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Denne håndboken er utgitt av Accriva Diagnostics, Inc. (Accriva) for bruk sammen med
Hemochron Response V2.00 eller nyere. Spørsmål eller kommentarer vedrørende innholdet
i denne håndboken kan rettes til adressen på baksiden av denne håndboken eller til
representanten fra Accriva.
Hemochron® og RxDx® er registrerte varemerker tilhørende Accriva.
Celite® er registrert varemerke for Celite Corporation.
©2015. Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet for Accriva, og må ikke kopieres
eller reproduseres på noen måte uten samtykke på forhånd. Accriva forbeholder seg retten
til å gjøre tekniske forbedringer på dette utstyret og dokumentasjonen uten forvarsel som en
del av det kontinuerlige produktutviklingsprogrammet.
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TILSIKTET BRUK
Hemochron® Response er tiltenkt profesjonell bruk for hemostasehåndtering i en rekke
kliniske situasjoner for kvantitativ bestemmelse av et utvalg testanalyser av koagulering,
inkludert de følgende undersøkelsene av Hemochron koagulasjon av helblod: Aktivert
koaguleringstid (ACT = Activated Clotting Time), Protamin doseanalyse (PDA), Heparin
responstid (HRT) og Protamin responstid (PRT).
Kun for in vitro diagnostisk bruk. For profesjonell bruk.
SAMMENDRAG OG FORKLARING
ACT-testen er den valgte metoden for overvåking av heparinbehandling. Administrasjon av
heparin for å opprettholde hemostase under hjertekirurgi og hjerteangioplastikk kan
medføre en betraktelig risiko for pasienten. Siden individuelle pasienter kan variere så mye
som tolv ganger i heparinfølsomhet, kan overdosering av heparin resultere i farlige
blødninger, og underdosering av heparin kan føre til trombose.
ACT utføres ved å tilsette en koaguleringsaktivator slik som Celite®, silika, kaolin eller
glasspartikler til en blodprøve, og deretter måle tiden til koageldannelse. Den bestemte
koaguleringsaktivatoren som brukes, påvirket tiden før koageldannelse. Celite (kiselgur) er
standard ACT-reagens som brukes for overvåking av høye nivåer av heparin på grunn av
sine utmerkede aktiveringsegenskaper. Men serinproteaseinhibitorer, slik som aprotinin
som kan administreres til noen pasienter for å redusere postoperativ blødning, kan forlenge
Celite-aktivert ACT. Når aprotinin er inkludert, skal et kaolinaktivert ACT-rør benyttes.
DRIFTSPRINSIPP
Den patenterte Hemochron koageldeteksjonsmodulen består av to testbrønner hvor to
standard engangsprøverør for koagulering kan settes inn. Prøverørene (leveres i et testsett
som kjøpes separat) inneholder reagenser for en særskilt test og en presisjonsmagnet.
Umiddelbart etter at prøven tilsettes prøverøret, trykkes START-knappen, prøverøret ristes
og det plasseres i testbrønnen av operatøren. Der roteres det automatisk ved en kontrollert
hastighet og inkuberes ved 37 °C ±1,0 °C.
Når det skapes en fibrinkoagel forårsaker det at magneten i prøverøret forskyves. To
magnetiske detektorer som er plassert i testbrønnen overvåker den nøyaktige plasseringen
av magneten. Når en bestemt forskyvning av magneten oppstår, vises den forløpte tiden fra
testens start til sluttpunktet for koagelen som koagulasjonstiden (i sekunder). Instrumentet
avgir også en pipelyd når koagel formes, noe som indikerer at testen er avsluttet.
Koagulasjonstiden vises på LCD-skjermen. Operatøren kan velge å skrive ut resultatet (hvis
automatisk utskrift av resultater ikke er spesifisert), eller ganske enkelt fortsette til neste
analyse.
Systemet (Figur 1) inneholder en patentert koageldeteksjonsmodul med dobbeltbrønn.
Brukergrensesnittet er via et tastatur og skjermpanel. Testresultatene vises på skjermpanelet
når testen er fullført, og de kan skrives ut.
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Figur 1. Hemochron Response Koagulasjonssystem for helblod
To RS232 serieporter og en Centronix parallellport inkluderes slik at resultatene og annen
informasjon fra datalagringsmodulen kan lastes ned til laboratoriets datamaskin eller skrives
ut andre steder. RS232 serieporter kan også brukes til å koble til en ekstern strekkodeleser
for import av Pasient-ID (PID) og/eller Operatør-ID (OID).
Definisjoner og begreper
Følgende akronymer og forkortelser brukes i denne håndboken, på instrumentskjermen og
utskrifter:
Aktivert koaguleringstid
ACT
Database
DB
Elektronisk systemverifikasjon
ESV
Hemochron Response Data Manager-programvare
HRDM
Kvalitetskontroll av væske
LQC
Operatør identifikasjonsnummer
OID
Personlig identifikasjonsnummer for operatør
PIN
Pasient identifikasjonsnummer
PID
Pleiekoordinator
POCC
Kvalitetskontroll
QC
Temperaturverifikasjonsrør
TVT
Oversikt over betjening
Viktig: Engangsprøverør klare for bruk i systemet kan kjøpes separat. Prøverør fra andre
produsenter kan brukes, men tester som kjøres vil ikke bli identifisert, og resultatene for
koaguleringstid kan bli signifikant ulike. Laboratoriet bør utføre verifisering av ytelse
hvis prøverør fra andre produsenter brukes.
Systemet roterer prøverøret ved en konstant hastighet mens innholdet kontinuerlig
overvåkes. En integrert testtypeleser tolker testnavnet og utløpsdatoen som er trykt på rørets
etikett.
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Etter at en koagel oppstår, piper instrumentet og koaguleringstiden vises på skjermpanelet.
Resultater lagres også i systemets database sammen med dato og klokkeslett for testen og
analysetypen. Hvis PID og OID angis vil også de lagres sammen med testresultatet.
Egenskaper
Systemet har en rekke funksjoner og praktiske egenskaper:
• Systemet er bærbart slik at det kan brukes ved seng
• En multitestmeny finnes på systemet
• Fersk helblod eller citrert helblod kan brukes med egnede prøverør
• Det kreves en prøvestørrelse på opptil 2 ml helblod
• Testnavn og utløpsdato avleses automatisk når prøverør med Accriva strekkoder
benyttes
• Vellykkede eller feilaktige resultater stemples automatisk med dato og klokkeslett
• Resultatene er tilgjengelig på minutter
• Resultater fra 600 pasienttester og 300 QC-tester kan lagres for hver brønn, med
alternativ angivelse av PID, OID og brukernotater
• Dose-responsberegninger utføres med RxDx® -modulen (hvis aktivert)
• 504 identifikasjonskoder for operatør kan lagres med OID/PID og tillatelser
• Blokkering av operatør kan konfigureres med OID, gyldig OID eller PIN ved å
benytte HRDM V3.0-programvaren eller høyere, eller tastaturet
• Blokkering av QC kan konfigureres på et eller to nivåer etter tidsintervall
• Lagrede resultater kan gjennomgås etter testtype, PID, OID eller dato
• Lagrede resultater kan lastes ned til en datamaskin
• Egenkontroller av systemet utføres automatisk
• Et ESV-rør er tilgjengelig for kontroll av testbrønnoperasjon og
detektorelektronikk
• Et termperaturverifikasjonsrør (TVT) kan brukes i tillegg for kontroll av
testbrønntemperatur
• Skjermen lyser opp ved dårlig lys
• Skjermen kan indikere gjenværende batteriprosent numerisk eller grafisk
• Brukeren varsles når batteriet er lavt
• Systemet inkluderer en innebygget skriver
• To eksterne serieporter og en Centronics parallellport medfølger
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VIKTIGE ETIKETTER OG SYMBOLER
Før Hemochron Response-systemet tas i bruk er det viktig at innholdet i denne
operatørhåndboken, etiketter på instrumentet eller emballasjen og instruksjoner som følger
med Hemochron Response-rør leses og forstås av operatøren. Dette materialet refererer til
tilleggssymboler som forklares nedenfor:

Håndteres med forsiktighet. Åpne og håndter beholderen med
forsiktighet.
Rørenes utløpsdato
Rørenes lottnummer
Øvre og nedre temperaturbegrensninger (for lagring eller bruk)
Se anvisninger for bruk
RS232 utgangsport for dataoverføring.
Enhetens serienummer
For in vitro diagnostisk bruk
Advarsel – Les medfølgende dokumentasjon eller
instruksjoner
Produksjonsdato
Produsent
Medisinsk utstyr per vedlegg 1A, element 8 i direktiv
2002/96/EF for kasserte elektroniske og elektriske produkter –
Kontakt teknisk støtte
Katalognummer
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SPESIFIKASJONER
Spesifikasjoner for Hemochron Response Koagulasjonssystem for helblod er oppgitt
nedenfor.
Dimensjoner og vekt
Dybde
Bredde
Høyde
Vekt
Transport/oppbevaring
Transport- og
oppbevaringstemperatur
Operasjon
Testbrønner
Timingsområde
Inkubasjonstemperatur
Oppvarmingstid
inkubasjon
Operasjonstid ved full
lading
Batterilevetid
Kapasitet (fulladet)
AC/DC-strømmodul
Inngangseffekt
Utgangseffekt

19 cm (7,5")
27 cm (10,5")
22 cm (8,7")
2,90 kg (6,4 pund)
-20 °C til 50 °C

2
22 sekunder til 1500 sekunder
37 °C ±1,0 °C
30 sekunder til 90 sekunder
16 timer (minimum)
500 oppladninger
49 testsykluser (ved 150 sek. per test)
17 testsykluser (> 500 sek. per test)
90–264 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maks.
1,2 A
+12 V likestrøm, maks. 3,5 A (42 Watt,
144 BTU/t)

Miljø
Romtemperatur

15 til 30 °C

Merk: Mer teknisk informasjon finnes i servicehåndboken for Hemochron Response
Koagulasjonssystem for helblod.
KOMME I GANG
Utpakking og inspeksjon
Før systemet pakkes ut, avgjør hvor det skal plasseres. Du trenger et horisontalt og flatt
område som er omtrent 30 cm (12") bredt, 30 cm (12") dypt og 30 cm (12") høyt.
For utpakking av instrumentet:
Pakk ut kartongen.
2.
Inspiser hver komponent og se etter skader ved utpakking. Hvis skade observeres,
kontakt avsenderen eller servicerepresentanten umiddelbart.
3.
Plasser instrumentet der hvor det skal stå.
4.
Fjern beskyttende emballasje.
1.
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5.

Undersøk emballasjen for å sikre at strømtilførsel, kabler og andre komponenter
er fjernet. Materialene som medfølger er oppført på påfølgende side.
Merk: Ikke kast emballasjen. Denne skal oppbevares for sending av instrumentet
til produsenten hvis reparasjoner er nødvendig.

Medfølgende materialer
Artikkel
Hemochron Response Koagulasjonsinstrument for helblod
AC/DC-strømmodul Accriva delenummer HR1283
Strømledning (se merknad nedenfor)
Seiko termisk papir
Operatørhåndbok
HRDM V3.0 programvare
RS232 datamaskin grensesnittkabel

Kvantitet
1
1
1
1 rull
1
1
1

Nødvendige materialer som ikke medfølger
Artikkel
Kvantitet
Elektronisk systemverifikasjonsrør
1
Hemochron prøverøranalyser
Etter behov
Hemochron kvalitetskontroll av væske
Etter behov
Temperaturverifikasjonsrør
Etter behov
Merk: Strømledning medfølger kun i de land som har 110 volts spenning.

Koble til eksterne komponenter
En PC-kompatibel laboratoriedatamaskin og en serie eller parallell ekstern skriver kan
brukes med systemet. Konnektorporter for disse enheten finnes på baksiden av instrumentet
(Figur 2).
Viktig: Strømledningen må kobles fra og strømtilførselen til datamaskinen og skriveren
må være av når tilkobling skjer.

Skriver papirdør
COM1 serieport
Parallell skriverport
COM 2 serieport
AC/DC strømmodul konnektor

Figur 2. Plassering av konnektorer
Koble til en skriver
Hvis en serieskriver benyttes, angi skriverens kommunikasjonsparametre til 9600 baud uten
paritet, 8 databiter og 1 stoppbit ved hjelp av en XON/XOFF-programvareprotokoll for 3
tråder. Ingen spesielle forberedelser er nødvendig ved tilkobling av en parallellskriver.
Kontakt Accriva teknisk støtte for mer informasjon.
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1.

2.

3.
4.

Skaff til veie en skriverkabel (medfølger ikke). Se side 45 for informasjon om
serieskriverkabel.
Koble den ene enden av skriverkabelen til porten markert PRINTER (for en
parallellskriver) eller
COM1 eller COM2 (for en serieskriver) (Figur 2).
Koble den andre enden av skriverkabelen til skriveren.
Angi bruk av en ekstern skriver (side 23).

Koble til en datamaskin
Systemet kan kobles til en datamaskin ved å bruke en standard NULL-modemkabel.
1.
Skaff til veie en RS232-kabel (medfølger). Se side 45 for kabelinformasjon.
2.
Koble den ene enden av kabelen til porten markert COM1 eller COM2 (Figur 2).
3.
Koble den andre enden av kabelen til en seriekommunikasjonsport som ikke er i
bruk på datamaskinen. Merk hvilken port (COM1 eller COM2) som brukes.
4.
Angi COM-portplassering som beskrevet på side 23.
Koble til en strekkodeleser
En strekkodeleser kan kobles til Hemochron Response for bruk når parametre som OID og
PID skal legges inn.
Merk: Se side 45 for informasjon om tilkobling av strekkodeleser og konfigurering av
kabelen.
1.
Koble kabelen til den porten som er valgt i Alternativer for utgangseffekt.
2.
Angi COM-portplassering som beskrevet på side 23.
Merk: Kun én COM-port om gangen kan angis for en strekkodeleser.
Lade batteriet
Systemets batteri må lades før systemet kan tas i bruk.
1.
Sett AC/DC-strømmodulen i en elektrisk kontakt.
Forsiktig: Sikre at kravene til inngangsspenning på AC/DC-strømmodulen
matcher spenningen som brukes i laboratoriet.
2.
Koble AC/DC-strømmodulledningen til strømkontakten (Figur 2).
3.
La batteriet lade i minst 16 timer.
Merk: AC/DC-strømmodulen kan alltid være tilkoblet.
FORHOLDSREGLER BATTERI
Ikke åpne analysatoren. Det monterte nikkel-kadmiumbatteriet kan ikke skiftes av brukeren.
Garantien og/eller vedlikeholdsavtalen brytes hvis analysatoren åpnes.
Hemochron Response-instrumentet er designet til å fungere sikkert sammen med den
medfølgende Accriva nikkel-kadmium batteripakken.
Kun autoriserte servicesentre er godkjent for skifting av batteripakken.
Batteripakken skal kun lades med den strømtilførselen som er gitt for bruk sammen med
Hemochron Response-instrumentet. Se avsnitt Lade batteriet for instruksjoner.
Batteripakken kan bli varm under opplading. Dette er normalt.
Se avsnittet Håndtering av batteri for instruksjoner om optimalisering av batteriets levetid.
Væske må ikke komme i kontakt med huden eller øynene hvis batteripakken lekker. Hvis
kontakt oppstår, må det berørte området vaskes med vann og lege kontaktes.
Hvis batteripakken lekker eller ikke fungerer som den skal, kontakt produsenten for service
av instrumentet.
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Hvis utrangering er nødvendig, følg lokale retningslinjer for avhending av
nikkelkadmiumbatterier.
Advarsel lavt batteri
Batteriet leverer strøm når systemet brukes uten AC/DC-strømmodulen. Systemet fungerer i
minst åtte timer med et fullt ladet batteri.
Gjenværende mengde oppladning vises enten som en numerisk prosent eller som en
linjeindikator (side 22) når batteriet brukes til å drive systemet. LADE BATTERI vises og
batterikapasiteten blinker når batterikapasiteten faller under 30 prosent av fulladet batteri.
Systemet kan fremdeles brukes til batterikapasiteten faller under 10 prosent.
BATTERI FOR SVAKT TIL Å KJØRE TESTER vises når batterikapasiteten faller under
10 prosent av fulladet batteri. SLÅS AV INNEN XX SEKUNDER vises og starter 30
sekunder før systemet slås av automatisk.
Legge papir i den interne skriveren
Skriverpapir må legges i hvis den interne skriveren skal brukes.
Viktig: Røde linjer på begge sider av papiret indikerer en tom rull. Så snart som den røde
linjen vises, må rullen skiftes ut med en ny rull for å unngå papirstopp.
1.
Åpne papirdøren og fjern den brukte rullen.
2.
Rull ut enden på en ny rull og klipp av hjørnene til en spiss ende.
3.
Hold papirrullen slik at den spisse enden peker oppover og fra deg, tre den inn i
papirsporet til den kommer ut på toppen av skriveren.
4.
Grip den spisse enden og trekk oppover.
5.
Sett den nye rullen i skriveren og lukk døren.
Forvarming
Testbrønnene kan forvarmes til 37 °C ±1,0 °C på kommando. Ved fullførelse avgis 3 korte
pipelyder.
Merk: Se analysepakningsvedlegget for krav til forvarming.
Automatisk avstengning
Når batteriet brukes, vil systemet slås av automatisk etter 15 minutters inaktivitet. Dette
intervallet på 15 minutter kan ikke endres. Når AC/DC-strømmodulen brukes, slås systemet
automatisk av etter et intervall inaktivitet definert av leder.
Merk: Standardinnstilling er 60 minutter.
Alle lagrede data beholdes etter en automatisk avstengning.
Testavslutning
En test avsluttes hvis koagel ikke oppdages innen 1500 sekunder etter at testen ble startet.
En FAULT >1500-feilmelding vil da vises og lagres i databasen. Denne indikerer at
testresultatet er utenfor det spesifiserte området.
Merk: Resultater som er større enn den spesifiserte tiden, er utenfor testens
sensitivitetsområde. De bør gjentas umiddelbart, og hvis det bekreftes skal de rapporteres
som større enn maksimumstiden.
En test avsluttes automatisk hvis et prøverør ikke settes i brønnen innen 60 sekunder, eller
hvis en stabil magnet ikke oppdages i brønnen innen 75 sekunder etter at START trykkes.
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Tastatur
Skriveroperasjoner
Operatør svartaster

Indikatorlamper for brønnstatus
Talltastatur / opsjonsvelger

Skjermpanel

START

Strømindikatorer

Menyalternativer

Bruken av hver tast oppsummeres nedenfor:
Tast
START 1, START 2,

Formål
Slå strøm PÅ eller AV. Start en test når blod
tilsettes et prøverør.

MENU 1,
MENU 2

Vis første (trykk en gang) eller andre (trykk to
ganger) side av hovedmenyen for henholdsvis
Brønn 1 eller Brønn 2. Vis følgende sider av andre
skjermbilder.

CANCEL (AVBRYT)

Avbryt en oppgave eller gå tilbake til forrige
alternativ.

PRINT (SKRIV)

Skriv ut resultater på en ekstern og/eller intern
skriver.

PAPER FEED
(PAPIRMATEKNAPPEN)

Mat skriverpapiret frem en linje.

BACKSPACE
(TILBAKESLAG)

Tilbakeslag – angre den forrige inntastingen (før Ja
eller Nei angis).

0 til 9

Skriv inn PID, OID, PIN (valgfritt), ESV
serienummer og QC-områder. Velg et
menyalternativ.

YES (JA) (ENTER)

Ja – lagre svaret på en ledetekst eller angitt ID/PIN.

NO (NEI)

Nei – avslå svaret på en ledetekst.

,
,

Venstre/høyre plassering av markør.
Side opp/ned.
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Skjermpanel
Operasjoner som kjøring av en test og forvarming av en brønn kan utføres samtidig på
begge brønnene. Men kommandoer, ledetekster og testresultater som vises på
skjermpanelet, gjelder bare for en enkelt brønn. Brønnen som kommandoer vises for, angis
av delelinjens plassering (linjen hvor tid og gjenværende batterikapasitet vises) (Figur 3).

Piler
Delelinje

Figur 3. Skjermpanel
Kommandoer og resultater for Brønn 1 vises på den øvre delen av skjermpanelet, mens
kommandoer og resultater for Brønn 2 vises på den nedre delen av skjermpanelet
(Figur 4).

Brønn 1
Kommandoer

Delelinje

Delelinje

Brønn 2
Kommandoer

Figur 4. Visning av kommandoer
Trykk på den behørige MENU-tasten for å vise en meny over kommandoer for den
korresponderende brønnen. Trykk på den behørige START-tasten for å starte en test i den
korresponderende brønnen. Under testing og andre operasjoner indikerer delelinjen hvilken
brønn resultater eller ledetekster vises for (Figur 5).

12

Brønn 1-test
Resultater og
ledetekster

Delelinje

Delelinje
Brønn 2-test
Resultater og
ledetekster

Figur 5. Visning av resultater
Pilene angir operasjonen som vil stoppes hvis CANCEL (AVBRYT)-tasten trykkes. Hvis
en operasjon avbrytes, vil pilene peke på den neste operasjonen som kan avbrytes. Pilene vil
ikke vises hvis en operasjon ikke kan avbrytes.
Merk: Når CANCEL (AVBRYT) trykkes, stoppes en test, relaterte menyer fjernes,
analysen angis som standard analyse, oppføringstypen angis til Pasient, OID eller PIN,
og alle blokkeringer tilbakestilles.
Operasjoner for hver brønn kan stoppes ved å sikre at pilene peker på skjermen for den
brønnen, og deretter trykke CANCEL (AVBRYT).
Merk: Hvis for eksempel ACT kjøres i Brønn 1, vises testens informasjon og resultater på
den øvre delen av skjermpanelet. Deretter hvis en annen test kjøres i Brønn 2 mens ACT
kjøres i Brønn 1, vil skjermen vise den andre testens informasjon og resultater på den
nedre delen av skjermpanelet, og piler indikerer at operasjon i Brønn 2 kan stoppes hvis
det trykkes på CANCEL (AVBRYT).
Merk: Trykk 1 eller 2 under drift for å rette pilene mot skjermen for den
korresponderende brønnen. Under visning av en meny, kan en MENU-tast trykkes for å
vise menyen for den korresponderende brønnen.
Når AC/DC-strømmodulen brukes, er skjermen fullt opplyst i tiden for belysning som er
spesifisert av operatøren. Når batteriet brukes dimmes skjermen etter ett minutt. Skjermen
gjenopprettes ved å trykke på en tast, eller ved fullføring av testen.
Når batteriet brukes, vises den gjenværende batterikapasiteten enten som en numerisk
prosent eller som en linjeindikator, som spesifisert under innstilling av Alternativer for
utgangseffekt.
LED-indikatorer
Indikator-LED lyser som beskrevet nedenfor:
LED
Strøm
Lade
Oppdag 1/2
Varmelement 1/2

Formål
Systemet slås PÅ.
AC/DC-strømmodulen er i bruk.
Prøverørmagneten er i detektorsonen i Brønn 1 / Brønn 2.
Varme tilføres Brønn 1 / Brønn 2.

Menyer
Merk: Noen kommandoer (slik som Prewarm Well (forvarming av brønn)) er spesifikk for
en enkelt brønn, og den korresponderende tasten (MENU 1 eller MENU 2) må brukes.
Andre kommandoer (slik som System AV) gjelder for hele systemet og hvilken som helst
tast kan brukes.
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Når en meny har mer enn en side med kommandoer, vises sidesymbolet på høyre side av
skjermen. Vis de påfølgende sidene ved å trykke på en MENU-tast. Det kan vekselvis
trykkes på 0-tasten for å vise neste side med kommandoer eller 9-tasten for å vise forrige
side med kommandoer.
Trykk på en MENU-tast én gang for å vise den første siden av hovedmenyen (Figur 6):

Figur 6. Første side av hovedmenyen
Velg en kommando ved å trykke på den korresponderende nummertasten mens
kommandoen vises. Hvis for eksempel en PID eller OID/PIN skal skrives inn ved hjelp av
ID-valgkommando, trykk 1.
Trykk på en MENU-tast to ganger for å vise den andre siden av hovedmenyen (Figur 7):

Figur 7. Andre side av hovedmenyen
Prøver
Testmenyen er på fire sider. Tilgang oppnås ved å velge ID-valgkommandoen på den første
siden i hovedmenyen, og deretter ved å velge 3 for å vise den første siden for Test-ID (Figur
8). Trykk 0 (eller en MENU-tast) for å vise påfølgende sider, trykk 9 (eller CANCEL
(AVBRYT)-tasten) for å vise de forrige sidene.
錯誤! 物件無法用編輯功
能變數代碼來建立。

Figur 8. Testlister
Merk: Testmenyen kan oppdateres når nye tester er tilgjengelig.
Reagenser
Reagenser oppbevares i engangs Hemochron-prøverør. Reagensene er klare for bruk.
Merk: Se pakningsvedlegget som følger med Hemochron prøverørene for instruksjoner
om lagring og håndtering.
Prøverør for Hemochron Response Koagulasjonssystem for helblod har en strekkodeetikett
med testnavnet og utløpsdato. Når disse rørene plasseres i testbrønnen, vil instrumentet lese
denne informasjonen automatisk, og valg av test fra testmenyen er unødvendig. Se Angi
testen som skal kjøres på side 26 for angivelse av en test.
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ANGI LEDERALTERNATIVER
Lederalternativer gjør at laboratoriets administrator kan konfigurere systemet slik at det
møter laboratoriets og operatørenes krav.
Merk: Lederalternativer er passordbeskyttet.
Tilgang til Lederalternativer
Ledermenyen består av flere sider. Tilgang til disse menyene krever en passkode.
Viktig: Lederpassordet er fabrikksinnstilt til 0 (for intet). Før lederpassordet endres til en
annen verdi enn null (0), kan hvem som helst gå inn i Ledermenyen ved å trykk YES (JA).
Når lederpassordet er angitt til en annen verdi enn null, kan ingen gå inn i ledermenyen
med mindre passordet er riktig skrevet inn.
Merk: Kontakt Accriva teknisk støtte for en midlertidig passkode.
For å vise ledermenyen:
1.
Vis den andre siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 4 for å vise ledeteksten Skriv inn passkode. Skriv inn passkoden.
3.
Trykk YES (JA) for å akseptere. Første siden av Ledermenyen vises.
4.
Trykk MENU en eller to ganger for å vise den andre eller tredje siden av
Ledermenyen.
Merk: De neste eller forrige sidene kan også vises ved å trykke 0 eller 9.
Angi klokkeslettet
Klokkeslettet når en test utføres, registreres automatisk sammen med testresultatet. Angi
tidsformatet før tiden stilles inn.
Merk: Bruk et 24- eller 12-timers format.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 1. Oppsettsmenyen for klokkeslett/dato vises.
3.
Trykk 1. Ledetekst for å angi tid vises med gjeldende klokkeslett.
4.
Skriv inn riktig klokkeslett ved hjelp av nummertastene.
5.
Trykk YES (JA) for å lagre den nye tiden.
Merk: Hvis CANCEL (AVBRYT) trykkes, avbrytes prosedyren uten å lagre den
nye tiden.
Angi datoen
Datoen når en test utføres, registreres automatisk sammen med testresultatet.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 1. Oppsettsmenyen for klokkeslett/dato vises.
3.
Trykk 2. Ledetekst for å angi dato vises med gjeldende dato.
4.
Skriv inn riktig dato ved hjelp av nummertastene.
Merk: Datoen kan skrives inn enten i MND-DAG-ÅR-formatet (USA) eller ÅRMND-DAG-formatet (ISO).
5.
Trykk YES (JA) for å lagre den nye datoen.
Merk: Hvis CANCEL (AVBRYT) trykkes, avbrytes prosedyren uten å lagre den
nye datoen.
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Angi tidsformatet
Klokkeslettet kan skrives inn og rapporteres i enten 24-timersformat eller 12-timersformat.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 1. Oppsettsmenyen for klokkeslett/dato vises.
3.
Trykk 3. Tidsformatene vises.
4.
Trykk 1 for å velge 12-timers klokkemodus. Trykk 2 for å velge 24-timers
klokkemodus.
5.
Trykk YES (JA) eller CANCEL (AVBRYT).
Merk: Pilen peker på alternativet som er valgt.
Angi format for rapportert dato
Datoen kan rapporteres enten i MND-DAG-ÅR-formatet (USA) eller ÅR-MND-DAGformatet (ISO).
Å endre datoformatet:
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 1. Oppsettsmenyen for klokkeslett/dato vises.
3.
Trykk 4. Datoformatene vises.
4.
Trykk 1 for å velge MND/DAG/ÅR-modus (USA). Trykk 2 for å velge ÅRMND-DAG-modus (ISO).
5.
Trykk YES (JA) eller CANCEL (AVBRYT).
Merk: Pilen peker på alternativet som er valgt.
Visning av klokken
Tiden kan vises på skjermpanelets delelinje.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 5 for å vise klokkelinjen. ON (PÅ) vises etter klokkelinjen.
Merk: Klokkevisning fungerer som en vekselbryter. Hvis klokken allerede er
spesifisert (vist som PÅ), kan den avbrytes ved å trykke 5 en gang til for å vise AV.
Angi auto avstengningstid
Når AC/DC-strømmodulen brukes, kan maksimaltiden spesifiseres for hvor lenge
instrumentet kan være inaktivt før det automatisk slås av. Forhåndsinnstilling er angitt til
60 minutter.
Merk: Når instrumentet brukes med batteriet vil det slås av automatisk etter
15 minutter, uavhengig av spesifisert Auto avstengningstid.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 6 for å vise ledeteksten for å angi Auto avstengningstid.
3.
Skriv inn tiden (1 til 999 minutter) hvor instrumentet kan være inaktivt før det
slås av automatisk. Eller skriv inn 0 for å deaktivere denne funksjonen.
4.
Trykk YES (JA) for å lagre det nye tidsintervallet og vise den første siden av
Ledermenyen.
Angi Standard analyse
Instrumentet vil automatisk identifisere en test som standard analyse hvis ikke noe annet er
spesifisert for testen, gjennom strekkoden på prøverøret eller av operatøren. Hvis en
uleselig strekkode identifiseres, vil testen merkes som «Unknown» (ukjent).
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 7. Den første siden av analyselisten vises.
3.
Velg ønsket test. Om nødvendig kan du trykke 9 eller 0 for å vise den andre siden
av analyselisten.
4.
Trykk YES (JA) for å lagre den nye standardanalysen.
5.
Standard analyse vises på skjermpanelet for hver brønn til en annen test velges.
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Kreve inntasting av PID
Inntasting av PID kan kreves før en test kan kjøres.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 2 for å vise oppsettsmenyen for PID:

3.

Trykk 1 hvis PID-inntasting er påkrevd. Y (JA) vises etter Required (påkrevd).
Merk: Trykk på nummertasten igjen for å velge det andre alternativet. Hvis
inntasting av PID er spesifisert som påkrevd, bil meldingen PID påkrevd vises på
instrumentets skjermpanel.

Angi påkrevd antall sifre i PID.
Påkrevd antall sifre som må skrives inn for en PID kan spesifiseres.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 2 for å vise oppsettsmenyen for PID.
3.
Trykk 2 for å vise Enter PID Digits-ledeteksten (angi PID-siffer). Skriv inn antall
siffer.
Merk: 0 eller 3 til 9 kan skrives inn. Hvis 0 skrives inn, kan hvilket som helst siffer
opptil 9 skrives inn for PID.
Angi tidsrommet for når en PID kan brukes på nytt
Etter at en PID er skrevet inn kan den vises som en standard inntasting for et spesifisert
antall timer.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 2 for å vise oppsettsmenyen for PID.
3.
Trykk 3 for å vise Enter Reuse Hrs-ledeteksten (angi timer for gjenbruk). Skriv
inn antall timer.
Merk: 0 til 240 kan skrives inn. Hvis 0 skrives inn, vil ikke den inntastede PID
brukes på nytt.
Kreve inntasting av OID eller PIN
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 3 for å vise oppsettsmenyen for OID:

Trykk 1 for å vise OID Requirements-menyen (krav til OID):

3.

4.

•
•
•
•

Angi om og hvordan OID-inntasting er påkrevd (kun én kan spesifiseres):
Trykk 1 hvis inntasting av OID eller PIN ikke behøves.
Trykk 2 hvis inntasting av OID (hvilken som helst OID) er påkrevd.
Trykk 3 hvis inntasting av en gyldig OID er påkrevd.
Trykk 4 hvis PID-inntasting er påkrevd.
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Merk: Hvis inntasting av OID eller PIN er spesifisert som påkrevd, vises en
påminnelsesmelding på instrumentets skjermpanel. Kun OID skrives ut sammen
med resultatene eller lagres i databasen.
Merk: En gyldig OID er en av dem som er skrevet inn på Edit User Codes-listen
(rediger brukerkoder) (side 18).
Angi tidsrommet for når en PID kan brukes på nytt
Etter at en OID er skrevet inn, kan den vises som en standard inntasting for et spesifisert
antall timer.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 3 for å vise oppsettsmenyen for OID.
3.
Trykk 5 for å vise Enter Reuse Hrs-ledeteksten (angi timer for gjenbruk). Skriv
inn antall timer.
Merk: 0 til 240 kan skrives inn. Hvis 0 skrives inn, vil ikke den inntastede OID
brukes på nytt.
Bruk på ny er ikke tillatt hvis en gyldig PIN er nødvendig.
Angi OID, PIN og testtillatelser for en operatør
Merk: Programvaren HRDM V 3.0 eller høyere kan brukes til å håndtere
operatørtabeller.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 3 for å vise oppsettsmenyen for OID.
3.
Trykk 2. Listen Rediger brukerkoder vises:

4.

5.

6.

Merk: Opptil 504 brukere kan spesifiseres.
Lokaliser brukeroppføring. Om nødvendig kan du trykke 0 eller 9 for å vise den
neste eller foregående siden.
Trykk på den korresponderende nummertasten for brukeren. OID, PIN og
testtillatelser for den brukeren vises i menyen Rediger blokkering:

Trykk 1 og angi PID (opptil 9 siffer). Trykk YES (JA) for å lagre OID og gå
tilbake til Edit Lockout-skjermen (rediger blokkering).
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7.

8.

Trykk 2 og angi PIN (opptil 9 siffer). Trykk YES (JA) for å lagre PIN og gå
tilbake til Edit Lockout-skjermen (rediger blokkering).
Merk: Dupliserte OID eller PIN-oppføringer vil ikke lagres.
Angi testtillatelser for brukeren:
• Trykk 3 for å tillate at brukeren kjører pasienttester. P vises.
• Trykk 4 for å tillate at brukeren kjører kontrolltester av væske. L vises.
• Trykk 5 for å tillate at brukeren kjører ESV-tester. E vises.
Merk: Trykk på nummertasten igjen for å velge det andre alternativet.

Søke etter en OID
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 3 for å vise oppsettsmenyen for OID.
3.
Trykk 3. En ledetekst vises for å skrive inn en OID.
4.
Skriv inn den ønskede OID og trykk YES (JA). Listen Rediger brukerkoder vises
på siden som inneholder oppføringen for den OIDen.
Slette alle operatøroppføringer
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 3 for å vise oppsettsmenyen for OID.
3.
Trykk 4. En ledetekst vises for bekreftelse.
4.
Trykk YES (JA). Alle OID og PIN slettes.
Forsiktig: Operatøroppføringer kan ikke gjenopprettes etter at de er slettet.
Angi QC-blokkeringer
1.
Vis den andre siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 6 for å vise den første siden av QC Lockout-menyen (QC-blokkering):

3.

4.

5.

6.

7.

For å angi om LQC skal kjøres i spesifiserte intervaller, trykk 1 til ønsket
alternativ vises:
• - betyr at LQC-testing ikke overvåkes av instrumentet.
• 1 betyr at et enkelt nivå LQC per brønn må testes i spesifiserte intervaller.
• 2 betyr at to nivåer LQC per brønn må testes i spesifiserte intervaller.
Trykk 2 og skriv inn frekvensen i timer (fra 0 til 1080 timer) for å angi frekvensen
for når LQC skal kjøres.
Merk: Skriv inn 0 for å spesifisere at LQC-testing ikke overvåkes av instrumentet.
En ikke-null oppføring ignoreres hvis både LQC og EQC-blokkering er satt til -.
For å angi om ESV skal kjøres i spesifiserte intervaller, trykk 3 til ønsket
alternativ vises:
• - betyr at ESV ikke overvåkes av instrumentet.
• 1 betyr at et nivå ESV per brønn må kjøres i spesifiserte intervaller.
• 2 betyr at to nivåer ESV per brønn må kjøres i spesifiserte intervaller.
Trykk 4 og skriv inn frekvensen i timer (fra 0 til 1080 timer) for å angi frekvensen
for når ESV skal kjøres.
Merk: Skriv inn 0 for å spesifisere at ESV ikke overvåkes av instrumentet.
Angi klokkeslettet og datoen for når instrumentet skal starte overvåking av LQC
og ESV-tester:
• Trykk 5 og skriv inn starttiden.
• Trykk 6 og skriv inn startdatoen.
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Angi 911-forsøk
Når QC er tidsutkoblet kan kun et spesifisert antall pasienttester utføres. Disse ekstra
testene er 911-forsøk
1.
Vis den andre siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 6 for å vise menyen for QC-blokkering. Trykk 7 for å vise 911 Attemptsledeteksten.
3.
Trykk 1 for å skrive inn antall tester (0 til 99) som er tillatt for Brønn 1.
4.
Trykk YES (JA) for å lagre verdien.
5.
Trykk 2 for å skrive inn antall tester (0 til 99) som er tillatt for Brønn 2.
6.
Trykk YES (JA) for å lagre verdien.
Merk: Antall 911-forsøk som brukes for pasienttesting vil trekkes fra den innstilte
verdien, og er kumulativ for både ESV og LQC. Når alle forsøkene er brukt tillater
ikke instrumentet at andre pasienttester kjøres med mindre påkrevd QC utføres
med akseptable resultater, eller leder endrer antall tillatte forsøk.
Merk: Hvis et 911-forsøk brukes til å skrive inn RxDx-modulen, vil ikke QCblokkeringer aktiveres før tilfellet er fullført.
Undertrykk resultater som vises under en QC-test
Visning av koaguleringstiden under en QC-test (på skjermen, utskrevet resultat og i
databasen) kan undertrykkes.
1.
Vis den andre siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 6 for å vise menyen for QC-blokkering. Trykk MENU eller 0 for å vise
den andre siden.
3.
Trykk 1 for å skjule resultatene. Y vises.
Merk: Trykk på nummertasten igjen for å velge det andre alternativet.
Merk: Et QC testresultat vises som Godkjent/Mislykket uten koaguleringstid hvis
Skjul QC er aktivert. Den faktiske testregistreringen med alle resultater lagres og
kan lastes ned eller sees ved å slå av QC Hide (skjul QC).
Definere et brukernotat
Opptil ni egendefinerte notater med opptil 16 tegn i lengde kan defineres. Opptil to av disse
notatene kan velges og legges av operatøren til en testregistrering når testen kjøres.
Merk: HRDM V. 3.0 eller høyere programvare kan brukes til å skrive inn notater på en
PC og overføre dem til instrumentet.
1.
Vis den andre siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 7. Som svar på ledeteksten skriver du inn nummeret på notatet (1 til 9) som
skal opprettes eller endres.
3.
User Note-skjermen (brukernotat) vises med markøren plassert på det første
tegnet i notatet, og utvalgsblokken plasseres i mellomrommet:
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Markør
Utvalgsblokk

Trykk 8 for å flytte utvalgsblokken til høyre ett tegn, trykk 7 for å flytte
utvalgsblokken til venstre ett tegn, trykk 9 for å flytte utvalgsblokken opp én
linje eller trykk 0 for å flytte den ned én linje.
5.
Trykk YES (JA) for å skrive inn det valgte tegnet når utvalgsblokken er på det
riktige tegnet. Flytt markøren til plasseringen av det neste tegnet.
6.
Gjenta trinnene 4 og 5 for hvert tegn som skal skrives inn i notatet.
Merk: Merknaden kan redigeres etter at tegn er skrevet inn. Trykk NO (NEI) for å
flytte markøren et mellomrom til høyre, trykk BACKSPACE (TILBAKESLAG) for
å flytte markøren et mellomrom til venstre. Trykk 2 for å overskrive et tegn med et
mellomrom når markøren er i ønsket posisjon, trykk 3 for å sette inn et mellomrom
før det valgte tegnet, eller trykk 4 for å slette tegnet i den valgte posisjonen. Trykk
1 for å slette notatet.
7.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å lagre notatet og gå ut av skjermen når notatet
er fullført.
Laste ned oppføringer
Pasient- og QC-oppføringer kan lastes ned fra systemet til en datamaskin. Programvaren
Hemochron Databehandling kan installeres på datamaskinen som oppføringen lastes ned til
for å oppnå rapporteringsfunksjonene.
1.
Koble COM1- eller COM2-porten på Hemochron Response til datamaskinen.
2.
Bruk den korresponderende menytasten (MENU 1 for COM1-porten, MENU 2
for COM2-porten) for å vise andre side av Ledermenyen.
3.
Trykk 4. COMMANDER HR vises.
4.
Se Hemochron Data Behandling (HRDM V. 3.0 eller høyere) for mer
informasjon.
4.

Endre språk
Språket kan spesifiseres. Valgene er engelsk, tysk, italiensk, spansk, fransk og portugisisk.
1.
Vis den andre siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 5 for å vise Select Languages-menyen (velg språk).
3.
Trykk på nummertasten som svarer til ønsket språk.
4.
Trykk YES (JA) eller CANCEL (AVBRYT) for å gå tilbake til forrige meny.
Spesifisere lederpassord
Lederpassordet kan endres.
1.
Vis den første siden av Ledermenyen.
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2.
3.
4.

5.

Trykk 4. Lederpassordets ledetekst vises med gjeldende passkode.
Skriv inn ny passkode.
Trykk YES (JA) for å lagre den nye passkoden og gå tilbake til den første siden
av Ledermenyen.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å gå tilbake til forrige meny uten å lagre.

Slette resultater
Resultater må slettes regelmessig for å unngå overskriving i databasen.
Forsiktig: Resultatene kan ikke hentes frem igjen etter at de har blitt slettet fra
databasen. Ikke slett resultatene før de er skrevet ut eller har blitt overført til
laboratoriets datamaskin.
1.
Vis den andre siden av Ledermenyen.
2.
Trykk 1 (for pasientoppføringer) eller 2 (for QC-oppføringer) for å slette
gjeldende oppføringer fra databasen.
3.
Trykk YES (JA) for å slette oppføringene eller NO (NEI) for å avbryte.
Angi baud-rate
Hastigheten for dataoverføring til en ekstern kilde via COM-portene kan spesifiseres.
1.
Kontroller at den eksterne kilden er riktig koblet til enten COM1 eller COM2porten på Hemochron Response.
2.
Bruk den korresponderende menytasten (MENU 1 for COM1-porten, MENU 2
for COM2-porten) for å vise andre side av Ledermenyen.
3.
Trykk 3 for å vise menyen for Baud-hastighet og velg den korresponderende
nummertasten.
4.
Trykk YES (JA) for å lagre og gå tilbake til Ledermenyen.
ANGI ALTERNATIVER FOR UTDATA
1.
Trykk MENU to ganger og deretter 1 for å vise Set Outputs (angi utganger)menyen :

2.

Velg egnet utmating.
Merk: Gå gjennom alle valgene for en gitt innstilling ved å trykke på
nummertasten.

Aktivere visning av gjenværende batterikapasitet
Mengden kapasitet som er igjen i batteriet vises enten som en numerisk prosent eller som en
linjeindikator.
1.
Trykk 1 i Set Outputs (angi utganger). YES (JA) vises etter batteriets %-linje:
1 – Batteri % – JA
2.

Trykk 1 en gang til for å vise en graf over gjenværende batterikapasitet. NO (NEI)
vises.
Merk: Visningen av batterikapasitet forsvinner når instrumentet kobles til en
elektrisk kontakt med AC/DC-strømmodulen.

Aktivere plotting av testdata
Bruk denne egenskapen til å indirekte observere magnetens bevegelse i løpet av en analyse.
Hvis plotting er aktivert vil to linjer som representerer magneten i prøverøret vises. Linjenes
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posisjon endres i samsvar med magnetens bevegelse til koagel dannes, når linjene krysser
hverandre.
1.
Trykk 2 i Set Outputs (angi utganger). YES (JA) vises etter testlinjen for plot:
2 – plott-test – JA

Angi enheten som er koblet til COM1 eller COM2
Hvis en ekstern datamaskin eller strekkodeleser kobles til systemet, må COM-porten hvor
enheten er koblet til, spesifiseres. Kun én COM-port kan angis i RDR av gangen.
1.
Trykk 3 i Set Outputs (angi utganger) for å angi COM1, eller trykk 4 for å angi
COM2. YES (JA) vises og betegner at en ekstern datamaskin der koblet til den
spesifiserte COM-porten:
3 – COM1-port – JA
2.

Trykk 3 eller 4 en gang til for å betegne at en strekkodeleser er koblet til den
spesifiserte COM-porten:
3 – COM1-port – RDR

3.

Trykk 3 eller 4 en tredje gang for å betegne at ingen enhet er koblet til den
spesifiserte COM-porten:
3 – COM1-port – NEI

Syklisk gjennomgang av alternativer for COM-port tilbakestiller baud-hastigheten til 9600.
Baud-hastigheten går tilbake til opprinnelig innstilling når enheten skrus AV eller PÅ.
Angi bruk av intern skriver
Den interne skriveren er designet for å skrive ut enkle testresultater. Den interne skriveren
kan ikke brukes til å skrive ut databasen. Den kan deaktiveres ved batteribruk for å spare
strøm.
1.
Trykk 5 for å velge en av de tre skrivermodusene:
1 –No (Nei) (Ingen intern utskrift)
2 –Yes (Ja) (Tillater utskrift av det siste testresultatet når PRINT (SKRIV)tasten trykkes)
3 –AUT (Skriver automatisk ut testresultatene når prøverøret fjernes)
Angi bruk av ekstern skriver
Hvis systemet er koblet til en ekstern parallellskriver, må dette valget aktiveres.
1.
Trykk 6 i Set Outputs (angi utganger) for å angi tilkobling til en ekstern skriver.
YES (JA) vises etter linjen for den eksterne skriveren:
6 – EKST utskrift – JA

Merk: En ekstern skriver må brukes for å skrive ut databaser.
Merk: Skriverens utmating følger IBM-layoutstandarden (PC-8).
Aktivere logging av data
Dataloggingsfunksjonen brukes for å sende rådata som er fremstilt i løpet av en analyse, til
en ekstern datamaskin eller skriver. Denne funksjonen er mest nyttig for feilsøking.
Merk: En ekstern skriver eller datamaskin må kobles til og aktiveres før
dataloggingsfunksjonen kan brukes. Data fra Brønn 1 sendes til COM1, og data fra
Brønn 2 sendes til COM2.
1.
Trykk 7 i Set Outputs (angi utganger) for å aktivere datalogging. YES (JA) vises
etter linjen for datalogging:
7 – logg data – JA
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ANGI PROGRAMALTERNATIVER
Programtillatelser gir muligheten for redigering av volumet på lydsignaler og kontrast,
lysstyrke og opplysning av skjermen. Innstillingene strekker seg fra 0 % (laveste nivå) til
100 % (høyeste nivå). Trykk 7 eller 8 for å øke eller senke nivået med fem prosent. Trykk 9
eller 0 for å øke eller senke nivået med én prosent. Hvis en tast trykkes og holdes inne i mer
enn ett sekund, repeteres den automatisk.
1.

Trykk MENU to ganger og deretter 2 for å vise menyen Programalternativer:

2.

Velg egnet kommando.

Justere lydvolum
Summervolumet kan justeres slik at det er lavere (mindre hørbart) eller høyere (mer
hørbart).
1.
Trykk 1 i Programalternativer. Innstillingen for lydvolum vises:

2.

Juster volumet og trykk YES (JA).

Angi skjermkontrast
Skjermkontrasten kan angis slik at tegnene er mørkere (mer kontrast) eller lysere (mindre
kontrast).
1.
Trykk 2 i Programalternativer. Innstillingen for skjermkontrast vises.
2.
Angi kontrasten og trykk YES (JA).
Angi lysstyrke skjerm
Skjermens lysstyrke kan angis slik at skjermbakgrunnen er mørkere eller lysere.
1.
Trykk 3 i Programalternativer. Innstillingen for lysstyrke vises:
2.
Angi lysstyrken og trykk YES (JA).
Merk: Standardinnstilling er 50 %.
Angi belysningstid
Belysningstiden angir lengden på tiden hvor skjermen er fullt opplyst når en test er fullført,
eller når en tast trykkes.
1.
Trykk 4 i Programalternativer. Varigheten av opplysning vises.
2.
Skriv inn lengden (fra 1 til 30 minutter) hvor skjermen skal være opplyst.
3.
Trykk YES (JA).
Merk: Standardinnstilling er 30 minutter. Belysningstid ved bruk av batteri er satt
til ett minutt, og kan ikke endres.
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EGENDEFINERE TRYKT OVERSKRIFT
Overskriften på hver utskrift kan egendefineres.
1.
Trykk MENU to ganger og deretter 3 for å vise skjermen Skriv ut overskrift.
Markøren plasseres på det første tegnet i overskriften, og utvalgsblokken
plasseres i mellomrommet:
Markør
Utvalgsblokk

2.

3.

4.

5.

Trykk 8 for å flytte utvalgsblokken til høyre ett tegn, trykk 7 for å flytte
utvalgsblokken til venstre ett tegn, trykk 9 for å flytte utvalgsblokken opp én
linje eller trykk 0 for å flytte den ned én linje.
Trykk YES (JA) for å skrive inn det valgte tegnet når utvalgsblokken er på det
riktige tegnet. Flytt markøren til plasseringen av det neste tegnet.
Gjenta trinnene 2 og 3 for hvert tegn som skal skrives inn i overskriften.
Merk: En overskrift kan redigeres etter at tegn er skrevet inn. Trykk NO (NEI) for
å flytte markøren et mellomrom til høyre, trykk BACKSPACE (TILBAKESLAG)
for å flytte markøren et mellomrom til venstre. Trykk 2 for å overskrive et tegn med
et mellomrom når markøren er i ønsket posisjon, trykk 3 for å sette inn et
mellomrom før det valgte tegnet, eller trykk 4 for å slette tegnet i den valgte
posisjonen. Trykk 1 for å slette overskriften.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å lagre notatet og gå ut av skjermen når
overskriften er fullført.

OPERASJON
Tester kan kjøres på systemet når som helst etter at batteriet er ladet. Det anbefales
imidlertid at riktig klokkeslett og dato angis, og at konfigurasjonspreferansene velges før
tester kjøres.
Merk: Se Angi alternativer for utdata, Angi programalternativer, Egendefinere trykt
overskrift og Angi lederalternativer for instruksjoner om å skrive inn riktig dato og
klokkeslett og konfigurere instrumentet.
Starte instrumentet
Trykk på en START-tast. Resultater for egendiagnose vises kort.
Merk: OK erstattes med FAIL (svikt) hvis en egendiagnose mislykkes. En alfanumerisk
kode kan også vises sammen med «FAIL». Systemet fungerer ikke under feilforhold
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(FAIL), unntatt PRINTER (SKRIVER), COM1, COM2 eller LPT1. Se Feilsøking hvis
egendiagnosen ikke godkjennes, eller hvis en feilmelding vises.
Etter at resultatene for egendiagnose er vist, signaliserer instrumentet at det er klart for bruk
ved å vise operatørinstruksjoner.
Forvarme en brønn
Noen tester krever forvarming før blodprøve introduseres.
Merk: Se de individuelle testenes pakningsvedlegg for forvarmingstid.
1.
Trykk MENU for å vise den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 3 for å vise menyen for forvarming av brønn.
3.
Trykk på den korresponderende nummertasten for lengden av forvarmingstiden.
4.
Sett i røret som skal forvarmes i brønnen. Gjenværende tid (i sekunder) til
forvarmingen er fullført vises.
5.
Når den er fullført, vil skjermen vise 0 og tre pip høres (hvis instrumentet er
konfigurert til pipelyder).
6.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å vise den første siden av hovedmenyen. Trykk
CANCEL (AVBRYT) to ganger til for å fjerne Prewarm 0 (forvarm 0)meldingen fra skjermen.
Skrive inn OID, PIN og PID
En numerisk PID og en OID eller PIN kan som et alternativ skrives inn for hver test. OID
og PID lagres og skrives ut med testresultatene.
Å skrive inn en OID eller PIN:
Merk: En OID eller PIN må skrives inn hvis spesifisert i Lederalternativer.
Brukeren blir bedt om nødvendige oppføringer når et rør settes i en brønn.
1.
Trykk MENU for å vise den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 1 for å vise menyen for ID-valg.
Merk: Hvis obligatorisk angivelse av PIN istedet for OID er spesifisert i
Lederalternativer, vil OID erstattes av PIN i menyen for ID-valg.
3.
Trykk 1. Markøren plasseres hvor det første tegnet i OID eller PIN skal skrives
inn.
4.
Skriv inn OID eller PIN (opptil 9 tegn). Den innskrevne PIN skjules av
sikkerhetsmessige årsaker.
Merk: Kun OID skrives ut sammen med testresultatene og lagres i databasen.
5.
Trykk JA. Menyen for ID-valg vises.
Å skrive inn en PID:
Merk: En PID med definert lengde etterspørres og må skrives inn hvis spesifisert i
Lederalternativer.
1.
Vis menyen for ID-valg.
2.
Trykk 2. En blinkende markør plasseres hvor det første tegnet i PID skal skrives
inn.
3.
Skriv inn PID. Ved behov kan BACKSPACE (TILBAKESLAG)-tasten trykkes
for å gjøre inntastingen på nytt.
4.
Trykk YES (JA). PID vises kort før menyen for ID-valg.
5.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å vise den første siden av hovedmenyen.
Angi testen som skal kjøres (ved behov)
Testen som skal kjøres må spesifiseres hvis prøverør uten strekkodeetikett brukes. Prøverør
(med unntak av P214) har en strekkodeetikett med testnavn og utløpsdato. Når disse rørene
brukes, vil instrumentet lese denne informasjonen automatisk, og valg av test er
unødvendig.
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Merk: Testen skal kun spesifiseres av operatøren hvis strekkodeetiketten ikke kan leses.
Hvis en strekkodeetikett eksisterer og kan leses, er valget av test automatisk og testens
navn kan ikke endres av operatøren. Hvis strekkodeetikett ikke eksisterer eller ikke kan
leses, kan operatøren angi testen. Uidentifiserte tester navngis av systemet som UKJENT.
Å angi testen:
Vis menyen for ID-valg. Trykk 3 for å vise den første siden av tester.
2.
Hvis testen er på den første siden, velges testen ved å trykke på den
korresponderende nummertasten. En pil vises etter nummeret på valgte test.
3.
Hvis testen ikke vises på første side, vis de påfølgende listene ved å trykke
MENU-tasten til testen vises. Deretter velges testen ved å trykke på den
korresponderende nummertasten.
4.
Trykk YES (JA) for å lagre testen.
1.

Å vise RxDx-menyen:
Merk: RxDx-modulen er en ekstra funksjon i Response-systemet. Be om
informasjon om hvordan RxDx-modulen kan aktiveres fra den lokale Hemochronrepresentanten eller kundeservice.
1.
Vis menyen for ID-valg.
2.
Trykk 4 for å vise RxDx-menyen. Se operatørhåndboken for Hemochron
Response RxDx analysemodul for videre instruksjoner.
Betegne en LQC
Viktig: En prøve betegnes som standard som en pasientprøve. Hvis en LQC kjøres, må
den identifiseres som sådan. Hvis det ikke velges en QC-tag for en LQC, vil resultatet
lagres i pasientdatabasen.
Merk: Se side 32 for detaljer om prosedyre.
Betegne en ESV
Merk: Se side 31 for detaljer om prosedyre.
Betegner en pasientprøve
Hvis en pasientprøve skal kjøres i stedet, må prøvetypen endres først.
1.
Trykk MENU en gang for å vise den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 2. Menyen for QC-valg vises.
3.
Trykk 5. En ledetekst bekrefter at en pasienttest kjøres: Pasienttest
4.
Kjør testen som beskrevet nedenfor.
Prøvetaking
Ta blodprøver i henhold til den siste versjonen av CLSI-dokumentet H21, «Collection,
Transport and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation
Assays and Molecular Hemostasis Assay» (Innsamling, transportering og behandling av
blodprøver for testing av plasmabaserte koagulasjonsanalyser og molekylær
hemostaseanalyse).
Viktig: Ta blodprøver med tanke på å forhindre forurensning av vevstromboplastin,
intravenøse (IV) løsninger eller renseløsninger med alkohol. Avvis prøver som ikke er
innsamlet på riktig måte, eller som inneholder synlig koagel eller rester.
Bruk en nål på 23 gauge eller større hvis en sprøyte brukes til blodprøven. Hvis en prøve
tas ut gjennom den samme kanylen, gjør dette sakte for å unngå hemolyse.
Se pakningsvedlegget for den individuelle testen for mer informasjon om prøvetaking og
oppbevaring.
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Starte testen
Se pakningsvedlegget for den individuelle testen for å bestemme prøvens volum og egnet
testprosedyre som skal brukes.
1.
Dispenser prøven i prøverøret og trykk samtidig på START-tasten. Et lydsignal
avgis ved start av testen og timingen av testen begynner.
2.
Bland innholdet i prøverøret.
Merk: En test avsluttes hvis et rør ikke oppdages innen 60 sekunder etter at START
ble trykket.
3.
Sett prøverøret i brønnen (Figur 9 under). Roter røret raskt med klokken en
omgang. Skjermen viser kort DETECTING MAGNET PLEASE WAIT (påviser
magnet vent litt).
Merk: Hvis utløpsdatoen på strekkodeetiketten på prøverøret er utløpt, vil testen
avbrytes. Etter at START er trykket, kan operatøren skrive inn PID, skrive inn
OID eller PIN, identifisere testen eller legge til brukernotater. Andre funksjoner er
ikke aktive før testen er fullført.
4.
Vent til meldingen forsvinner mens instrumentet kontrollerer at magneten
beveger seg fritt i røret. Det grønne detektorlyset tennes og den normale skjermen
vises etter kontrollen.

Figur 9. Sette prøverøret i brønnen
Skrive inn brukernotater
Merk: Se side 20 for definering av brukernotater.
1.
Trykk MENU en gang for å vise den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 5 for å vise skjermen for notater.

3.
4.

5.

Trykk NO (NEI) til ønsket notat vises. Trykk YES (JA) for å velge notatet.
Gjenta trinn 3 for å velge et ekstra notat.
Merk: Kun to notater kan velges.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å skrive notatene inn i testoppføringen og gå ut
av skjermen.
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Avbryte en test
En test kan avbrytes så snart timingen har startet.
1.
Trykk CANCEL (AVBRYT). Instrumentet viser Hit YES to Abort (Trykk JA
for å avbryte).
2.
Trykk YES (JA) for å stanse testen.
Merk: Testen kan også avbrytes ved å fjerne røret etter at testen har kjørt i 15
sekunder.
Visning av resultater
Når en test kjøres, vises testnavnet, temperatur, PID (hvis angitt) og forløpt tid etter at
testen er startet. Hvis plotting av test er aktivert i konfigurasjonen, vil en grafisk
representasjon av magnetbevegelse også vises på skjermen.
Når koageldannelse er oppdaget, piper instrumentet og testnavnet og koaguleringstiden
(i sekunder) vises. Resultatene vises til røret fjernes fra brønnen, eller til CANCEL
(AVBRYT) eller en START-tast trykkes.
Påkrevd inntasting av OID eller PIN
OID eller PIN må skrives inn før en test kjøres hvis spesifisert i Lederalternativer.
Instrumentet starter å kjøre testen, men resultatene vil ikke vises på skjermen eller lagres i
databasen med mindre OID eller PIN skrives inn som spesifisert.
En ledetekst vises på skjermen hvis det er nødvendig med inntasting av OID eller PIN.
For å skrive inn en OID eller PIN når påkrevd:
1.
Trykk START. Instrumentet starter timingen og en ledetekst for inntasting av en
OID eller PIN.
2.
Skriv inn OID eller PIN og trykk YES (JA). Testen fortsetter.
Merk: En informasjonsmelding vises og testen fullføres ikke før en OID eller PIN
skrives inn som påkrevd.
Påkrevd inntasting av PID
PID må skrives inn før en test kjøres hvis spesifisert i Lederalternativer (side 17).
Instrumentet starter å kjøre testen, men resultatene vil ikke vises på skjermen eller lagres i
databasen med mindre PID skrives inn som spesifisert.
En ledetekst vises på skjermen hvis det er nødvendig med inntasting av PID.
Å skrive inn en PID når påkrevd:
1.
Trykk START. Instrumentet starter timingen og forespør inntasting av en PID.
2.
Skriv inn PID og trykk YES (JA). Testen fortsetter.
Merk: En informasjonsmelding vises og testen fullføres ikke hvis den oppgitte PID
ikke inneholder riktig antall sifre (hvis spesifisert i Lederalternativer).
Utskrift av resultater
Testens dato og klokkeslett, PID, OID og koaguleringstid (i sekunder) kan automatisk
skrives ut når testen er fullført.
Merk: Resultatene kan også skrives ut på en ekstern skriver.
Resultatenes utskriftsmodus velges ved konfigurering av systemet (side 23).
Merk: En asterisk (*) etter testnavnet angir at testnavnet ble valgt av operatøren
istedenfor avlesning av strekkodeleseren. Et dollartegn ($) før testresultatet angir at
pasienttesten ble kjørt mens QC var påkrevd.
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Lese en strekkode på nytt
Hvis et rør med strekkode ble brukt, men strekkoden ikke ble vellykket avlest ved starten av
testen, vil systemet forsøke å lese av strekkoden på nytt ved slutten av testen.
Lagring av resultater
Testresultater for pasient- og kvalitetskontroll lagres automatisk når testen er fullført. OID,
PID eller QC-taggen og dato og klokkeslett hver gang testen ble kjørt lagres sammen med
resultat for hver test.
Avstengning av instrumentet
Trykk på en START-tast og hold den inne for å slå av systemet. Eller velg 7 - System Off
(system Av) på den første siden i hovedmenyen.
Når ekstern strøm benyttes, vil instrumentet automatisk slås av etter at det har vært inaktivt
i 60 minutter, eller etter den automatiske avstengningstiden angitt av leder.
Når batteriet brukes vil instrumentet slås av automatisk etter at det har vært inaktivt i 15
minutter.
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KVALITETSKONTROLL (QC)
Den amerikanske felleskommisjonen for helseforetak (TJC = The Joint Commission)
anbefaler at instrumenter for medisinsk bruk og laboratoriebruk skal opptas i et
kvalitetsikringsprogram med sikte på å opprettholde nøyaktig og pålitelig ytelse for utstyret.
Oppbevar fullstendige oppføringer av slike kvalitetskontroller.
Rutinemessig kvalitetskontrolltesting skal være en del av det totale
kvalitetsikringsprogrammet. Denne testingen skal inkludere:
• Teste systemytelse ved hjelp av elektronisk systemverifikasjon eller LQC.
• Teste prøverørreagenser i samsvar med pakningsvedlegget for hver analyse ved bruk
av to væskekontroller.
Selvsjekk
Hemochron Response-instrumentet utfører en «selvsjekk» hver gang det aktiveres og en test
utføres. Når en test settes i gang ved å trykke START, utføres systemkontrollene
automatisk. Disse inkluderer:
• Verifikasjon av tilstrekkelig batterikapasitet til å fullføre en test på 1500
sekunder.
• Verifikasjon av at et rør er satt i, og at testbrønnen fungerer som den skal. Hvis
noen av rotasjons- eller temperaturparametrene ikke er egnet, avsluttes testen og
en feilmelding vises.
• Testtype og utløpsdato avleses på rør med strekkode. Testtypen vises på
skjermen. Hvis utløpsdatoen er passert, avbrytes testen og en feilmelding vises.
Når en strekkode er avlest, kan ikke brukeren endre testtypen.
• Verifikasjon av at testbrønnen er oppvarmet til 37± 1,0 ºC. Hvis temperaturen
ikke er nådd eller er overskredet, vil en angjeldende feilmelding vises og testing
forbys.
• Verifikasjon av at de interne tidsurene fungerer riktig for hver test. Hvis
systemtidsuret og analysetidsuret ikke stemmer overens ved slutten av en test,
vises en feilmelding for sanntidsklokke og testresultatene blir ikke rapportert.
Operatørtilgang til QC-prosedyrer
Hvis ønsket, kan operasjon av instrumentet og kjøring av kvalitetskontrollprosedyrer
begrenses til operatører autorisert av leder (side 18). Hvis en uautorisert operatør forsøker å
kjøre en QC-prosedyre, vises meldingen «Unauthorized Operator» (uautorisert operatør).
Merk: Hvis Skjul QC er aktivert (side 20), vises et QC testresultat som
Godkjent/Mislykket uten koaguleringstid.
QC-intervaller
Hvis ønsket, kan maksimalt tillatt tid mellom kjøring av ESV og/eller LQC (QC-intervallet)
spesifiseres (side 19). Hvis det spesifiserte QC-intervallet overskrides, vil ikke instrumentet
kjøre flere tester til QC er utført og resultatene er akseptable.
QC bruk av ESV
Instrumentet skal testes på to nivåer én gang på hvert skift instrumentet er i bruk. Et ESVrør kan brukes for å gi en elektronisk verifikasjon av instrumentytelse på tre nivåer, eller
LQC-produkter kan benyttes.
Å bruke ESV-røret:
Trykk en START-tast for å starte testing av en brønn. Et lydsignal angir start av
testen. Trykk samtidig 100 sekunder-tasten på ESV-røret.
2.
Sett ESV-røret i testbrønnen.
3.
En ledetekst vises hvis det er nødvendig med inntasting av OID eller PIN. Skriv
inn din OID eller PIN og trykk YES (JA).
1.
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En ledetekst vises for å skrive inn serienummeret på ESV-røret. Serienummeret
for den siste ESV som var i bruk vises.
Merk: Hvis det er nødvendig, skrives ESV serienummeret (opptil 9 tegn) som er
finnes på baksiden av ESV-røret. Trykk BACKSPACE (TILBAKESLAG) for å
gjøre inntastingen på nytt.
5.
Når det riktige ESV serienummeret vises, trykk YES (JA).
6.
Resultatet lagres i databasen når testen er fullført og ESV-røret fjernes fra
brønnen. Sammenlign resultatet med antall sekunder som ble registrert i det første
trinnet.
7.
Gjenta ved å bruke tasten for 300 eller 500 sekunder for den første brønnen.
Deretter gjentas hele testen på den andre brønnen. Resultatene er akseptable hvis
de er innenfor 10 sekunder av de valgte tidene.
Merk: Kontakt teknisk støtte hvis resultatene er utenfor området. ESV kan tagges
manuelt hvis strekkodeetiketten ikke avleses.
QC Bruke væskekontroller
Instrumentet kan også testes til enhver tid med LQC-produkter.
Merk: Se pakningsvedlegget i Hemochron LQC for beskrivelse av prosedyren.
4.

Å kjøre LQC:
Trykk MENU for å vise den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 2 for å vise menyen for QC-valg.
Merk: Hvis den gjeldende operatøren ikke har tillatelse (se Lederalternativer) til å
kjøre LQC, vil en informasjonsmelding vises og operatøren kan ikke fortsette.
3.
Trykk 1 eller 2 korresponderende til om enten en normal eller abnormal kontroll
kjøres. QC-menyen for det valgte kontrollnivået vises.
4.
Trykk 1. Den gjeldende nedre grensen for kontrollområdet vises med markøren
plassert hvor det første tegnet for den nye nedre grensen skal skrives inn.
5.
Ved behov kan den nye nedre grensen skrives inn (opptil 4 tegn). Ved behov kan
BACKSPACE (TILBAKESLAG)-tasten trykkes for å gjøre inntastingen på
nytt.
6.
Trykk YES (JA). Ledeteksten Lower Stored (nedre lagret) vises kort med den
nye nedre grenseverdien.
7.
Trykk 2. Gjenta trinnene 5 og 6 for den øvre grensen.
8.
Trykk 3. Skriv inn kontrollens lottnummer.
9.
Trykk YES (JA) for å akseptere de nye oppføringene.
10.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å gå tilbake til de forrige menyene.
11.
Utfør testen.
1.

Obligatorisk QC-testing
Et tidsintervall kan spesifiseres fra 1 til 1080 timer før enten LQC og/eller ESV-tester skal
kjøres. Angi et tidsintervall på null deaktiverer denne funksjonen. Hvis et tidsintervall
spesifiseres for LQC og/eller ESV-testing vil instrumentet påminne operatøren om LQC
eller ESV-testingen.
Merk: Det nødvendige intervallet mellom QC-tester spesifiseres ved hjelp av menyen for
QC-blokkering. Se Setting Supervisor Options (Angi lederalternativer) for detaljer. Hvis
intervallene for LQC og ESV-testing sammenfaller er det kun nødvendig at LQC utføres.
Utføring av ESV vil ikke være nødvendig før neste intervall.
Når det spesifiserte tidsintervaller er utløpt, låses instrumentet og indikerer hvilke kontroller
som må kjøres.
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Merk: Instrumentet kan låses opp av en autorisert operatør for et spesifisert antall ekstra
tester hvis alternativet 911 Attempts (911-forsøk) er aktivert i QC Lockout-menyen (QCblokkering) (side 19).
Ekstra metode for verifisering av instrumenttemperatur
En kvalitetskontroll temperaturvurdering av Hemochron Response-instrumentet utføres
automatisk hver gang en test kjøres (se Selvsjekkavsnittet på side 31). Men på grunn av
formålet med QC-programmet, kan det være en fordel å utføre en ekstra QC-evaluering av
temperatur med Temperaturverifikasjonsrøret for å verifisere en jevn temperatur på 37 °C
±1,0 °C. Temperaturverifikasjonsrøret kan kjøpes separat.
911-forsøk
Instrumentet kan låses opp av en autorisert operatør for et spesifisert antall ekstra
pasienttester etter at maksimaltiden mellom kontroller er overskredet. Dette alternativet er
tilgjengelig hvis 911 Attempts (911-forsøk)-alternativet er aktivert (side 20).
Merk: Antallet 911-forsøk som kan brukes til å overstyre obligatorisk QC spesifiseres ved
innstilling av lederalternativer. Et dollartegn ($) inkluderes på utskriften av resultatet for
tester som ble kjørt med 911-forsøk-alternativet.
Å bruke 911-forsøk når QC er tidsutkoblet:
1.
Dispenser prøven i prøverøret og trykk samtidig på START-tasten. Et lydsignal
angir start av testen, og menyen for QC-valg vises.
Merk: Hvis OID eller PIN og/eller PID-alternativene er aktivert, vil andre menyer
vises for menyen for QC-valg.
2.
Velg en pasienttest. QC-overstyringen som gjenstår vises kort.
Merk: Meldingen indikerer antall 911-forsøk som er igjen for den spesifiserte
brønnen når testen er fullført. Koaguleringstiden vises på LCD-skjermen.
3.
Når alle 911-forsøkene er brukt, vil ikke instrumentet tillate pasienttester. For å gi
tilgang til instrumentet må en vellykket kvalitetskontroll kjøres, eller lederen må
øke antallet tillatte 911-forsøk.
FORHOLDSREGLER FOR DRIFT
IKKE åpne instrumentet, da det ikke er noen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
Garantien brytes.
IKKE fjern AC/DC-strømmodulen fra instrumentet ved å trekke i ledningen.
IKKE bruk rør med forbigått utløpsdato, eller som ikke har vært lagret på riktig måte.
Bruk KUN Hemochron-rør.
IKKE tving et rør inn i instrumentet. Hvis motstand oppstår når røret skal settes i, fjern det
og undersøk testbrønnen. Fjern hindringer før videre bruk av instrumentet (se Vedlikehold
på side 44).
IKKE bruk stor kraft når tastene på instrumentet trykkes.
IKKE utsett instrumentet for ekstreme temperaturer (over 50 °C).
IKKE mist instrumentet, og ikke bruk resultatene hvis instrumentet mistes under en test.
Bruk av en annen strømadapter enn den som leveres med instrumentet kan føre til redusert
sikkerhet eller skade på instrumentet.
Bruk av ekstrautstyr som er identifisert i denne håndboken, enten i nærheten av pasienten,
eller bruk som ikke er i samsvar med tilsvarende sikkerhetskrav for dette utstyret eller IEC
61010, kan føre til reduserte sikkerhetsnivåer for det resulterende systemet.
Forsiktig: Annen bruk av dette instrumentet enn det som er spesifisert i denne håndboken
kan føre til skade.
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Hemochron Response-instrumentet skal kun brukes av helsepersonell med opplæring og
sertifisering i bruken av systemet, og brukes i samsvar med gjeldende retningslinjer og
prosedyrer.
Alle sikkerhetsretningslinjer for biologisk avfall i forhold til håndtering og avhending av
menneskeblod skal strengt overholdes ved prøvetaking og håndtering av blodprøving og når
Hemochron Response Koagulasjonssystem for helblod er i bruk.
Brukte Hemochron prøverør skal betraktes som potensielt smittsomme. De skal håndteres i
samsvar med de individuelle institusjonenes retningslinjer i forhold til avhending av
potensielt smittsomt materiale.
Testresultater fra Hemochron Response skal alltid granskes med henblikk på en spesifikk
pasients tilstand eller antikoagulasjonsbehandling. Testresultater som ikke er i tråd med
pasientens kliniske status, skal gjentas eller supplementeres med ekstra diagnostiske tester.
BEGRENSNINGER
Testresultatene fra Hemochron Response Koagulasjonssystem for helblod påvirkes av
dårlig teknikk ved blodprøvetaking og prøvehåndtering. Testens nøyaktighet avhenger
sterkt av kvaliteten på blodprøven. Se pakningsvedlegget for hver analyse for spesifikke
begrensninger.
RESULTATHÅNDTERING
Oversikt
Opptil 600 testresultater fra pasienter og 300 kvalitetskontrollresultater per testbrønn lagres
i instrumentets database. I tillegg til testresultatene, lagres også dato og klokkeslett for hver
test, PID (hvis angitt) eller QC-tagg og OID (hvis angitt).
De lagrede resultatene kan grupperes etter type resultat (pasient- eller QC-resultat), PID
eller OID ved visning, gjennomgang og utskrift. Når testresultatene skrives ut, kan
resultatene fra den siste testen eller hele databasen med pasient- eller QC-resultater skrives
ut.
Forsiktig: Kontroller at konnektivitetsprogramvare fra en tredjepart som skal brukes, er
kompatibel med programvareversjonen av det Hemochron Response-instrumentet som er i
bruk. Overførte data vil gå tapt hvis konnektivitetsprogramvaren fra en tredjepart ikke er
kompatibel med versjoner av Hemochron Response-programvaren.
Skrive ut resultater
Resultater fra den siste testen eller hele databasen med pasient- eller QC-resultater skrives
ut.
Merk: En ekstern skriver eller datamaskin er nødvendig for utskrift av databasen. Selv
om den interne skriveren kan brukes for utskrift av resultater i databasen, er den kun
designet for utskrift av enkle testresultater.
Å skrive ut resultater:
1.
Trykk på PRINT (SKRIV)-tasten. En meny med skriverkommandoer vises.
2.
Trykk henholdsvis 1, 2 eller 3. De valgte resultatene skrives ut.
Merk: Datoen og klokkeslettet for når testen ble kjørt og OID (hvis spesifisert)
skrives også ut for hver test. PID (hvis angitt) skrives også ut for hver test ved
pasientresultater.
3.
Ved behov kan 4 trykkes for å avbryte utskriften av resultatene.
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Databasespørring
Kommandoene for databasesøk brukes til å:
• Bestemme antall pasient- eller QC-resultater som er lagret i databasen for hver
brønn
• Vise oppføringen av en spesifikk test har blitt kjørt
• Søke i databasen etter oppføringer som matcher valgte kriterier
Forsiktig: Resultater fra de eldste testene overskrives hvis en test kjøres og databasen for
en brønn er full. Derfor er det viktig å regelmessig kontrollere, skrive ut, arkivere og
slette innhold i databasen.
Å kontrollere databasen:
1.
Vis den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 4 for å vise Database-menyen. Trykk 2 (for totalt antall pasientoppføringer)
eller 4 (for totalt antall QC-oppføringer) for å vise antall oppføringer som er
lagret i databasen.
3.
Trykk på hvilken som helst tast for å vise Database-menyen igjen.
4.
Trykk 5 for å vise det totale antallet oppføringer som er i både pasient- og QCdatabasene for begge brønner. Denne informasjonen vises i ti sekunder før
Database-menyen vises på nytt.
Å vise en spesifikk oppføring:
Vis den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 4 for å vise Database-menyen. Trykk 1 (for en pasientoppføring) eller 3
(for en QC-oppføring) for å vise antall oppføringer i den valgte databasen.
3.
Skriv inn nummeret på den første oppføringen som skal vises og trykk YES (JA).
Det spesifiserte oppføringsnummeret vises.
4.
Trykk YES (JA) for å vise den spesifiserte oppføringen. Trykk 0 eller 9 for å vise
andre oppføringer i stigende eller fallende rekkefølge. Trykk 8 for å vise skjermen
for teststatus. Trykk CANCEL (AVBRYT) for å gå tilbake til de forrige
menyene.
1.

Å søke i en database:
1.
Vis den første siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 4 for å vise Database-menyen. Trykk 1 (for en pasientoppføring) eller 3
(for en QC-oppføring). Antallet oppføringer i den valgte databasen vises.
3.
Skriv inn nummeret på den første oppføringen som skal vises og trykk YES (JA).
Det spesifiserte oppføringsnummeret vises.
4.
Trykk 1 for å vise søkealternativer. Trykk på det korresponderende nummeret for
en søkekategori.
5.
Skriv inn passende svar på eventuelle ledetekster og trykk YES (JA).
6.
Den nyeste oppføringen som matcher vises. Trykk 0 eller 9 for å vise andre
oppføringer i stigende eller fallende rekkefølge. Trykk CANCEL (AVBRYT) for
å gå tilbake til de forrige menyene.
Merk: Ved å trykke på PRINT (SKRIV)-tasten skrives den spesifiserte
oppføringen ut. Bruk det amerikanske datoformatet for å søke etter dato.
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STANDARDINNSTILLINGER
Standardinnstillingene for Hemochron Response-systemet er vist nedenfor:
Parameter
Well1 Records
Well2 Records
Battery %
Plot Test
COM1 Port
COM2 Port
INT Print
EXT Print
Log Data
Enable FF
COM1
COM2
Print System
Beep Volume
Contrast
Brightness
Auto Shutdown
Flashlight
Languages
Default Assay
Time
Date
PID Required
OID
PID Digits
Clock
Active Users
Edit Lockout
RxDx Active
LQC Select
LQC Int.
ESV Select
ESV Int.
Start Date
Start Hours
911's Well1
911’s Well2
QC Hide
Reuse Hrs PID
Reuse Hrs OID
Print Heading
User Notes

Verdi
PAT = 0; QC = 0
PAT = 0; QC = 0
NO
NO
YES
NO
YES
NO
NO
NO
9600
9600
Prints system test results.
50%
50% (Adjusted for LCD display)
50%
60 min
30 min
ENGLISH
UNKNOWN
24 Hour
MM/DD/YYYY
NO
Not Required
0
ON
0
NO
NO
0
0
0
0
01/01/01
0
0
0
NO
0
0
-<ITC>All 9 Blank
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FEILSØKING
Fare- og feilmeldinger
Fare- og feilmeldingene som kan vises når systemet brukes, er oppført i den følgende
tabellen. Faren/meldingen, trolig årsak og korrigerende handling vises for hver melding.
Teknisk støtte kan kontaktes per telefon på (800) 579-2255 eller (858) 263-2502, per faks
på (858) 314-6700 eller per e-post til techsupport@accriva.com.
Fare/melding

Årsak

Korrigerende tiltak

BAD BATTERY
(DÅRLIG BATTERI)

Batteriet kan ikke
brukes.

Systemet kan kun brukes med den
medfølgende transformatoren.
Batteriet må skiftes. Kontakt
teknisk støtte for reparasjon.

CHARGE BATTERY
(LAD BATTERI)

Batteriet er tomt.

Lad batteriet i 16 timer, eller bruk
vekselstrøm midlertidig.

E2PROM FAULT
(E2PROM-SVIKT)

Systemet har oppdaget
en E2PROM
kontrollsumfeil.

Systemet kan ikke brukes og
krever fabrikkreparasjon og/eller
kalibrering. Kontakt teknisk støtte.

Wn LOW-TEMP/Wn
HI-TEMP (LAV/HØY
TEMPERATUR FOR
BRØNN N)

Brønntemperaturen kan
ikke oppnå 36,5 ºC, eller
overskrider 39,0 ºC.

Slå systemet AV og deretter PÅ
igjen for å fjerne feilen. Gjenta test
med et nytt reagensglass. Brønnen
er termalt fiksert for
varmeelementbeskyttelse. Viften
må være på når instrumentet
brukes med AC/DCstrømmodulen. Hvis meldingen
fremdeles vises, kontakt teknisk
støtte.

Wn MOTOR-SLOW/
Wn MOTOR-FAST
(MOTOR FOR BRØNN
N
LANGSOM/HURTIG)

En feil i brønnens motor
er oppdaget. Riktig
prøverotasjon kan ikke
opprettholdes

Kontakt teknisk støtte.

TUBE REMOVED
(RØR FJERNET)

Røret ble fjernet før
testen ble fullført og
magneten var stabil
tilstrekkelig lenge.

Testen avbrytes og et opptak av
den avbrutte testen lagres. Gjenta
test med nytt reagensglass.

MAGNET STUCK
ROTATE TUBE
(FASTSITTENDE
MAGNET – ROTER
RØR)

Magneten sitter fast mot Dunk lett eller roter røret i
midtstangen i prøverøret. brønnen. Meldingen avbrytes når
magneten er stabil og grønn
detektor-LED er PÅ.

UNSTABLE MAGNET
(USTABIL MAGNET)

MAGNET STUCKtilstanden har vedvart i
mer enn 70 sekunder.
Test avbrytes.
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Kjør testen på nytt.

Fare/melding

Årsak

Korrigerende tiltak

>1500

Analysetiden overskrider
maks 1500 sekunder,
eller brønnringen er
ødelagt og prøverøret
roterer ikke.

Hvis brønnen roterer røret, gjenta
testen med en ny røranalyse. En
registrering av testen lagres i
databasen.

UNKNOWN (UKJENT) Strekkoden kan ikke
identifiseres av
instrumentet.

Velg manuelt testen fra menyen
ID-VALG. Testresultatene vises
med en * etter analysebeviset for å
vise manuelt valg.
Databaseoppføringen markeres
med det operatøren velger.

ASSAY XXXXX
EXPIRED (ANALYSE
XXXXX UTGÅTT)

Strekkodeinformasjon
Gjenta testen med en ny røranalyse
som ikke har utgått utløpsdato.
har avslørt at
utløpsdatoen på analysen
er overskredet.

LQC TIMED OUT/
ESV TIMED OUT
(TIDSAVBRUDD
LQC/ESV)

Instrumentet har
overskredet QCintervallet som
spesifisert av
systemlederen.

ACCESS DENIED/
UN-AUTHORIZED
OPERATOR (INGEN
TILGANG /
UAUTORISERT
OPERATØR)

Bruker OID/PID matcher Kontakt institusjonens POCC eller
leder for riktig autorisasjon.
ikke med lederens
autorisasjonstabell, eller
brukeren er ikke
autorisert for den
indikerte testtypen.

Auto SHUT-OFF
(AUTOMATISK
AVSTENGNING)

Automatisk avstenging
av en test.

MEMORY FAULT
(MINNESVIKT)

Det er en feil i
Kontakt teknisk støtte.
datamaskinens minne.
Meldingen kan inkludere
«RxDx Case Lost»
(RxDx-tilfelle tapt).

CLOCK FAULT
(KLOKKESVIKT)

Systemets
sanntidsklokke (RTC =
real time clock) fungerer
ikke.
Forskjellen mellom
sanntidsklokken og
sentralprosessorklokken
etter fullført test er
utenfor angitt område.
De magnetiske
detektorene i testbrønnen
fungerer ikke.

RTC/CPU CLOCKS
(RTC/CPU-KLOKKE)

WELL FAILED
CALIBRATION
(BRØNN SVIKTET
KALIBRERING)
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En gyldig QC må utføres før
testing er tillatt.

Hvis START-knappen trykkes og
et prøverør ikke oppdages av
testbrønnen innen et minutt, må
testen gjentas med et nytt rør.

Kontakt teknisk støtte.

Kontakt teknisk støtte.

Systemet vil ikke bruke brønn med
svikt.
Kontakt teknisk støtte.

Fare/melding

Årsak

Korrigerende tiltak

WELL PCB VCC
(BRØNN PCB VCC)

Et elektronisk problem
har oppstått i brønnen.
Tester kan ikke kjøres i
noen av brønnene.
En brønnfeil som
forhindrer normal drift
av brønnen, har blitt
oppdaget. Tester kan
ikke kjøres i den
brønnen.
Systemet har oppdaget
en feil med en pasienteller QC-oppføring i
databasen.
Sentralprosessoren (CPU
= central processing unit)
har sviktet.

Kontakt teknisk støtte.

Wn FAULT CANNOT
RUN TESTS (SVIKT I
BRØNN N, KAN IKKE
KJØRE TESTER)

Wn DBASE ERR (FEIL
I DATABASE FOR
BRØNN N)
MICROPROCESSOR
FAILURE
(MIKROPROSESSORF
EIL)
SENSOR PULSE
(SENSORPULS)

Kontakt teknisk støtte.

Kontakt teknisk støtte.

Hvis sentralprosessoren svikter,
slås systemet automatisk av etter
1,5 sekunder. Kontakt teknisk
støtte.

Et elektronisk problem
Kontakt teknisk støtte.
har oppstått i brønnen.
Tester kan ikke kjøres i
noen av brønnene.
Advarsler for skriver og kommunikasjon
Advarselsmeldinger kan også vises under bruk av skriveren, eller ved overføring av data.
Advarselsmeldingen indikerer at operasjonen ikke kunne fullføres og at korrigerende tiltak
må gjennomføres. Instrumentdrift fortsettes hvis en skriver- eller COM-advarsel vises.
Advarselsmeldingene som kan oppstå er beskrevet nedenfor.
Advarselsmelding

Årsak

Korrigerende tiltak

INT-PRINTER
(int. skriver)

Det har enten oppstått en
papirstopp i den interne
skriveren, eller
skriverhodet sitter fast.

Legg i papir eller frigjør skriverhodet.
Tilbakestill INT PRINTER (intern
skriver) i menyen for utgang.

EXT-PRINTER
(ekst. skriver)

En feiltilstand har
oppstått i den eksterne
skriveren.

Se skriverens operatørhåndbok for
hjelp.
Tilbakestill EXT PRINTER (ekstern
skriver) i menyen for utgang.

COM1 eller COM2 Et tidsavbrudd oppstod
ved overføring av data i
COM1- eller COM2porten.
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Kontroller kabeltilkoblingene ved
porten. Hvis de er OK, må årsaken for
stans i dataoverføring ved porten
avdekkes.
Tilbakestill COM1 eller COM2 til YES
(JA) i Set Outputs (angi utganger)menyen.

SYSTEM TESTS (systemtester)
En serie systemtester er tilgjengelige for kontroll av riktig operasjon av forskjellige
systemkomponenter. Testene er oppført nedenfor:
Test
Keypad Test
LCD Test
LED Test
COM1 Test
COM2 Test
EXTP Test
INTP Test
Battery Check
Display Wand
Beeper
E2 PROM Check
Fault Test
Print System

Beskrivelse
Tester tastaturet for riktig inntasting av tegn.
Tester LCD-skjermen for manglende piksler.
Tester LED-lampene for belysning.
Tester god tilkobling til første eksterne kilde.
Tester god tilkobling til andre eksterne kilde.
Tester den eksterne skriveren.
Tester den interne skriveren.
Tester batterilading.
Tester strekkodeleseren for behørig drift.
Tester at summeren avgir en hørbart tone.
Tester systemets direkteminne.
Se etter systemfeil.
Skriver ut systemets testresultater.

Å vise systeminformasjon:
1.
Vis den andre siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 7 for å vise systeminformasjon.
Merk: Systemets programvare versjonsnumre vises. Det kan være behov for disse
ved feilsøking eller hjelp fra teknisk støtte.
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Å kjøre en systemtest:
1.
Vis den andre siden av hovedmenyen.
2.
Trykk 5 for å vise den første siden av menyen Systemtest. Trykk MENU eller 0
for å vise
den andre siden.
3.
Velg en test ved å trykke på den korresponderende nummertasten.
4.
Følg instruksjonene for hver test som beskrevet i følgende avsnitt.
Å teste tastatur:
1.
Velg den første systemtestmenyen.
2.
Trykk 1. En ledetekst for tastaturtest vises.
3.
Trykk på hver tast og verifiser at det riktige tegnet vises:
Tast
0 til 9

4.

Vist tegn
0 – 9 (samme tegn som
det som ble trykket)
BACKSPACE
H
YES
B
NO
G
START1
K
MENU1
I
START2
L
MENU2
J
PRINT
F
Merk: A-tegnet vises når hvilken som helst tast unntatt PAPER (PAPIR) FEED
(MATING) eller CANCEL (AVBRYT) trykkes.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å stoppe testen og gå tilbake til
systemtestmenyen.

Å teste LCD-er:
1.
Velg den første systemtestmenyen.
2.
Trykk 2. Hele LCD-skjermen blinker.
3.
Undersøk LCD-skjermen mens den blinker for å avgjøre om noen av pikslene
ikke aktiveres.
4.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å stoppe testen og gå tilbake til
systemtestmenyen.
Å teste LED-lamper:
1.
Velg den første systemtestmenyen.
2.
Trykk 3. LED for detektor og varmeelement blinker i intervaller på 1/2 sekund.
3.
Undersøk LED-lampene for å verifisere at hver enkelt tennes.
4.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å stoppe testen og gå tilbake til
systemtestmenyen.
Merk: Ikke alle LED-lampene tennes med samme lysstyrke. LED for strøm og
lading fungerer uavhengig av hverandre. Strømlampen er PÅ når enheten er tilført
strøm, mens ladelampen er PÅ kun når enheten er koblet til AC/DC-strømmodulen.
Å teste COM1- eller COM2-porten:
1.
Koble en datamaskin til den COM-porten som skal testes.
2.
Velg den første systemtestmenyen.
3.
Trykk 4 eller 5 avhengig av hvilken COM-port som skal testes.
4.
Kontroller at en bekreftelsesmelding vises på datamaskinen.
Merk: Dette krever at kommunikasjonsprogramvare kjører på datamaskinen.
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Å teste den eksterne skriveren:
1.
Kontroller at systemet er koblet til en ekstern skriver.
2.
Velg den første systemtestmenyen.
3.
Trykk 6. Ledetekst for ekstern skriver vises.
4.
Trykk på hvilken som helst tast og kontroller at det korresponderende tegnet
skrives ut på den eksterne skriveren.
5.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å stoppe testen og gå tilbake til
systemtestmenyen.
Å teste den interne skriveren:
1.
Velg den første systemtestmenyen.
2.
Trykk 7. Menyen for Intern skriver vises.
3.
Velg ønsket alternativ ved å bruke den numeriske tasten for å starte testen.
4.
Gransk utskriftene for å bestemme om de korresponderende tegnene er skrevet ut
og er leselige.
Å teste batteriet:
1.
Velg den andre systemtestmenyen.
2.
Trykk 1. Ledetekst for batteritest vises.
3.
Kontroller at Battery OK vises. Hvis batteritesten ikke er akseptabel, vises
Battery BAD (dårlig batteri). CHARGING (LADER) vises hvis instrumentet er
koblet til AC/DC-strømmodulen. DISCHARGING (tappes) vises hvis
instrumentet drives av batteriet.
4.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å stoppe testen og gå tilbake til
systemtestmenyen.
Å teste en tilkoblet strekkodeleser:
1.
Velg den andre systemtestmenyen.
2.
Trykk 2. En ledetekst for håndleser avlesning vises.
3.
Skann en strekkodeetikett. Kontroller at tegnene som kan leses med det blotte
øyet på etiketten, matcher med dem som vises.
4.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å stoppe testen og gå tilbake til
systemtestmenyen.
Å kjøre en lydtest:
1.
Velg den andre systemtestmenyen.
2.
Trykk 3. En ledetekst for lydtest vises.
3.
Trykk på en nummertast. Kontroller at systemet avgir lyd like mange ganger.
4.
Trykk CANCEL (AVBRYT) for å stoppe testen og gå tilbake til
systemtestmenyen.
Å teste E2 PROM:
1.
Velg den andre systemtestmenyen.
2.
Trykk 4. Testen utføres automatisk og resultatene vises.
3.
Trykk på hvilken som helst tast for å gå tilbake til forrige meny.
For å se liste over systemfeil:
1.
Velg den andre systemtestmenyen.
2.
Trykk 5. Listen over systemfeil vises.
3.
Hver komponent på listen etterfølges enten av OK hvis den fungerer riktig, eller
N/G hvis det er en feil.
Merk: Se avsnittet for Feilsøking for årsaker og korrigerende handlinger for
systemfeil.
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Å skrive ut systemets testresultater:
1.
Velg den andre systemtestmenyen.
2.
Trykk 6. Menyen for Utskriftssystem vises:

3.

Trykk på nummertasten som korresponderer til alternativet som skal skrives ut.
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VEDLIKEHOLD
Generell rengjøring
Det anbefales å rengjøre og dekontaminere før service eller overføring av utstyr.
Rengjør overflaten på instrumentet og LCD-skjermen med en klut fuktet med en løsning på
10 % husholdningsblekemiddel i vann. Tørk instrumentet med en klut fuktet med vann for å
fjerne rester av desinfiserende middel fra plastoverflatene.
Forsiktig: Ikke benytt en dynket eller gjennomvåt klut.
Rengjør testbrønnene med en bomullsdott dyppet i en løsning vann og 10 % alminnelig
klorin. Bruk en tørr bomullsdott for å sikre at det ikke er noe væske igjen på bunnen av
testbrønnene etter rengjøring.
Merk: Følg denne prosedyren før instrumentet sendes til et servicesenter.
Utskifting av viftefilter
For de Hemochron Response-instrumentene som er utstyrt med et filter som kan skiftes av
brukeren, er filteret montert på undersiden av instrumentet. Det holdes på plass av et
plastdeksel og en holdeplate med fjærklemme (se Figur 10).
For å opprettholde optimal systemytelse må undersiden av filterdekselet være uten
hindringer for å sikre fri luftstrøm inn og ut av instrumentet. Filteret skal kontrolleres
månedlig for oppsamling av støv eller skitt.
Filteret kan nås for rengjøring på følgende måte:
1.
Slå av systemet.
2.
Plasser instrumentet med forsiden ned slik at filteret eksponeres på bunnen.
3.
Fjern holdeplaten ved å klemme det ut av dekselet.
4.
Fjern filteret og vask med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Tørk filteret med
et papirhåndkle.
5.
Sett filteret tilbake på plass og klem holdeplaten på plass over filteret.
6.
Snu instrumentet igjen for bruk. Sørg for at luftstrømmen under instrumentet ikke
hindres.

Holdeplate

Figur 10. Rengjøre viftefilteret
Utrangering av instrument
Hvis utrangering er nødvendig, følg lokale retningslinjer for avhending av elektronisk utstyr
og Ni-Cd-batteripakker.
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SPESIFIKASJONER FOR PERIFERIUTSTYR
Spesifikasjoner for strekkodeleser
Alle strekkodelesere som overholder standarden IEC 60825 og har spesifikasjonene og
ASCII-utmating som gitt nedenfor, kan brukes.
Merk: Ring teknisk støtte for produktanbefalinger.
Konfigurer strekkodeleseren fra standard tilstand som følger:
Valg
Baud-hastighet
Paritet
Forord
(Opptil 5 tegn)

Skann
I
II

Etterord
(Opptil 5 tegn)

IV

III

Variabler
9600
Plass
Annen
ACSII

Skann
G*
B

Skann

C

0

CR
LF

B*
C*

* = standard
Forberede en seriekabel for tilkobling av en strekkodeleser
Konfigurer kabelen for strekkodeleseren som vist:
Konnektorstørrelse/type: RS232-port 9-pinn hun
Type D metallisert plastskall
Pintildeling:
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skall

Fargekode
Blå*
Svart*

Signal
TX
RX

Hvit*

Rød*
Flette

+5VDC
Avløp

Funksjon
Ikke i bruk
Overfør data
Motta data
Ikke i bruk
Jord
Ikke i bruk
Ikke i bruk
Ikke i bruk
Strøm til skanner
Skjold (EMI/RFI)

* farger etter leserspesifikasjoner

Figur 11. Kabelkonfigurasjon for tilkobling av en strekkodeleser
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Forberede en seriekabel for tilkobling av en skriver eller datamaskin
Kabelkonfigurasjoner for tilkobling av en serieskriver eller en datamaskin avhenger av type
konnektor på enheten (Figur 12). Bruk en kabel på maksimalt 7,5 m (25 fot) med 6- eller 8
ledere og direktekoblede modulærkontakter.

Pinnenummerering på en RJ45konnektor

Seiko skriver med DB9P

DCE/DTE-serieskriver med DB9P

Enhver DCE/DTE serieskriver med DB9S

Enhver PC med DB9S

Enhver PC med DB25S

Figur 12. Kabelkonfigurasjoner for tilkobling av en skriver eller datamaskin
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SIKKERHETSSTANDARDER
Hemochron Response-instrumentet er i samsvar med følgende sikkerhetsstandarder og
direktiver:
CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1:2012
CAN/CSA C22.2 nr. 61010-2-101:2009
CAN/CSA C22.2 nr. 61010-2-010:2009
UL 61010-1:2012
IEC/EN 61010-1:2010
IEC/EN 61010-2-101:2002
IEC/EN 61010-2-010:2003
IEC 60825-1:2007
Gruppe 1 Klasse A
EN 55011:2009 A1:2010
Klasse A-grense
EN 61326-1:2006
Dette instrumentet er designet og testet til CISPR 11 Klasse A. Kan forårsake radioforstyrrelser
i boliger. I slike tilfeller må du ta forholdsregler for å dempe forstyrrelsen.
Det er produsentens ansvar å gi informasjon om elektromagnetisk samsvar til kunden og
brukerne. Det er brukerens ansvar å sikre at et kompatibelt elektromagnetisk miljø for
instrumentet kan opprettholdes slik at apparatet fungerer som tiltenkt.
EN 61326-1:2006

Tabell 2-grenser

Ikke bruk dette instrumentet i nærheten av kilder med sterk elektromagnetisk stråling (f.eks.
tilsiktede RF-kilder uten beskyttelse), ettersom disse kan forstyrre forsvarlig drift.
Beskyttelse mot inntrengning av væsker: Vanlig (ingen beskyttelse som angitt av IEC
60529)
Produktrengjøring og desinfeksjon: Kun i samsvar med anbefalingene i medfølgende
dokumentasjon fra produsenten
Utstyrets driftsmodus: Kontinuerlig
Sikkerhetsgrad ved bruk i nærheten av brennbare anestesigasser med luft, oksygen eller
lystgass: Ikke egnet
MERK: Som gitt i standardene ovenfor, er klassifiseringen Not Suitable (ikke egnet) ikke
ment for å antyde at instrumentet ikke egner seg for bruk i en operasjonssal (OR =
Operating Room). Men det er mer for å angi at instrumentet ikke er egnet for bruk i direkte
kontakt med brennbare anestesigasser med luft, oksygen eller lystgass.

All relevant dokumentasjon oppbevares hos Accriva i San Diego, CA.
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