– Poruchy,  321
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– Řešení problémů s kalibrací parametrů,  325
– Řešení problémů s kontrolou kvality měření parametrů,  

325
– Řešení problémů se zablokováním modulu AutoQC,  

218
– Snímač čárových kódů,  329
– Výstrahy,  322
– Vytváření protokolových souborů,  330
– Vytváření protokolů o odstraňování problémů,  330
– Zastavení systému,  316
Řešení problémů s kalibrací parametrů,  325
Řešení problémů s kontrolou kvality,  216
Řešení problémů s kontrolou kvality měření parametrů,  
325
Řešení problémů se zablokováním modulu AutoQC,  218

S

Sensor Cartridge,  43
– Externí zvlhčování,  327
– Fáze senzoru,  44
– Fáze senzorů

– doba IN-USE,  44
– RUN-IN fáze,  44
– Stabilní fáze,  44
– START-UP fáze,  44

– Paměťový čip,  43
– Senzory BG,  45
– Senzory Glu/Lac,  47
– Senzory ISE,  46
– Technické údaje,  87
– Typy,  43
– Vnitřní zvlhčování,  327
– Výměna spotřebního materiálu,  302
– Zvlhčování,  327
Schémata kalibrací,  223
Sledování referenčních a kritických rozmezí 
v protokolech měření,  123
Snímač čárových kódů,  40
– Řešení problémů,  329
– Technické údaje,  93
Softwarová záložka
– Záložka Přístroj,  256
– Záložka Služby,  257
Softwarové licence,  343
Součásti systému,  33
– Elektrický kabel,  37
– Modul měřicí komůrky,  34
– Modul uživatelského rozhraní,  42
– Napájecí zdroj,  37
– Obrazovka,  42
– Obrazový snímač,  41
– Oxymetrový modul

– Princip funkce,  116
– Přední dvířka,  34
– Rozhraní,  38

– Snímač čárových kódů,  40
– Tiskárna,  34
– Vyobrazení,  33
– Zadní stěna,  36
Standardní hodnoty a rozmezí,  99
Stanovení výkonnosti,  192
– Měření zkoušek odborné způsobilosti,  192
Stavová část,  252
Stříkačky,  141
Stupně zabezpečení,  282
Symboly,  9
– Symboly používané na přístroji,  10
– Symboly používané na spotřebním materiálu,  10
– Symboly používané v publikaci,  10
Systémová kalibrace,  225

T

Tabulka pro převod jednotek,  99
Technické údaje,  53
–Čas měření vzorku,  83
– Data výrobku,  89
– Fluid Pack,  88
– Kalibrace,  86
– Kapacita zpracování vzorků,  82
– Kontrolní materiál,  88
– Modul uživatelského rozhraní,  92
– Objem vzorků,  84
– Obrazový snímač,  94
– Parametry prostředí,  87
– Přístroj,  87
– Sensor Cartridge,  87
– Snímač čárových kódů,  93
– Tiskárna,  91
– Typy vzorků,  85
– Údaje o výkonu,  57
Tiskárna,  34
– Technické údaje,  91
– Výměna papíru v tiskárně,  305
Tlačítka akcí,  247
Trendové diagramy pacienta,  175
Typový štítek,  37
Typy vzorků,  85

U

Účel použití,  9
Údaje o výkonu,  57
– Korelace s jinými metodami,  77
– Linearita

– Režim mikrovzorků,  76
– Režim normálních vzorků,  74

– Měřené parametry,  57
– Porovnání mikrovzorků s normálními vzorky,  81
– Preciznost
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– Režim normálních vzorků,  57, 69
Úrovně zabezpečení
– Změna stupně zabezpečení,  283
Uživatelem aktivované kalibrace,  228
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