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Sekce 1 Úvod 
DIALAB Strip Reader 40 měří močové proužky. Ukládá výsledky a tiskne zprávy bez nutnosti zvláštního 
zaškolení.  

DIALAB Strip Reader 40 spouští po každém zapnutí samotest. Volitelná čtečka čárových kódů nahrává 
identifikační čísla pacientů (ID). Čtečka čárových kódů ověřuje čárové kódy na nádobách s proužky. Pro 
správné výsledky používejte pouze DIALAB močové proužky s čárovými kódy na nádobách.  

Účel použití 
DIALAB Strip Reader 40 je určen k použití spolu s DIALAB močovými proužky pro semi-kvantitativní 
detekci následujících analytů v  moči: glukóza, bilirubin, keton (kyselina acetoctová), specifická 
hmotnost, krev, pH, protein, urobilinogen, leukocyty, a kyselina askorbová jako i pro kvalitativní 
detekci nitritu. Přístroj je určen pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití.  

Jako IVD je tento přistroj určen jen pro použití s lidskými vzorky, ne pro veterinární a všeobecné 
laboratorní použití. 

Poznámka: Tlačítka na klávesnici jsou uvedeny hrubým písmem. Položky zobrazované na 
obrazovce jsou v manuálu uvedeny hrubou kurzívou. 
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Sekce 2 Součásti analyzátoru 

Obrázky součástí analyzátoru 
1. Kryt tiskárny    10. Kanál držáku proužku  
2. LCD displej    11. Zarážka držáku proužku 
3. Kryt tiskárny    12: Bílý kalibrační kroužek 
4. Drážka pro přístup k tiskárně  13. Vstup držáku proužku 
5. Váleček tiskárny   14. USB port 
6. Držák válečku tiskárny   15. Port externí tiskárny 
7. Zásobník pro rolku do tiskárny  16. standardní RS232C port 
8. Páka tiskárny     17. Přípojka napájení 
9. Držák proužku    18. Pojistky 

19. Vypínač 
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Sekce 3 Počáteční spuštění 
Analyzátor uložte na rovný povrch. Pro přístup ponechte 20 cm volného prostoru na každé straně 
analyzátoru.  

Zapojte kabel napájení do zásuvky. Stiskněte vypínač (19) nacházející se na zadním panelu pro 
zapnutí DIALAB Strip Readeru 40. DIALAB Strip Readeru 40 spustí samotest. Analyzátor zobrazí 
obrazovku znázorněnou níže. 

 

Oznam: “Optical Sensor Failed” (selhání optické dráhy) se zobrazí kvůli nepřítomnosti držáku proužku. 
Vstup držáku proužku se vysune z instalace držáku proužku. Vypněte vypínač. 

Vyberte držák proužku z jeho plastového obalu. Vložte držák proužku do vstupu držáku proužku. Bílý 
kalibrační kroužek umístěte směrem nahoru a směrem do přístroje. Zasune se volně do umísťovacího 
kanálu. Zatlačte držák dovnitř, dokud nezacvakne na místo. Bude držen pevně ve vstupu držáku 
proužku. Ujistěte se, že je držák proužku nainstalován správně. Pokud není zacvaknutý ve vstupu 
držáku proužku, analyzátor zobrazí “Optical Sensor Failed”. 

 
Zapněte vypínač. Pokud samotest proběhne úspěšně, zobrazí se úvodní obrazovka. 

 

Poznámka: Obrazovka nebude zobrazovat , pokud není obsaženo uzamknutí proužku 
(Strip Lockout). 

Pokud samotest selže, zobrazí se na chybová obrazovka (Failed). Analyzátor není možné používat. 
Vypněte a zapněte vypínač pro opakované otestování. Pro opravu chyby se obraťte na Sekci 10 Řešení 
problémů.  
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Stiskněte MENU pro přístup k nastavením testu, konfiguraci analyzátoru, fukcím databázy, samo-testu 
a testu kontroly kvality. 

Poznámka: Používejte klávesy šipek na klávesnici pro vybrání Exit (oputit) nebo stikněte 
tlačítko Cancel (zrušit) když Exit není k dispozici.  
 

Stiskněte START pro začatí testování proužků. Stiskněte ENTER pro ID Admin. 
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Sekce 4 Nastavení analyzátoru 
Stiskněte MENU z hlavní obrazovky pro zobrazení níže uvedené obrazovky. 

 

Vybírejte možnosti stisknutím nebo dokud nebude výběrová šipka vedle požadované 
možnosti. Pro zobrazení možností v nové obrazovce stiskněte ENTER nebo procházejte nastaveními 
níže. Zvolte Exit a stiskněte ENTER pro návrat do úvodní obrazovky. 

Nastavení testu 
Vyberte Test Settings (nastavení testu) pro zobrazení níže uvedeného menu. 

 

Stiskněte nebo pro výběr možnosti. Stiskněte ENTER pro zobrazení nebo změnu nastavení 
možnosti níže. Zvolte Exit a stiskněte ENTER pro návrat do hlavního menu. 

9PM, 10PM a 11PM jsou příklady typů proužků. Obraťte se na přílohu 2 pro aktuální analyzátorem 
měřitelné proužky.  

Type of Strip Typ proužku 9PM, 10PM a 11PM 
Mode Mód Rutinní, STAT, QC 
Test Number Číslo testu Uživatelem vybrané číslo 
Continuous Test Pokračovací test On, Off (pro samostatný test) 
Operator ID ID operátora Pokud je User Login (přihlašování uživatele) vypnut, bude 

Operator ID 01 až 10.  
Pokud je User Login umožněn, bude Operator ID 11 až 20 a 
100 pro administrátora.  

Units Jednotky Běžné jednotky nebo standardní mezinárodní (SI) 
Typ proužku 
Zvolte Type of Strip a stiskněte ENTER pro změnu typu proužku. Každý název typu proužku určuje počet 
testovaných parametrů. Pokud je User Login umožněn a Operator ID je 11 až 20, nemůže být toto 
nastavení změněno.  

Obraťte se na přílohu 2 pro podrobný seznam dostupných parametrů. 

Poznámka: Ujistěte se, že vybraný typ proužku se shoduje s používaným proužkem. 
V opačném případě bude zobrazena chybová zpráva.  
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Mód  
Jsou k dispozici tři možnosti módu testu. Stiskněte ENTER když je vybrán Mode pro změnu módu.  

Poznámka: Mód může být změněn během normálního testování pro STAT testy. 
 

Rutinní test (Routine Test) 

Použijte pro normální testování moči. Přednastavené číslo testu je v rozmezí 1 až 99999. Automaticky 
se resetuje na 1 každý den, pokud je Auto Number Reset (automatický reset čísla) nastaveno na Yes.  

STAT test  

Použijte pro pohotovostní testování moči. Přednastavené číslo testu je 100001 až 199999. Automaticky 
se resetuje na 100001 každý den, pokud je Auto Number Reset (automatický reset čísla) nastaveno na 
Yes. Analyzátor automaticky přepne na STAT test a není to možné změnit, pokud selhal QC test.   

QC test 

Použijte pro testování pozitivní/negativní kontroly. Pokud je zapnuto uyamknutí QC (QC lockout), bude 
test běžet automaticky. Číslo testu je v rozmezí od 200001 po 299999. Automaticky se resetuje na 
200001 každý den, pokud je Auto Number Reset (automatický reset čísla) nastaveno na Yes. 

Poznámka: Ujistěte se, že se pro testování pozitivní a negativní kontroly používá QC test 
mód. Použití jakéhokoli jiného módu bude oznamovat výsledky testu jako běžný 
vzorek a nezobrazí správné výsledky splnění/nesplnění QC testu „Pass/Failed“. 

Číslo testu 
Zvolte číslo testu a stiskněte ENTER. 

 

Zadejte nové číslo testu (Test Number). Stiskněte ENTER pro potvrzení. Stiskněte CANCEL pro 
vymazání jakýchkoli změn a ponechání existujícího čísla.  

První pozice v čísle bude záviset na testovacím módu. První pozice bude 0 pro Routine (rutinní mód), 
1 pro STAT a 2 pro QC Test. První pozice je pevná a není ji možné v této obrazovce změnit. Testy 
vykonané po změněn čísla budou číslovány sekvenčně od tohoto nového čísla. 

Poznámka: Vzorkům může být přiřazeno stejné číslo testu. Budou rozlišeny podle data 
testu a času v databáze. 
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Pokračovací test (Continuous Test) 

Vyberte Continuous Test a stiskněte ENTER pro zpřístupnění možností Off a On. Když je výběr správný, 
vyberte EXIT a stiskněte ENTER pro návrat do hlavního menu.  

Continuous Test – Off (single test mode) 

Testuje se jeden proužek. Mód Single Test vykoná 60 testů/hodinu. 

Continuous Test – On  

Testuje se jeden proužek za druhým. Mód Continuous Test vykoná až do 120 testů/hodinu. Když je 
Continuous Test zapnut, zobrazuje se symbol . 

ID operátora 
Vyberte Operator ID (ID operátora) stiskněte ENTER pro navýšení hodnoty o jednotku. Po 10 se vrací 
zpátky na 01. Pokud je umožněn User Login (přihlášení uživatele) a Operator ID je mezi 11 a 20, nemůže 
být toto nastavení změněno. Vyberte Exit a stiskněte ENTER pro návrat do hlavního menu.  

Jednotky (Units) 

Vyberte Units (jednotky) a stiskněte ENTER pro přecházení mezi konvenčními (Conventional) nebo SI 
jednotkami. Pokud je umožněn User Login (přihlášení uživatele) a Operator ID je mezi 11 a 20, nemůže 
být toto nastavení změněno. Vyberte Exit a stiskněte ENTER pro návrat do hlavního menu.  

Poznámka: Arbitrární výsledky budou vytištěny vždy. 
 

Konfigurace analyzátoru 
Z hlavního menu vyberte Analyzer Configuration pro zobrazení níže znázorněné obrazovky. 

 
Stiskněte nebo pro posouvání k vytváření změn. Po vykonání všech změn vyberte EXIT a 
stiskněte ENTER pro uložení změn a návrat do hlavního menu. Pokud je umožněn User Login (přihlášení 
uživatele) a Operator ID je mezi 11 a 20, nemůže být toto menu změněno. 

Nastavení tiskárny  
Vyberte Printer Setup (Nastavení tiskárny) pro zobrazení níže znázorněné obrazovky 
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Stiskněte nebo pro posouvání  pro výběr z níže uvedených možností. Stiskněte ENTER pro 
změnu uvedených možností. 

Select Printer (vybrat tiskárnu) Internal nebo External (interní nebo externí) 
Printer darkness (Tmavost tiskárny) od 1 po 9 
Printer mode (mód tiskárny) Normal nebo Expand (běžné nebo roztažené fonty) 
Auto-print (automatický tisk) On nebo Off (Zapnutá nebo vypnutá) 
Print copies (tisk kopií) 1 až 3 

Vyberte Exit a stiskněte ENTER pro uložení změn. Obrazovka se pak vrátí do předchozího menu.  

Select Printer (vybrat tiskárnu) 

Internal (interní) tiskne výsledky na interní tiskárně. 

External (exnterní) tiskne výsledky na externí tiskárně. Symbol bude zobrazen na všech 
obrazovkách. Kontaktujte svého lokálního distributora pro seznam tiskáren a kabelů tiskáren, které je 
možné použít.  

Printer darkness (Tmavost tiskárny) 

Tmavost tiskárny je v rozmezí od 1 po 9. Nejtmavší je 9. Po 9 se vrací zpátky na 1. Přednastavená 
hodnota je 5.  

Printer mode (mód tiskárny) 

Normal tiskne standardním fontem a šetří papír. Expand tiskne větším fontem a používá více papíru.  

Auto-print (automatický tisk) 

Auto-print On tiskne výsledky po každém testu. Zobrazí se . Auto-print Off vyžaduje stisknutí 

tlačítka Print (tisknout). Nezobrazuje se . 

Print copies (tisk kopií) 

Print copies určuje počet kopií výsledku vytisknutých najednou. Print copies může být nastaveno od 1 
po 3. 

Zvuk 
Vyberte Sound (zvuk) a stiskněte ENTER pro přecházení možnostmi Off, On a Prompts. Funkce těchto 
možností je uvedena níže. 
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Off – zabudovaný reproduktor je ve všech případech vypnutý.  

On - zabudovaný reproduktor je ve všech případech zapnutý (klávesnice a výzvy) 

Prompts - zabudovaný reproduktor je zapnutý pouze pro výzvy pro obsluhu. 

Vyberte Exit pomocí  a stiskněte ENTER pro uložení změn. Obrazovka se vrátí do hlavního menu.  

Čtečka čárových kódů 
Vyberte Barcode reader (čtečka čárových kódů) a stiskněte ENTER pro zobrazení Yes pro umožnění 
čtení čárových kódů. Stiskněte ENTER pro přecházení mezi Yes a No. Yes zobrazuje výzvu pro plnou 

použitelnost čtečky čárových kódů. Zobrazí se ikona čtečky čárových kódů . Pokud volitelná čtečka 
čárových kódů není přítomna, je třeba pro toto nastavení zvolit No. 

Zvolte Exit pomocí  a stiskněte ENTER pro uložení změn. Obrazovka se vrátí do hlavního menu. 

Jazyk 
Vyberte Language (jazyk) a stiskněte ENTER pro změnu aktuálního jazyku. Jazyk se změní po každém 
stisknutí ENTER.  

Zvolte Exit pomocí  a stiskněte ENTER pro uložení změn. Obrazovka se vrátí do hlavního menu. 

Datum/čas 
Vyberte Date/Time a stiskněte ENTER pro zobrazení obrazovky pro změnu data/času jak je 
znázorněno níže. 

Zvolte Exit a stiskněte ENTER pro uložení změn. Obrazovka se vrátí do hlavního menu. 

 

Stiskněte nebo pro posouvání  pro výběr z níže uvedených možností. stiskněte ENTER pro 
úpravu vybrané možnosti. 

Formát data 

Vyberte Date Format a stiskněte ENTER pro přesouvání mezi MM-DD-YY, YY-MM-DD nebo DD-MM-
YY. 

Formát času 

Vyberte Time Format a stiskněte ENTER pro přesouvání mezi 24 Hour nebo 12 Hour. 12 Hour 
zobrazuje čas se symboly am/pm. 
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Nastavení data a času 

Vyberte Set Date and Time a stiskněte ENTER pro zobrazení nové obrazovky pro nastavení 
aktuálního času a data. 

 
První měněné číslo v datu bude zvýrazněn. Stiskněte nebo pro změnu číslic po jedné. Pokračujte 
stláčením nebo , dokud nebude zobrazeno správné číslo. Stiskněte nebo pro postoupení 
k dalšímu číslu ke změnění. Stiskněte nebo pro zvýšení nebo snížení čísla. Tímto způsobem 
změňte každou číslici data a času/pole. stiskněte ENTER pro uložení změn a opuštění obrazovky. 
Stiskněte CANCEL pro neakceptování jakýchkoli změn a opuštění obrazovky. Jakékoli tlačítko vrací do 
předcházející obrazovky. 

Automatické resetování čísla 
Vyberte Auto Number Reset a stiskněte Enter pro přecházení mezi Yes a No. Po zvolení Yes bude číslo 
resetováno na 000001, 100001 nebo 200001 pro módy Normal, STAT nebo QC každý den. Při No není 
číslo testu ovlivněno datem. 

Databáze 
Vyberte Database a stiskněte ENTER pro zobrazení níže uvedené obrazovky. 

 
Stiskněte nebo pro přesouvání pro vstup do každé obrazovky a vytváření změn. Po vytvoření 
všech změn stiskněte ENTER pro uložení změn a návrat do hlavního menu.  

V paměti může být uloženo až 2000 záznamů. Pokud je umožněn User Login (přihlášení uživatele) a 
Operator ID je mezi 11 a 20, může obsluha pouze prohlížet v analyzátoru uložená data. 

Varování: Použijte číslo vyšší jako číslo předchozího testu. 

Pokud je v paměti uloženo 2000 záznamů, nejstarší záznam bude vymazán a nahrazen. 

Záznamy mohou mít stejné číslo, ale jiný datum a čas.  
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Vymazání všech záznamů 
Vyberte Clear all Records (Vymazání všech záznamů) a stiskněte ENTER. Pokud je umožněn User Login 
(přihlášení uživatele) a Operator ID je mezi 11 a 20, analyzátor nebude na požadavek odpovídat. 

 

Stiskněte ENTER pro vymazání všech záznamů. Objeví se výzva. Po vymazání už záznamy nemohou být 
obnoveny. Číslo testu se resetuje na 000001, 100001 nebo 200001 v závislosti na testovacím módu. 
Pro zrušení stiskněte jakékoli jiné tlačítko. Obrazovka se vrátí do menu Databáze. 

Nalezení záznamu 
Vyberte Locate Record (Nalezení záznamu) a stiskněte ENTER. 

 
Stiskněte klávesy čísel pro zadání čísla testu a/nebo data. Pro prohlédnutí záznamů stiskněte Enter.  

Po zadání pouze čísla testu budou prohledávány pouze záznamy se současným datem. 

Pokud není číslo testu se současným datem (Date), bude prohledáváno nejbližší předchozí datum. 
Například přepokládejme že současné datum je 2007-03-27. Existují dva záznamy se stejným číslem 
testu (Test Number) ale s daty 2007-03-26 a 2007-03-20. bude zobrazen test z 2007-03-26. 

Pokud nebyl nalezen záznam, zobrazí se Record not found (záznam nenalezen). Pro návrat do menu 
Databáze stiskněte jakékoli tlačítko.  

Stiskněte Print (tisk) pro vytisknutí záznamu. 

Stiskněte  pro prohlédnutí předchozího záznamu. Stiskněte  pro prohlédnutí následujícího 
záznamu. 

Stiskněte CANCEL pro návrat do předcházející obrazovky. Další záznamy mohou být nalezeny, 
prohlédnuty a vytisknuty. 

Prohlédnutí aktuálního záznamu 
Vyberte Current Record (Prohlédnutí aktuálního záznamu) a stiskněte ENTER pro zobrazení údajů 
aktuálního nebo posledního záznamu. 
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Stiskněte Print (tisk) pro vytisknutí záznamu po zobrazení. 

Stiskněte  pro prohlédnutí předchozího záznamu. Stiskněte  pro prohlédnutí následujícího 
záznamu. 

Stiskněte CANCEL pro návrat do předcházející obrazovky. 

Samo-test 
Vyberte Self Test (Samo-test) a stiskněte ENTER pro vykonání samo-testu. Zobrazí se obrazovka 
výsledků zobrazující výsledky každého testu.  

 
Po každém testu se na obrazovce zobrazí pass (prošel) nebo fail (neprošel). Pokud jakékoli výsledky 
neprojdou testem, nebude přístroj pracovat. Obraťte se na sekci 10 Řešení problémů.  

Stiskněte CANCEL pro návrat do hlavního menu. 

QC Test 
Vyberte QC Test a stiskněte ENTER. Pokud je umožněn User Login (přihlášení uživatele) a Operator 
ID je mezi 11 a 20, může obsluha pouze prohlížet nastavení a spouštět QC test. 

 
Stiskněte nebo  pro posouvání k vykonávání změn. Vyberte Exit a stiskněte ENTER pro uložení 
změn.  

QC Nastavení  
Vyberte QC Setup a stiskněte ENTER. 
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Uzamknutí QC  

Vyberte QC Lockout a stiskněte ENTER pro přepínaní možností Off a On.  

Off znemožní funkci QC Lockout (Uzamknutí QC). Symbol QC a možnosti nastavení nejsou zobrazeny. 

 
On umožní funkci QC Lockout (Uzamknutí QC). Zobrazí se symbol QC. Nastavení doby uzamknutí QC 
může být nastaveno na Every 8 Hours (každých 8 hodin), Daily (denně), Weekly (týdně) nebo 
Monthly (měsíčně).  

Čas (Time) 

Vyberte Time (čas) a stiskněte ENTER pro nastavení testu QC na Every 8 Hours (každých 8 hodin), 
Daily (denně), Weekly (týdně) nebo Monthly (měsíčně). 

Nastavení času (Time Setup)  

Vyberte Time Setup (Nastavení času) a stiskněte ENTER. 

 
Bude změněna první zvýrazněná číslice. Stiskněte nebo  pro změnu. Pokračujte stláčením  nebo 

dokud nebude zobrazeno správné číslo. Stiskněte nebo pro postoupení k následující číslici ke 
změnění. Stiskněte nebo pro zvýšení nebo snížení čísla. Tímto způsobem změňte každou číslici 
data a času/pole, dokud nebude zobrazen požadovaný datum. Stiskněte ENTER pro uložení změn a 
opuštění obrazovky. Stiskněte CANCEL pro neakceptování změn a opuštění obrazovky.  

Když jsou QC testy nastaveny na Every 8 Hours (každých 8 hodin) nebo Daily (denně) nedochází 
k nastavení data. 

Pro možnost Monthly (měsíčně) může být datum nastaven od 01 po 28. 29, 30 a 31 jsou neplatné.  

Spuštění QC testu 

Vyberte Run QC Test (spustit QC test) a stiskněte ENTER pro vykonání QC testu před následujícím 
naplánovaným časem. 
Když se QC test vykonává prvýkrát, zobrazí analyzátor níže uvedenou obrazovku, pokud nebyly 
nastaveny QC hodnoty. 
  



14 
 

 
Nastavení QC hodnot 

Z původní obrazovky zadejte heslo 420024 pro zobrazení obrazovky nastavení QC hodnot. 

 
Stiskněte nebo  pro změnu. Pokračujte stláčením  nebo dokud nebude zobrazeno správné 
číslo. Stiskněte nebo pro postoupení k následující číslici ke změnění. Stiskněte nebo pro 
zvýšení nebo snížení čísla. Tímto způsobem změňte QC hodnotu každého analytu, dokud nebudou 
zobrazeny požadované hodnoty. Stiskněte ENTER pro uložení změn a opuštění obrazovky. Stiskněte 
PRINT pro vytisknutí aktuálních hodnot.  

Přihlášení uživatele 
Stiskněte ENTER z počáteční obrazovky pro zobrazení obrazovky přihlášení administrátora. ID 
operátora je přednastaveno na 100. 

 
Při vstupe do této obrazovky po první krát nechte heslo (Passcode) prázdné a stiskněte ENTER. 
Stiskněte CANCEL pro návrat do počáteční obrazovky bez umožnění přihlášení uživatele (User Login). 

ID administrátora 
Je znázorněná obrazovka administrátora. 
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Stiskněte nebo  pro posouvání k vykonávání změn. Pokud je heslo (Passcode) prázdné, není 
přihlášení uživatele ještě umožněno a je možné vybrat pouze Change Admin Passcode (změna hesla 
administrátora). Vyberte Exit a stiskněte ENTER pro uložení změn.  

Change Admin Passcode (změna hesla administrátora) 

Změňte heslo z prázdného na platné heslo, vyberte Change Admin Passcode  a stiskněte ENTER. 

 
Musí být vloženo heslo po umožnění přihlášení uživatele (User Login). Pokud je zadáno prázdné 
heslo, nová obrazovka bude oznamovat neplatnost hesla. Po 3 sekundách se obrazovka vrátí do 
obrazovky přihlášení. 

 
Stiskněte CANCEL pro uchování existujícího hesla a opuštění. 
Naskenujte nebo zadejte platné heslo a stiskněte ENTER pro přijetí a opuštění obrazovky. Přihlášení 
uživatele (User Login) bude umožněno. 
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Nastavení operátora 

Po umožnění přihlášení uživatele (User Login) vyberte Operator setup (nastavení operátora) a 
stiskněte ENTER. 

 
X označuje, že ID je povoleno. O označuje, že ID není povoleno.  
Stiskněte nebo pro přesunutí kurzoru k požadovanému ID. Stiskněte ENTER pro vstup do 
obrazovky hesla (Passcode). 

 
Naskenujte nebo zadejte nové heslo. Stiskněte ENTER pro uložení nastavení a opuštění obrazovky.  
Stiskněte CANCEL pro zrušení nastavení a opuštění obrazovky. Pro nepovolení ID zadejte prázdné 
heslo.  

Odhlášení 

Po umožnění přihlášení uživatele (User Login) vyberte Logout (odhlásit) a stiskněte ENTER pro 
odhlášení. Zobrazí se normální přihlašovací obrazovka pro nové přihlášení se operátora. Pro postup 
přihlášení viz sekci 5.  

 
Stiskněte CLEAR z počáteční obrazovky pro odhlášení a zobrazení přihlašovací obrazovky znázorněné 
nahoře.  
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Sekce 5 Provoz analyzátoru 

Pokud není umožněno přihlášení uživatele (User Login), zobrazí se po samo-testu počáteční obrazovka. 
Viz sekci 3 Počáteční spuštění. 

Pokud je umožněno přihlášení uživatele (User Login), zobrazí analyzátor po samo-testu přihlašovací 
obrazovku. 

 
Zadejte BI a zadejte nebo naskenujte heslo (Passcode). Stiskněte ENTER pro práci s analyzátorem. 
Stiskněte CLEAR pro návrat do přihlašovací obrazovky.  

Když je heslo nesprávné, analyzátor oznámí chybu hesla. Po 3 sekundách se obrazovka vrátí do 
přihlašovací obrazovky. 

 
Když je heslo správné, analyzátor zobrazí počáteční obrazovku. Bude zobrazeno přihlášené ID (11-20, 
nebo 100). 

 
ID uživatele bude 11-20 operátory. Toto poskytuje přístup k obsluze analyzátoru, změně testovacích 
módů a čísel testů a prohlížení nastavení. Z počáteční obrazovky stiskněte CLEAR pro odhlášení a 
zobrazení přihlašovací obrazovky.  
Administrátor bude mít ID 100. toto poskytuje plný přístup k obsluze analyzátoru a změnám nastavení. 
Z počáteční obrazovky stiskněte ENTER pro zobrazení obrazovky ID administrátora. Z počáteční 
obrazovky stiskněte CLEAR pro odhlášení a zobrazení přihlašovací obrazovky.  

Z počáteční obrazovky stiskněte START pro testování proužků. Před testováním zkontrolujte všechna 
nastavení a typy proužků. 
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V průběhu testování budou obrazovky zobrazovat ikony znázorňující stav, dostupné možnosti a výzvy 
pro testování: 

No. 000001 Sekvenční číslo testu přiřazené následujícímu testu, který má být měřen. V rutinním 
(Routine) módu bude první číslice 0. Ve STAT módu bude první číslice 1. V QC módu 
bude první číslice 2. 

10PM Udává, že správný proužek, který se má testovat má 10 testovacích políček. 
Standardní dostupné proužky jsou 9, 10, 11 parametrové, viz Přílohu 2. Vyberte 
konfiguraci proužku pomocí funkce MENU z počáteční obrazovky. Typ proužku se 
musí shodovat s používaným proužkem, jinak výsledky nebudou zobrazeny.  

Mode Udává aktuální nastavení módu. Pro změnu módu stiskněte ENTER z této obrazovky. 
Dostupné módy jsou Routine, STAT a QC. Pokračujte v stláčení ENTER z této 
obrazovky pro průchod každým módem. Mód je možné změnit, když se zobrazí tato 
výzva. 

 Když je symbol viditelný, je nastavený Pokračovací (Continuous) test pro otestování 
až 120 testů za hodinu. Pokud ne, je nastaven jednotlivý (single) test pro otestování 
jednoho proužku najednou, do 60 testů/hodinu. 

 Když je ikona viditelná, je tiskárna nastavena na automatický tisk (Auto-print). Po 
každém testu jsou data odeslána do interní tiskárny a datových portů. Výsledky jsou 
zobrazeny na obrazovce. Pokud není tato ikona viditelná, stiskněte Print (tisk) pro 
odeslání výsledků do tiskárny a datových portů. 

 
Když je ikona viditelná, je automatický tisk zapnutý (Auto-print). Data jsou odeslána 
do externí tiskárny a datových portů po každém testu. 

 
Když je ikona viditelná, označuje umožnění čtečky čárových kódů. 

 Pokud je viditelné pouze EXT, je automatický tisk (Auto-print) vypnutý. Stiskněte 
Print (tisk) pro odeslání výsledků do tiskárny a datových portů. 

 Je k dispozici uzamčení proužku (Strip Lockout). Analyzátor bude testovat pouze 
proužky se správnými čárovými kódy. Symbol nebude, pokud uzamčení proužku 
není zahrnutou funkcí. 

 
Když je ikona viditelná, označuje, že uzamknutí QC (QC Lockout) je zapnuto (On). Když 
nastane naplánovaná doba testu, symbol vyskočí. Pípání bude oznamovat výzvu, že je 
potřebný QC test před vykonáním dalších testů.  

Zadání kódu nádoby 

Když je potřebná nová nádoba s proužky, bude analyzátor požadovat zadání kódu z nové nádoby. Kód 
je možné zadat manuálně klávesnicí nebo naskenovat čtečkou čárových kódů, pokud je nainstalována.  
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Při prvním spuštění, bude držák proužku plně vysunut. Zobrazí se následující obrazovka. 

 
Naskenujte nebo manuálně zadejte kód nádoby z nádoby s proužky. Stiskněte CLEAR pro přesunutí 
kurzoru ke správné číslici. Upravte číslo podle potřeby. Po zadání poslední číslice správného kódu se 
zobrazí následující obrazovka. Stiskněte CANCEL pro zrušení změn a opuštění obrazovky.  

Pokud je kód nádoby nesprávný, zobrazí se následující obrazovka. 

 
Stiskněte CANCEL pro odchod do předchozí obrazovky. 
Pokud je kód nádoby správný, přejde analyzátor do počáteční obrazovky.  

 

Poznámka: Pro změnu parametrů viz Sekci 4, Nastavení analyzátoru. 

Když zbývá pouze 5 proužků, zobrazí se pro oznámení, že je potřebná nová nádoba s proužky. Počet 

zbývajících proužků je možné vidět pod ikonou . 

Po dokončení aktuálního běhu zadejte nový kód nádoby. Podle toho příslušně vzroste číslo pod . 

Poznámka: Prohlédněte si následovné pro více informací o funkci uzamknutí proužku. Když 
je kód nádoby akceptován, analyzátor automaticky rozpozná typ proužku a počet 
proužků na nádobu, se kterými se má testovat. Analyzátor bude sledovat počet 
dostupných proužků pro testování a zůstávající počet bude zobrazen pod 
symbolem zámku. 

 
  



20 
 

 Pokračujte normálně v testování, dokud vás analyzátor nevyzve, že je potřebný 
kód nové nádoby. Když vás analyzátor vyzve, že je potřebný kód nové nádoby, 
naskenujte nebo manuálně zadejte kód z nové nádoby, která se má použít, 
nebo z té, která se aktuálně používá. Analyzátor nebude akceptovat kódy nádob 
které již byly zadány a zablokuje uživatele, dokud není zadán nový kód. Jeden kód 
nádoby může být zadán pro každý typ proužku a bude analyzátorem spravován 
nezávisle od jiných typů proužků. 

Běžný provoz, bez čtečky čárových kódů 
Příprava vzorku/proužku 
Proužek, vzorek moči a kontroly nechte před testováním dosáhnout pokojovou teplotu při 15-30 °C 
(59-86°F). 

Poznámka: S DIALAB Strip Readerem 40 fungují pouze DIALAB močové proužky. Použití 
jakýchkoli jiných proužků způsobí nepřesné výsledky.  

 

Vyberte proužky z uzavřené nádoby a použijte je co nejdřív jak je to možné. Po vybrání proužků nádobu 
pevně zavřete. 

Testování proužku – mód jednotlivý test 
Stiskněte START z výzvy proužku. Vyčkejte na zřetelné trojité zapípání pro ponoření proužku. 

 

Po stisknutí START se zobrazí tato obrazovka. 

 

V pravém dolním rohu se zobrazí odečítací hodiny, které začnou odečítat od 65. Operátor má 3 
sekundy před trojitým zapípáním na ponoření proužku do moči.  

Po uslyšení trojitého zapípání a/nebo když odečítací hodiny ukazují 62, ponořte úplně reagenční oblasti 
proužku do čerstvé, dobře zamíchané moči. 
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Proužek okamžitě vyberte, aby se zamezilo rozpuštění reagencií.  

 
Při vybírání proužku ze vzorku moči, otřete okraj proužku o okraj nádoby se vzorkem moči kvůli 
odstranění přebytečné moči. Držte proužek v horizontální poloze a přiveďte okraj proužku do kontaktu 
s absorpčním materiálem (např. papírový ubrousek) aby se zabránilo míchání chemikálií z vedlejších 
reagenčních oblastí. 

 
Vložte proužek reagenčními oblastmi směrem nahoru kanálu držáku proužku. Ujistěte se, že okraj 
proužku se dotýká zarážky držáku proužku, jak je znázorněno níže.  

 

Poznámka: Když odečítací hodiny na displeji dosáhnou 1, držák proužku přesune proužek 
dovnitř a začne s testováním. 

Před každým testem se vykonává automatická kalibrace. 

Výsledky budou po každém testu zobrazeny na obrazovce a uloženy v paměti. 
Jakékoli abnormální výsledky budou zvýrazněny na obrazovce a označeny ve 
výtisku. 

Pokud je automatický tisk (Auto-print) nastaven na on, budou výsledky 
vytisknuty. Pokud je automatický tisk (Auto-print) nastaven na off, stiskněte 
Print pro vytisknutí výsledků. 

Když se nosič proužku vysune, odstraňte použitý proužek z držáku proužku. Použitý proužek 
zlikvidujte podle místních nařízení.  

Opakujte předchozí kroky pro testování více vzorků moči. 
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Testování proužku – pokračovací mód  
Pro začetí testování stiskněte START, když je držák proužku plně vysunutý. Zobrazí se následující 
obrazovka. Vyčkejte na zřetelné trojité zapípání pro ponoření proužku. 

 

Poznámka: Odečítání je nastaveno na zpracování nového proužku každých 30 sekund 
Po stisknutí START se obrazovka změní na následující 

 
V pravém dolním rohu se zobrazí odečítací hodiny, které začnou odečítat od 65. Operátor má 3 
sekundy před trojitým zapípáním na ponoření proužku do moči.  

Po uslyšení trojitého zapípání a/nebo když odečítací hodiny ukazují 62, ponořte úplně reagenční oblasti 
proužku do čerstvé, dobře zamíchané moči. Proužek okamžitě vyberte, aby se zamezilo rozpuštění 
reagencií. S proužky zacházejte podle popisu v nahoře uvedeném odseku Testování proužku – mód 
jednotlivý test. 

Umístěte první proužek do kanálu držáku proužku. Ujistěte se, že reagenční oblasti směrují nahoru. 
Ujistěte se, že okraj proužku se dotýká zarážky držáku proužku. 

Po uslyšení dalšího trojitého zapípání a/nebo když odečítací hodiny ukazují 32, ponořte nový druhý 
proužek do čerstvé, dobře zamíchané moči. Zopakujte nahoře uvedené kroky testovaní proužku. 
Položte druhý moči vystavěný proužek na papírový ubrousek s reagenčními oblasti směrujícími nahoru. 
Vyčkejte na ukončení testování prvního proužku a vysunutí držáku proužku. 

Po uslyšení dalšího trojitého zapípání a/nebo když odečítací hodiny ukazují 2, ponořte nový třetí 
proužek do čerstvé, dobře zamíchané moči. Zopakujte nahoře uvedené kroky testovaní proužku. 
Položte třetí proužek na papírový ubrousek s reagenčními oblasti směrujícími nahoru. Vyčkejte na 
vysunutí se držáku proužku. 

Poznámka: Když odečítací hodiny dosáhnou 1, držák proužku zasune první proužek dovnitř. 
Odečítací hodiny se také vrátí na 30. výsledek se zobrazí na obrazovce na několik 
sekund a uloží se do paměti. Pokud je automatický tisk (Auto-print) zapnutý, 
výsledek se vytiskne. 
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Když se držák proužku vysune, odstraňte změřený první proužek. Okamžitě uložte druhý proužek na 
držák proužku, předtím jako odečítání dosáhne 1. Držák proužku zasune nový proužek dovnitř 
k analýze. 

Poznámka: Obsluha má přibližně 8 sekund na zlikvidování použitého proužku a vložení 
dalšího proužku do držáku proužku. 

Poté co odečítání první krát dosáhne 1, vrátí se na 30 místo na 65. trojité zapípání nastává každých 30 
sekund. Toto vyzívá obsluhu k ponoření nového proužku.  

Použitý proužek likvidujte podle místních nařízení. 

Výše popsaný postup opakujte pro další vzorky moči. 
Stiskněte CANCEL pro zastavení testování po vykonání všech testů.  

Normální provoz, s nainstalovanou čtečkou čárových kódů 
Zapojte RS232C kabel čtečky čárových kódů do standardního RS232C portu na zadní straně 
analyzátoru. Použijte kanel dodávaný s čtečkou čárových kódů. Viz přílohu 5 Čtečka čárových kódů 
ohledně specifikací a kompatibility.  

Pokud se najednou používají volitelná čtečka čárových kódů a schopnost externího přenosu dat, 
použijte sériový rozdělovací kabel pro připojení externího počítače i čtečky čárových kódů ke 
standardnímu RS232C portu analyzátoru. 

Ujistěte se, že jsou parametry analyzátoru nakonfigurovány správně podle popisu v sekci 4 Nastavení 
analyzátoru. S nastavením čtečky čárových kódu (Barcode Reader) na Yes. Zapněte vypínač nacházející 
se na zadním panelu analyzátoru. 

Testování proužku – mód jednotlivý test se čtečkou čárových kódu 
Z počáteční obrazovky stiskněte START. Zobrazí se výzva k naskenování čárového kódu čtečkou. Držíc 
čtečku čárových kódů nad čárovým kódem na nádobě se vzorkem stiskněte tlačítko skenování na 
čtečce. Přes čárový kód se objeví červeně ozářená čára k jeho pročtení. Pohybujte čtečkou pro 
zarovnání červené čáry přes čárový kód. Umísťujte, dokud čtečka nezapípá, co oznamuje naskenování 
kódu. Po ukončení měření se kód objeví vedle ID. ID bude odpovídat poslednímu čtečkou načtenému 
kódu. Změní se po každém načtení nového kódu do stisknutí START pro začetí testu.  

Po načtení kódu se zobrazí ID. Před testováním proužku si ID prohlédněte. 
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Po načtení ID stiskněte START pro zobrazení následující obrazovky. 

 
Stiskněte START znovu pro začetí testování proužku. Proužek se testuje stejným způsobem jako 
v jiných módech jednotlivého testu. Obrazovka výsledků bude ukazovat ID vzorku v poli ID.   

 

Pokud je automatický tisk (Auto-print) vypnutý (Off), stiskněte z obrazovky výsledků PRINT pro 
vytisknutí výsledků. Stiskněte CANCEL pro návrat do předcházející obrazovky zadávání čárových kódů. 

Testování proužku – pokračovací mód se čtečkou čárových kódu 
Když je čtečka čárových kódů zapnuta a zobrazuje se , jsou vzorky testovány v dávkovém módu. Držíc 
čtečku čárových kódů nad čárovým kódem na nádobě se vzorkem stiskněte tlačítko skenování na 
čtečce. Přes čárový kód se objeví červeně ozářená čára k jeho pročtení. Pohybujte čtečkou pro 
zarovnání červené čáry přes čárový kód. Když čtečka zapípá, tak byl kód naskenován. Všechny čárové 
kódy vzorků v dávce jsou načteny a uloženy v paměti po sobě. Vzorku musí být změřeny ve stejném 
pořadí, jak byly naskenovány. Toto zaručuje, že ID čísla a vzorky si odpovídají. Zobrazují se výzvy pro 
znázornění následujícího vzorku k otestování.  

Stiskněte START pro začetí dávkového (batch) módu.  
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Naskenujte kódy vzorků, keteré se mají měřit. Je možné načíst až 100 kódů. Obrazovka bude ukazovat, 
kolik čárových kódu bylo načteno. 

Poznámka: Neměňte nastavení čtečky čárových kódů nebo čísla testu před zpracováním 
všech čárových kódů. V opačném případě mohou být vymazány zbylé kódy. 

Stiskněte CANCEL pro vymazání všech ID čárových kódů a zobrazení předchozí obrazovky. 

Stiskněte CLEAR, pokud se vyskytne chyba při čtení kódu pro zobrazení níže uvedené obrazovky. Čárový 
kód může být vymazán nebo je možné použít prázdné ID bez čárového kódu. 

 
Stiskněte CLEAR pro vymazání ID vzorku. 

Stiskněte ENTER pro přijetí prázdného ID pro vzorek a návrat do předcházející obrazovky. 

Stiskněte START pro zobrazení obrazovky s výzvou na vložení prvního proužku na držák. 

Stiskněte START pro začetí testování proužků. Zobrazí se níže znázorněná testovací obrazovka. Tato 
znázorněná obrazovka ukazuje celkově 10 proužků ke změření. Požaduje vložení prvního proužku do 
držáku proužku. 

 
Následující obrazovka ukazuje čárový kód vzorku, který se má změřit, a ID následujícího vzorku ke 
změření. Toto snižuje možnost chyby nebo nesouladu mezi čárovým kódem a vzorkem ke změření. 
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O ukončení testu se nakrátko zobrazí obrazovka výsledků. Do držáku proužku je možné vložit další 
proužek. 

 

Testování zastavte stisknutím CANCEL když se zobrazí výzva. Všechny ostatní postupy testování jsou 
stejné jako pro testování bez čárového kódu.  

QC testování močových kontrol  
Ujistěte se, že je provozní mód nastaven na QC. Všechny čísla testů v módu QC budou začínat 2. toto 
umožňuje lehké vyhledání a nalezení výsledků.  

Příprava proužku 
Proužek, vzorek moči a kontroly nechte před testováním dosáhnout pokojovou teplotu při 15-30 °C 
(59-86°F). 

Poznámka: S DIALAB Strip Readerem 40 fungují pouze DIALAB močové proužky. Použití 
jakýchkoli jiných proužků způsobí nepřesné výsledky.  

 

Vyberte proužky z uzavřené nádoby a použijte je co nejdřív jak je to možné. Po vybrání proužků nádobu 
pevně zavřete. 

Postupy testování močových kontrol 
Postupy testování močových kontrol jsou stejné jako při normálním provozu bez čtečky čárových kódů 
nebo normálním provozu s nainstalovanou čtečkou čárových kódů. Obraťte se na sekci 5 Provoz 
analyzátoru.  

Výsledky získané v průběhu testu kontroly kvality budou porovnány analyzátorem s před-
programovanými referenčními hodnotami a bude vytvořen výpis. Pokud je automatický tisk (Auto-
print) nastaven na On, bude výsledek vytisknut.  

Pokud QC test „selže“, kontaktujte prosím vašeho lokálního distributora ohledně technické podpory. 
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Uzamknutí QC (lockout) 

Když je zapnuté uzamknutí QC (QC lockout), bude uživatel obeznámen, když bude potřebný QC test. 
Zobrazí se následující obrazovka. Bude blikat symbol QC. 

 

Poznámka: Použijte DIALAB močové proužky pro správnou funkčnost a přesné výsledky. 

Pokud se QC test vykonává první krát, obraťte se na sekci Nastavení QC hodnot 
pro nastavení QC hodnot.  

Stiskněte CANCEL pro návrat do počáteční obrazovky. V případě takovéhoto zrušení analyzátor přepne 
testovací mód na STAT. Za číslem testu bude zobrazeno „E“ ve výtisku, co značí, že výsledky QC byly již 
neplatné a čeká se na ně. 

Stiskněte ENTER pro spuštění QC testů. 

 
Analyzátor spustí nejprve QC test hladiny 1 (Level 1). Ohledně podrobností o testování se obraťte na 
sekci Test proužku. 

Po testování zobrazí analyzátor výsledky testování 

 

Pokud je jakýkoli parametr mimo rozsahu, bude zvýrazněn a označen “*“. 

Pokud je automatický tisk (Auto-print) nastaven na On, bude výsledek vytisknut.  

Stiskněte ENTER pro otestování kontroly hladiny 2. Kroky jsou stejné jako u hladiny 1. 

  

Blikaní  
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Když oba testy projdou, nebude se již zobrazovat “E” na konci čísla testu. 
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Sekce 6 Data/Komunikace 
RS232 a USB porty mohou komunikovat s externím (volitelné) počítačem. 

Při zapnutém automatickém tisku (Auto-print) jsou data tisknutá interní tiskárnou také odeslány do 
RS232 a USB portů. Připojte buď RS232 nebo USB kabel k zadní straně přístroje a k počítači s vhodným 
softwarem. 

Ohledně detailů o přenosu dat kontaktujte svého lokálního distributora. 

Externí tiskárna 

RS232 port může propojovat analyzátor s volitelnou externí tiskárnou pro tisk dat. 

Ohledně detailů o externím tisku kontaktujte svého lokálního distributora. 

Čtečka čárových kódů 

RS232 port může propojovat analyzátor také s volitelnou čtečkou čárových kódů, která může 
nečítávat a zadávat informace o čárových kódech vzorků.  

Ohledně detailů o čtečce čárových kódů kontaktujte svého lokálního distributora. 
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Sekce 7 Kontrola kvality 
Každá laboratoř by si měla vyvinout a používat své vlastní standardy a postupy činnosti. Otestujte 
známé pozitivní a negativní vzorky/kontroly při každé z následujících událostí v souladu s místními, 
státními a/nebo federálními nařízeními nebo akreditačními požadavky: 

• Každý nový den testování  
• Otevření nové nádoby s proužky 
• Analyzátor používá nový pracovník 
• Výsledky testů se zdají být nepřesné 
• Po vykonání údržby nebo servisu analyzátoru 

Když testy kontroly kvality neposkytují očekávané výsledky, vykonejte následující kontroly: 

• Zkontrolujte, jestli používané proužky nejsou po vypršení trvanlivosti 
• Ujistěte se, že proužky jsou čerstvé z nové nádoby 
• Ujistěte se, že kontroly nejsou po vypršení trvanlivosti 
• Zopakujte testy pro zajištění, že v průběhu testů nedošlo k chybám 

Pro další informace kontaktujte svého lokálního distributora. 
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Sekce 8 Údržba 

Vložení papíru do tiskárny 
Pro otevření krytu tiskárny potáhněte nahoru oblast označenou PULL.  

Vyberte držák rolky tiskárenského papíru a umístěte jej do rolky papíru.  

Výstraha: Tiskárna tiskne jen na vnější povrch rolky. V případě nesprávního umístění se 
nebudou tisknout výsledky. 

Pro lehké vkládání tiskárenského papíru zahněte konec tiskárenského papíru 
nahoru směrem k zadní straně analyzátoru. Přetlačte konec papíru přes podávač 
a tiskárenský papír bude teď lehce přecházet válcem.  

Vraťte držák rolky tiskárenského papíru s rolkou papíru do původní pozice v místě pro rolku 
tiskárenského papíru a rolku uvolněte, takže e papír může lehce odvíjet.  

Páka tiskárny je umístěna blízko rolky tiskárny. Zatlačte zadní stranu páky tiskárny směrem k přední 
straně analyzátoru pro uvolnění tlaku na rolku tiskárny. Zasuňte papír pod rolku papíru, dokud se konec 
neobjeví nad rolkou.  

Vytáhněte papír nahoru. Nechte 10 cm (4 palce) extra papíru nad rolkou tiskárny. 

Zatlačte přední konec páky tiskárny dolu pro zajištění rolky tiskárny. 

Protáhněte nadbytečný papír přes drážku přístupy k tiskárenskému papíru a kryt tiskárny. 

Vraťte kryt na původní místo. 
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Obecné čištění 
Vnějšek přístroje udržujte stále bez prachu. V případě potřeby je možné vnější povrchy očistit pomocí 
navlhčené látky. Nepoužívejte rozpouštědla, oleje, mazadla, silikónový sprej, oleje, mazadla, silikonový 
sprej ani lubrikanty na kteroukoli část přístroje. 

Denní čistění  
Odebrání držáku proužku 
Stiskněte Start pro úplné vysunutí držáku proužku/vstupu. 

Vypněte vypínač po úplném vysunutí držáku proužku/vstupu. 

Vyberte držák proužku z jeho vstupu jemným vytahováním za obě strany, jak je znázorněno níže.  

Čištění držáku proužku 
Držák proužku vyčistěte pomocí bez prachové/neabsorpční vatové tyčinky/kuličky s destilovanou 
vodou. Vysušte čistou, suchou bavlněnou kuličkou.  

Prohlédněte bílý kalibrační kroužek pro ujištění, že na něm nejsou škrábance ani špína. V případě 
potřeby vyčistěte bílý kalibrační kroužek pomocí vatové tyčinky nebo vatové kuličky s destilovanou 
vodou. Vysušte čistou, suchou bavlněnou kuličkou. 

Poznámka: Bílý kalibrační kroužek je třeba vyměnit, pokud se najdou jakékoli škrábance nebo 
neodstranitelná špína. Ohledně podrobností kontaktujte svého lokálního 
distributora. 

Vložení držáku proužku 
Uchopte držák proužku za jeho strany, jak je znázorněno níže. Umístěte držák proužku do vstupu 
držáku proužku tak aby bílý kalibrační kroužek směroval nahoru a byl umístěn směrem k přístroji. 
Zasune se volně do naváděcího kanálu. Zasuňte držák proužku dovnitř směrem k analyzátoru, dokud 
nezapadne na místo. Bude držen pevně ve svém vstupu. Ujistěte se, že je držák proužku nainstalován 
správně. Pokud není zacvaknutý na vstupu držáku proužku, nebude kalibrační kroužek ve správné 
pozici. Analyzátor zobrazí “Optical Sensor Failed”(selhaní optického senzoru). 

Poznámka: Při správném umístění držák proužku zapadne a bude uzamčen na místě 
s neviditelným bílým kalibračním kroužkem. Viz obrázek níže. 
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Vrácení držáku proužku/vstupu do své vnitřní pozice 
Zapněte vypínač a vyčkejte pro zasunutí držáku proužku/vstupu dovnitř analyzátoru a jeho zastavení. 
Vypněte vypínač nebo začnete s testováním.  

Obraťte se prosím na sekci 5 Provoz analyzátoru. 

Čistění usazenin vzorku 
Odeberte držák proužku podle popisu nahoře.  

Vyčistěte držák proužku pomocí bez prachové/neabsorpční vatové tyčinky/kuličky navlhčené 0.1 N 
NaOH. 

Varování: Nenechte roztok NaOH příst do kontaktu s bílým kalibračním kroužkem.  

Očistěte nadbytečný NaOH z držáku proužku pomocí látky navlhčené destilovanou vodou.  

Vysušte držák proužku pomocí čisté bez prachové/neabsorpční vatové tyčinky nebo kuličky. 

Vložte držák proužku a vraťte držák proužku/vstup do jeho původní pozice podle popisu nahoře.  

Sterilizace držáku proužku 
Odeberte držák proužku a zopakujte denní čistění popsané nahoře.  

Vyčistěte držák proužku pomocí bez prachové/neabsorpční vatové tyčinky/kuličky s jedným 
z následujících sterilizačních roztoků: 

1. 2% glutaraldehyd (dostatečná hustota): prohlídněte si podrobné pokyny na balení produktu. 
2. 0.05% roztok chlornanu sodného: Přidejte 1 mL 5% chlornanu sodného do 99 mL destilované 

vody nebo připravte požadovaný konečný objem roztoku zředěného 1:100. 
3. Izopropylalkohol (70-80%) 

Nalejte sterilizační roztok do úzké 10 cm (4 palce) vysoké nádoby. 

Ponořte držák proužku do sterilizačního roztoku. 

Výstraha: Zajistěte, aby se bílý kalibrační kroužek nedotkl roztoku.  

Nechte držák proužku máčet v sterilizačním roztoku 10 minut. 

Vyberte držák proužku, vyčistěte jej a vysušte. 

Vložte držák proužku a vraťte držák proužku/vstup do jeho původní pozice. 

  



34 
 

Sekce 9 Opatření 
Dbejte o níže uvedená opatření, abyste zabezpečili přesné výsledky a správnou činnost analyzátoru.  

• Ochrana přístroje může být poškozena, pokud se používá jinak, jako je to uvedeno v tomto 
manuálu. 

• Připájejte pouze napájení, které obsahuje s zásuvku s funkčním uzemněním. 

• Noste rukavice, abyste zabránili kontaktu s potenciálně nebezpečnými biologickými vzorky v 
průběhu testování proužků nebo práce se součástkami analyzátoru. 

• Nikdy nepokládejte nic blíže jako 7 cm od přední strany analyzátoru. Toto zabrání interferenci 
s držákem proužku    

• Přístroj udržujte čistý.  Často jej vytírejte jemnou, čistou a suchou látkou. V případě potřeby 
používejte čerstvou vodu. 

• Analyzátor nečistěte látkami jako benzín, ředidlo, benzenové sloučeniny nebo  jiná organická 
rozpouštědla. Toto zamezí poškození držáku proužku, bílého kalibračního kroužku a jiných 
součástí. 

• Dotykový LCD displej neumývejte vodou. Pro jeho vyčistění ho jemně otřete čistou, jemnou 
a suchou prachovkou. 

• Držák proužku je třeba udržovat čistý. Držák proužku denně vytírejte čerstvou vodou. Viz odsek 
Denní údržbu v sekci 8. 

• Dodržujte všechna místní nařízení při likvidaci analyzátoru a jeho součástí. 

• Nepoužívejte analyzátor nebo proužky mimo rozsahu provozní teploty uvedeného níže. 

Analyzátor:  0-40°C (32-104°F) 

Proužky:  15-30°C (59-86°F) 
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Sekce 10 Řešení problémů 
Problém Řešení   
Nesprávné umístění 
proužku  

• Upravte proužek tak aby se konec proužku celý dotýkal zarážky držáku proužku a byl 
vystředěn v kanálu držáku proužku. 

Chybějící proužek  • Vložte proužek 
Chyba proužku  • Zajistěte, aby se typ proužku shodoval s nastaveným typem proužku. 

• Zajistěte, aby byla značka proužku kompatibilní s analyzátorem. 
• Zajistěte, aby byly všechny testovací polštářky na proužku ponořeny do vzorku. 

Nezobrazení se displeje • Zapněte vypínač. 
• Zajistěte, aby byl analyzátor připojen k elektrickému proudu. 
• Prohlídněte pojistku na zadní straně analyzátoru, jestli není poškozena. V případě 

potřeby ji vyměňte. 
Poškozená pojistka  • Vypněte vypínač. Odpojte napájecí kabel a vyměňte poškozenou pojistku za novou 2.0 

A pojistku. 
(náhradní pojistka se nachází v oddělení pojistek). 

Tiskárna nefunguje  • Zajistěte, aby byl automatický tis (Auto-print) nastaven na On, viz pokyny k nastavení 
tiskárny. 

• V případě potřeby vložte papír. Ujistěte se, že je nastavení tiskárny nastaveno na 
Internal, když není připojena externí tiskárna.  

• Zajistěte, aby byla rolka tiskárenského papíru vložena správně. Když je vložena 
nesprávně, nebude probíhat tisk. 

• Očistěte kotouč tiskárny etanolem.   
• Zkontrolujte, zda je termální papír vložen do tiskárny správnou stranou. 
• Odstraňte zaseknutý papír nadzvednutím zelené páčky uvolnění papíru a odstraněním 

zaseknutého papíru. 
Hlavní kontrolní 
jednotka nefunguje 

• Vypněte vypínač a pak zapněte. Vykonejte samo-test. Obraťte se na sekci manuálu 
Samo-test. 

Optický senzor selhal • Zajistěte, aby byl držák proužku správně uzamčen ve vstupu držáku proužku. Držák 
proužku by měl zapadnout na místo a být uzamknutý ve vstupu držáku proužku. 

• Zajistěte, aby byl bílý kalibrační kroužek čistý. 
• Vyčistěte držák proužku a obraťte se na sekci Denní údržba. 
• Vypněte vypínač a pak zapněte. Vykonejte samo-test. Obraťte se na sekci manuálu 

Samo-test. 
Test přesnosti selhal • Vypněte vypínač a pak zapněte. Vykonejte samo-test. Obraťte se na sekci manuálu 

Samo-test. 
Mechanizmus selhal • Odstraňte jakékoli překážky v cestě držáku proužku. 

• Nedotýkejte se držáku proužku, když je v pohybu. 
• Vypněte vypínač a pak zapněte. Vykonejte samo-test. Obraťte se na sekci manuálu 

Samo-test. 
Selhání kvůli 
nadměrnému světlu 

• Zajistěte, aby byl analyzátor umístěn mimo přímé světlo. 
• Zajistěte, aby byl bílý kalibrační kroužek čistý. 
• Zajistěte, aby byl držák proužku správně umístěn ve vstupu držáku proužku. 

Obraťte se na sekci Denní údržba 
• Vypněte vypínač a pak zapněte. Vykonejte samo-test. Obraťte se na sekci manuálu 

Samo-test. 
Chyba kódu nádoby 
proužků 

• Zajistěte, aby byl kód nádoby zadán správně. 
• Zajistěte, aby byl typ používaného proužku stejný jako typ v nastavení analyzátoru. 

Selhání QC testu  • Zajistěte, aby byla použita správná kontrola. 
• Zajistěte, aby byl správný typ proužku. 
• Zajistěte, aby byla značka proužků kompatibilní s analyzátorem. 
• Zajistěte, aby byly ponořeny všechny reagenční polštářky proužku. 

 

Ohledně podrobností kontaktujte svého lokálního distributora. 
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Příloha 1 Specifikace močového analyzátoru 
Vlastnost Specifikace  
Metodologie Reflektanční fotometr 
Detekce Fotosenzitivní dioda 
Kapacita Jednotlivý testovací mód: 60 testů/hodinu 

Pokračovací testovací mód 120 testů /hodinu 
Paměť Posledních 2000 výsledků 
Doba inkubace proužku 1 minuta 
Detekční vlnová délka 525 nm a 635 nm 
Porty analyzátoru Standardní RS232C port pro čtečku čárových kódů nebo přenos 

dat. 
USB port pro přenos dat. 
25 pinový paralelní port pro externí tiskárnu. 

Schopnosti Interní tepelná tiskárna (dodávaná) 
Volitelná externí tiskárna (nedodávaná) 
RS232C čtečka čárových kódů (volitelná) 
USB nebo RS232C kabel na přenos dat (volitelný) 

Hlavní čitelné čárové kódy Viz přílohu 5 
Jazyky dostupné na obrazovce Anglický (přednastaveno v USA a vybraných krajinách) a další 

jazyky 
Provozní podmínky 
analyzátoru 

0-40°C (32-104°F); ≤ 85% relativní vlhkost (nekondenzující) 

Provozní podmínky proužků 15-30°C (59-86°F), ≤ 85% relativní vlhkost (nekondenzující) 
 

Napájení 100-240 V  střídavý proud, 50/60 Hz, 35 W 
Hmotnost 2.6 kg (5.73 lbs) 
Rozměry (Délka x Šířka x 
Výška) 

32.0 cm X 22.0 cm X 18.6 cm (12.6” X 8.7” X 7.3”) 

Rozměry displeje (Délka x 
Šířka) 

10.8 cm x 5.7cm (4.2” X 2.2”) 

Tento produkt splňuje normu EN 61326. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

Příloha 2 Kompatibilní močové proužky 
Počet 

parametrů 
Typ 

proužku 
Analyty 

9 9PM Nitrit, urobilinogen, protein, pH, krev, specifická hmotnost, keton, 
bilirubin a glukóza 

10 10PM Leukocyty, nitrit, urobilinogen, protein, pH, krev, specifická 
hmotnost, keton, bilirubin a glukóza 

11 11PM Leukocyty, nitrit, urobilinogen, protein, pH, krev, specifická 
hmotnost, keton, bilirubin, glukóza a kyselina askorbová 

 

Poznámky:  

• Zajistěte, aby se nastavený proužek shodoval s používaným proužkem. V opačném případě se 
zjistí nesoulad a vyhodnotí se jako chyba. 

• Pro zajištění přesných výsledků a správné funkce používejte s DIALAB Strip Readerem 40 pouze 
DIALAB močové proužky. 
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Charakteristiky činnosti močových proužků 
Pracovní charakteristiky močových proužků DIALAB byly určeny tak v laboratorním jako i v klinickém 
testování. Následující tabulka udává charakteristiky činnosti pro každý parametr. 

Reagence Složení Citlivost – vizuální 
měření 

Citlivost – měření 
DIALAB Strip 
Readerem 40 

Leukocyty (LEU) Derivatizovaný pyrol ester 
aminokyseliny; diazoniová 
sůl; pufr; nereaktivní složky 

Deteguje leukocyty 
v klinické moči od 
úrovně 9-15 bílých 
krvinek (Leu/μL) 

Deteguje leukocyty 
v klinické moči od 
úrovně 12-15 bílých 
krvinek (Leu/μL) 

Nitrit (NIT) p-arsanilová kyselina;  
N-(1-nafthyl)ethylendiamin; 
nereaktivní složky 

Detekuje nitrit sodný 
od 0.05-0.1 mg/dL moči 
s nízkou specifickou 
hmotností a méně jako 
30 mg/dL kyseliny 
askorbové 

Detekuje nitrit sodný 
od 0.05 mg/dL moči 
s nízkou specifickou 
hmotností a méně jako 
30 mg/dL kyseliny 
askorbové 

Urobilinogen (URO) p-diethylaminobenzaldehyd; 
pufr a nereaktivní složky 

Detekuje urobilinogen 
od 0.2-1.0 mg/dL (3.5 – 
17 μmol/L) 

Detekuje urobilinogen 
od 0.8-1.0 mg/dL (13.6 
– 17 μmol/L) 

Protein (PRO) Tetrabromfenolová modř; 
pufr a nereaktivní složky 

Detekuje albumin od 
7.5 – 15 mg/dL  (0.075 
– 0.15 g/L) 

Detekuje albumin od 
12– 15 mg/dL  (0.12 – 
0.15 g/L) 

pH Sodná sůl methylové 
červeně; brómthymolová 
modř; nereaktivní složky 

Umožňuje kvantitativní 
odlišení hodnoty pH 
v rozmezí 5-9 

Umožňuje kvantitativní 
odlišení hodnoty pH 
v rozmezí 5-9 

Krev (BLO) 3,3’,5,5‘-tetrametylbnzidín 
(TMB), kumen hydroperoxid; 
pufr a nereaktivní složky 

Detekuje volný 
hemoglobin od 0.018-
0.060 mg/dL nebo 5-10 
Ery/μL ve vzorcích moči 
s obsahem kyseliny 
askorbové <50 mg/dL. 

Detekuje volný 
hemoglobin od 0.018-
0.060 mg/dL nebo 5-10 
Ery/μL ve vzorcích moči 
s obsahem kyseliny 
askorbové <50 mg/dL. 

Specifická hmotnost 
(SG) 

Indikátor bromthymolová 
modř; pufr a nereaktivní 
složky; poly (metyl vinyl 
éter/maleinanhydrid); 
hydroxid sodný 

Určuje specifickou 
hmotnost moči mezi 
1.000 a 1.030. výsledky 
zodpovídají hodnotám 
získaným metodou 
měření indexu refrakce 
s ±0.005 

Určuje specifickou 
hmotnost moči mezi 
1.000 a 1.030. výsledky 
zodpovídají hodnotám 
získaným metodou 
měření indexu refrakce 
s ±0.005 

Keton (KET) Nitroprusid sodný; pufr Detekuje acetoctovou 
kyselinu od 2.5-5 
mg/dL (0.25-0.5 
mmol/L) 

Detekuje acetoctovou 
kyselinu od 4-5 mg/dL 
(0.4-0.5 mmol/L) 

Bilirubin (BIL) 2,4-dichloranilin diazoniová 
sůl, pufr a nereaktivní složky 

Detekuje bilirubin od 
0.4-1.0 mg/dL (6.8 – 17 
μmol/L) 

Detekuje bilirubin od 
0.8-1.0 mg/dL (13.6 – 
17 μmol/L) 

Glukóza (GLU) Glukózaoxidáza; peroxidáza; 
jodid draselný; pufr; 
nereaktivní složky 

Detekuje glukózu od 
50-100 mg/dL (2.5-5 
mmol/L) 

Detekuje glukózu od 
80-100 mg/dL (4-5 
mmol/L) 

Kyselina askorbová 
(ASC) 

2, 6-dichlorofenolindofenol; 
pufr a nereaktivní složky 

Detekuje kyselinu 
askorbovou od 5-10 
mg/dL (0.28-0.56 
mmol/L) 

Detekuje kyselinu 
askorbovou od 8-10 
mg/dL (0.45-0.56 
mmol/L) 
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Klinická porovnávací studie 

Činnost DIALAB Strip Readeru 40 spolu s použitím DIALAB močových proužků byla porovnána 
s výpovědným komerčně prodávaným močovým analyzátorem v klinické studii.  Výsledky jsou uvedeny 
v tabulce níže: 

Analyt % shoda v rámci ± 1 barevného políčka 
(95% C.I.*) 

Krev 96.5% (92.4% - 98.7%) 
Bilirubin 97.6% (94.0% - 99.3%) 

Urobilinogen 99.4% (96.7% - 99.9%) 
Keton 98.2% (94.9% -99.6%) 

Glukóza 97.6% (94.0% - 99.4%) 
Protein 92.9% (87.9% - 96.3%) 
Nitrit 92.9% (87.9% - 96.3%) 

Leukocyty 95.9% (91.6% - 98.3%) 
pH 99.9% (97.8% - 99.9%) 

Specifická hmotnost 99.9% (97.8% - 99.9%) 

* C. I.: Konfidenční interval 
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Příloha 3 Tabulka parametrů močových reagenčních proužků 
Názov parametru (skratka 
na displeji) 

Arbitrární jednotky Konvenční jednotky SI jednotky 

Leukocyty (LEU) - 
± 
1+ 
2+ 
3+ 

Neg 
15 Leu/μL 
70 Leu/ μL 
125 Leu/ μL 
500 Leu/ μL 

Neg 
15 Leu/μL 
70 Leu/ μL 
125 Leu/ μL 
500 Leu/ μL 

Nitrit (NIT) - 
+ 

N/A N/A 

Urobilinogen (URO) - 
± 
1+ 
2+ 
3+ 

0.2 mg/dL 
1 mg/dL 
2 mg/dL 
4 mg/dL 
8 mg/dL 

3.5 μmol/L 
17 μmol/L 
35 μmol/L 
70 μmol/L 
140 μmol/L 

Protein (PRO) - 
± 
1+ 
2+ 
3+ 

Neg  
15 mg/dL 
30 mg/dL 
100 mg/dL 
300 mg/dL 

Neg  
0.15 g/L 
0.3 g/L 
1.0 g/L 
3.0 g/L 

pH 5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.5 
9.0 

5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.5 
9.0 

5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.5 
9.0 

Krev (BLO) - 
± 
1+ 
2+ 
3+ 

Neg  
10 Ery/μL 
25 Ery/μL 
80 Ery/μL 
200 Ery/μL 

Neg  
10 Ery/μL 
25 Ery/μL 
80 Ery/μL 
200 Ery/μL 

Specifická hmotnost (SG) 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 

Keton (KET) - 
± 
1+ 
2+ 
3+ 

Neg 
5 mg/dL 
15 mg/dL 
40 mg/dL 
80 mg/dL 

Neg 
0.5 mmol/L 
1.5 mmol/L 
4.0 mmol/L 
8.0 mmol/L 

Bilirubin (BIL) - 
1+ 
2+ 
3+ 

Neg  
1 mg/dL 
2 mg/dL 
4 mg/dL 

Neg  
17 μmol/L 
35 μmol/L 
70 μmol/L 

Glukóza (GLU) - 
± 
1+ 
2+ 
3+ 

Neg 
100 mg/dL 
250 mg/dL 
500 mg/dL 
1000 mg/dL 

Neg 
5 mmol/L 
15 mmol/L 
30 mmol/L 
60 mmol/L 

Kyselina askorbová (ASC) - 
1+ 
2+ 
3+ 

Neg 
10 mg/dL 
20 mg/dL 
40 mg/dL 

Neg 
0.56 mmol/L 
1.14 mmol/L 
2.28 mmol/L 
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Příloha 4 Vytisknutá zpráva výsledku 
Vytisknuté výsledky jsou zobrazeny níže. Arbitrární jednotky se vytisknou vždy automaticky. Buď 
konvekční, nebo SI jednotky se vytisknou na základě nastavení jednotek. 

  

 

V závislosti na typu zvoleného proužku analyzátor rozpozná pořadí parametrů a automaticky 
přizpůsobí zobrazení a pořadí tisku každého parametru. Arbitrární výsledky se vytisknou vždy 
automaticky. Konvenční nebo SI výsledky se vytisknou na základě vybraných jednotek. Abnormální 
výsledky nebo výsledky patologického významu budou označeny *.  

Arbitrární výsledky: 

• Všechny pozitivní výsledky kromě pH a specifické hmotnosti (SG) budou oznámeny jako 1+, 2+ 
nebo 3+. 

• Pozitivní výsledky pro pH a specifickou hmotnost (SG) budou oznámeny příslušnými výsledky. 
• Negativní výsledky pro leukocyty, nitrit, urobilinogen, protein, krev, keton, bilirubin a glukózu 

budou oznámeny jako “-“. 

Konvenční nebo SI: 

• Všechny pozitivní výsledky kromě nitritu (NIT) budou oznámeny příslušnými výsledky před 
jednotkami. Pozitivní výsledek nitritu bude oznámen jako “pos“. 

• Všechny negativní výsledky kromě urobilinogenu (URO) budou oznámeny jako “neg“. 
Negativní výsledky pro urobilinogen (URO) budou oznámeny příslušným výsledkem před 
jednotkou.  

  

Datum/čas 

ID pacienta 

Číslo testu 

Testované 
parametry 

Abnormální výsledky 

Jednotky 

Číslo testu Číslo testu 

ID operátora 
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Příloha 5 Čtečka čárových kódů 
DIALAB čtečka čárových kódů je laserovým skenerem čárových kódů. Čtečka čárových kódů se 
připojuje k analyzátoru, aby skenovala čísla ID pacientů z čárových kódů na nádobách se vzorky. Čtečka 
čárových kódů je schopná skenovat následující formáty: 

• Kód 39 (standardní/celý 
ASCII) 

• Codebar (NW-7) • Kód 128 

• Italský farmakód • UPCA • EAN 128 
• Francouzsky farmakód • UPCE • MSI 
• Průmyslný 25 • EAN8 • Plessey 
• Interleave 25 • EAN13 • Telepen 
• Matrix 25 • Kód 93 • RSS 

 

Poznámka: Je možné načíst maximálně 20 znaků pro každý kód. 

Varování:  Čtečka čárových kódů je LED produkt třídy 2.  

NEDÍVEJTE SE do laserového paprsku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Příloha 6 Katalog 
Název produktu Katalogové  

číslo 
Součásti Počet 

DIALAB Strip Reader 40 G11050 DIALAB Strip Reader 40 1 
Držák proužku 1 
Rolka tiskárenského papíru 2 
pojistky (2.0 A) 2 
Napájecí kabel 1 
Návod pro rychlé začetí 1 
Uživatelský manuál 1 

Čtečka čárových kódů G11200 Čtečka čárových kódů (RS232C) 1 
Sériový rozdělovací kabel (RS232C) 1 

Rolky tiskárenského 
papíru 

G11202 Tepelný papír (0.06 m x 20 m): 200 výsledků na 
rolku 

4 

G11203 Štítkový papír (0:06 m x 9m): 100 výsledků/rolku; 
volitelný 

4 

DIALAB Kit pro přenos 
dat  

G11201 Kabel pro přenos dat (RS232C nebo USB) 1 
Příbalový leták  1 
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Příloha 7 Seznam symbolů 

 

Pozor, viz 
pokyny 
 pro používání  

Výrobce 
 

Autorizovaný 
zástupce 

 
Pouze pro In 
vitro diagnostiku  

Číslo šarže 
 

Katalogové # 

 

Skladujte mezi 
0-40°C 

 

Testů na balení 
 

Sériové číslo 

 

Držte mimo 
slunečného 
světla a tepla 

 
Spotřebujte do 

 
Sériový port 

 

Udržujte v suchu 

 

Křehké, 
zacházejte 
s opatrností 

 

Touto stranou 
nahoru 

 

Pokračovací test 

 

Auto-print je 
zapnutý, 
používá se 
interní tiskárna 

 
Auto-print je 
vypnutý, používá 
se interní 
tiskárna 

 

Auto-print je 
zapnutý, 
používá se 
externí tiskárna 

 

USB port 
 

25 pinový 
paralelní port 
externí tiskárny 

 
Typ pojistky 

 

Zásuvka 
napájení  

Uzemnění  

 
Uzamknutí QC 
(lockout) 

 

Uzamknutí 
proužku 
(lockout)  

Čtečka čárových 
kódů 
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