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Návod k obsluze





Symboly a zkratky
Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v návodu k použití se mohou vyskytovat následující symboly 
nebo zkratky:

Prostudujte si návod k použití

Pozor (prostudujte si přiloženou dokumentaci). Prostudujte si poznámky týkající se bezpečnosti 
uvedené v návodu k použití přiloženém k tomuto přístroji.

Skladujte při teplotě

Výrobce

Datum výroby

RoHS Soulad
Analyzátor Urisys 1100 (sériové č. 09652551 a vyšší) splňuje požadavky níže uvedené směrnice: 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Globální číslo obchodní položky

Katalogové číslo 

IVD Pro diagnostické použití in vitro 

Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/79/ES o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro.
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1. Úvod 
Historie revizí

Verze návodu k 
obsluze

Verze softwaru Datum revize Dodatky

4,0 5.x Červen 2008 ID obsluhy, omezená funkce blokování, ID zařízení, 
kompatibilita snímače čárového kódu, protokol ASTM

5.0 5.x 2013-10 Značka Cobas
6.0 5.x 2018-01 Nová čísla materiálů

Změna manipulace s testovacími proužky
Odstranění účelu použití proužků Combur7Test a 
Combur5Test na systému Urisys 1100.

7.0 > =  5.7 2019-03 Combur 5 a Combur 7 odstraněny z vývojového diagramu 
softwaru.

Systém Urisys 1100 je reflexní fotometr, který slouží k měření a vyhodnocování testovacích proužků na vyšetření moči 
Roche Diagnostics Combur10Test UX. Systém za standardizovaných podmínek proužky měří, výsledky měření ukládá do 
paměti a tiskne pomocí vlastní vestavěné tiskárny a/nebo sériového rozhraní. 

COBAS, LIFE NEEDS ANSWERS, URISYS, URISYS 1100, COMBUR-TEST, CHEMSTRIP a REFLOTRON jsou ochranné známky 
společnosti Roche.

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

Systém Urisys 1100 je určen pro diagnostické použití in vitro (IVD) kvalifikovanými lékaři a laboratorním personálem. 

BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ: Se všemi vzorky obsahujícími lidský biologický materiál je nutno zacházet jako 
s potenciálně infekčním materiálem. 
Při práci vždy dodržujte zásady správné laboratorní praxe.

Systém Urisys 1100 při používání eliminuje faktory, o kterých je známo, že ovlivňují vizuální hodnocení testovacích proužků 
na vyšetření moči, např.: 
• Proměnné světelné podmínky na pracovišti 
• Schopnost různých lidí rozdílně vyhodnocovat barvy nebo omezená koncentrace lidí 
• Rozdílné reakční časy testovacích proužků 
• Administrativní chyby/překlepy 
• Silné zbarvení vzorku moči 

V celém tomto dokumentu jsou použity následující symboly. 

Symboly/Značky Vysvětlení
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může, je-li 
ignorována, vést ke zranění osob nebo k poškození přístroje. Tento symbol je rovněž 
používán k upozornění na situace, které mohou negativně ovlivnit výsledky.
BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ: Označuje potenciálně nebezpečnou situaci způsobenou 
přítomností biologicky nebezpečného materiálu. Nutno zajistit všechna potřebná 
bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození zařízení. 

POZOR: Označuje zvláštní problémy nebo důležité informace. Pečlivě si přečtěte 
průvodní text. 
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2. Popis systému 
2.1 Princip měření 

Testovací proužek se umístí na posuvný podavač a krokový motor proužek přemístí pod nepohyblivou měřicí hlavu. 
Analyzátor změří referenční zónu a následně všechny testovací zóny na proužku. 

Měřicí hlava je vybavena LED diodami, které vyzařují světlo o různých vlnových délkách. Samotné měření probíhá 
elektroopticky, jak je schématicky znázorněno níže: 

1

3

2

4

5

6

LED dioda (1) pod optimálním úhlem vyzařuje světlo definované vlnové délky na povrch testovací zóny (2). V závislosti na 
zbarvení testovací zóny se světlo dopadající na testovací zónu/políčko s menší či větší intenzitou odrazí, následně je 
zachyceno detektorem, fototranzistorem (3) umístěným přímo nad testovací zónou. Fototranzistor odešle elektrický 
analogový signál do A/D konvertoru (4), ve kterém se analogový signál změní na digitální. Mikroprocesor (5) následně 
převede digitální měření na odpovídající relativní hodnotu reflektance vztaženou ke kalibračnímu standardu. 

Nakonec systém porovná hodnotu reflektance s definovanými mezními hodnotami rozmezí (hodnotami reflektance 
předprogramovanými v analyzátoru pro jednotlivé parametry) a vypočítá semikvantitativní výsledek (6). 

Po určité inkubační době zhruba 55-65 sekund se každá testovací zóna fotometricky změří. Pokud jsou vzorky moči silně 
alkalické, systém Urisys 1100 automaticky zkoriguje výsledek testu specifické hmotnosti. 
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2.2 Jednotlivé součásti a funkce 

Součást Funkce
1 Kryt tiskárny Po otevření se do tiskárny vloží papír
2 Displej/klávesnice LCD displej a tři funkční tlačítka pro funkce ovládané z nabídky a ke komunikaci s uživatelem
3 Podavač testovacích 

proužků
Přidržuje a fixuje proužek v poloze

4 Tlačítko START • Spustí proces měření
• Uzavře dílčí nabídky a umožní návrat do počáteční nabídky (stav Ready-to-Measure) 

5 Vypínač Vypne a zapne přístroj
6 Sériové rozhraní Umožní připojení k osobnímu nebo hostitelskému počítači
7 Síťová zásuvka Používá se pro připojení analyzátoru k síťovému adaptéru
8 Zásuvka 5-pin DIN Pro připojení snímače čárového kódu nebo klávesnice AT/PC

3. Software 
3.1 Celkový přehled 

Software systému Urisys 1100 obsahuje uživatelské rozhraní, které prostřednictvím LCD displeje a funkčních tlačítek (viz 
části 3.2 a 3.3) umožňuje výběr všech specifických laboratorních nastavení a opakovaně používaných funkcí. 

Tři funkční tlačítka představují konkrétní funkci zobrazenou na druhém řádku LCD displeje. První řádek se používá k 
zobrazení stavu systému a informací pro uživatele. 

Uživatelské rozhraní je jednoduché a intuitivní, proto jsou dále uvedeny pouze informace popisující hlavní funkce. 

Stisknutím tlačítka START ve kterékoli z dílčích nabídek potvrdíte zvolený stav přístroje či funkci a vrátíte 
systém ze zobrazení nabídky do stavu Ready-to-Measure. 

Přístroj se přepne ze stavu Ready-to-Measure nebo ze stavu zobrazeného na displeji do režimu Standby po 5 minutách 
nečinnosti funkčních tlačítek. V režimu Standby se na displeji zobrazí datum a čas. Vyjma případů, kdy jsou na displeji 
zobrazena některá chybová hlášení (viz část 8), se lze do stavu Ready-to-Measure vrátit zpět stisknutím tlačítka START. 
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3.2 Struktura nabídky (postupový diagram) 

Stisknutím tlačítka START se potvrdí nastavení, uzavře dílčí nabídka a přístroj se vrátí do stavu Ready-to-Measure. 

SELF CHECK

No.: …   INSERT STRIP ! 
Calibr.  Linefeed      Menu

LINEFEED
Stop

MENU
Memory New Ser. Setup1

START CALIBRATION!
Press Start Button!

MEMORY
Print        Send    Clear

CLEAR MEMORY ?
Yes                No

PRINT STOPPED
Linefeed  Continue Home

SETUP 1
Modes      Strip     Setup2

PRINTER: ON(1 Copy)
On        2(Copies)        Off

INTERFACE: UNIDIR
Unidir.      Bidir       ASTM

See next 
page

Op.ID=OFF

Ready-to-Measure Status

SW > = 5.7 (International Version)

MEASUREMENT: NORMAL
NormalMode    FastMode

MODES
Printer    Measure   Interf.

AUTH.=OFF

OPERATOR: …….
Enter new Op.ID!

PASSWORD:
Enter password!

PASSWORD=O.K.

Op.ID=ON

PRINT RESULTS
All       Last Ser.   Last one

PRINTING
Stop

SEND RESULTS
All      Last Ser.      Last one

SENDING RESULTS

AUTO PAT.ID: ON
Seq.No.     Auto.Pat. OFF

INTERFACE BIDIR 10
   Bidir 10      Bidir 13

LINE
Next   + Baudrate -

Baudrate
Length
Parity
Stopbits

03_1_UX3INT1mit OPID_EN.vsd
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Struktura nabídky (pokračování)

Stisknutím tlačítka START se potvrdí nastavení, uzavře dílčí nabídka a přístroj se vrátí do stavu Ready-to-Measure. 

STRIP SETTINGS 
   Limits

SETUP 3
Language  DeviceID   Op.ID

UNITS: CONV
Single   Combined

UNITS: CONV/ARB
Conv/Arb.         SI/Arb.

DD.MM.YYYY   hh:mm
<<<<            + -

SEQUENCE PARAMETERS
New                           Default

SETUP 2
Date/Time    Par.  Setup3

UNITS: CONVENTIONAL
Conv.           SI     Arb.

DD.MM.YYYY      hh:mm
Sequence      12/24     Set

OPERATOR ID: AUTH.
Download list       Log*

LANGUAGE: ENGLISH
Other

1.PARAM.: SG
Yes   No

LOGDATA
Print (last 20)    Send

PRINTING
Stop

SENDING

OPERATOR ID:  ON
 On          Auth.     Off

SETUP 1
Modes        Strip   Setup2

*Only by supervisors in
Authentication Mode

RANGE LIMITS
New    Default

LEU: neg  57%
Next   + Sensitiv.   -

SW > = 5.7 (International Version)

Parameter selection

LEU: 25    53%
Next   + Sensitiv.   -

NIT: neg  %
Next   + Sensitiv.   -

etc.

04_4_UX3INT2mit OPID_EN.vsd

Units
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3.3 Funkce nabídky 

Self Check: Při automatické kontrole analyzátor po zapnutí napájení automaticky zkontroluje správnou funkci 
programového čipu, transportního mechanismu podavače, zapojení tiskárny a optického systému. Zkontroluje se, zda typ 
podavače (viz části 4 a 7.1) přesně odpovídá typu proužku, který byl vybrán v nabídce.

Calibration: Vyvolání kalibrace pomocí kalibračního proužku Control-Test M (viz část 5).

Linefeed: Po stisknutí dojde k posuvu papíru. Funkce posuvu papíru se zastaví stisknutím levého funkčního tlačítka 
("Stop") (viz část 4). 

New Series: Spustí novou sérii měření s pořadovým číslem 1. Lze rovněž použít funkci Automatic Patient ID (viz část 6.1).

Memory: Analyzátor umožňuje uložit do paměti až 100 výsledků společně s datem a časem měření, pořadovým číslem a 
ID pacienta (pokud byla identifikace pacienta zadána). Při každé změně data dojde k automatickému vymazání paměti. 

Po vymazání paměti se po stisknutí tlačítka “Memory” na displeji zobrazí nápis “NO RESULTS STORED”. Po stisknutí 
tlačítka START se přístroj vrátí do stavu Ready-to-Measure. Pokud je paměť zaplněná, zobrazí se nápis “MEMORY FULL” a 
možnosti “Print/Send/Clear”. Než se analyzátor vrátí zpět do stavu Ready-to-Measure, paměť musí být vymazána. 

Print Results: Slouží k vytištění uložených výsledků. K dispozici jsou tyto možnosti: 
• “All”: Všechny výsledky v paměti 
• “Last Series”: Poslední série měření 
• “Last One”: Poslední měření 

Tisk lze opakovat podle potřeby. Tisk lze přerušit stisknutím levého tlačítka (“Stop”), např. při vkládání nové roličky papíru 
do tiskárny (“Linefeed”), poté obnovit (“Continue”). Po stisknutí tlačítka “Home” nebo po skončení tisku se analyzátor vrátí 
do stavu Ready-to-Measure.

Send Results: Slouží k odesílání uložených výsledků na sériové rozhraní. Možnosti jsou stejné jako u funkce “Print 
Results“. Výsledky lze odesílat podle potřeby (viz rovněž části 6.7 a 9.1).

Clear Memory: Dojde k vymazávání výsledků z paměti.

Mode: Výběr režimů Print, Measure a Interface .

Printer: K dispozici jsou tyto možnosti tiskárny:
• “On”: Tiskárna je zapnutá. Každý výsledek se vytiskne jednou.
• “2 Copies”: V režimu Normal se každý výsledek vytiskne dvakrát. Poznámka: Pokud je tisk opakován (Fast mode) 

(aktivováno funkcí “Print Results”), každý výsledek se vytiskne pouze jednou. 
• “Off”: Slouží k vypnutí tiskárny, pokud se mají výsledky tisknout až na konci série měření (aktivováno funkcí “Print 

Results”), nebo pokud se mají výsledky pouze odeslat přes rozhraní do počítače nebo hostitelského počítače. 

Measurement: Výběr režimu měření:
• “NormalMode”: 70sekundový cyklus měření, inkubace v analyzátoru (viz část 6.2) 
• “FastMode”: 30sekundový cyklus měření, inkubace mimo analyzátor (viz část 6.2) 

Interface: Umožňuje vybrat “unidirectional” nebo “bidirectional” přenos dat “ASTM”. Další podrobnosti viz části 6.7 a 9. 

Logdata: Umožňuje odeslat soubory protokolu do hostitelského počítače nebo vytisknout posledních 10 dat protokolu. 
(Mohou provádět pouze správci v režimu Authentication)

Strip Settings: Slouží k nastavení jednotek a mezních hodnot rozsahu.
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Units: Možnosti jsou tyto:
• Conventional units (mg/dL) 
• SI units (mmol/L) 
• Arbitrary units (1+, 2+, 3+, 4+) 

Je možné vybrat buď jeden typ jednotek nebo kombinaci jednotek (konvenční/arbitrární, popř. SI/arbitrární).

Obsluha vybere jednotku, ve které budou výsledky uloženy, tištěny a/nebo přeneseny do počítače. Poté, co dojde k výběru 
nové jednotky, bude opakovaný tisk (aktivovaný volbou “Print Results”) a následující tisk a/nebo přenos dat (aktivovaný 
volbou “Send Results”) realizován v nově vybraných jednotkách. 

Range Limits: Slouží ke změně mezních hodnot reflektance. Změna mezních hodnot intervalů výsledků změní 
vyhodnocení citlivosti (viz části 3.4 a 3.5). 

Language: Tato funkce umožní nastavit jazyk, který se zobrazí na displeji. Možnost “Other” umožňuje obsluze vybrat mezi 
angličtinou, němčinou, italštinou, španělštinou a francouzštinou.

Device ID: Tato funkce zobrazí 5číselnou ID zařízení, která je součástí továrního nastavení a tuto identifikaci nelze změnit. 
ID zařízení lze rovněž odeslat do hostitelského počítače. 

Operator ID: Umožňuje výběr z režimů Normal a Authentication pro identifikaci obsluhy. Pokud je tato funkce 
aktivována, po zapnutí přístroje bude vyžadováno zadání ID obsluhy. 

ID obsluhy se zobrazí v tisku výsledků a odešle se rovněž do hostitelského počítače. Režim ověření nabízí funkci blokování 
a vyžaduje protokol ASTM. (Podrobnosti viz části 4.2 a 6.6.)

Parameter (Par.): Tato funkce slouží k výběru pořadí a počtu parametrů uvedených ve zprávě pacienta a k 
“unidirectional” přenosu dat. 

Pokud chcete změnit pořadí nebo počet parametrů uvedených ve zprávě pacienta, stiskněte funkční tlačítko vlevo (“New”) 
v době, kdy displej zobrazuje funkci “SEQUENCE PARAMETERS”. Tímto vyvoláte první položku ze zprávy pacienta (“1. 
PARAM.:”), po níž následuje první parametr. Pro potvrzení parametru na zobrazené pozici stiskněte “Yes”. Pokud stiskněte 
“No”, pro první pozici vám bude nabídnut další parametr (displej zobrazí = “1. PARAM.: PH”; atd.). 

Poté, co stisknutím “Yes” potvrdíte parametr jako první položku, jako druhá položka se zobrazí “2. PARAM.:”, po níž 
následuje další, zatím nepotvrzený parametr testovacího proužku. Stiskněte “Yes” nebo “No” a zvolte parametr, který bude 
ve zprávě pacienta uveden jako druhá položka, atd. 

Pokud chcete některé parametry testovacího proužku ve zprávě pacienta vynechat, stisknutím tlačítka “START” ukončete 
výběr poté, co potvrdíte poslední požadovaný parametr. 

Výběr lze zrušit stisknutím funkčního tlačítka “Default”, když displej zobrazí funkci “SEQUENCE PARAMETERS”. Systém 
Urisys 1100 vždy změří a do paměti uloží všechny parametry každého testovacího proužku, který byl použit. Pokud chcete 
po měření resetovat výběr parametrů zpět na standardní nastavení, pomocí nabídky “MEMORY/Print” nebo “MEMORY/
Send” můžete opět nastavit kompletní zprávu. 

Date/time: Slouží k nastavení data a času.

Nastavení data z výroby je Den-Měsíc-Rok a čas v hodinách (24hodinový formát) a minutách. V případě potřeby lze čas 
zobrazit ve 12hodinovém formátu, tj. “12-hour plus a.m./p.m.”. Stisknutím tlačítka “Sequence” je možné změnit formát data 
na Měsíc-Den-Rok nebo Rok-Měsíc-Den. Funkce “Set” slouží k nastavení data a času, který se zobrazí na displeji. 
Stisknutím levého funkčního tlačítko (<<<) se přesune blikající kurzor doleva. Hodnotu data a času zvýrazněnou kurzorem 
lze poté zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítek (+ / -).

Stisknutím tlačítka START se potvrdí nastavení, uzavře dílčí nabídka a přístroj se vrátí do stavu Ready-to-
Measure. 
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3.4 Tabulka výsledků 

Systém Urisys 1100 vytiskne výsledky v následujících stupních koncentrace: 

Parametr Konvenční jednotky 
(Konv.)

Jednotky SI (SI) Arbitrární (Arbitrární)

SG (Specifická hmotnost) 1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030

1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030

1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030

pH 5
6

6,5
7
8
9

5
6

6,5
7
8
9

5
6

6,5
7
8
9

LEU (Leukocyty) neg
25

100
500

Leu/µL
Leu/µL
Leu/µL

neg
25

100
500

Leu/µL
Leu/µL
Leu/µL

neg
1+
2+
3+

NIT (Nitrit) neg
poz

neg
poz

neg
poz

PRO (Protein) neg
25
75

150
500

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

neg
0,25
0,75
1,5
5,0

g/L
g/L
g/L
g/L

neg
1+
2+
3+
4+

GLU (Glukóza) norm
50

100
300

1000

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

norm
3
6

17
56

mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L

neg
1+
2+
3+
4+

KET (Keton) neg
5

15
50

150

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

neg
0,5
1,5

5
15

mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L

neg
(+)
1+
2+
3+

UBG (Uribilinogen) norm
1
4
8

12

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

norm
17
70

140
200

µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L

neg
1+
2+
3+
4+

BIL (Bilirubin) neg
1
3
6

mg/dL
mg/dL
mg/dL

neg
17
50

100

µmol/L
µmol/L
µmol/L

neg
1+
2+
3+

ERY (Erytrocyty) neg
10
25
50

250

Ery/µL
Ery/µL
Ery/µL
Ery/µL

neg
10
25
50

250

Ery/µL
Ery/µL
Ery/µL
Ery/µL

neg
1+
2+
3+
4+
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3.5 Změna mezních hodnot 

Mezní hodnoty reflektance pro nižší intervaly koncentrace lze v omezeném rozsahu možné změnit pro všechny parametry 
testu, kromě SG (specifická hmotnost) a pH. 

Pokud chcete změnit mezní hodnoty, zvolte “RANGE LIMITS”, poté stiskněte levé funkční tlačítko (“New”). Vedle aktuálního 
nastavení mezní hodnoty se zobrazí nejnižší interval prvního parametru. Pomocí tlačítek (+ / - ) lze hodnotu reflektance 
zvýšit nebo snížit a tím zvýšit nebo snížit vyhodnocení citlivosti. 

Pokud se má eliminovat první pozitivní úroveň koncentrace, manuálně lze snížit mezní hodnoty negativního/normálního 
rozmezí reflektance a mezní hodnotu reflektance prvního pozitivního intervalu koncentrace zvýšit na tuto hodnotu 
reflektance. 

Po stisknutí tlačítka “Next” se toto nastavení uloží a přesunete se k dalšímu intervalu koncentrace nebo k dalšímu 
parametru.

Stisknutím tlačítka START lze sekvenci kdykoli ukončit. Nové mezní hodnoty se vytisknou spolu s datem a časovým 
razítkem a analyzátor se vrátí do stavu Ready-to-Measure. Veškeré provedené změny mezních hodnot se v tisku za 
intervalem koncentrace označí hvězdičkou. 

Stisknutím tlačítka “Default” v okně “RANGE LIMITS” dojde k obnově továrního nastavení, které se vytiskne spolu s datem 
a časovým razítkem. 

Pokud se mezní hodnoty změnily manuálně, budou všechny výsledky vytištěny s hvězdičkou v řádku pod položkou Device 
ID. 

Změněné mezní hodnoty budou platit pouze pro typ testovacího proužku, pro který se změny provedly. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud uživatel změní rozmezí nebo hodnoty reflektance, společnost Roche Diagnostics 
neručí za správnost získaných výsledků. Uživatel odpovídá za ověření konzistence výsledků po provedení 
změn. 

4. Instalace 

VAROVÁNÍ: Pro zajištění správné funkce analyzátoru si před instalací pečlivě přečtěte a seznamte s 
návodem k obsluze systému Urisys 1100. 

POZOR: Pokud byl analyzátor vystaven velkým teplotním a/nebo vlhkostním změnám, před další prací 
analyzátor ponechejte, aby se aklimatizoval na prostředí, ve kterém se bude používat. 

POZOR: Po obdržení přístroje zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny požadované díly. Pokud došlo při 
transportu k poškození obsahu zásilky, obraťte se na místního zástupce společnosti Roche. 

Obsah balení: 
• Analyzátor Urisys 1100 
• Adaptér 100 V - 240 V, 50/60 Hz
• Napájecí kabel
• Rolička papíru do tiskárny 
• 1 podavač testovacích proužků typu “C” pro měření testovacích proužků Combur10Test UX 
• Návod k obsluze 
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UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění přesného měření neumísťujte systém Urisys 1100 do bezprostřední blízkosti 
jiných zařízení vytvářejících vysokofrekvenční pole, neboť může dojít ke vzájemnému rušení a 
následnému zkreslení výsledků. Mezi tato zařízení lze zahrnout např. přenosné vysílačky, mobilní telefony, 
mikrovlnné trouby a diatermická zařízení. 

Zapojení přístroje 

Zapnutí napájení 
(1)  Vybalte systém Urisys 1100 z krabice a umístěte na stabilní a rovný povrch. Analyzátor nevystavujte působení přímého 

slunečního světla či jiného zdroje přímého světla (jakým je např. bodové svítidlo). Pro měření testovacích proužků 
Combur10Test UX budete potřebovat podavač testovacích proužků, který má na spodní straně vyznačený typ C. 

(2)  Síťový adaptér zapojte do zásuvky v zadní části přístroje a do snadno přístupné síťové zásuvky. 

Vložení podavače testovacích proužků  

Obrázek 2

Obrázek 1

(3)  Vyberte podavač testovacích proužků typu “C” a západkou zatlačenou dolů 
(viz obr. 1) podavač nasuňte do otvoru pod funkčními tlačítky tak, aby se 
okraj podavače dostal do jedné roviny s okrajem analyzátoru (viz obr. 2). 

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

Vkládání papíru  

Obrázek 4

Obrázek 3

Pro uvolnění krytu tiskárny pro vložení papíru stiskněte strukturovanou část hned 
pod krytem (viz obr. 3). Poté můžete kryt odklopit. Do přihrádky na papír vložte 
roličku papíru a papír o několik centimetrů povytáhněte, aby přesahoval hranu 
přihrádky. Papír se musí vkládat tak, aby strana citlivá na teplo (vnější povrch 
roličky papíru) směrovala dolů (viz obr. 4). Kryt opět stisknutím zavřete, dokud 
slyšitelně nezapadne do správné polohy. 
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POZOR: Pokud chcete získat vytištěný výsledek, papír přetáhnete přes přední hranu a utrhněte. 

(4) Vypínačem v zadní části přístroje zapněte systém Urisys 1100. 

Automatická kontrola  

Obrázek 5

(5) Analyzátor provádí automaticky vlastní kontrolu. Standardně nastavený jazyk 
pro systém Urisys 1100 je angličtina. Z továrny je přístroj nastaven pro 
měření testovacích proužků Combur10Test UX. Přístroj kontroluje, zda byl 
vložen správný podavač. Po provedení automatické kontroly se podavač 
přesune do výchozí polohy a otevře se západka (viz obr. 5). Vytiskne se 
zpráva „SELF CHECK OK“ spolu s datem a časovým razítkem. 

POZOR: Jestliže se po zapnutí systému Urisys 1100 na displeji zobrazí zpráva E9 Wrong Tray!, stiskněte 
tlačítko START. Zobrazí se nabídka STRIP TYPE. Stisknutím levého funkčního tlačítka vyberte C-10.

Po skončení automatického testu tiskárna vydá zvukové upozornění. Displej zobrazí pokyn Insert Strip. Pokud je v tiskárně 
papír, přístroj vytiskne zprávu "Self Check OK" spolu s datem a časovým razítkem. Dojde k tomu po každém zapnutí 
přístroje. Pokud se zobrazí chyba, nahlédněte do návodu k obsluze nebo kontaktujte zástupce místní servisní organizace 
Roche Diagnostics. 

(6) Při prvním použití analyzátoru se na displeji po úspěšné automatické kontrole zobrazí zpráva “REPEAT CALIBRATION”. 
Pro udržení přístroje ve stavu Ready-to-Measure, stiskněte tlačítko “No”. Výzva ke kalibraci se zobrazí rovněž 
pokaždé, když se přístroj nepoužívá déle než sedm dní. Pro uvedení přístroje do režimu Ready-to-Measure 
vložte papír a přístroj zkalibrujte. 

(7) Pro nastavení požadovaného jazyka postupně stiskněte tlačítka “Menu/Setup 1/Setup 2/Setup 3/Language/Other” 
(viz části 3.2 a 3.3).

(8) Systém Urisys 1100 je z výroby dodáván se standardním nastavením režimu tiskárny, měření a rozhraní, typu 
testovacích proužků, jednotek, jazyka, formátu data a času (viz část 3.2) a ID obsluhy. Pokud vaše laboratoř pracuje 
odlišně, pomocí jednotlivých nabídek můžete nastavit vlastní preference.

(9) Použitím testu Control-Test M (viz část 5) proveďte kalibraci. 

Vypnutí 
Na konci každého pracovního dne doporučujeme analyzátor vypnout a síťový adaptér vytáhnout ze síťové zásuvky (viz část 
7.1, Čištění). 
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4.1 ID obsluhy
Software Urisys 1100 umožňuje aktivaci/deaktivaci identifikačního kódu obsluhy, obsahujícího max. 12 alfanumerických 
znaků. ID obsluhy a režim Authentication lze aktivovat v části Setup 3.

POZOR: Zkontrolujte, zda máte před aktivací k dispozici snímač čárového kódu nebo klávesnici AT/PC, 
protože jedno z těchto zařízení budete potřebovat pro tuto funkci.

Normal
Pokud je aktivována tato možnost, po každém restartu systému a po přechodu z režimu spánku je nutno zadat ID obsluhy. 
ID obsluhy může obsahovat max. 12 alfanumerických znaků, bude vytištěno společně s výsledky testů a odesláno do 
hostitelského počítače.

POZOR: Při překročení maximální délky identifikace přejde vstupní kurzor na první znak a identifikaci 
přepíše.

4.2 Ověření
Prostřednictvím protokolu ASTM lze z hostitelského počítače nahrát až 300 ID obsluhy s příslušnými hesly (max. 12 
alfanumerických znaků).

Zařízení může používat pouze obsluha s ID a heslem uvedenými na staženém seznamu. Při zadání nesprávného ID obsluhy 
a hesla dojde k zablokování přístroje. Zamezí se tak přístupu neoprávněných uživatelů k přístroji.

Obsluhující pracovníci s oprávněním na úrovni správce (maximálně 2) mají přístup ke všem výsledkům, mohou odeslat 
soubor protokolu přístroje do hostitelského počítače nebo tisknout posledních 10 úkonů souboru protokolu a rovněž 
deaktivovat režim oprávnění.
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5. Kalibrace 
Systém Urisys 1100 je zkalibrován z výroby. Při instalaci je nutné systém znovu zkalibrovat pomocí kalibračních proužků 
Control-Test M před provedením měření prvních vzorků a následně jednou za 7 dní. Kalibrační proužky Control-Test M 
obsahují šedý plast, který je standardizován tak, aby poskytoval konstantní, definované naměřené hodnoty reflektance. 
Účelem kalibrace analyzátoru je kompenzovat účinky stárnutí, které ovlivňují optický systém a šedou referenční zónu v 
podavači proužků. Jestliže je vyžadovaná kompenzace příliš velká, např. při silném znečištění referenční zóny nebo při 
vadné LED diodě, kdy nelze vysílat požadované množství světla, na displeji se objeví chybové hlášení (viz níže). 

Systém Urisys 1100 automaticky vyžaduje každý týden novou kalibraci. Po instalaci přístroje, po úspěšné automatické 
kontrole a rovněž týden po poslední platné kalibraci se na displeji zobrazí zpráva "REPEAT CALIBRATION". 

Pro zobrazení zprávy "START CALIBRATION" stiskněte levé funkční tlačítko ("Yes“). 

Postup 
1. Z balení vyjměte kalibrační proužek Control-Test M. Dbejte na to, abyste se nedotkli zón, které se nesmí dostat do 

kontaktu s močí. 

2. Kalibrační proužek umístěte na podavač tak, aby zóny směřovaly nahoru a 
volný konec podavače mohl být upevněn svorkou na přední straně drážky pro 
vkládání. Západka musí být otevřená (viz obr. 6 a 7). Dbejte na to, aby byl 
podavač před kalibrací čistý a suchý.

Obrázek 7

Obrázek 6

POZOR: Pro zaručení kvalitní kalibrace je velice důležité, aby kalibrační testovací proužek správně zapadl 
do přístroje.

3. Stiskněte tlačítko START. Zazní potvrzovací zvukový signál (pípnutí). Po zahřátí se podavač lehce posune směrem 
dopředu, západka se uzavře a proběhne měření šedé referenční zóny na podavači a kalibračních zónách. 

4. Poté se podavač posune zpět do výchozí polohy a otevře se západka. Kalibrační proužek odstraňte a zlikvidujte. Každý 
kalibrační proužek použijte pouze jednou. 

5. Pokud je kalibrace platná, výsledek kalibrace se uloží spolu s datem a časem 
do paměti a vytiskne (viz obr. 8). Kalibrační proužek odstraňte a vhodným 
způsobem zlikvidujte (postupujte podle pokynů přiložených k testovacím 
proužkům).

Obrázek 8
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UPOZORNĚNÍ: Pro získání kvalitních výsledků měření je pravidelná kalibrace nutná. Společnost Roche 
Diagnostics neručí za správnost výsledků, pokud není systém pravidelně kalibrován. 

POZOR: Systém lze zkalibrovat kdykoli, i když neuplynul ani týden od poslední kalibrace, např. tehdy, 
pokud jste testovacím proužkem Combur

10
Test UX naměřili nevěrohodný výsledek. Kalibraci spustíte 

stisknutím levého funkčního tlačítka (“Calibr.”), když je analyzátor v režimu Ready-to-Measure. Zobrazí 
se zpráva "START CALIBRATION!". Postupujte podle postupu kalibrace popsaného výše.

POZOR: Jestliže na výzvu “REPEAT CALIBRATION!”, která se objeví jednou za týden, odpovíte "No", např. z 
důvodu, že již nemáte k dispozici kalibrační proužky Control-Test M, při následujících měřeních se s 
každou zprávou pacienta vytiskne zpráva “Repeat calibration“. Objednejte si nové balení kalibračních 
proužků Control-Test M a co nejdříve proveďte kalibraci. 

Tisk výsledku kalibrace  

Obrázek 9

Pokud jsou výsledky nové kalibrace v přijatelném rozsahu, zobrazí se zpráva 
"CALIBRATION O.K.“, která se automaticky vytiskne spolu s datem, časovým 
razítkem a seznamem naměřených hodnot reflektance na pozicích 1-11 pro 
oranžovou LED diodu (sloupec uprostřed) a zelenou LED diodu (sloupec vpravo) 
(viz obr. 9).

Chyby kalibrace 
Pokud se získané výsledky referenční zóny nebo kalibračního proužku pohybují mimo naprogramované tolerance, zobrazí 
se následující zprávy: "REFERENCE PAD ERROR!", "CALIBRATION INVALID!" nebo "CALIBRATION ERROR!".

Pokud se vyskytne chyba kalibrace nebo neplatná kalibrace, opakujte postup kalibrace s novým kalibračním proužkem 
Control-Test M. Pro návrat do nabídky "START CALIBRATION" stiskněte tlačítko START. Postupujte podle stejného postupu 
kalibrace popsaného výše. Pokud se vytiskne zpráva "CALIBRATION O.K.“, proveďte měření testovacích proužků. Jestliže se 
opět zobrazí chybové hlášení, viz část 8. 

Jestliže je analyzátor vypnut a opět zapnut v době, kdy je na displeji zobrazeno jedno z výše uvedených hlášení o stavu 
kalibrace, analyzátor se po úspěšné automatické kontrole přepne do stavu Ready-to-Measure, pokud od poslední kalibrace 
neuplynul více než jeden týden. V opačném případě se zobrazí zpráva "REPEAT CALIBRATION!" (viz výše). 
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6. Měření testovacích proužků 
6.1 Celkový přehled 

Systém Urisys 1100 se velmi snadno používá. Pokud se zobrazí číslo vzorku (viz část 6.2), jednoduše vložte proužek a 
stisknutím tlačítka START spusťte měření. Analyzátor lze provozovat ve dvou různých režimech: 

1. V režimu Normal Mode systém Urisys 1100 automaticky počká 55 sekund na inkubaci proužku a až poté změří první 
testovací zónu. Měření se dokončí za 70 sekund po stisknutí tlačítka START a testovací proužek se přesune zpět do 
výchozí polohy. Výkonnost měření v tomto režimu je přibližně 50 proužků za hodinu. 

2. V režimu Fast Mode, který lze vybrat v nabídce, se testovací proužek změří hned po stisknutí tlačítka START. V tomto 
případě uživatel sám definuje dobu inkubace mimo analyzátor (viz část 6.4). Použití režimu Fast Mode umožní udržet 
30sekundový cyklus měření.

 
Při každém měření proužku se vyhodnocuje šedá referenční zóna v podavači tak, aby mohlo dojít ke kompenzaci vlivů 
teploty a stárnutí, které mohou mít vliv na optický systém. Jestliže je vyžadovaná kompenzace příliš velká, např. při silném 
znečištění referenční zóny nebo při vadné LED diodě, kdy nelze vysílat požadované množství světla, na displeji se objeví 
chybové hlášení (viz části 7.1 a 8). 

Systém Urisys 1100 každému měření přiřadí pořadové číslo (číslo vzorku), které obsahuje max. tři číslice. Při každé změně 
data se pořadové číslo automaticky změní na 1. Pokud chcete, pořadové číslo si můžete funkcí "New series“ změnit na 1, 
pokud byla jedna série měření dokončena a bude zahájena další série měření.

V režimu Automatic Patient ID přístroj automaticky přiřadí jedinečná sériová čísla výsledkům testů, u kterých není 
uvedeno ID pacienta. Tato jedinečná čísla jsou vzestupná sériová čísla přiřazena na základě celkového počtu testů 
provedených na přístroji, přičemž tato čísla nelze změnit ani vymazat.

Po 5 minutách nečinnosti se analyzátor automaticky přepne do režimu Standby. Podavač se lehce posune směrem 
dopředu, západka se uzavře a na displeji se zobrazí datum a čas. Po stisknutí tlačítka START se analyzátor vrátí do stavu 
Ready-to-Measure. 
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6.2 Normální režim (pro jednotlivá měření) 

BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ: Při manipulaci a likvidaci vzorků lidského původu vždy používejte ochranné 
rukavice. 

Systém Urisys 1100 je připraven k měření, když se na displeji zobrazí číslo vzorku a nápis "INSERT STRIP!".

POZOR: Pro zajištění správného vyšetření moči čtěte informace uvedené na příbalovém letáku dodaném s 
testovacími proužky. 

1. Testovací proužek ponořte krátce (na 1 sekundu) do vzorku moči.

2. Dlouhý okraj proužku posouvejte podél okraje nádobky se vzorkem a 
odstraňte přebytečnou moč (viz obrázek 10).

  Testovací proužek neohýbejte

Obrázek 10

3. Kalibrační proužek umístěte na podavač tak, aby zóny směřovaly nahoru a 
volný konec podavače mohl být upevněn svorkou u drážky pro vkládání. 
Západka musí být otevřená (viz obr. 11). Zhruba 2 mm proužku musí být 
pod svorkou (viz obr. 12).

Obrázek 12

Obrázek 11
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4. Stiskněte tlačítko START (viz obr. 13). Zazní potvrzovací zvukový signál 
(pípnutí). Po zahřátí se podavač se lehce posune směrem dopředu, západka se 
uzavře a proběhne měření šedé referenční zóny na podavači (viz obr. 14).

Obrázek 14

Obrázek 13

POZOR: Zajistěte, aby byla západka uzavřená a testovací proužek ve 
správné poloze. Pokud testovací proužek není umístěn správně 
uprostřed podavače, lehce ho posuňte (viz obr. 15), dokud není 
správně srovnán. Dávejte přitom pozor, abyste podavačem 
nepohnuli. 

Obrázek 15

5. Měření první testovací zóny se dokončí za 55 sekund po stisknutí tlačítka START, po něm následuje další měření. Poté se 
podavač vrátí do výchozí polohy a otevře se západka. 

6. Odstraňte a zlikvidujte testovací proužek. Hadříkem, který neuvolňuje vlákna, 
otřete zbylou moč z podavače (viz obr. 16).

Obrázek 16

7. Vytiskne se výsledek a na displeji se zobrazí další číslo vzorku. Poté můžete další testovací proužek namočit, otřít, umístit 
do podavače a stisknutím tlačítka START změřit. V části 6.6 jsou uvedeny podrobné pokyny pro práci s identifikačními 
čísly pacienta. 
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6.3 Zpráva pacienta 

Zpráva pacienta se vytiskne spolu s pořadovým číslem, ID zařízení, ID obsluhy, 
datem a časem. Na výtisku se rovněž zobrazí jméno pacienta, pokud bylo před 
měřením zadáno (viz část 6.6). Výsledky testu, které se liší od negativních nebo 
normálních hodnot, jsou před příslušným parametrem označeny hvězdičkou. 
Možnosti výběru jednotek koncentrace a pořadí parametrů ve zprávě pacienta 
jsou uvedeny v části 3.3. Hvězdička vytištěna v řádku před parametrem znamená, 
že bylo měření provedeno se změněnými mezními hodnotami (viz část 3.5). 

Obrázek 17

Pokud chcete, vytištěný výsledek můžete utrhnout tahem papíru vodorovně přes hranu. 

VAROVÁNÍ: Papír pro tepelný tisk je citlivý na světlo a pokud je dlouho ponechán na světle, vybledne. 
Zprávy pacienta proto doporučujeme uchovávat chráněné před světlem a vysokou teplotou. 

6.4 Rychlý režim (pro sériová měření) 

Pokud proužky navlhčíte močí a inkubujete po dobu 45 sekund mimo systém Urisys 1100, můžete provádět rovněž sériová 
měření. Pro tento typ měření musíte v nabídce zvolit "Fast Mode". Testovací proužky vložte na podavač systému Urisys 
1100, nechejte je inkubovat zhruba 45 sekund, poté stisknutím tlačítka START spusťte měření.
 
Referenční zóna se změří okamžitě, poté se změří testovací zóny testovacího proužku. Měření se dokončí za 30 sekund a 
na displeji se zobrazí číslo dalšího vzorku. Při práci v režimu Fast Mode dbejte na to, abyste používali spolehlivý systém pro 
spárování pořadových čísel se vzorky. 

Poznámky: 
1. Výsledky získané v režimu Fast Mode se hned uloží do paměti, ale tisk se pozastaví. Po 60 sekundách nečinnosti se tisk 

výsledků celé série spustí automaticky. Zkontrolujte pečlivě, zda došlo k vytištění všech pořadových čísel. Jestliže 
některé výsledky chybí, stisknutím tlačítka “Memory/Print” vytiskněte uložené výsledky. 

2. Pokud zvolíte Fast Mode, analyzátor bude v tomto režimu pracovat po zbytek kalendářního dne i tehdy, pokud ho 
vypnete a opět zapnete. 

3. Fast Mode bude zrušen až poté, co dojde k automatické změně data. 

VAROVÁNÍ: Pokud provádíte sériová měření v režimu Fast Mode, před vložením do systému Urisys 1100 a 
stisknutím tlačítka START ponechejte proužky reagovat po dobu zhruba 45 sekund. Jestliže je reakční čas 
příliš krátký, výsledky získané pro některé parametry mohou být falešně nízké nebo falešně negativní. 
Stejně tak, pokud je inkubační doba mimo systém Urisys 1100 příliš dlouhá, výsledky získané pro některé 
parametry mohou být falešně vysoké. 

6.5 Chyba měření proužku 

Pokud se zobrazí zpráva "STRIP MEASUREMENT ERROR!", došlo nejspíše k chybnému použití testovacího proužku a/nebo 
analyzátoru. Podrobnosti naleznete v části 8. 
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6.6 Zadání ID pacienta, ID obsluhy a ověřovacího hesla

ID pacienta
Když je analyzátor připraven k měření (na displeji je zobrazena výzva "INSERT STRIP!"), pomocí snímače čárového kódu 
nebo klávesnice AT/PC můžete zadat ID pacienta v max. délce 13 znaků k aktuálně zobrazenému pořadovému číslu (viz 
část 9.2). ID pacienta lze ověřit na displeji, případně znovu zadat. ID pacienta zadané jako poslední bude uloženo po 
stisknutí tlačítka START, např. při zahájení měření, a spolu s výsledky testu vytištěno a/nebo odesláno na sériové rozhraní. 

ID obsluhy
Pokud je aktivována funkce ID obsluhy, přístroj požaduje zadání ID obsluhy bezprostředně po provedení automatické 
kontroly, když je přístroj zapnutý nebo když opustí pohotovostní režim. Pomocí snímače čárového kódu nebo klávesnice AT/
PC můžete zadat ID obsluhy, které obsahuje až 12 alfanumerických znaků.

Ověřování
V režimu ověřování bude uživatel muset zadat kromě ID obsluhy také své ID mimo seznam a příslušné heslo, aby měl 
přístup k přístroji a výsledkům testů, které změřil.
Obsluhující pracovníci s oprávněním na úrovni správce mají přístup ke všem výsledkům, mohou odeslat soubor protokolu 
přístroje do hostitelského počítače nebo tisknout posledních 10 úkonů souboru protokolu a rovněž deaktivovat režim 
oprávnění.
Seznam ID obsluhy s příslušnými hesly lze aktualizovat z hostitelského počítače pomocí funkčního tlačítka “Download List”.

POZOR: Nové ID pacienta by se mělo zadávat pouze z klávesnice po dokončení předchozího měření a 
vytištění výsledků (normální režim). Obsluha tak může opravit zadání přímo na displeji. 

POZOR: Pokud se ID pacienta zadává snímačem čárového kódu v době měření testovacího proužku, 
systém Urisys 1100 přiřadí ID k následujícímu číslu vzorku v pořadí. ID pacienta lze vymazat pouze 
vypnutím a opětovným zapnutím systému Urisys 1100 před zahájením dalšího měření. 

POZOR: Jestliže zadaná identifikace překročí maximální délku 13 znaků pro ID pacienta nebo 12 znaků 
pro ID obsluhy, kurzor se přesune na začátek displeje (vlevo) a vymaže dříve zapsané znaky. 

Pokud se data zadávají z klávesnice, každý znak se okamžitě zobrazí na displeji. Lze ho vymazat klávesou Backspace a 
podle potřeby opravit. Pro ukončení vstupu stiskněte klávesu ENTER, jinak systém Urisys 1100 nemůže zahájit měření. 
Pokud chcete vymazat všechny zadané údaje, na klávesnici stiskněte klávesu Escape nebo systém Urisys 1100 vypněte a 
opět zapněte. 
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6.7 Přenos dat do počítače nebo hostitelského počítače 

V jednosměrném režimu jsou výsledky okamžitě přenášeny spolu s pořadovým číslem, ID pacienta (pokud bylo ID 
zadáno), datem a časem. 
V oboustranném režimu lze přenos uskutečnit pouze pomocí funkce "Send", když se na displeji zobrazí "MEMORY". 
Pokud nelze navázat obousměrné spojení s počítačem/hostitelským počítačem, systém Urisys 1100 po několika pokusech 
přenos zruší a zobrazí chybové hlášení "INTERFACE ERROR!". (viz část 8). 
V režimu ASTM jsou výsledky, pořadové číslo, ID obsluhy, ID pacienta (pokud bylo ID zadáno), datum a čas měření a 
poslední kalibrace odeslány do hostitelského počítače.

Další informace popisující sériové rozhraní jsou uvedeny v části 9.1. 

POZOR: Dbejte na pravidelné zálohování všech požadovaných dat. 
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7. Čištění a údržba 
Systém Urisys 1100 je navržen pro bezúdržbový provoz. Přístroj chraňte před extrémními teplotami, vysokou vlhkostí 
vzduchu (viz část 10) a před ostrým světlem (přímé sluneční záření, bodová svítidla, atd.). 

Vnější části a povrch přístroje udržujte v čistotě. Čištění doporučujeme provádět komerčně dostupným čisticím nebo 
dezinfekčním prostředkem (přednostně 70% alkoholem) a navlhčeným hadříkem. Dávejte pozor, aby se do přístroje 
nedostala žádná tekutina. 

7.1 Čištění podavače testovacích proužků 

BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ: Tekutý odpad a použité proužky jsou považovány za potenciálně biologicky 
nebezpečný odpad. Při práci s těmito materiály vždy používejte ochranné rukavice. Použité testovací 
proužky likvidujte v souladu s předpisy pro zacházení s potenciálně infekčním materiálem.

Během vkládání a odstraňování testovacích proužků dávejte pozor, aby se nedostaly zbytky moči do kontaktu s 
mechanismem západky. 

Aby nedocházelo k přetékání a akumulaci močového sedimentu, po každém 
měření hadříkem, který neuvolňuje vlákna, otřete z podavače zbytky moči (viz obr. 
18).

Obrázek 18

Na konci každého pracovního dne očistěte podavač vodou, do které lze podle potřeby přidat komerčně dostupný čisticí 
nebo dezinfekční prostředek. Postup čištění je následující: 

1. Vypněte přístroj. 

2. Vyjměte podavač z přístroje. 

3. Kontaminované části podavače opláchněte pod tekoucí vodou a poté vyčistěte 70% alkoholem či jiným vhodným 
dezinfekčním prostředkem. Menší krystalické usazeniny, zejména usazeniny znečišťující mechanismus západky nebo 
ozubení na spodní straně podavače testovacích proužků, očistěte měkkým kartáčkem. Jednotlivé díly poté osušte 
suchým hadříkem, který neuvolňuje vlákna.

UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste při čištění nepoškodili šedou 
referenční zónu a před zahájením měření zkontrolujte, zda je zóna 
naprosto čistá a suchá. 

Obrázek 19

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby byl otvor pro zajištění polohy na straně podavače zcela suchý (viz obr. 
19). Otvor slouží k automatickému zajištění správné polohy testovacího proužku v přístroji.

4. Vyberte čistý podavač testovacích proužků se západkou uzavřenou a zatlačenou dolů a podavač nasuňte do otvoru pod 
funkčními tlačítky tak, aby se okraj podavače dostal do jedné roviny s okrajem analyzátoru. 
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UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se šedé referenční zóny. Kontaminace referenční zóny může zhoršit kvalitu 
získaných výsledků. 

5. Pokud chcete po očištění podavače testovacích proužků hned pokračovat v 
dalším měření, systém Urisys 1100 znovu zapněte. Systém během automatické 
kontroly zkontrolujte, zda je referenční zóna v dobrém stavu pro měření a zda 
je otvor v podavači testovacích proužků volný (viz obr. 20). Pokud tomu není 
tak, zobrazí se chybové hlášení (viz část 8).

Obrázek 20

8. Chybová hlášení a odstraňování problémů 
Chybová hlášení se zobrazí na displeji, ale nevytisknou. Po 5 minutách nečinnosti se analyzátor přepne do režimu Standby. 
Po stisknutí tlačítka START se chybové hlášení znovu zobrazí. Pokud přístroj nefunguje správně, kontaktujte zástupce místní 
servisní organizace Roche Diagnostics. 

E1 REFERENCE PAD ERROR 
MIDDLE!

Příčina: Střední část referenční zóny je znečištěna nebo poškozena. 
Nápravné opatření: Vypněte přístroj. Zónu důkladně vyčistěte a vysušte. 
Zkontrolujte, zda zóna není poškozena (např. poškrábaná, apod.). Podavač znovu 
vložte a počkejte, dokud se neprovede automatická kontrola. Pokud se toto 
chybové hlášení opakuje, vyměňte referenční zónu nebo použijte náhradní 
podavač. Proveďte rekalibraci s kalibračním proužkem Control-Test M. 

E15 REFERENCE PAD ERROR 
BOTTOM!

Příčina: Spodní část referenční zóny na podavači je znečištěna nebo poškozena. 
Nápravné opatření: viz E1

E16 REFERENCE PAD ERROR TOP! Příčina: Horní část referenční zóny na podavači je znečištěna nebo poškozena. 
Nápravné opatření: viz E1

E2 WRONG STRIP! Příčina: Typ použitého testovacího proužku je jiný než proužek, pro který byl 
analyzátor naprogramován (testovací proužky Combur10Test UX).
Nápravné opatření: Stiskněte tlačítko START. Opakujte měření s Combur10Test 
UX. 

E3 STRIP MEASUREMENT ERROR! Příčiny: V podavači není přítomen žádný testovací proužek, proužek byl 
nesprávně umístěn v podavači, moč na testovacím proužku vyschla nebo 
testovací proužek nebyl ponořen do moči. 
Nápravné opatření: Stiskněte tlačítko START. Opakujte měření s novým 
testovacím proužkem. Dbejte, aby byly všechny testovací zóny ponořeny v moči. 
Proužek správně vložte a zkontrolujte, zda se po stisknutí tlačítka START západka 
správně uzavřela.

E4 CALIBRATION ERROR! Příčina: Hodnoty kalibrace se liší od hodnot získaných při poslední platné 
kalibraci. 
Nápravné opatření: Stiskněte tlačítko START. Opakujte kalibraci použitím 
nového kalibračního proužku vyjmutého z balení s kalibračními proužky Control-
Test M. Dbejte na to, aby byl proužek správně umístěn pod svorkou na podavači 
testovacích proužků (viz část 5). 

E5 CALIBRATION INVALID! Příčina: Hodnoty kalibrace leží mimo toleranci. 
Nápravné opatření: Zkontrolujte, zda není referenční zóna znečištěna nebo 
poškozena. Podle potřeby očistěte (viz část 7.1) nebo použijte náhradní podavač. 
Opakujte kalibraci s novým kalibračním proužkem Control-Test M (viz část 5). 
Pokud se chybová zpráva opět zobrazí, přístroj je vadný.
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E6 CHIP ERROR! Příčina: Programový čip na pravé 
straně analyzátoru pod krytem tiskárny 
(viz obr. 21) chybí, nemá dobrý kontakt, 
je vadný nebo obsahuje zastaralou verzi 
softwaru. 
Nápravné opatření: Vypněte systém 
Urisys 1100. Vložte programový čip a 
znovu zapněte přístroj. Jestliže se opět 
zobrazí zpráva "CHIP ERROR“, přístroj je 
vadný.

Obrázek 21

E7 MISSING TRAY! Příčina: Podavač není vložen nebo zasunut dostatečně daleko, aby mohl být 
motoricky ovládán. 
Nápravné opatření: Podavač vložte správně (viz část 4). Stiskněte tlačítko 
START. 

E8 TRAY POSITION ERROR! Příčina: Otvor v podavači (viz obr. 22) 
je znečištěný nebo mokrý po 
předchozím čištění, západka je během 
pohybu podavače otevřená nebo je 
mechanismus západky ucpán močovým 
sedimentem. (Viz část 7.1) 
Nápravné opatření: Otvor v podavači 
vyčistěte, profoukněte nebo vysušte 
(hadříkem, který neuvolňuje vlákna) tak, 
aby byl zcela průchodný. Z podavače i 
jeho spodní části odstraňte případné 
močové sedimenty. Podavač znovu 
vložte a stiskněte tlačítko START. Dbejte 
na to, aby byla západka při měření v 
dolní poloze a zapadla na své místo. 
Pokud se chybová zpráva opět zobrazí, 
použijte náhradní podavač. 

Obrázek 22

E9 WRONG TRAY! Příčina: Použitý podavač testovacích proužků se liší od naprogramovaného typu 
testovacího proužku, šedá referenční zóna v podavači chybí nebo se jedná o 
chybu přístroje. 
Nápravné opatření: Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se nabídka typu proužku. 
Typ proužku se musí shodovat s typem podavače (viz část 11). Použijte správný 
podavač nebo objednejte nový. Pokud se chybová zpráva opět zobrazí, přístroj je 
vadný. 

E10 LIGHT BARRIER ERROR! Příčina: Světelná bariéra, která se používá ke kontrole polohy podavače 
testovacího proužku, je vadná nebo je blokován pohyb podavače. 
Nápravné opatření: Podavač vyjměte a vraťte do výchozí polohy. Stiskněte 
tlačítko START. Pokud se chybová zpráva opět zobrazí, přístroj je vadný.

E11 MOTOR STEP ERROR! Příčina: Krokování motoru je mimo toleranci nebo je blokován posun podavače. 
Tento problém může být způsoben:
- znečištěním ozubení
- opotřebeným nebo poškozeným ozubením
- vadným motorem.
Nápravné opatření: Podavač důkladně vyčistěte. Odstraňte močové sedimenty z 
celého podavače a ozubení. Pokud došlo k poškození podavače, použijte 
náhradní podavač. Stiskněte tlačítko START. Pokud se chybová zpráva opět 
zobrazí, přístroj je vadný.

E12 OPTICS ERROR! Příčina: Chybí referenční zóna na podavači nebo je vadná LED dioda či 
fototranzistor. 
Nápravné opatření: Připojte referenční zónu nebo použijte náhradní podavač. 
Stiskněte tlačítko START. Pokud se chybová zpráva opět zobrazí, přístroj je vadný.
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CLOSE PRINTER COVER Příčina: Kryt tiskárny je otevřený.
Nápravné opatření: Zavřete kryt tiskárny.

NO PAPER IN PRINTER Příčina: Do tiskárny nebyla vložena rolička papíru nebo papír došel.
Nápravné opatření: Do tiskárny vložte novou roličku papíru a zavřete kryt 
tiskárny. Po odstranění chyb tiskárny lze vytisknout výsledky z paměti přístroje 
pomocí funkce "Print".

E14 INTERFACE ERROR! Příčina: V obousměrném režimu nebo v režimu ASTM došlo k chybnému 
přenosu dat do počítače nebo do hostitelského počítače. 
Nápravné opatření: Zkontrolujte datový kabel. Ověřte, zda je počítač nebo 
hostitelský počítač připraven k příjmu dat. Pro přenos dat použijte funkci "Send" 
nebo stiskněte "Home" pro návrat do stavu Ready-to-Measure. 

E17 INVALID PASSWORD! Příčina: Zadané heslo neodpovídá.
Nápravné opatření: Zadejte správné heslo.

E18 INVALID OP.ID! Příčina: Zadané ID obsluhy není platné.
Nápravné opatření: Zadejte platné ID obsluhy.

E19 LIST DOWNLOAD FAILED Příčina: Stažení nového seznamu ID obsluhy se nezdařilo.
Nápravné opatření: Žádné nápravné opatření. Po 2 sekundách se spustí další 
stav se starým seznamem, pokud byl k dispozici.

E20 NO VALID LIST! Příčina: V zařízení není žádný platný seznam.
Nápravné opatření: Zkuste stáhnout seznam ID obsluhy z hostitelského 
počítače nebo pokračujte bez ověření obsluhy.

CHECK MEASUREMENT Analyzátor tiskne číslo verze softwaru a čipu a 3místná čísla bez názvu 
parametrů. 
Příčina: Je aktivována servisní funkce.
Nápravné opatření: Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte funkční tlačítko 
"Back".

VALUES OBTAINED ARE 
IMPLAUSIBLE WHEN COMPARED 
WITH THOSE FROM VISUAL 
EVALUATION 

Příčiny: Testovací proužek je nesprávně umístěný, testovací zóny vykazují 
neobvyklé zbarvení, při sériovém měření nejsou dodrženy správné inkubační 
doby. Je možné, že byl použit nesprávný testovací proužek, podobný testovacím 
proužkům Combur10Test. Elektromagnetické rušení od jiných zařízení (viz část 4). 
Nápravné opatření: Opakujte měření s novým testovacím proužkem, který je 
vhodný pro tento přístroj. Důkladně dodržujte pokyny a dbejte na správné vložení 
proužku (viz část 6.2). V případě potřeby opakujte kalibraci. Odstraňte případné 
externí zdroje rušení.

NO PRINTOUT Příčiny: V nabídce byla použit volba “Printer: Off“ nebo analyzátor pracuje v 
režimu “Fast Mode” (viz část 6.4) nebo se jedná o závadu tiskárny/softwaru, nebo 
v tiskárně došel papír. 
Nápravné opatření: Pokud v tiskárně došel papír, vložte nový papír. Zvolte 
funkci “Printer: On” pro opětovné spuštění tiskárny. Pomocí funkce “Print” 
vyžádejte zprávu pacienta. Pokud se tím problém neodstraní, aktivujte funkci 
“Linefeed”. Jestliže není žádná odezva, přístroj je vadný.

THE ANALYZER WILL NOT READ 
EVEN THOUGH THE SEQUENCE 
NUMBER IS DISPLAYED

Nápravné opatření: Pokud je připojena klávesnice AT/PC, stiskněte klávesu 
Escape nebo systém Urisys 1100 vypněte a znovu zapněte.
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9. Připojení k dalším zařízením
9.1 Sériové rozhraní 

V zadní části systému Urisys 1100 se nachází sériové rozhraní, přes které lze systém připojit k počítači nebo centrálnímu 
hostitelskému počítači. Nejedná se o rozhraní typu RS 232.

Společnost Roche Diagnostics na vyžádání dodá odpovídající standardní datový kabel (viz rovněž část 11). Připojený 
počítač musí splňovat požadavky normy EN 60950 na bezpečnost elektrických zařízení. 

Toto rozhraní lze použít pro jednosměrnou, obousměrnou nebo ASTM komunikaci volitelnou prostřednictvím nabídky. 

Když je rozhraní nastaveno na jednosměrnou komunikaci, data jsou odesílána jako soubor ASCII a lze je přijímat 
terminálovým programem. 

Zadané ID pacienta se zobrazí na displeji systému Urisys 1100 a rovněž se vytiskne a/nebo odešle do počítače/
hostitelského počítače společně s výsledky testu (viz část 6.6). Pokud byla vybraná obousměrná komunikace s počítačem/
hostitelským počítačem, potom se musí maximální délka použitého ID pacienta (10 nebo 13 znaků) předem naprogramovat 
prostřednictvím zprávy na displeji “INTERFACE: BIDIR.” a funkce “10/13”, aby bylo zajištěno odesílání správných dat. 

Další informace a technické specifikace pro provozování v obousměrném režimu nebo v režimu ASTM, např. pro 
připojení k hostitelskému počítači, vám poskytne společnost Roche Diagnostics. 

Specifikace rozhraní: 9600 baudů, 8 bitů, 1 stop bit, potlačená parita (pro jednosměrný a obousměrný režim). 
Volitelné přenosové rychlosti v režimu ASTM: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 a 38400.

Datový kabel: D-sub, 9-pin, male na straně přístroje, female na straně počítače. 

Propojení:
Urisys 1100 Hostitelský počítač (9 vývodů na počítači)
2 RxD  2
3 TxD  3
4 DTR  4
5 GND  5
6   6
7   7
8   8
9   9

UPOZORNĚNÍ: Pokud se použije datový kabel, který neodpovídá specifikaci společnosti Roche 
Diagnostics, může dojít ke ztrátě nebo znehodnocení dat.

9.2 Snímač čárového kódu, klávesnice AT/PC 

Ke každému pořadovému číslu vzorku zobrazenému na LCD displeji lze zadat ID pacienta nebo vzorku, ID obsluhy a 
příslušná hesla buď pomocí snímače čárového kódu (viz doporučený snímač) nebo klávesnice AT/PC, např. klávesnice 
Reflotron od společnosti Roche Diagnostics (pro informace o způsobu objednávání viz část 11). Napájení se přivádí 
rozhraním snímače čárového kódu. 

Specifikace rozhraní: Zásuvka 5-pin DIN, female 

Vývody pinů: 1 hodiny
 2 data
 3 n/c
 4 GND
 5 + 5 V
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Snímač čárového kódu
Snímače čárového kódu vhodné k použití se systémem Urisys 1100, verze softwaru 5.0 a vyšší, musí splňovat následující 
specifikace: 
• Vysokofrekvenční rušení třídy B podle normy EN 61326-1 
• Požadavky na odolnost systému proti elektromagnetickému rušení pro průmyslová prostředí podle normy EN 61326-1

Doporučený snímač čárového kódu umožňuje čtení běžně používaných kódů, např. Codabar, Code 39, Code 128 a 
Interleaved 2 of 5.
Pokud je potřeba připojit snímač čárového kódu a externí klávesnici, budete potřebovat datový kabel CAB 322 IBM AT/XT 
DIN.

Pokud máte otázky ohledně provozování systému Urisys 1100 se snímači čárového kódu, kontaktujte zástupce místní 
servisní organizace Roche Diagnostics.

10. Technické informace a poznámky 
10.1 Technické údaje 

Rozměry: Šířka: přibližně 150 mm 
 Hloubka: přibližně 290 mm 
 Výška: přibližně  95 mm 

Hmotnost: < 0,8 kg 

Napájení: Externí síťový adaptér
 Vstup: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 800 mA 
 Výstup: 7,5 V DC, 3000 mA 
 Polarita: –  + 

Spotřeba: Provoz: max. 15 W
 Pohotovostní režim: 1,3 W

Hladina hluku: 50 dB

Popis systému: Typ: Reflexní fotometr 
 Zdroj světla: 6 LED diod (diody emitující světlo) 
 Vlnové délky: 565 nm (zelená) 3x 
  610 nm (oranžová) 3x 
 Měřicí hlava: 1 hlava se 6 LED diodami 
 Cyklus měření Normální režim: přibližně 70 s 
  Rychlý režim: přibližně 30 s
 Inkubační doba: 55-65 s 
 Tiskárna: tepelná tiskárna 
 Displej: displej z tekutých krystalů, 2 řádky po 24 znacích
 Paměť: 100 vzorků 
 Datum, čas: vestavěné hodiny 

Provozní podmínky: Provoz Skladování 
Teplota: +15 °C až + 32 °C – 20 °C až + 70 °C 
Relativní vlhkost: 20 % až 80 % 20 % až 85 % 

Optimální provozní podmínky: Teplota: + 20 °C až + 26 °C
 Relativní vlhkost: 30 % až 60 % 
Rozhraní: 
Počítač/hostitelský počítač:  sériové, zásuvka D-sub, 9-pin, female, jednosměrné, obousměrné nebo protokol ASTM 

(volitelné) 
Klávesnice AT/PC: Snímač čárového kódu 
 Zásuvka 5-pin DIN, female 
Certifikační značky: UL, cUL
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10.2 Bezpečnostní upozornění 

Tento analyzátor byl navržen a vyroben tak, aby splňoval následující mezinárodní předpisy “Safety requirements for 
electrical equipment for measurement, control and laboratory use”(„Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro 
měření, regulaci a laboratorní použití“) a opustil výrobní závod v bezpečném stavu. Pro udržení přístroje v bezvadném a 
bezpečném stavu musí uživatel dodržovat veškeré pokyny a varování uvedené v tomto návodu k obsluze. 

Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/79/ES o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro. 

   Vydaly laboratoře Underwriters Laboratories, Inc. (UL) pro Kanadu a USA. 

Přístroj může být používán pouze s předepsanou napájecí jednotkou (ochrana třídy II). 

Přístroj je zařazen do kategorie II pro přepětí a stupeň 2 pro znečištění podle normy IEC 664. 

Otevírací kryty nebo odstranitelné části přístroje, kromě těch, které lze otevírat manuálně bez použití nástrojů, mohou 
obsahovat komponenty pod napětím. Konektory mohou též být pod napětím. Nikdy se nepokoušejte provádět údržbu nebo 
opravu přístroje pod napětím. 

Pokud máte podezření, že obsluha přístroje již není nadále bezpečná, přístroj vypněte a podnikněte takové kroky, aby 
přístroj nemohl nikdo používat. Dbejte na to, aby analyzátor Urisys 1100 používal pouze vyškolený personál. 

Osobní počítač, ke kterému se analyzátor připojuje, musí splňovat požadavky norem EN 60950, UL 60 950/CSA C22.2 č. 
60950 pro zařízení na zpracování dat. 

Pokud se bude přístroj vyřazovat z provozu a likvidovat, likvidace musí probíhat v souladu s příslušnými zákonnými předpisy 
a v součinnosti s místními úřady, pokud je vyžadováno.
Mějte na zřeteli, že přístroj může být potenciálně infekční. Přístroj se musí před likvidací dekontaminovat, např. očištěním 
vnější konstrukce a podavače testovacích proužků 70% alkoholem.

POZOR: Veškeré údaje a informace uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době, kdy jde 
dokument do tisku. Všechny důležité změny budou uvedeny v dalším vydání. V případě nesrovnalostí mezi 
tímto návodem k obsluze a příbalovými letáky mají přednost informace uvedené v příbalových letácích. 

10.3 Záruka

Budou uplatněna zákonná garanční ustanovení o právech prodeje spotřebního zboží v zemi zakoupení.



28 Urisys 1100 - Návod k obsluze V7.0

11. Kontaktní informace
Ohledně dotazů týkajících se analyzátoru Urisys 1100, na které nedostanete odpověď v tomto návodu k obsluze, se obraťte 
na místního zástupce společnosti Roche.

Postup získání kontaktních údajů na společnost Roche
1. Navštivte naše webové stránky na www.roche.com.
2. V pravé horní části stránky vyberte Roche Worldwide.
3. Vyberte svou zemi, kde naleznete odpovídající kontaktní informace o místním zastoupení.

12. Informace o způsobu objednávání 
Analyzátor, spotřební materiál a příslušenství jsou uvedeny níže: 

Katalogové číslo 
(REF) 

03617548001 Obsah:
  Analyzátor Urisys 1100, Externí síťový adaptér, programový čip, podavač testovacích proužků typu C,  

papír do tiskárny, návod k obsluze, stručná referenční příručka, napájecí kabel. 
03666735001 Podavač testovacích proužků pro testovací proužky Combur10Test UX 
11544373xxx Combur10Test UX (100 testovacích proužků)
11379208119 Chemstrip 10 A 
11379194263 Control-Test M (50 kalibračních proužků)
06431321001 Papír pro tepelný tisk (20 roliček) 
11906186001 Spojovací kabel rozhraní 
11248685001 Klávesnice Reflotron pro zadávání ID pacientů (německá) 
11248723001 Klávesnice Reflotron pro zadávání ID pacientů (anglická) 
11248707001 Klávesnice Reflotron pro zadávání ID pacientů (francouzská) 
11248715001 Klávesnice Reflotron pro zadávání ID pacientů (italská) 
11248995001 Klávesnice Reflotron pro zadávání ID pacientů (španělská) 
11428667001 Klávesnice Reflotron pro zadávání ID pacientů (švédská) 
11428675001 Klávesnice Reflotron pro zadávání ID pacientů (norská) 

K dispozici jsou následující náhradní díly: 

11907131001 Náhradní referenční zóny (5 ks) 
 Programový čip
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13. Abecední rejstřík 
 Část Část

A  
Akustický signál (pípnutí) 6.2 
Automatická kontrola 3.3 

C  
Chybová hlášení 8. 
Citlivost, úprava 3.3, 3.5 
Čas, nastavení 3.3 
Čištění 7. 

I  
Identifikace pacienta 6.6 
Identifikace vzorků  6.6 
Instalace 4. 

J  
Jednotky, nastavení 3.3, 3.4, 3.5 
Jednotlivé součásti a funkce 2.2 

K  
Kalibrace 4., 4.1, 5. 
Kalibrační proužek Control-Test M 3.3, 5., 11. 
Klávesnice 6.6, 9.2 
Konfigurace kabelu 9.1 

M  
Mezní hodnoty, změna 3.5
Mezní hodnoty  3.3, 3.4, 3.5
Měření testovacího proužku 6.

N  
Napájecí napětí 10.1 
Napájení  4.,10.1 
Nastavení data 3.3 

O  
Odstraňování problémů 8. 
Odstupňování koncentrace v tištěném výsledku 3.4 
Otvor pro vložení proužku 7.1 
Ovládací součásti 2.2 

P  
Paměť 3.3 
Papír do tiskárny, vložení 4. 
Papír do tiskárny 11. 
Parametry ve zprávě pacienta, nastavení 3.3 
Podavač testovacích proužků 2.2, 3.3, 4., 4.1, 11. 
Pohotovostní režim 3.1 
Postupový diagram, software (struktura nabídky) 3.2 
Posuv papíru 3.3, 4. 
Počítačové rozhraní 3.3, 6.7, 9.1 
Pořadové číslo 6.1 
Pořadí parametrů v tištěné zprávě, nastavení 3.3 
Princip měření 2.1 
Provedení měření 6.2, 6.4 

Pípnutí (akustický signál) 6.2 
Přenos dat  3.3, 6.7, 9.1 

R  
Referenční zóna 4., 4.1, 7.1, 11.
Resetování pořadového čísla 3.3, 6.1 
Rozhraní, konfigurace 3.3, 6.7, 9. 
Rozhraní, spojovací kabel 9.1, 11. 

S  
Snímač čárového kódu 9.2 
Software 3.2, 3.3 
Specifikace rozhraní 9.1 
Spotřební materiál a příslušenství, objednávání 11.
Struktura nabídky 3.2, 3.3 

T  
Technické údaje 10.1 
Testovací proužky 1, 3.3, 4., 4.1, 11. 
Tisk s kopií 3.3 
Tisk výsledků kalibrace 5. 
Tisk výsledků z paměti 3.3 
Tiskárna, nastavení 3.3 

U  
Umístění, správné umístění přístroje 4. 
Umístění testovacího proužku 6.2 
Uspořádání zprávy s výsledky 3.3 

V  
Vymazání dat 3.3, 6.6 
Vymazání výsledků 3.3 
Výběr jazyka 3.3 
Výsledky, ukládání 3.3 
Výsledky, vyhledávání 3.3 
Výsledky, vymazání 3.3 

Z  
Zadání ID pacienta 6.6 
Zprávy zobrazované na displeji  3.2, 8. 
Základní nastavení 3.3 
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