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Előszó 1/2
Bevezetés

A kézikönyv használata

A kézikönyv felépítése

Jelen kezelői kézikönyv a ClotPro® készülékhez és szoftverhez (V1.45a verzió) készült. Jelen
dokumentum a termék részét képezi és ismerteti a készülék alkalmazási területét, valamint a termék
életciklusa során felmerülő veszélyforrásokat.
A készülék kézikönyvét mindig könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni.
Jelen dokumentum a készülék használatával kapcsolatban nyújt gyakorlati útmutatást.
A dokumentum az alábbi részekből áll:
Háttér
Rendszer ismertetés
Üzembe helyezés
Üzemeltetés
Szoftver menük
Karbantartás
QC mérések
Függelék

További vonatkozó
dokumentumok

A ClotPro® készülékhez számos rendszerreagens és fogyóanyag áll rendelkezésre. A mintákkal
kapcsolatos követelményekre, a tesztek végrehajtására, a módszer korlátaira és az eredmények
értelmezésére vonatkozó legfrissebb információkkal kapcsolatban minden esetben nézze meg a
reagensek és a kontrollanyag-kitek használati útmutatóját.
Ezen kívül mindig tartsa be az európai és nemzeti jogszabályok általánosan érvényes követelményeit és
az egyéb kötelező érvényű szabályozásokat, illetve a balesetmegelőzésre és környezetvédelemre
vonatkozó helyi előírásokat.
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Előszó 2/2
Alkalmazási terület

A ClotPro® viszkoelasztikus rendszer kizárólag professzionális használatra kifejlesztett, in-vitro
diagnosztikai készülék.
A ClotPro készülék a vérminták alvadási potenciáljának kvantitatív és kvalitatív mérésére szolgál azáltal,
hogy megméri a citrátos teljes vér mintában a koaguláció aktiválódás, az alvadékképződés és az
alvadék stabilitás vagy fibrinolízis folyamata során végbemenő kinetikai változásokat.
A ClotPro készülékkel történő vizsgálatokhoz speciális, a véralvadás különböző aspektusainak
analizálására szolgáló reagensek tartoznak. A ClotPro készülékkel kapott eredmények önmagukban
nem használhatók a beteg diagnózisának felállításához, illetve a terápiás döntésekhez. A ClotPro
készülékkel kapott eredményeket minden esetben a beteg kórelőzményével, klinikai állapotával,
valamint – ha szükséges – további laboratóriumi véralvadás vizsgálatokkal együtt kell értelmezni.

Célcsoport

Készülék jóváhagyások

Az információkat a ClotPro analizátor kezelői és rendszergazdái számára állítottuk össze.

A ClotPro® analizátor megfelel a 98/79/EK irányelvnek az in-vitro orvosdiagnosztikai eszközökről. Ezen
kívül, a készüléket az alábbi nemzetközi szabványok szerint gyártották és vizsgálták be:
• IEC 61010-1 2010
• EN 61326-2-6
A megfelelőséget az alábbi címke igazolja:
Megfelel a 98/79/EK IVD irányelvnek
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Figyelmeztetések és óvintézkedések 1/3
A ClotPro® készülék első használata előtt olvassa el és értelmezze a jelen Kézikönyvben foglalt információkat.
Kezelői képesítés

Ez a dokumentum képzett egészségügyi szakemberek számára készült.
A készülék üzemeltetését és karbantartását kizárólag a gyártó képviselője által erre kiképzett személyek
végezhetik.
Az analizátor üzemeltetése és karbantartása során szigorúan tartsa be a jelen kézikönyvben ismertetett
eljárásokat.
A jelen kézikönyvben nem ismertetett, bonyolultabb karbantartási, üzembe helyezési és szerviz
műveleteket kizárólag a gyártó képviselője végezheti.
Tartsa be a biológiailag veszélyes anyagokkal való munkára vonatkozó általános eljárásrendet.

A mért eredmények
pontossága/precizitása

A helytelen mérési eredmények hibás diagnózishoz vezethetnek, ami veszélyeztetheti a beteget. A
laboratóriumi analizátorok, köztük a ClotPro® által adott eredményeket minden esetben
körültekintően, a beteg kórelőzményével, klinikai vizsgálatával és egyéb eredményeivel összevetve kell
kiértékelni.
Ne használjon lejárt fogyóanyagokat, mivel ez pontatlan eredményekhez vezethet.
A vérmintákat ne rázza fel. A vérmintákat soha ne tárolja fagyasztóban/jégen.
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Figyelmeztetések és óvintézkedések 2/3
Üzembe helyezési feltételek

Elektromossággal kapcsolatos
veszélyek

Biológiai veszély

A berendezést tilos gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében üzemeltetni.
A berendezést stabil, vízszintes felületre helyezve, az alábbi üzemeltetési feltételek betartásával
használja:
Környezeti hőmérséklet üzemeltetéshez: +18 °C és +30 °C között
Relatív páratartalom: 20% és 85% között
Maximális tengerszint feletti magasság: 2500m
A ClotPro® analizátor +10°C alatti hőmérsékleten történt szállítását követően a bekapcsolás előtt
hagyja a rendszert 30 percig szobahőmérsékleten állni.
A ClotPro® felületére tilos fertőtlenítőszert permetezni, mivel megzavarhatja az érzékelő
mechanizmust. Kérjük, fertőtlenítéskor inkább törölje át a felületet.
Az elektromos berendezések nem megfelelő használata áramütéshez, vagy égés miatti halálhoz
vezethet.
Mindig tartsa be az elektromos berendezések használatára vonatkozó alapvető biztonsági
óvintézkedéseket.
Ne érintse meg egyszerre a készüléket és a beteget.
Azon beállításokat és szerviz, illetve szerelési munkákat, amelyek során a berendezésnek
bekapcsolva kell lennie, kizárólag a szerviz erre kiképzett munkatársai végezhetik el.
Ha áramforráshoz van csatlakoztatva, ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést.
A készülék csak földelt aljzathoz csatlakoztatható. Az adaptereknek is földeltnek kell lennie. A
berendezést tartsa szárazon. Ha a készülék nedves lesz, áramtalanítsa mielőtt hozzáér.
Ha a készülék sérült, ne kapcsolja be. Vegye fel a kapcsolatot a képzett szerviz munkatársakkal.
Ha a tápkábel elvész vagy sérült, csak eredeti tápkábellel pótolható.
A vérmintákat kezelje potenciálisan biológiailag veszélyes anyagként, és a mintát és a hulladékot
minden esetben a helyi előírásoknak megfelelően kezelje.
A forgalmazónak való visszaküldés előtt minden esetben fertőtlenítse a ClotPro® készülék
felületét, a billentyűzetet, az egeret és az érintőképernyőt.
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Figyelmeztetések és óvintézkedések 3/3
Jóváhagyott alkatrészek,
kiegészítők
és szoftver

A nem jóváhagyott alkatrészek vagy készülékek használata hibás működést és a jótállás
érvénytelenségét és semmissé tételét eredményezheti.
A nem jóváhagyott kiegészítők használata hibás működést okozhat.
A harmadik féltől származó szoftverek telepítése az analizátor hibás működését okozhatja.
A fentiek be nem tartása semmissé teszi a jótállást.
A ClotPro készülékhez csatlakoztatott vonalkódolvasó a ClotPro-hoz tartozó fogyóanyagok
vonalkódjának leolvasására szolgál. Amennyiben a vonalkódolvasót a betegmintákon elhelyezett
vonalkódok leolvasására is kívánja használni, először meg kell győződnie arról, hogy a
vonalkódolvasó megfelelően olvassa le ezeket a vonalkódokat. Alternatív megoldásként erre a
célra használhat másik, megfelelő vonalkódolvasót is. Olyan vonalkódolvasót használjon, amely
alkalmas az intézmény által a betegmintákra helyezett vonalkódok leolvasására, csatlakoztatva
van a számítógép USB portjához és a billentyűzettel beírt adatokkal egyenértékűen olvassa le az
adatokat.

Egyéb óvintézkedések

Az áramkimaradás vagy a pillanatnyi feszültségesés károsíthatja a készüléket és adatvesztést
okozhat. A mérési eredményekről rendszeresen készítsen biztonsági mentést.
Ha hosszabb ideig nem használja az analizátort, állítsa le és kapcsolja ki.

További veszélyek

A folyadékok károsíthatják a berendezés belső alkatrészeit. Ne öntsön folyadékot a
ClotPro® készülék felületére vagy a belsejébe. A készüléket tilos vízbe vagy egyéb folyadékba
mártani.
Ne takarja le a készülék nyílásait és ne helyezze olyan puha felületre, ami elzárhatja a nyílásokat.
A levegőnyílásokba ne kerüljön szösz, hajszál, por...stb.
A gyártó által javasolt kiegészítőkön kívül ne helyezzen semmit a készülékre.
A készülék csak beltéren használható.
A készüléket ne ejtse le és óvja az ütésektől.
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Háttér
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Háttérinformációk
A viszkoelasztikus mérési eljárást Hellmut Hartert professzor, a tromboelasztográfia megalkotója dolgozta ki (1). A
tromboelasztográfia átfogó képet ad a véralvadásról azáltal, hogy az első fibrin szálak képződésétől, a véralvadék kialakulásán
keresztül a véralvadék stabilitásáig, illetve a fibrinolízisig folyamatosan rögzíti az alvadék rugalmasságát.
Az eredeti Hartert módszer alapja, hogy a vérminta egy hengeres cup-ba kerül, és egy hengeres csap/tű merül bele. A cup-ot kis
szögben (4,75°) elforgatják jobbra és balra, és rögzítik, hogy a vér mennyire képes továbbítani a cup mozgását a tűre.
1995-ben mutatták be az eredeti tromboelasztográfiás technika továbbfejlesztett változatát, a rotációs tromboelasztográfiát (2). A
rotációs tromboelasztográfia során a vér szintén egy cup-ba kerül és egy tű/csap merül el benne. Ebben az esetben azonban a mérés
során a cup egy helyben marad, és a tűt forgatja egy rugalmas elem. Itt a vérnek azon képességét rögzítik, hogy mennyire tudja
csökkenteni a tű mozgását.
A ClotPro® a viszkoelasztikus méréseket végző analizátorok új generációjába tartozik (3), működésének alapjául pedig mind az
eredeti Hartert módszer, mind az említett, cup-ot és tűt alkalmazó technikák szolgálnak. A cup és a tű méretei alapvetően
megegyeznek a Hartert módszer, illetve a rotációs tromboelasztográfia során használtakéval. A ClotPro® esetében a cup-ot egy
rugalmas elem forgatja és a mérés során a tű mozdulatlan marad.
Mindhárom módszer esetében fennáll a cup és a tű egymáshoz képest 5°-os szögben való mozgása. Az alvadási folyamat során
csökken a cup és a tű egymáshoz viszonyított mozgása. A készülék a cup és a tű egymáshoz viszonyított mozgásának csökkenését
váltja át a mm-ben kifejezett viszkoelasztikus amplitúdóvá.
• A 0 mm a cup és a tű maximális relatív mozgását (az alvadék maximális megnyúlását) jelenti.
• A 50 mm a cup és a tű relatív mozgásának 50%-os csökkenését (az alvadék nyúlásának felére csökkenését) jelenti.
• A 100 mm a cup és a tű relatív mozgásának hiányát jelzi (ilyen normál esetben nem történik a véralvadás során).
(1) Hartert H. Véralvadási vizsgálatok tromboelasztográfiával, új vizsgálati eljárás. Klin Wschr. 1948;26(37/38):577–83.
(2) Calatzis A, Fritzsche P, Calatzis A, Kling M, Hipp R, Stemberger A A ROTEG koagulációs analizátor és a hagyományos
tromboelasztográfiás rendszerek műszaki elvének összehasonlítása. Hematol.. 1996;72(1 Suppl):P90.
(3) Calatzis A., Wittwer M., Leyser H., Hipp Q., Spannagl M. ClotPro – egy új generációs viszkoelasztikus teljes véralvadási vizsgálat
Hemosztazeológia 2018; 4a, A32, P013
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Rendszer ismertetés
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Mérési alapelv
ClotPro® elv
•

A cup-ot egy rugalmas elem forgatja.

•

A tű a mérés során mozdulatlan.

•

A cup forgását egy kapacitív érzékelő
méri; az eredmény a számítógépre
kerül továbbításra.

•

A cup forgásának mérés közben
tapasztalt csökkenését váltja át a
készülék a viszkoelasztometria szerinti
amplitúdóra.

•

A tűt egy rugalmas elem forgatja.

•

A cup a mérés során mozdulatlan.

•

A tű forgását a készülék optikailag
érzékeli, majd továbbítja a
számítógépre.

•

A cup forgásának mérés közben
tapasztalt csökkenését váltja át a
készülék a viszkoelasztometria szerinti
amplitúdóra.

Hagyományos viszkoelasztikus mérési eljárás
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ClotPro® technológia: Aktív-pipettahegy technológia

•

A reagensek száraz formában, a pipettahegyben lévő szivacsban
találhatók.

•

A vér tesztcellába (cup) való pipettázását követően a reagens
feloldódik a vérben és aktiválja a véralvadást.

•

Nincs szükség további reagenshasználatra.

•

A kezelési eljárás az összes tesztparaméter esetében egyforma.

•

Jelentősen kevesebb pipettázási lépés, mint a folyékony
reagenseket használó viszkoelasztometriás készülékek esetében.
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A ClotPro® készülék
A ClotPro® analizátor egy kompakt, 6-csatornás, viszkoelasztikus méréseket végző analizátor. Egy 22”-es (vagy hasonló)
érintőképernyőhöz csatlakoztatott külső számítógépet használ. A készülék egy egérrel egybeépített billentyűzet és egy
érintőképernyő segítségével működtethető.

ClotPro® készülék
Számítógép
A ClotPro® külső számítógépet használ. Itt egy
all-in-one PC látható. Ezen kívül lehetőség van mini-PC
és érintőképernyő kombináció használatára is.
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Tesztcella-fedő
Teszt pozíció
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(mm)

A ClotPro® görbe és a főbb paraméterek
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Paraméterek listája
Koaguláció
aktiváló és
alvadék
polimerizációs
paraméterek

Alvadék
szilárdsági
paraméterek
Alvadék lízis
paraméterek

Rövidítés

Paraméter

Leírás

Mértékegység

CT

Alvadási idő

A teszt indulása és a 2 mm-es amplitúdó elérése közötti
időtartam

mp

CFT

Alvadék képződési idő

A 2 mm-es amplitúdó és 20 mm-es amplitúdó elérése közötti
időtartam

mp

α

α-szög

Az alapvonal és az alvadási görbe tangense
közötti szög a 2 mm-es ponton

fok (°)

A teszt során elért maximális amplitúdó

mm

MCF

Maximális alvadék szilárdság

A(x)

Amplitúdó (szilárdság) x időpontban

Alvadék szilárdság (mm amplitúdóban) a CT-t követő
megadott időpontban (5, 10, 20 vagy 30 perc múlva)

mm

ML

Maximális lízis

A futási idő során érzékelt maximális lízis, az MCF és a
legalacsonyabb amplitúdó közötti különbségként kifejezve, az
MCF %-ban megadva (elvesztett szilárdság %-a)

%

LT

Lízis idő

A CT-től számított azon időpont, amikor az alvadék szilárdsága
az MCF 50%-ára csökken

mp

CLI(x)

Alvadék lízis index x perc időpontban
(30, 45 vagy 60 perc)

Az amplitúdó és az MCF aránya a CT-t követő egy adott
időpontban (fennmaradó %-os szilárdság) Számított:
A/MCF*100

%

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Előszó / Háttér / Rendszer ismertetés / Üzembe helyezés / Üzemeltetés /Szoftver menük/
Karbantartás /QC mérések/ Függelék

15

ClotPro® tesztek
EX-teszt

A koagulációs folyamat gyors áttekintése (külső koaguláció aktiválás
rekombináns szöveti faktor alkalmazásával)

FIB-teszt

A fibrinogén szint funkcionális érzékelése (kettős vérlemezke gátlás
Cytochalasin D és szintetikus fibrinogén receptor antagonistával)

AP-teszt

Koaguláció értékelés fibrinolízis gátlással ( a közvetlen, aprotinin palzmin
antagonista használatával)

IN-teszt

Koaguláció értékelés belső aktiválás ellagsav alkalmazásával )

HI-test

IN-teszt heparin gátlással (a heparináz heparinbontó enzim használatával)

TPA-teszt

Koaguláció értékelés fibrinolízis aktiválással (rekombináns szöveti típusú
plazminogén aktivátor alkalmazásával)

RVV-teszt

Szűrőteszt a közvetlen FXa antagonisták kimutatására (aktivátor: Russel
vipera méreg (FX aktivátor) ), és érzékeny a trombin antagonistákra is.

ECA-teszt

Szűrőteszt a közvetlen trombin antagonisták kimutatására (aktivátor: az
ekarin protrombin aktivátor)

NA-teszt

Koaguláció értékelés rekalcifikációt követően (nem aktivált)

A vizsgálatok elérhetőségével és hitelesítési státuszával (IVD / CE minősítés vagy kutatási célokra megjelölve) és a vonatkozó
címkével/használati útmutatóval kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a ClotPro® helyi forgalmazójával.
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ClotPro® paraméterek: áttekintés
EX-teszt FIB-teszt AP-teszt IN-teszt HI-teszt RVV-teszt

aktivátorok

szöveti faktor

✓

✓

ellagsav

✓

✓

ekarin (protrombin aktivátor)
polibrén (heparin inhibitor)

✓

✓

✓

TPAteszt

NA-teszt

✓

✓

✓

✓

aprotinin (fibrinolízis inhibitor)
cytochalasin + IIbIIIa antagonista

✓

(vérlemezke inhibitorok)

(a rekalcifikációhoz)

✓
✓

✓

heparináz (heparin deaktivátor)
CaCl2

✓

russel vipera méreg (FX aktivátor)
TPA (lízis aktivátor)

inhibítorok

✓

ECAteszt

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TPA:
szöveti plazminogén aktivátor
IIbIIIa: IIbIIIa glikoprotein (vérlemezke receptor fibrinogénhez)
CaCl2: Kalcium-klorid

A vizsgálatok elérhetőségével és hitelesítési státuszával (IVD/CE minősítés vagy kutatási célokra megjelölve) és a
vonatkozó címkével/használati útmutatóval kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a ClotPro® helyi forgalmazójával.
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Viszkoelasztikus mérések görbéinek tömörített
megjelenítése a ClotPro® analizátoron
Legfeljebb 40 perces
mérések:
Szokásos ábrázolás
(mint a hagyományos viszkoelasztikus
méréseknél)

40 percnél hosszabb
mérések:
Az első 30 perc és az
utolsó 10 perc

Alvadék stabilitás
Koaguláció
aktiválás,
alvadékképződés

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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A teszteredmények értelmezése
A ClotPro® analizátor az alábbi információkkal szolgál:
Koaguláció aktiválódás
A koaguláció aktiválódást elsősorban a CT (alvadási idő) paraméter
jellemzi, amely megmutatja a mérés kezdete és a 2 mm-es alvadék
szilárdság érzékelése között eltelt időt. Az alvadási idő tükrözi a
mintában lévő alvadási faktorokat, valamint a potenciális alvadási
faktor inhibitorokat (pl. heparin).

Példa: normális alvadási idő

Példa: meghosszabodott alvadási
idő

Példa: normális
alvadékképződés

Példa: akadályozott
alvadékképződés

Alvadékképződés
Az alvadékképződés elhúzódhat, ha alacsony a fibrinogén szint vagy
a vérlemezkeszám, akadályozva van az alvadék polimerizáció, vagy
ha nincs jelentős trombin képződés (pl. mert antikoagulánsok
vannak a mintában).

Alvadék stabilitás (vagy fibrinolízis)
A viszkoelasztikus mérések esetében az alvadék általában stabil, és
a maximális szilárdság elérését követően csak korlátozott
mértékben (<15%) csökken a szilárdsága.
Példa: alvadék stabilitás
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A viszkoelasztikus mérések korlátai
A viszkoelasztikus mérések esetében a magas fibrinogén szint elfedheti a
trombocitopénia hatását az alvadékképződésre pl. az EX-teszt vagy az IN-teszt
esetében. Például, magas fibrinogén szint esetén az EX-teszttel 30.000 / µl
vérlemezke szám mellett is normális alvadékszilárdság mérhető.

Alacsony érzékenység trombocitopéniára
magas fibrinogén szint esetén:

Ha a FIB-teszttel mért MCF meghaladja a 20 mm-t („a FIB teszt kék lesz”), a
koagulációs állapot értelmezésében segíthet a beteg vérlemezke számának
teljes vérelemzés általi meghatározása.
A viszkoelasztikus mérések nem kifejezetten érzékenyek a K-vitamin
antagonistákra, így előfordulhat, hogy normál CT- értékkel találkozunk az EXteszt esetében, rendellenes INR szint mellett is, különösen a magas fibrinogén
szinttel rendelkező mintákban. Az olyan mintáknál, amelyeknél előfordulhat a
külső útvonal egy izolált faktorának hiánya, fontolja meg az INR/ PT alkalmazását
a viszkoelasztikus mérésekkel kombináltan.
A viszkoelasztikus mérések nem érzékenyek, de legalábbis alacsony
érzékenységet mutatnak a trombocitagátló gyógyszerekre (pl.: Aspirin,
Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor). A trombocitagátlók kimutatásához
használjon erre specializált trombocitafunkciót ellenőrző teszteket.
A viszkoelasztikus mérések alacsony érzékenységgel rendelkeznek a kis
molekulatömegű heparinra (LMWH). Egyes kutatások kimutatták, hogy az
LMWH megnyújtja a viszkoelasztikus vizsgálatok időtartamát, azonban az
eredményként kapott alvadási idő az adott vizsgálat kiinduló alvadási idő
értékétől függ, ami nem feltétlen ismert. Az LMWH kimutatásához használjon
erre speciálizált vizsgálatot (pl. anti-Xa analízis).

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Az EX-tesztben az alvadási idő (CT) normál értéket
mutathat K-vitamin antagonista terápia esetében
Alacsony érzékenység alacsony molekulatömegű
heparinokra (LMWH)
Rendkívül alacsony vagy semmilyen érzékenység
vérlemezke gátló (vérhigító) gyógyszerekre

Szükség szerint kombinálandó egyéb
paraméterekkel
(PI vizsgálat, vérlemezke funkciót
vizsgáló tesztek, anti-Xa vizsgálat)
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A valószínűtlen eredmények felismerése
Bizonyos körülmények között minden in vitro diagnosztikai módszernél
előfordulhatnak helytelen eredmények. Emiatt javasoljuk, hogy a
félreértelmezések elkerülése érdekében tegyen meg bizonyos
óvintézkedéseket.
A valószínűtlen teszteredmények azonosítása
Azon betegek eredményei, akiknél aktuálisan nem tapasztalható vérzési
komplikáció, általában a normál tartományban vagy annak közelében
lesznek.
Ha súlyosan rendellenes eredményeket kapnak olyan esetben, amikor
nem áll fenn súlyos véralvadási rendellenesség gyanúja, az alábbi
problémákra kell gyanakodni:

Példa:
hibás mérés száradó vér
miatt

Példa:
zajos görbe

Preanalitikai problémák
A mintát egy heparinos csövön keresztül (vagy más antikoaguláns
jelenlétében) vették? A mintát olyan karból vették, amelybe infúzió van
bekötve? Előfordulhat, hogy a mintát felcserélték?
Analitikai problémák
A tesztreagensek felcserélése (például, a FIB-tesztet használták az EXteszt helyett), vagy probléma adódott a teszt teljesítményével.
A jobb oldalon láthat néhány példát hibás ClotPro® mérés ábrázolásra. A
ClotPro® mérésábrázolások alakja általában szabályos. A zajos vagy
szabálytalan alakú görbét eredményező méréseket el kell vetni és meg
kell ismételni.
Általánosságban elmondható, hogy a meglepő és valószínűtlen
eredményt adó méréseket érdemes megismételni.
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Példa:
A mérés eredménye már a
teszt elején amplitúdót és
zajos görbét jelez. Ilyen
eredmény akkor történhet,
ha a felhasználó nem
helyezi be teljesen a tűt a
tűtartóba.

Példa:
Az alvadék szilárdság
valószínűtlen „csúcsa”.
Ilyen mérési hiba akkor
történhet, ha a felhasználó
a teszt közben meglöki a
tűtartót.
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Valószínűtlen teszteredmény kombinációk
A ClotPro® készülék gyakran végez több tesztet egyazon mintán. Ez lehetőséget kínál a valószínűtlen
teszteredmények kiszűrésére is.
Valószínűtlen
Jelentősen jobb alvadékképződés az IN-tesztben, mint az EXtesztben (vagy fordítva), ami nem magyarázható a gyengébb
alvadék képzést mutató tesztben jelentősen meghosszabodott
alvadási idővel.
Lehetséges
Jobb alvadékképződés az EX-tesztben, miközben az IN-tesztben
hosszabb alvadási idő tapasztalható (ami véralvadásgátlók
jelenlétére utal). Ebben az esetben az ok az FVIII hiány.

Valószínűtlen
Az FIB-tesztben általában gyengébb alvadékképződés tapasztalható,
mint például az EX-tesztben vagy az IN-tesztben.
Lehetséges
A súlyos trombocitopéniát mutató mintákban (pl, kemoterápia vagy
immuntrombocitopénia miatt), az EX-teszt a FIB-teszthez hasonló
alvadékképződési eredményt adhat.
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Tippek a kutatási applikációkhoz
Ha hemodilúciót vizsgál, a diluenst 1:10 arányban kell összekevernie citrát oldattal, hogy a vizsgálatok
során állandó legyen a citrát mennyiség.
Nagyobb kísérletekhez készíthet poolt több csőből.
A szerviz menüben korlátozza a teszt időtartamot, hogy a rendszer automatikusan leállítsa a tesztet és
megegyezzen a kísérletek tesztidőtartama.
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Üzembe helyezés

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Üzembe helyezés – általános információk és
követelmények
IP besorolás
Csatlakoztatás elektromos
tápellátáshoz
Ergonómia

Az IP besorolás IP20-as
A tápcsatlakoztatással kapcsolatos feszültség-követelményeket lásd a ClotPro® és a számítógép
tápegységein található címkéken. A tápellátáshoz való csatlakoztatáskor az intézményben
telepített elektromos csatlakozókhoz (Schuko, UK, stb) megfelelő kábelt használjon
A ClotPro®-t és a hozzá tartozó számítógépet egyenletes felületű, és a készülék kényelmes
használatához megfelelő nagyságú asztalra helyezze. Ha lehetséges, az asztal magasságát abba a
pozícióba állítsa, amelyben a készüléket használni fogják (ülve vagy állva).
A kijelzőt olyan helyzetbe billentse, hogy jó legyen a képminőség.

A készülék üzembe helyezését
vagy áthelyezését követő
minőségellenőrzés

A ClotPro® készülék áthelyezése

Javasoljuk, hogy a készülék üzembe helyezését vagy szállítását követően futtasson
minőségellenőrzést.
A kontroll értékeknek a megadott tartományon belül kell esnie.
A minőség ellenőrzést a csomagban elhelyezett útmutatónak megfelelően kell elvégezni.
Állítsa le az operációs rendszert, ami egyben leállítja a számítógépet és a ClotPro® készüléket.
Amennyiben a ClotPro® nem egy kiskocsin van, húzza ki az összes kábelt és külön-külön helyezze
át az egyes részegységeket (ClotPro®, képernyő, nyomtató).
A fedőtartókat el kell távolítani a készülékből és külön kell őket szállítani.
A ClotPro® készüléket az aljánál megfogva emelje fel.
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Üzembe helyezés I - Szükséges részegységek
A ClotPro® rendszer üzembe helyezéséhez az alábbiak szükségesek:
•
•
•
•
•
•
•

ClotPro® készülék
Áramellátás a ClotPro® készülékhez
USB kábel a ClotPro® és a számítógép összekötéséhez
Elektronikus pipetta
Elektronikus pipetta tartó
Nyomtató
Külső vonalkódolvasó

 Amennyiben all-in-one számítógépet használ (beépített full HD érintőképernyővel rendelkező számítógép):
•
•
•


All-in-one számítógép
Billentyűzet
Egér

Amenyiben mini PC-t használ:
•
•
•
•
•
•

Mini PC
Full HD érintőképernyő
Megfelelő képernyőcsatlakoztató kábel (pl. HDMI kábel)
USB kábel a mini PC és az érintőképernyő összekötéséhez
Billentyűzet
Egér

Megjegyzés: A helyi igényeknek jobban megfelelő bármely másik vonalkódolvasó, PC egér vagy billentyűzet modell is használható
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Üzembe helyezés II - A számítógép üzembe helyezése
 All-in-one PC üzembe helyezése:
•
•


Csatlakoztassa az all-in-one PC-t a tápkábelhez.
Az USB csatlakoztatón keresztül csatlakoztassa a billentyűzetet , az egeret és a vonalkódolvasót a PC-hez.

Mini PC üzembe helyezése:
•
Csatlakoztassa a mini PC-t az áramforráshoz.
•
Az USB csatlakoztatón keresztül csatlakoztassa a billentyűzetet , az egeret és a vonalkódolvasót a PC-hez
•
Csatlakoztassa az érintőképernyőt az áramforráshoz.
•
A képernyő kábel (pl. HDMI) és az USB kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet és az érintőképernyőt

Ha szükséges, használjon USB hub-ot a számítógéphez való csatlakoztatásához a billentyűzet, az egér és / vagy a nyomtató esetében.
Csatlakoztassa ClotPro® készüléket közvetlenül a számítógéphez (köztes USB hub nélkül).
A számítógép (all-in-one vagy mini PC) előzetesen installálva érkezik a forgalmazótól. Ha nincs telepítve az operációs rendszer vagy a
szoftver nem tölt be, vegye fel a kapcsolatot a szerviz képviselővel.
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Üzembe helyezés III - A ClotPro® készülék üzembe
helyezése
USB csatlakozó
(összeköttetés a számítógéppel)

Ki / Be kapcsolás
Ha be van kapcsolva, a
kapcsoló zölden világít.

Tápellátás
csatlakozója
Csatlakoztassa a ClotPro® tápkábelét a hálózati csatlakozóhoz és a ClotPro®-n található csatlakozóhoz a 110 V-ot vagy 220 V-ot a
készülék automatikusan érzékeli.
Csatlakoztassa az USB kábelt a ClotPro® készülékhez és a számítógéphez.
A készüléket folyamatosan bekapcsolva kell tartania, mivel a számítógép az USB kapcsolaton keresztül szükség szerint kapcsolja ki és
be a műszert (erre azonban csak akkor képes, ha a ClotPro® készüléken található kapcsoló bekapcsolt állapotban van).
Hibakeresés, ha a szoftver nem találja a ClotPro® analizátort
•
Ellenőrizze, hogy világít-e a Be / Ki kapcsoló gomb. Ha nem világít, ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a hálózati
csatlakozóhoz és a ClotPro® analizátorhoz. Ha a kapcsoló világít, ellenőrizze, hogy az USB kábel csatlakoztatva van-e a
ClotPro®analizátorhoz és a számítógéphez.
•
Zárja be a ClotPro® szoftverét, röviden kapcsolja ki és be a ClotPro®-n található kapcsolót, várjon egy percet, majd indítsa újra a
ClotPro® szoftvert.
•
Ha a ClotPro® továbbra sem található, állítsa le majd indítsa újra a számítógépet.
•
Ha ez sem segít, vegye fel a kapcsolatot a szerviz munkatársakkal.
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Üzemeltetés

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

29

A ClotPro® rendszer elindítása
•

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a számítógépen és a
ClotPro® analizátoron.

•

Jelentkezzen be „ClotPro” felhasználóként

•

A gyárilag beállított jelszó: “clot”
A jelszó módosítható Linux operációs rendszer funkciókkal

•

A szoftver elindításához kattintson kétszer a ClotPro® ikonra.

•

Kapcsolja be az elektronikus pipettát. Ügyeljen, hogy az
elektronikus pipetta fel legyen töltve. Ha nincs, a töltőkábelre
csatlakoztatással töltse fel. Ezt követően kapcsolja be a
pipettát.



A szoftver kijelzi a ClotPro® analizátorral való kapcsolat
státuszát, és ha a rendszer eléri a működési hőmérsékletet, a
színes négyzetek zöldre váltanak. Ez általában a szoftver
elindítását követően 5-10 perc elteltével történik.
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A szoftver
Funkció választó ikonok

Megjegyzés mező (megjegyzés
hozzáadásához ide kattintson)
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Betegadatok

Rendszer- és hőmérséklet állapot – kattintson a részletes
nézet megnyitásához (zöld: az előírt tartományon belül,
kék: felmelegedés, piros: túl meleg)

ClotPro® görbék kijelzésére szolgáló rács (a csatorna
részletei nézet megnyitásához ide kattintson)

Csatorna jelzők
(csatorna választáshoz ide kattintson)
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Az ikonok
Teszt eltávolítása

Összes csatorna kiválasztása

(csak leállított mérések)
(a merevlemez továbbra is tárolja a végrehajtott tesztekkel
kapcsolatos adatokat)

Rendelés létrehozása

(egy vizsgálat futtatásának első lépése a ClotPro
készüléken)

Teszt szerkesztés

Teszt klónozás

(ezzel tudja a teszt létrehozását követően szerkeszteni a
betagadatokat)

Teszt indítás

(manuális indításhoz ‘manual free’ üzemmódban)

Teszt leállítás

(a kijelölt méréshez tartozó minta részleteit tartalmazó
rendelés-létrehozó ablakot nyit meg)

Teszt ismétlés (csak leállított mérésekhez – csak “manual
free” pipettázási üzemmódban használható – a leállított mérés
eltávolításra kerül és egy vele megegyező új rendelés jön létre)

Szerviz menü

(a teszt végrehajtását követően)

Képernyőkép készítése

Teszt validálás

Súgó funkció

(a teszt leállítását követően)

Teszt nyomtatása
Teszt küldése e-mailen
Képernyőkép küldése e-mailen
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

(a képernyőképet a merevlemezre menti)
(elmagyarázza az ikonok jelentését)

Bejelentkezés ikon

(jelenleg nincs bejelentkezett felhasználó)

Kijelentkezés ikon

(egy felhasználó be van jelentkezve)

QC időzítő beállítása
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Bejelentkezés
1: Kattintson az
alábbi ikonra

2: jelölje ki
a felhasználónevet

3: írja be a jelszót
4: Kattintson Accept
(elfogad) gombra

Megjelenik a felhasználónév
és kijelentkezés ikon
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Kijelentkezés
1: Kattintson az
alábbira

Jelenlegi felhasználó kijelentkezik?

2: Kattintson
a YES (IGEN)
gombra

Megjelenik a
bejelentkezés
ikon
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Rendelés létrehozása
Rendelés: a végrehajtandó mérés
1: Kattintson a „+” jelre
2: Írja be a betegadatokat
vagy alkalmazza a legutóbbi
betegazonosítót
(A „legutóbbi betegazonosító”
az aktuális menüben legutóbb
használt azonosítót jelenti)

3: Jelölje ki a teszteket,
vagy válassza az utolsó
tesztpaneleket
4: Nyomja meg a
Létrehoz („create”) gombot

Létrejön a teszt.
A nem manuális (‘manual free’) pipettázási üzemmódban a csatornák “wait” (várakozás) státuszban vannak, amit a táblázat feletti
szünet ikon
jelez.
A manuálisan irányíott (‘manual guided’) pipettázási üzemmódban egy felugró ablak és video segít a soron következő műveletek elvégzésében..
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A mérés
Mintaazonosító
Betegadatok
Állapotjelzők
Kórterem / beteg helye
Betegadatok
Teszt kezdőidőpontja /
futási ideje
Paraméterek

(amennyiben elérhetők,
láthatók a referenciaértékek)

Állapotjelző

Üres csatorna
Csatorna várakozó állapotban

(A betegadatok és a kijelölt tesztek
beírása megtörtént, de a tesztet még
nem indították el)

Működő csatorna
Leállított csatorna
Validált csatorna
Jelzések / információk
Figyelmeztetés
Nyomtatva

Megjegyzés
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Teszt végrehajtása
Előfeltétel

Készítse elő a tesztcellát és a fedőt

a tesztet
létrehozták
(szünet szimbólum)

Az alsó állásba
állításhoz forgassa
jobbra a fedőtartót

Együtt vegyen ki egy
tesztcellát és egy fedőt
a csomagból

Helyezze a fedőt a
fedőtartóra. Ne
érjen a fedő külső
felületéhez.

Helyezze a
fedőtartót
a parkoló pozícióra

Helyezze a tesztcellát
a teszt pozícióra

Helyezze a
pipettahegyet a
vérmintába és nyomja
meg a pipettán
található gombot.

Helyezze a
pipettahegyet a
tesztcella fölé és
nyomja meg a
pipettán található
gombot.

Helyezze a
pipettahegyet a
tesztcellába és
nyomja meg a
pipettán található
gombot (keverési
lépés - felszívás)

Helyezze a
pipettahegyet a
tesztcella fölé és
nyomja meg a
pipettán található
gombot (keverési
lépés - adagolás)

Minta pipettázása

Nyissa ki a megfelelő aktív Helyezze a
pipettahegy-tasakot
pipettahegyet az
elektronikus
pipettára

Csatlakoztassa a
fedőtartót a
tesztpozícióhoz

A teszt automatikusan elindul, amit a futó csatorna ikon jelez
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Teszt befejezése
Jelölje ki a méréseket.
Jelölheti ki:
• A mintához tartozó összes mérést a minta
részletei területre való kattintással
• Az egyes méréseket a tesztnévre kattintással

2: A csatorna leállításához nyomja meg a „stop”
gombot, vagy távolítsa el a pintartót (lásd lent)
Opcionális: Nyomja meg a validálás gombot
Opcionális: Nyomja meg a nyomtatás gombot
Opcionális: Nyomja meg az „e-mail” gombot
Opcionális: Nyomja meg az eltávolít gombot

Távolítsa el a tesztcellát és a fedőt
A fedő
eltávolításá
hoz forgassa
balra a
fedőtartót
Távolítsa el
a tűtartót*

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Helyezze a
fedőtartót
a várakozó
pozícióra

Együtt távolítsa el a
tesztcellát és a fedőt,
majd a helyi
előírásoknak
megfelelően dobja ki

*A tűtartók eltávolítása
a tesztpozícióról
automatikusan leállítja
az aktív csatorná(ka)t
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A szoftver bővített nézetének megnyitása
Alap nézet

Bővített nézet

Ha rákattint valamely görbére, megnyitja a
viszkoelasztogram bővített nézetét.

A bővített nézetben több paraméter látható, mint az alap nézetben (ha
kiválasztották a szerviz menüben), és a görbe 40 percnél hosszabb teszt
esetén sincs csonkolva. A ClotPro® görbétől jöbbra az első deriváltja is
látható (első 30 perc). A bővített nézetben lehetőség van a mérések
leállítására, validálására vagy nyomtatására is.

Kattintson
a
görbére!
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A ClotPro® által mért adatok tárolása
A ClotPro automatikusan és több különböző formátumban menti el a méréseket arra az esetre, ha a későbbiekben az adatokra
szükség van elemzésekhez vagy dokumentáláshoz. A vonatkozó könyvtárakat a ClotPro® számítógép asztalán találja. A könyvtárakon
belül a kívánt fájlokhoz való hozzáféréshez ki kell választania az évet, a hónapot és a megfelelő napot.
Ábra fájl
Ez a fájl tartalmazza a méréshez tartozó ábrákat. A fájl az ábrák tárolására szolgáló “graphics” mappába kerül elmentésre a
számítógép merevlemezén. Létezik egy külön “graphics grid” mappa, amely a betegadatok és paraméterek nélkül tartalmazza
a méréseket.
XML fájl
Ez a fájl tartalmazza a ClotPro® mérés paramétereit és nyers adatait (beleértve az első deriváltat).
Képernyőkép
Ha egy mérést kinyomtat, a ClotPro® minden esetben készít egy képernyőképet, amelyet automatikusan elment. Így a
későbbiekben az automatikusan elmentett képernyőkép felhasználható pl. egy adott eset/beteg bemutatásához. Igény esetén
a ClotPro® szoftver megfelelő gombjának megnyomásával is készíthet képernyőképet.
PDF
A szerviz menüben beállítható, hogy a ClotPro® mérések nyomtatásakor egy PDF fájl is létrejöjjön (sztenderd beállítás). Így ha
szükséges, a későbbiekben újra ki tudja nyomtatni a mérést (pl. ha a nyomtatott példány elveszett, vagy a nyomtató nem
működött).

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Előszó / Háttér / Rendszer ismertetés / Üzembe helyezés / Üzemeltetés /Szoftver menük/
Karbantartás /QC mérések/ Függelék

40

Felhasználó kezelés
A felhasználók kezelése a ClotPro® szoftveren keresztül történik.
A készülék üzemeltetéséhez a felhasználónak be kell jelentkeznie.
Az automatikus kijelentkezési funkció a szerviz menüben megadott
időintervallumot követően kilépteti a felhasználót. Vegye
figyelembe, hogy ez a funkció (auto log-off) alapbeállításként ki van
kapcsolva.

4 jogosultsági szint létezik
Felhasználó

A

csak teszteket futtathat

Rendszergazda futtathat tesztet, módosíthat beállításokat
és új felhasználókat adhat meg

A készülék a tesztek végrehajtásával és a beállítások módosításával
kapcsolatos valamennyi felhasználói műveletet nyomonköveti.

Szerviz

az összes rendszergazdai jogosultság +
hozzáférés a szerviz beállításokhoz

A tesztek végrehajtásával kapcsolatos felhasználói műveleteket a
rendszer a mérésekhez elmentett XML fájlban rögzíti, ami azt
jelenti, hogy mindig visszakereshető, hogy ki végezte a tesztet, és
milyen módosítások történtek.

Gyártó

az összes szerviz felhasználói jogosultság +
hozzáférés a gyári beállításokhoz

A felhasználóknak különböző szintű jogosultságai, vagyis hozzáférési
lehetőségei lehetnek (lásd. A ábra).

B

Ha egy felhasználó a sajátjánál magasabb jogosultsági szintet kívánó
funkciót szeretne használni (pl. „felhasználó” jogosultsággal kíván
felhasználó-kezelési műveletet végrehajtani), a szoftver felszólítja,
hogy lépjen be a megfelelő jogosultsággal (lásd. B ábra). Ebben az
esetben a felhasználó nem állandó jelleggel, hanem csak a kijelölt
funkcióhoz kapja meg a jogosultságot.
Ha tartósan szeretne magasabb jogosultságot használni,
jelentkezzen ki az aktuális felhasználónévvel, és lépjen be egy
magasabb jogosultsági szinttel.
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A szoftver bezárása vagy kicsinyítése

A szoftver bezárása
A szoftver kicsinyítése
(pl. az asztalhoz való hozzáféréshez)
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Üzemeltetési hibák és azok elkerülése – általános
tudnivalók
Sietség.
A ClotPro® tesztek előkészítése (előkészítés és pipettázás) csak 1-2 percet vesz igénybe.
Ha nincs ideje a tesztet megfelelően végrehajtani, ne végezze el!
Gyakorlat hiánya.
A ClotPro® mérések végrehajtásához és az eredmények értelmezéséhez a felhasználónak
rendelkeznie kell némi gyakorlattal a rutinhelyzetekben. Ne használja a készüléket kritikus
helyzetben, vagy ha szorít az idő! A normál körülmények között (vagyis olyankor, amikor nincs
vérzés) kapott eredmények ismerete javítja a vérzéses helyzeteknél kialakuló véralvadási
folyamat értelmezését.
A keverési lépés kihagyása.
Ha a ClotPro® aktív pipettaheggyel pipettázza a mintát a tesztcellába, a keverés érdekében még
egyszer fel kell szívnia majd vissza kell engednie a mintát.
A tesztcella és tesztcella fedő hibás elhelyezése.
Ügyeljen, hogy a tesztcella fedőt pontosan a fedőtartó tengelyére, a tesztcellát pedig pontosan
a tesztpozícióra helyezze.
A fedőtartó nem megfelelő elhelyezése a tesztpozíción.
A pipettázást követően a fedőtartónak egyenesen kell elhelyezkednie a tesztpozíción.
Ügyeljen, hogy ne dőljön meg.
Lejárt anyagok használata
Manuális üzemmódban ügyeljen, hogy a felhasznált anyagok a szavatossági idejükön belül
legyenek. A lejárati dátumok az elsődleges címkén szerepelnek (aktív pipettahegyek,
kontrollok, tesztcellák és tesztcella fedők)
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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A használat közbeni hibák elkerülése - Elektronikus
pipetta / aktív pipettahegy
Ügyeljen, hogy az aktív pipettahegy megfelelően illeszkedjen a pipettába
A szoros illeszkedés érdekében ügyeljen, hogy a hegyet határozottan nyomja
bele a pipettába. Ez megakadályozza a levegőszivárgást a csatlakozó részek
között.

A felszívott térfogat vizuális ellenőrzése
Mielőtt a minta a tesztcellába kerülne javasoljuk, hogy vizuálisan ellenőrizze
a pipetta hegyébe felszívott mintatérfogatot.
Ez megelőzi a levegőfelszívás vagy egyéb meghibásodás által okozott
működési hibákat.
A jobb oldali képen látható a 340 μl-es térfogathoz tartozó helyes töltési
szint a pipettában.
Ha a vizuális ellenőrzés helytelen eredményt ad
Ha hibás mintatérfogat-felszívás történt (pl. mert levegő is felszívásra került),
engedje ki a mintát és a pipettahegyet helyezze a hulladéktartályba, nyisson
fel egy új pipettahegytartó tasakot és ismételje meg a műveletet.
A mintát tilos visszaengedni a vért tartalmazó csőbe!
Ha visszaengedi, a cső alvadást aktiváló anyagokkal szennyeződhet.
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Használat közbeni hibák elkerülése – Tesztcella és fedő
Ne érjen a tű felületéhez
A tesztcellát (cup) és a tűt együtt vegye ki a csomagolásból.

A fedő megfelelő elhelyezése a fedőtartóban
Nyomja a Tesztcella&fedő egységet a fedőtartó tengelyre,
amíg meg nem akad.

✅
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Viszkoelasztikus mérőkészülékek
használhatósága meghibásodás esetén
A piacon elérhető összes viszkoelasztikus mérőkészülék tartalmaz olyan elektronikus alkatrészeket, amelyek meghibásodhatnak.
•
•
•
•

Számítógép alkatrészek
Elektronikus áramköri lapok
Tápellátás
Motorok és / vagy szelepek

Előfordulhat, hogy egy adott alkatrész meghibásodása csak egy vagy néhány csatornát érint, miközben a többi csatorna
működőképes marad.
Bizonyos hibák azonban az egész rendszert teszik működésképtelenné a javításig.
Ezért a viszkoelasztikus mérőkészülékek klinikai környezetben való alkalmazásakor számolni kell a rendszer meghibásodásának
lehetőségével.
A viszkoelasztikus mérőkészülék működésképtelenné válása esetén különböző stratégiákat alkalmazhat a negatív hatások
csökkentésére:
• Amennyiben a vizsgált betegcsoport esetén a viszkoelasztikus mérések végrehajtása nem kritikus fontosságú és opcionális, nincs
szükség a hatások csökkentésére.
• Biztonsági stratégiának nevezzük, ha egynél több viszkoelasztikus mérőkészülékkel rendelkezik.
• A viszkoelasztikus rendszer meghibásodása esetén használhat egyéb, véralvadást vizsgáló módszereket
(pl. PI, aPTI, fibrinogén, teljes vérszám)
• A viszkoelasztikus méréseket végrehajthatja egy másik osztályon, amikor szükséges.
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Üzemen kívül helyezés és szállítás
Üzemen kívül helyezéskor fertőtlenítse a ClotPro® készüléket
Szállítás

A helytelen szállítás károsíthatja a készüléket
•
•
•
•

Selejtezés

Csatlakoztassa le az összes kábelt és perifériát.
A berendezést csak az oldalánál fogva emelje meg.
A ClotPro® készüléket csak az eredeti, karton szállítódobozában szállítsa.
A perifériákat (mini-PC/all-in-one pc, billentyűzet, egér, vonalkódolvasó, elektronikus pipetta,
pipettatartó) is külön a dobozában szállítsa.

Az analizátor balra látható szimbólummal jelölt részegységeire az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékaira vonatkozó (WEEE, 2012/19/EU) európai irányelv érvényes. Az adott
részegységeket a kormány vagy a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyeken kell elhelyezni hulladékként.
A termék selejtezésével kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot a
szervizmunkatársakkal.
A vérrel vagy egyéb biológiai szennyeződést okozó anyagokkal érintkező berendezések az életciklusuk
végén a biológiailag veszélyes berendezések selejtezésére vonatkozó helyi szabályozások hatálya alá
esnek.
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A szoftver menüinek
részletes ismertetése
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Készülék beállítások
A szerviz almenük a legtöbb esetben csak rendszergazdai vagy magasabb jogosultsággal hozzáférhetők. Ezekben a menükben
lehet személyre szabni a ClotPro® beállításait. Bizonyos almenük csak a szerviztechnikusok számára hozzáférhetők.
Rendszer almenü : nyomtató, vonalkódolvasó, pipetta
üzemmód, SMTP, LIS, stb beállítások.
Paraméter értékek almenü : paraméterek kiválasztása,
tesztidő, referenciaértékek
Konfigurációs menük a nyelv és a használandó csatornák
beállításaihoz, valamint a felhasználók kezeléséhez.
Tesztbeállításokra szolgáló menü (gyártói
felhasználóknak*)
Tesztpanelek definiálására szolgáló konfigurációs menü
Készülék beállításokra szolgáló menü szerviz
felhasználóknak**
Készülék beállításokra szolgáló menü gyártói
felhasználóknak*
• Device status
Valós időben engedi követni a jeleket
Mérési adatok biztonsági mentése szerviz esetén

Megj.: Ne módosítsa a beállításokat, ha nem biztos azok
következményében, illetve ha az intézménye arra jogosult
személye nem engedélyezte. A készülékbeállítások a szerviz
képviselőjével egyeztethetők.
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Készülékbeállítások - rendszer
Misc (vegyes) fül

Ezen a fülön lehet testre szabni bizonyos beállításokat, például a mérések automatikus leállítását, az azonosító
feltüntetését a leleten, stb.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

A laboratórium azonosító (Lab ID) és a sorozatszám
(serial number) megadása opcionális
Az “Edit Screenshot ID” opcióval módosítható
létrehozásukkor a képernyőképek azonosítója.
Az “Auto stop tests” opcióval tudja megadni, hogy
hány percet (min) követően lépjen életbe az
automatikus leállítás.
Ezek az opciók a szerviztechnikusok útmutatása
alapján használhatók.

Készülék üzemmód: Váltás a hagyományos ClotPro
mérési üzemmód és a szimulációs üzemmód között.
A szimulációs üzemmód használható bemutatókhoz
és képzésekhez. Üzemmód váltáskor le kell állítani,
majd újra el kell indítani a szoftvert!
Megjegyzés: Ne módosítsa a beállításokat, ha nem biztos azok következményében, illetve ha az intézménye arra
jogosult személye nem engedélyezte. A készülékbeállítások a szerviz képviselőjével egyeztethetők.
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Készülékbeállítások- rendszer
System (rendszer) fül

Ezen a fülön lehet testre szabni a nyomtatóbeállításokat, a leletekhez tartozó pdf fájlokat, valamint a
kijelentkezési időt.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

Itt lehet kiválasztani a nyomtatót

Itt lehet új nyomtatót választani

Nyomtató beállítások (pdf fájl, lelet, figyelmeztetés
lelet elmaradása esetén)
Automatikus kijelentkezés x percet követően (csak
akkor aktív, ha a jelölőnégyzetet kipipálták)

Megjegyzés: Ne módosítsa a beállításokat, ha nem biztos azok következményében, illetve ha az intézménye arra
jogosult személye nem engedélyezte. A készülékbeállítások a szerviz képviselőjével egyeztethetők.
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Készülékbeállítások - rendszer
Barcode scanner
(Vonalkódolvasó) fül

Ezen a fülön lehet aktiválni/deaktiválni a vonalkódolvasó használatát, valamint megadni az USB port címet.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

A vonalkódolvasó használati státusza

A vonalkódolvasó USB port címe

Megjegyzés: Ne módosítsa a beállításokat, ha nem biztos azok következményében, illetve ha az intézménye arra
jogosult személye nem engedélyezte. A készülékbeállítások a szerviz képviselőjével egyeztethetők.
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Készülékbeállítások- rendszer
Interaktív üzemmód
(Interactive mode) fül

Ezen a fülön lehet kiválasztani a pipettázás módját. A rendszergazda (administrator) választhat a nem
manuális (manual free), illetve a manuálisan irányíott (manual guided) pipettázás között (az interaktív
(interactive) pipettázás egy jövőbeni funkció, amely az 1.45a szoftververzióhoz még nem elérhető).
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

Manuálisan irányított = Irányított pipettázás
(alapértelmezett)
Nem manuális = Nem irányított pipettázás
Interaktív = Integrált pipetta (az 1.45a szoftververzióhoz
nem érhető el)
Pipetta típus (Pipette type) (alapértelmezett: AELab) csak
az interaktív üzemmód esetén van jelentősége

Megjegyzés: Ne módosítsa a beállításokat, ha nem biztos azok következményében, illetve ha az intézménye arra
jogosult személye nem engedélyezte. A készülékbeállítások a szerviz képviselőjével egyeztethetők.
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Készülékbeállítások - rendszer
SMTP konfiguráció
(SMTP configuration) fül

Ezen a fülön lehet beállítani az SMTP email szervert, valamint megadni az eredményeket tartalmazó
emailhez alapértelmezetten csatolandó tartalmakat.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

A ClotPro® készülékről az eredmények e-mailen továbbíthatók. Ezt az opciót kizárólag akkor használja, ha az Ön
intézményének adatvédelmi előírásai alapján ez engedélyezett!
Az adatvédelemmel kapcsolatban felveheti a kapcsolatot a szerviz képviselőjével. Ez a funkció leginkább kutatási célokra
használható, ha az e-mailen elküldött adatok nem tartalmaznak bizalmas betegadatokat.
Az e-mail az alábbiak szerint konfigurálható

E-mail szerver konfiguráció

Opcionális csatolmányok az eredményekről készült
képernyőképhez.
Próba e-mail küldése (a szerver konfiguráció
ellenőrzéséhez)
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Készülékbeállítások- rendszer
LIS fül

Ezen a fülön lehet testre szabni a LIS időkorlátot.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

LIS időkorlát másodpercekben (hogy mennyi ideig
várjon a készülék a LIS rendszer válaszára)
Ha a LIS rendszer nem válaszol a megadott időn belül,
a készülék hibajelzést ad.

Megjegyzés: Ne módosítsa a beállításokat, ha nem biztos azok következményében, illetve ha az intézménye arra
jogosult személye nem engedélyezte. A készülékbeállítások a szerviz képviselőjével egyeztethetők.
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Készülékbeállítások – Paraméter értékek
Ebben a menüben lehet tesztenként beállítani a paraméterek, a
referenciatartományok és a tesztidő megjelenítését.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges
Teszt kiválasztása
= Főképernyő nézet
= Csatorna nagyítása
= Főképernyő nyomtatás
= Csatorna nyomtatás
= XML fájl tartalom
Megjelenítendő paraméterek
kiválasztása
Referenciatartomány alsó és felső
határértéke (szerkeszthető)

Mielőtt egy másik tesztre lépne, a módosítások mentéséhez nyomja meg a “Save values” mentés gombot.
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Készülékbeállítások– Nyelv kiválasztása
Ebben a menüben lehet módosítani a szoftver nyelvét.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

Nyelv kiválasztására szolgáló
gombok

Az “Accept” gombbal történő elfogadást követően a szoftver új nyelvi beállításának teljeskörű aktiválásához le kell
állítania, majd újra kell indítani a szoftvert.
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Készülékbeállítások – csatornák zárolása
Ebben a menüben lehet a csatornákat zárolni, illetve a zárolásukat feloldani.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.
Amennyiben egy csatornán szabálytalan görbék tapasztalhatók, az adott
csatorna a szerviz elvégzéséig zárolható. A többi csatorna ennek ellenére
továbbra is üzemképes marad.

A csatornák zárolásához, illetve a
zárolás feloldásához kattintson a
jelölőnégyzetekbe (egyszerre több
is kijelölhető)

Az “Accept” gombbal való jóváhagyást követően a szoftver kizárja a használatból a zárolt csatornákat.
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Készülékbeállítások – Felhasználók kezelése 1/2
Ebben a menüben adhatók meg a felhasználókhoz és a jogosultsági
szintekhez tartozó beállítások.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság
szükséges

Jelölje ki a felhasználót, és válasszon az alábbiak közül:
• Új felhasználó
• Felhasználó törlése
• Jelszó módosítás
• Jogosultságok kezelése

Felhasználó
törlése: törlés
és jóváhagyás

Új felhasználó:
Írja be a nevet és
rendeljen hozzá
jogosultsági szintet
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002

Jelszó módosítás: Új
jelszó hozzárendelése

Jogosultságok kezelése:
Új jogosultsági szint
hozzárendelése
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Készülékbeállítások – Felhasználók kezelése 2/2

A “Contact” (Kapcsolat) gomb megnyomását
követően lehet beírni az e-mail címet, amire
az eredmények továbbításra kerülnek.
A “Contact” gomb csak akkor működik, ha a
rendszerbeállításokban aktiválták az e-mail
opciót. (lásd 54. oldal).
Nyomja meg a “Contact” gombot

Írja be az e-mail címet

A felhasználó vonalkóddal történő
belépéséhez opcionálisan megadható egy
vonalkódazonosító (#) is.
Aktiválja a jelölőnégyzetet!
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Készülékbeállítások – Tesztpanelek definiálása
Ebben a menüben lehet létrehozni legfeljebb 5 tesztből álló tesztpaneleket, és
megadni ezek nevét.
A panelek a rendelések létrehozására szolgáló ablakban láthatók és
kiválaszthatók.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges
Jelölje ki az adott panelhez hozzáadni
kívánt teszteket (#1)
Írja be a panel nevét
Legfeljebb öt panelhez ismételje meg
a fenti lépéseket

Ha megad egy panelnevet, a panel
ezen a néven lesz választható a
rendelések létrehozására szolgáló
ablakban. Ha nem ad meg nevet, a
panelbe tartozó tesztek jelennek
meg a rendelésekre szolgáló
ablakban.

Az “Accept” gomb megnyomásával tudja a panelbeállításokat elfogatni és átvezetni a rendelések létrehozása ablakba.
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Készülékállapot

Ebben a menüben lehet megtekinteni a tesztekhez tartozó nyers jeleket,
valamint a csatornák teljesítménymutatóit. Ezt a funkciót leginkább a
szervizmunkatársak használják.
Felhasználó (‘User’) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.

Látható a tesztrendszer
mozgása (a képen a
tesztrendszer szabályos
működése látható)

Teljesítményparaméterek
a szerviz részére

Az aktuálisan látható
adatok képernyőképpel
rögzíthetők
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Készülékbeállítások – Készülék biztonsági mentés/
visszaállítás
Ebben a menüben lehet biztonsági mentést készíteni az adatokról, illetve
visszaállítani azokat adattárolókról.
Rendszergazdai (administrator) vagy ennél magasabb jogosultság szükséges.
Válassza ki a biztonsági
mentéshez/visszaállításhoz használni
kívánt USB adattárolót
A biztonsági mentés létrehozásához
nyomja meg a “Create backup now”
gombot.
Elindul a biztonsági mentés; várja meg a
folyamat végét.
Egy felugró ablak jelzi a biztonsági mentés
sikeres lezárultát.

A kijelölt adattárolón létrejön a mentett
fájlokat tartalmazó biztonsági mentési
mappa.
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Karbantartás

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Általános karbantartás
Áttekintés

Figyelmeztetés

Vigyázat

A felhasználónak tisztán kell tartania a készüléket. A felületén előforduló szennyeződéseket és
vérfoltokat óvatosan le kell tisztítani. Tilos fertőtlenítőszert permetezni a készülékre!

Fertőzésveszély.
A szennyezett minták nem megfelelő kezelése fertőzést okozhat.
A készülék tisztítása során mindig viseljen védőkesztyűt.
Mindig kövesse a fertőző anyagokra vonatkozó útmutatásokat.
Különös gonddal fertőtlenítse a potenciálisan szennyezett anyagokkal érintkező felületeket.
Ezen felületek tisztításakor tartsa be a vonatkozó helyi előírásokat.
A berendezés nem megfelelő karbantartása károsodáshoz vezethet.
A karbantartást megelőzően kapcsolja ki a készüléket.
Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe vagy a billentyűzetre.
Csak nedves, szöszmentes rongyot használjon a tisztításhoz.
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Napi karbantartás
Az analizátor felületének
tisztítása

A tisztításhoz és fertőtlenítéshez enyhe tisztítószerrel nedvesített rongyot használjon.
A fertőtlenítéshez javasolt tisztítószerek az alábbiak:
• Terralin
• Microcid
A készülék nyílásainak tisztítását a mérési vagy várakozó pozíciókon végezze, a javasolt tisztítószerek
valamelyikével benedvesített vattapálcával.
Tilos fertőtlenítőszert permetezni a tesztpozíciókra, mivel ez károsíthatja a teszteket végző
rendszert.
E helyett törölje át a készülék felületét fertőtlenítőszerrel.

Ellenőrizze, hogy nincsenek
vérmaradványok a
fedőtartókon

A fedőtartók felszínét enyhe tisztítószerrel nedvesített ronggyal tisztítsa meg.

Ellenőrizze, hogy vannak-e
vérmaradványok a pipettán

A pipetta felszínét enyhe tisztítószerrel nedvesített ronggyal tisztítsa meg.

Tartsa a tűtartókat a
tesztpozíciókon

Ha a készülék nincs használatban, javasoljuk, hogy tartsa a
fedőtartókat a tesztpozíción, hogy ne kerüljön por vagy
piszok a ClotPro® teszt-szerkezetébe.
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QC kezelés

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Minőségellenőrzés
A ClotPro® készülékhez 2 minőségellenőrző oldat áll rendelkezésre:
•
•

QC 1 – a normál vérminták referenciatartományaiba vagy azokhoz közel eső teszteredményekhez
QC 2 – a normál vérminták referenciatartományain kívül eső teszteredményekhez

Teljesítmény:
•
•
•

Oldja fel a QC 1 vagy QC 2 anyagokat 1,36 ml QCdil segítségével (ne használjon vizet a feloldáshoz)
A mérést ugyanúgy végezze el, mint a minták vizsgálatakor
Az eredményeket vesse össze az adott kontroll gyártási azonosítójához (LOT) tartozó célértékeket tartalmazó lapon
megadott céltartományokkal.

A viszkoelasztikus méréseket végző készülékek esetében általában hetente vagy havonta végeznek minőségellenőrzési
méréseket a külsőleg és belsőleg aktivált viszkoelasztometriához egy szinten.
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QC futtatás
A QC mérés elvégzésére vonatkozó részleteket a termék használati útmutatója tartalmazza.
A QC mérések elvégzéséhez a rendelések létrehozására szolgáló “create order” ablakban kell definiálni a tesztet.

1: Kattintson a “+”
jelre
2: A QC fioláról írja be
vagy a vonalkódolvasó
segítségével
olvastassa be a QC lot
azonosítószámát
3: Jelölje ki a QC
méréshez tartozó
tesztet
4: A QC méréshez
jelölje be a “Test QC”
négyzetet, a
többcsatornás QC
méréshez pedig
megadhatja az
ismétlések számát.
A QC eredmények a merevlemezen a home/clot/LIS/QC útvonalon érhetők el, az erre szolgáló fájlban
kerülnek elmentésre.
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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QC időzítő – állapot, aktiválás és időtartam
A QC időzítő egy választható funkció, amely emlékezteti a felhasználót, hogy QC elvégzése javasolt, valamint
hibaüzeneteket és jelöléseket hoz létre, ha lejár QC időkorlát.
A QC időzítő aktiválása
1: Kattintson a

QC timer status
kikapcsolva

ikonra

2: Írja be az időt (pl. heti egyszeri QC
méréshez 168 órát)
3: Kapcsolja be a QC időzítőt, és a QC
esedékesség lejártának jelzéséhez jelölje be
az “add warning for QC overdue”
4: Nyomja meg az “Accept” (Elfogad) gombot

lejárt
érvényes

Figyelmeztetés QC esedékesség lejártára
A sikeres QC mérést követően a QC időzítő
menüben , a “Reset” (visszaállítás) gombbal
vissza kell állítania a QC időzítőt. Ez a művelet
rögzítésre kerül a műveleti naplóban.
Időzítő visszaállítása
1: Kattintson a

ikonra

2: Állítsa vissza az időzítőt (“Reset” )
3: Nyomja meg az “Accept” (Elfogad) gombot
QC időzítő beállítások ellenőrzése és
módosítása
1: Kattintson a
/
ikonokra
2: Ellenőrizze és/vagy módosítsa a beállításokat
3: Nyomja meg az “Accept” (Elfogad) gombot,
vagy zárja be a menüt
ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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Függelék

ClotPro® Felhasználói kézikönyv CE Rev 002
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„A” függelék - Rövidítések listája
A dokumentumban használt rövidítések listája.
Rövidítés

Megnevezés

A(x)

Amplitúdó (x) perc elteltével

CFT

Alvadék képződési idő

CT

Alvadási idő

csv

pontosvesszővel tagolt értékek

EK

Európai Közösség

pl.

például

ID

Azonosító (pl. betegazonosító, mintaazonosító..stb)

IFU

Használatu útmutató

IVD

In Vitro Diagnosztikai

LI(x)

Lízis index ((x) perc elteltével)

LIS

Laboratóriumi információs rendszer

max.

maximum

min.

minimum

n/a

Nem alkalmazható

UPS

Szünetmentes tápegység

V

Volt

W

Watt

α

Alfa szög
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Dokumentum információk
Szerkesztői megjegyzés

A jelen kézikönyvben foglalt információk a kiadás időpontjában pontosak. Azonban, az enicor GmbH
fenntartja magának a jogot, hogy a termékfejlesztés részeként, szükség esetén külön figyelmeztetés
nélkül hajtson rajta végre módosításokat.
Az analizátor felhasználó általi bármilyen módosítása semmissé teszi és érvényteleníti a jótállási
megállapodást.
A szoftverfrissítéseket az enicor szerviz képviselője végezheti, vagy az ő segítségével kell elvégezni.

Copyright

2020 enicor GmbH. Minden jog fenntartva.

Védjegyek

Minden említett védjegy a tulajdonosok saját tulajdona.

Gyártó

Forgalmazó

enicor GmbH
Reichenbachstr. 27
80469 München, Németország
www.clot.pro - info@clot.pro
+49 89 997 428 - 181
DiaCare Solution Kft.
2089 Telki, Cinege utca 10.
info@diacaresolution.com
+36-20-417-9550
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