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Innan du börjar

Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma igång och som kan konsulteras vid behov för att säkerställa 
exakta testresultat. Innan detta system används, läs hela bruksanvisningen och bipacksedeln som medföljer motsvarande test för ASPECT-PLUS™ 

ST2. Var särskilt uppmärksam på                               i denna bruksanvisning. 

Viktiga säkerhetsinstruktioner

F Följ korrekta riktlinjer för infektionskontroll vid all hantering av blodprov och sådant som kommer i kontakt med blod. 
F   Samtliga delar i satsen betraktas som biologiskt farliga och kan potentiellt sprida infektionssjukdomar även efter rengöring och 

desinfektion.
F   Användare ska genomföra rutinmässiga säkerhetsåtgärder vid hantering och användning av denna enhet. För ytterligare information, 

se ”Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007”,  
http: www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html

ASPECT Reader SERIENUMMER:

Återförsäljare att ringa för att beställa artiklar 

NAMN: 

KONTAKTINFORMATION:

För nybeställning av artiklar, kontakta din Critical Diagnostics-återförsäljare:

Produktnamn Delnummer Beskrivning
ASPECT-PLUS ST2-test PLUS0001 ST2-test (20 kassetter) med (1) testbuffert
ASPECT Reader READ0001 Komplett läsarsystem
ASPECT Reader-papper PAP0001 Pappersrulle för ASPECT Reader (5 rullar)

ST2-kontroller LQC1111 ST2-vätskekvalitetskontroller, nivå 1 och nivå 2  
(2 höga, 2 låga)

Elektronikkvalitetskontroll
Elektronikkva-
litetskontroll 

0001

ASPECT Reader, kassett (1 kassett) för 
elektronikkvalitetskontroll

Översikt över bruksanvisningen

INLEDNING innehåller en kort beskrivning av funktionerna hos och operationsteorin för ASPECT Reader. Detta kapitel innehåller även viss 
grundläggande information om gränssnittskontrollerna som tangenter och fält för ifyllning av data samt deras användning i mjukvaran.

INSTALLATION innehåller information om uppackning och inställning samt specifikationer och garantiinformation om läsaren.

INLEDANDE INSTÄLLNING innehåller information om allmänna inställningar för läsaren, LIS och nätverksinställningar samt inställning av 
åtkomsträttigheter för användare och visning och/eller utskrift av felloggar.

DRIFT innehåller detaljerad information om att köra provtagningar på ASPECT Reader och de menyalternativ som finns under operatörikonen.

GRANSKA DATA innehåller information om granskning av patientresultat samt visning av kvalitetskontrollresultat för vätska och elektronik. 
Information om utskrivning av resultat och skickning av patientresultat och kvalitetskontrollresultat för vätska och elektronik till ett LIS-system 
finns också i detta kapitel.

KONTROLLER innehåller information om kontroller för inställningar och drift.

UNDERHÅLL innehåller information om rutinunderhåll av ASPECT Reader.

FELSÖKNING innehåller information om felsökning för läsaren.

VARNING FÖRSIKTIGHET VARSEL
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INLEDNING
Välkommen
Gratulerar till beslutet att testa med systemet ASPECT Reader från Critical Diagnostics. Bruksanvisningen innehåller användbar information om 
att genomföra tester med systemet.

Systemöversikt
Systemet ASPECT Reader är en semiautomatiserad bänkläsare avsedd för användning med kassettbaserad, diagnostisk in vitro-
immunofluorescensanalys. I enlighet med principerna för immunoassay baserad på lateralt flöde analyseras proverna med hjälp av en 
testkassett. Testkassetten innehåller en tagg för radiofrekvens-ID (RFID) som identifierar parametrar som testnamn, kalibreringskoefficienter, 
utgångsdatum, typ av sammansättning av prov/reagent (SRA). När testkassetten laddats med ett prov sätts den in i läsaren. En intern skanner 
läser av RFID-taggen och bearbetar automatisk testet. Intern mjukvara tolkar och rapporterar testresultaten som visas på skärmen där de kan 
skrivas ut och/eller exporteras elektroniskt.

Testspecifik information lagras i RFID-taggen. Ingen uppladdning av någon testrelaterad information krävs inför genomförandet av ett test.

Användningsområde
ASPECT Reader är ett bänkinstrument avsett för att användas med kasettbaserad, diagnostisk in vitro-immunofluorescensanalys med lateralt 
flöde tillverkad av Critical Diagnostics. ASPECT Reader används i professionell laboratoriemiljö. 

När patientprovet har lagts i testkassetten placeras kassetten inuti ASPECT Reader för att analyseras. ASPECT Reader skannar testremsan och 
mäter den fluorescerande signalen genom att bearbeta resultaten med hjälp av metodspecifika algoritmer. ASPECT Reader visar testresultaten. 

Se analysspecifik bipacksedel för detaljer om specifika test. 

Mätningsprinciper
ASPECT Reader identifierar en fluorescerande etikett (TF5: Excitation ~ 650 nm; Emission ~ 670 nm) i ett testformat för immunoanalys med 
lateralt flöde (LFI). En förutbestämd mängd testprov överförs med pipett till provhåligheten i testkassetten. En buffertlösning överförs med pipett 
i den andra håligheten. Testkassetten (kallad patron i mjukvaran) sätts sedan omgående in i ASPECT Reader för analys. Läsarsammansättningen 
stimulerar det fluorescerande etikettområdet på testkassetten och mäter sedan den fluorescerande signalen för att generera ett kvantitativt 
resultat med hjälp av algoritmen för kalibreringskurvan. Analytresultatet visas på skärmen där det kan skrivas ut och/eller exporteras till ett 
LIS-system.

Fält för ifyllning av data
Fält för ifyllning av data är områden på en skärm där information fylls i. En skärm kan ha flera fält för ifyllning av data, men bara ett fält i 
taget kan väljas och aktiveras för ifyllning av data. Vid tryck på en siffertangent kommer det tecknet att fyllas i fältet för ifyllning av data. Om 
antalet tecken i ett fält överskrids kan inga ytterligare tecken fyllas i om inte andra raderas.

För att välja ett fält för ifyllning av data, flytta markören med tangenterna [↑] och [↓] för att gå uppåt och neråt på skärmen. För att gå fram 
och tillbaka mellan textfält till vänster och till höger, använd tangenterna [→] och [←]. Innehållet i fältet markeras för att visa att det är valt 
eller aktivt.

För att radera tecken från ett datafält, välj fältet med hjälp av läsarens tangenter [↑] eller [↓] och tryck sedan på delete-tangenten [⇐] nertill 
vid siffertangenterna. Det sista tecknet i fältet raderas.

Systemspecifikationstabell

Strömförsörjningskrav 100 - 240 volt växelström, 47- 63 Hz, självväxlande (U.S.A/internationellt), 0.9-0.34 Amp max
Utbytbara batterier 4x LR6-AA + 6V— 4.16 A
Omgivande temperatur vid drift 15 – 30 °C / 59 – 86 °F
Intervall för omgivande luftfuktighet vid drift 30 – 80 % RH (icke-kondenserande vid 80 °C)
Temperatur vid transport och förvaring -20 – 60 °C
Luftfuktighet vid transport och förvaring 20 – 85 % RH (icke-kondenserande)
Knappsats Numerisk
Skärm 3,5 tum diagonalt
Vikt 3 kg (6,6 pund)
Bredd 6,3 tum (~16 cm)
Djup 9,5 tum (~24cm)
Höjd 3,9 tum (~10cm)

Radiofrekvens (RF) driftsfrekvens 13,56 MHz
RF-uteffekt 200 mW

ASPECT Reader uppfyller gällande harmoniserade EC-standarder för säkerhet: IEC 61010-1, EN 61010-2-101, CSA 61010-1-04, EN61326-1:2002, 
EN61326-2-6:2006.

FCC ID:YMQ-8048000 Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Drift får ske på följande villkor:

1. Denna enhet kan inte orsaka skadlig störning.
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, även störning som kan orsaka oönskad drift.
3. Ändringar och modifikationer som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för överensstämmelse kan upphäva användarens 

rätt att hantera utrustningen.

Varningar, säkerhetsåtgärder och begränsningar
Innan användning av detta system ska hela denna bruksanvisning och bruksanvisningen för det specifika test som genomförs på ASPECT Reader läsas.

• Avsedd för in vitro-diagnostisk användning.
• Avsedd att användas av professionell sjukvårdspersonal. 
• Resultaten ska tolkas tillsammans med kliniska fynd och andra laboratorietestresultat.
• Personer som utsetts för att använda denna läsare måste vara korrekt utbildade och fullständigt medvetna om de potentiella riskerna vid 

användning av ASPECT Reader innan användningen påbörjas. 
• Placera inte ASPECT Reader i vatten.
• Tappa eller kasta inte läsaren.
• Använd läsaren på en torr och plan yta.
• Flytta inte läsaren medan ett test görs.
• Anslut läsaren till en jordad strömkälla.
• ASPECT Reader har testats och uppfyller alla deklarerade EMC-standarder för överensstämmelse. Användning av sekundärutrustning kan dock 

orsaka elektromagnetiska störningar hos läsaren. Vidta säkerhetsåtgärder för att minska de elektromagnetiska störningarna när detta är möjligt.
• Följ alltid de allmänna säkerhetsåtgärderna vid hantering av patientprover. Bär korrekt personlig skyddsutrustning som: laboratorierockar, 

puderfria engångshandskar, säkerhetsglasögon, skyddsglasögon o.s.v. vid arbete med ASPECT Reader och patientprover.
• Användning av puderfria engångshandskar minskar risken för korskontaminering vid hantering av patientprover.
• Alla prover, kontroller o.s.v. ska behandlas som om de var infektuösa.
• Kassering av oanvända reagenter och avfall ska ske i enlighet med landsomfattande, federala, provinsiella, statliga och lokala förordningar.
• Rengör alla arbetsytor före och efter testningen.
• ASPECT Reader är designad för att fungera som ett system. Prestandaegenskaper har inte fastställts för användning av systemet med andra 

artiklar eller annan utrustning. 
• Observera att infekterad medicinsk utrustning måste kasseras som medicinskt, biologiskt farligt avfall och inte får inkluderas i kasseringen av 

använd elektronisk utrustning eller återvinnas.
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Följande symboler används i denna bruksanvisning:

Symbol Innebörd

Termen VARNING används för att informera dig om situationer och förhållanden som kan leda till personskador.

Termen FÖRSIKTIGHET används för att informera dig om situationer och förhållanden som kan leda till skador på 
ASPECT Reader eller relaterade komponenter.

Termen VARSEL indikerar varningar som inte är direkt kopplade till fara för personskador utan rör själva 
användningen av ASPECT Reader eller relaterade komponenter.

OBS Förmedlar information som gör det möjligt att få exakta mätningar med hjälp av en korrekt användning av ASPECT 
Reader samt annan användbar information.

Miljö

Symbol Innebörd
Driftsspecifikationer:
• Temperatur: 15 °C – 30 °C
• Luftfuktighet: 30 % till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande vid 15 °C); 15 % till 80 % relativ 

luftfuktighet (icke-kondenserande vid 30 °C)
• Altitud: 0–2000 m
• Föroreningsgrad: 2

För att säkerställa en korrekt driftstemperatur, placera inte ASPECT Reader nära element, starkt solljus, värmekällor, 
spisar och/eller annan värmeproducerande utrustning.

Elektriska varningar

Symbol Innebörd
Använd enbart ASPECT Reader med strömsladden och nätaggregatet (växelströmsadapter). ASPECT Reader får enbart 
anslutas till jordade uttag med:
• 100–240 volt växelström
• 47–63 Hz
• 0,9-0,34 A

ASPECT Reader är enbart avsedd för inomhusbruk. Minska risken för elstötar genom att alltid koppla ur 
nätaggregatet ur växelströmskällan efter användning.

Datahantering

Symbol Innebörd

Utskriften är den formella dokumentationen av testresultatet. Skriv ut alla testresultat och gör 2 kopior. Placera de 
utskrivna testresultaten samt båda kopiorna i patientens mapp med fallrapportsformulär (CRF). 

Resultat som lagras i minnet hos ASPECT Reader är enbart en tillfällig back-up och kan komma att skrivas över. 
Minnet hos ASPECT Reader sparar resultat från de 1000 senast körda testerna. När minneskapacitetens tak uppnåtts 
kommer de senaste testresultaten automatiskt att skrivas över de äldsta testresultaten.

Information om kassering

Symbol Innebörd

F
Varning för biologisk fara 
Hantera och kassera testkassetterna i enlighet med standardförfarande vid biologisk fara om inget annat anges i den 
tillämpliga bipacksedeln.

Laserenhet, vidtag försiktighet

Symbol Innebörd

Ta inte bort utvändiga paneler för att komma åt invändiga delar av ASPECT Reader. ASPECT Reader innehåller en 
UV-LED-lampa som används för att läsa testpatronerna. UV-LED-lampor betraktas inte som farliga när de används för 
sitt avsedda syfte. 

Varning för biologisk fara

Symbol Innebörd

F
Vid användning av ASPECT Reader ska allmänna säkerhetsåtgärder och arbetsmetoder för laboratoriearbete 
observeras samt arbetsförfaranden för laboratoriearbete gällande personlig skyddsutrustning (laboratorierockar, 
handskar o.s.v.) och säkerhet följas.

VARNING

FÖRSIKTIGHET

VARSEL

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

VARNING

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

VARNING
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Symboler

Symboler som kan vara aktuella för ASPECT Reader:

Symbol Innebörd

C CE-märkning

D Får ej återanvändas

V Enhet för in vitro-diagnostisering

M Tillverkare

h Katalognummer

g batchkod

r Temperaturbegränsning

i Se bruksanvisning

Skrivarpapper

w Skyddas från ljuskällor

p Skyddas från fukt

INSTALLATION
1. Placera transportbehållaren upprätt och öppna de övre flikarna.
2. Öppna kartongen inuti transportbehållaren. 
 

OBS: Om en mattkniv används ska bladets utdragna längd anpassas så att inga invändiga komponenter skadas. 

3. Lyft ut distanshållaren i kartong. Sidokartongerna i distanshållaren innehåller:
• strömsladden
• kopplingsadaptrar för USA och andra länder
• nätadapter
• pappersrulle
• fyra (4) LR6-AA-batterier (1,5 V)

4. Lyft upp nästa distanshållare i kartong ur lådan.
5. Ta ut läsaren genom att långsamt lyfta den vertikalt ut transportbehållaren.
6. Placera läsaren på en stabil yta. Läsaren ligger i en sluten plastpåse som innehåller en torkmedelspåse. Ta ut läsaren ut plastpåsen.
7. Lägg tillbaka allt packmaterial i transportbehållaren för förvaring.
8. Kontrollera lådans innehåll mot leveranslistan nedan:

• ASPECT Reader

• Externt nätaggregat
• Strömsladd
• Nätaggregatsadaptrar (USA, EU)
• Bruksanvisning för ASPECT Reader

• 1 rulle termopapper

OBS: Om läsaren förvaras i en temperatur som understiger 59 °F eller överstiger 86 °F (lägre än 15 °C och högre än 30 °C) eller i en 
luftfuktighet som understiger 30 % vid 15 °C, eller 15 % relativ luftfuktighet vid 30 °C, eller överstiger 80 % relativ luftfuktighet (RH) ska 
läsaren tillåtas acklimatiseras till den slutgiltiga omgivande temperaturen i minst (2) timmar.

Läsare

Tillbehör

Nummer Beskrivning Funktion
1

Skärm Skärmens 
användarfunktion

2 Mata ut Öppnar kassettluckan
3 Pappersmatare Matar fram skrivarpapper

4 Huvudmeny Avbryter aktuell funktion och 
återgår till huvudmenyn

5 Funktionstangenter Multifunktionstangenter

6 Navigeringspilar Används för att flytta 
markören mellan datafält

7 Siffertangenter Fyller i valda siffror

8 ⇐ Raderar den senast ifyllda 
siffran

9 , Lägger till ett decimalkomma
10 Pappersrullens hölje Skrivare

11 Kassettlucka Håller kassetten under 
testning

Nummer Beskrivning Referensnr.
1 ASPECT Reader READ0001-03
2 Strömsladd
3 Utvändigt nätaggregat READ0001-6
4 Nätaggregatsadaptrar (USA, EU) READ0001-7
5 4 — LR6-AA-batterier (1,5 V)

6 Bruksanvisning  
för ASPECT Reader

7 Pappersrulle READ0001-5

8 Elektronisk kvalitetskontroll 
(EQC)

3

10

455

1

6
2

7
9 8

11

12 3

4

5 6

7
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Läsarens baksida

Installation
Säkerställ en korrekt driftstemperatur genom att inte placera ASPECT Reader nära element,
starkt solljus, värmekällor, spisar och/eller värmeproducerande utrustning.

ASPECT Reader får endast användas med bifogad strömsladd och bifogat nätaggregat (växelströmsadapter). ASPECT Reader får enbart anslutas 
till jordade uttag med:

• 100–240 volt växelström
• 47-63Hz
• 0,9-0,34 A

1. Placera ASPECT Reader på en ren, torr och plan yta.  

OBS: Säkerställ alltid att läsaren är avstängd innan sladd eller tillbehör kopplas i eller ur. 

2. Anslut nätadaptern till strömsladden.
3. Anslut korrekt kontaktadapter (som passar vägguttaget) till det externa nätaggregatet.
4. Anslut nätaggregatets sladdkontakt till dess receptor som sitter på läsarens baksida.

 

5. Anslut det externa nätaggregatet till ett vägguttag. Säkerställ att läsaren är ansluten till ett jordat nät som uppfyller spänningskraven i 
avsnittet Specifikationer i denna manual (se ”Systemspecifikationstabell” på sida 7).

6. Om läsaren är ansluten till ett LIS-system ska dataöverföringskabeln anslutas till LIS-porten (Bild 2).

7. Tryck in och håll nere strömbrytaren på läsarens baksida för att slå på läsaren (Bild 3). En startskärm visas.

 

 

8. Batterier kan sättas i nertill på läsaren som en alternativ strömkälla. Se ”Batteridrift” på sida 49.
9. Installera pappersrullen i skrivarens fördjupning. Se ”Byte av pappersrullen” på sida 48-49.
10. Gör en elektronikkvalitetskontroll av läsaren. Se ”Elektronikkvalitetskontroll” på sida 42-43.

OBS: Elektronikkvalitetskontroll är en nödvändig funktion som kontrollerar inre analysoptik och system. Elektronikkvalitetskontroll ska göras:
• vid den första starten av läsaren
• om läsaren har transporterats eller flyttats
• vid frågor rörande prestandan hos ASPECT Reader 
• en gång vid början av varje dag

11. Om prestandaintervaller för elektronik- och vätskekvalitetskontroll önskas, se ”Kvalitetskontrollinställningar” på sida 16-17.
12. Om specifik laboratorie- eller sjukhusinformation om läsarens utskrift önskas, se ”Skrivarinställningar” på sida 19.
13. Återgå till avsnitt som ”Drift” i denna manual inför analys av prover för första gången.
14. För att slå av läsaren trycks strömbrytaren in och hålls nere i två sekunder. Om läsaren är i viloläge ska någon av knapparna tryckas in 

innan strömbrytaren hålls nere.

INLEDANDE INSTÄLLNING
Läsarens övervakarmeny finns endast tillgänglig när en övervakare loggat in och den innehåller samtliga övervakningsfunktioner.
I detta kapitel kommer du att lära dig att:

Nummer Beskrivning
1 Port för strömsladd
2 Brytare för av/på
3 LIS-port
4 USB-portar
5 Skrivarport

FÖRSIKTIGHET

BILD 1

BILD 2

BILD 3

3

4 1

2

• ställa in visad tid och tidsformat för läsaren
• välja ett önskat språk för läsaren
• välja kvalitetskontrollinställningar för 

elektronikkvalitetskontroll
• välja överföringsinställning för LIS-system
• göra skrivarinställningar 
• läsa Läsarinformation (aktuell nätverkskonfiguration)

• exportera data till USB-minne
• ställa in visat datum och datumformat för läsaren
• välja kvalitetskontrollinställningar för vätskekvalitetskontroll
• välja Time out-inställning
• välja överför inställning till Nätverksinställningar
• lägga till, redigera och radera användare
• uppdatera hårdvara och språk

Kör patient — används för att köra patientprover. (Denna ikon är mjukvarans standardalternativ när den slås på.)

Vätskekvalitetskontroll — används för att köra kontrollprover enligt ditt laboratories kvalitetskontrollkrav.

Granska data — används för att granska patientresultat, resultat av vätskekvalitetskontroll, resultat av elektronikkvalitetskontroll och 
överföra resultat till LIS. Obs: Menyalternativen är inaktiverade till det finns data tillgänglig för granskning.
Elektronikkvalitetskontroll — används för att göra en elektronikkontroll när läsaren är inställd, transporterad eller flyttad, enligt ditt 
laboratories kvalitetskontrollkrav eller när det finns frågor angående prestandan hos ASPECT Reader.

Operatör — används för att se felloggar och byta operatörsinställningar som tid- och datumformat samt språk.

Övervakare — används för att komma åt samtliga övervakarfunktioner. (Denna ikon kan enbart kommas åt av övervakare)

Huvudmenyn innehåller följande alternativ:

5
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1. Välj med hjälp av tangenterna [→] och [←] samt [↑] och [↓] ikonen för övervakarmenyn på skärmen Huvudmeny (Bild 4).

Skärmen Övervakare visas (Bild 5).

 

Skärmen Övervakare gör det möjligt för övervakaren att:
• ställa in allmänna läsarinställningar, som tid, datum, språk, kvalitetskontrollinställningar, d.v.s. kvalitetskontrollintervaller och Time 

out-inställning.
• lägga till och radera användare samt redigera befintliga användare
• se läsarinformation, d.v.s. relevant nätverksinformation
• uppdatera hårdvara och språk
• se och skriva ut loggar för både instrument- och hanteringsfel 

Allmänna läsarinställningar

1. Välj Allmänna läsarinställningar med hjälp av höger funktionstangent. Skärmen för Allmänna inställningar visas (Bild 6).

Skärmen Allmänna inställningar gör det möjligt för övervakaren att:
• ställa in standardinställningar för läsaren, som tid, datum, språk, kvalitetskontrollinställningar, d.v.s. kvalitetskontrollintervaller och 

Time out för läsaren.
• ställa in inställningar för testläge
• ställa in LIS-inställningar som LIS-tillgänglighet, IP-adress, Time out, o.s.v.
• ställa in nätverksinställningar som IP-adress och port
• ställa in skrivarinställningar som automatisk utskrift och lokalinformation
 

Språk

1. Använd tangenten [↓] för att flytta markören ner till menyalternativet Språk. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. 
Skärmen Språk visas (Bild 7).

 

 

 

 

 

2. Använd tangenterna [↑] och [↓] för att växla mellan tillgängliga språk i listan:
• Engelska
• Tyska
• Franska

• Spanska
• Italienska

3. Välj önskat språk och tryck sedan på den högra funktionstangenten för att bekräfta ändringen eller den vänstra funktionstangenten 
för att inte spara eventuella ändringar. Båda alternativen tar användaren tillbaka till den föregående menyn (Bild 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Standardinställningar 
 
 

Tid och tidsformat 

1. Tryck på höger funktionstangent för att välja Tid och tidsformat. Skärmen Tid och tidsformat visas (Bild 10).

 

2. Ställ in tidsformat genom att med hjälp av tangenterna [←] och [→] välja antingen 12 timmar eller 24 timmar.
3. Ställ in aktuell tid genom att med hjälp av tangenten [↓] gå till textfälten Timmar: och Minuter: och använd sedan siffertangenterna för 

att fylla i önskad tid.
4. Ställ in antingen AM eller PM genom att med hjälp av tangenterna [← och [→] välja önskat format.
5. Tryck sedan på den högra funktionstangenten för att Bekräfta ändringarna av tid och tidsformat eller på den vänstra funktionstangenten 

för att inte spara ändringarna. Båda alternativen tar användaren tillbaka till den föregående menyn (Bild 11).

BILD 5

BILD 6

BILD 10

BILD 4

BILD 9

Skärmen Allmänna inställningar har menyalternativet Standardinställningar som standard. Tryck 
på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Allmänna inställningar visas (Bild 9).

BILD 7

BILD 8

• Polska
• Svenska

• Bulgariska
• Slovenska
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 Datum och datumformat 
1. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Datum och datumformat. Tryck på den högra funktionstangenten 

för att välja det. Skärmen Datum och datumformat visas (Bild 12).

2. Använd tangenterna[←] och [→] för att växla mellan tillgängliga datumformat i listan:
• mm/dd/åååå
• dd/mm/åååå

3. Välj önskat format och använd sedan tangenten [↓] för att flytta ner markören till textfälten Dag:, Månad: och År:
4. Använd sifferknappsatsen för att fylla i önskad information i textfälten och tryck sedan på höger funktionstangent för att 

bekräfta ändringarna eller vänster funktionstangent för att inte spara några ändringar. Båda alternativen tar användaren 
tillbaka till den föregående menyn (Bild 13).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetskontrollinställningar
Skärmen Kvalitetskontrollinställningar gör det möjligt för övervakaren att fylla i kvalitetskontrollintervaller för vätskekvalitetskontrolltester i dagar och 
kvalitetskontrollintervaller för elektronikkvalitetskontrolltester i timmar. Även nollor kan skrivas in i textfälten för att stänga av kvalitetskontrollerna.

1. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Kvalitetskontrollinställningar.
2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Kvalitetskontrollinställningar (Bild 14)

 

3. Fyll i önskade siffror i textfälten med hjälp av siffertangenterna på läsaren och tryck sedan på höger funktionstangent för att bekräfta 
ändringarna eller vänster funktionstangent för att inte spara några ändringar av tidvalen. Båda alternativen tar användaren tillbaka till 
den föregående menyn (Bild 15).

 

 

Time out-inställning
Skärmen Time out-inställning gör det möjligt för övervakaren att koppla på och stänga av batteriet samt att ställa in en tidsbegränsning för när 
batteriet ska stängas av. Även alternativet Avstängningstid för elnätet finns tillgängligt. Det kan inaktiveras eller användas för att ställa in en 
tidsbegränsning för att stänga av den. Dessa time out-alternativ tvingar läsaren till en avstängning efter det valda tidsintervallet, i minuter, om 
läsaren ej aktiverats, d.v.s. inga tangenttryckningar eller mätningar o.s.v.

1. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Time out-inställning.
2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Time out-inställning visas (Bild 16).

 

 

 

 

 

 

 

3. Använd siffertangenterna för att fylla i önskade tider i textfälten på läsaren och tryck sedan på höger funktionstangent för att bekräfta 
tidsändringarna eller vänster funktionstangent för att inte spara några ändringar av tidvalen. Båda alternativen tar användaren tillbaka till 
den föregående menyn (Bild 17).

 

4. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Allmänna inställningar (Bild 18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Testläge
Skärmen Testläge gör det möjligt för övervakaren att välja standardläge för läsaren. 

BILD 15

BILD 14

BILD 11

BILD 12

BILD 13

BILD 16

BILD 18

BILD 17
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1. I menyn Allmänna inställningar använder du tangenten [↓] för att välj/markera menyalternativet Testläge.
2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Testlägesinställningar visas (Bild 19).

 

3. Använd tangenterna [←] och [→] för att markera önskat alternativ för Standardläge och val för Tillfälligt läge tillåtet.
4. När all information har fyllts i, välj den högra funktionstangenten för att bekräfta informationen eller den vänstra funktionstangenten 

för att inte spara eventuella ändringar. Båda alternativen tar användaren tillbaka till den föregående menyn (Bild 20).

 
 
 
 

 LIS-inställningar
Skärmen LIS-inställningar gör det möjligt för övervakaren att ställa in LIS-information som huruvida det finns ett tillgängligt LIS-system, om 
systemet automatiskt ska överföra informationen och fylla i LIS IP-adress, portnummer och Time out (i sekunder).

1. Under menyn Allmänna inställningar används tangenten [↓] för att välja/markera menyalternativet LIS-inställningar.
2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen LIS-inställningar visas (Bild 21).

3. Fyll i önskad information med hjälp av siffertangenterna på läsaren.
4. Använd tangenterna [←] och [→] för att markera alternativet Automatisk överföring och alternativet LIS tillgänglig.
5. När all information har fyllts i, välj den högra funktionstangenten för att bekräfta informationen eller den vänstra funktionstangenten för 

att inte spara eventuella ändringar. Båda alternativen tar användaren tillbaka till den föregående menyn (Bild 22).

 

 

Nätverksinställningar

Skärmen Nätverksinställningar gör det möjligt för övervakaren att ställa in nätverksinformation som IP-inställning, IP-adress och portnummer.

1. Under menyn Allmänna inställningar används tangenten [↓] för att välja/markera menyalternativet nätverksinställningar.
2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Nätverksinställningar visas (Bild 23).

3. Använd tangenterna [←] och [→] för att markera alternativet IP-inställning.
4. Fyll i önskad information med hjälp av siffertangenterna på läsaren.
5. När all information har fyllts i, tryck på höger funktionstangent för att bekräfta informationen eller vänster funktionstangent för att inte 

spara eventuella ändringar. Båda alternativen tar användaren tillbaka till den föregående menyn (Bild 24).

Skrivarinställningar
Skärmen Skrivarinställningar gör det möjligt för övervakaren att ställa in skrivarinformation som Automatisk utskrift och information som ska 
visas på resultatutskriften. Ett standardtangentbord med USB-koppling krävs (medföljer ej).

1. Under menyn Allmänna inställningar används tangenten [↓] för att välja/markera menyalternativet Skrivarinställningar.
2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Skrivarinställningar visas (Bild 25). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Använd tangenterna [←] och [→] för att markera alternativet Automatisk utskrift.
4. Använd ett externt tangentbord för att fylla i önskad information i varje textfält. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till 

önskat textfält.
5. När all information har fyllts i, tryck på höger funktionstangent för att bekräfta informationen eller vänster funktionstangent för att inte 

spara eventuella ändringar. Båda alternativen tar användaren tillbaka till den föregående menyn (Bild 26).

6. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Övervakare.

BILD 19

BILD 20

BILD 22

BILD 23

BILD 21

BILD 26

BILD 25

BILD 24
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Hantera användare

Under menyalternativet Hantera användare kan övervakaren:
• se en lista över befintliga användare efter ID-nummer, namn och komma åt läget
• redigera befintliga användare
• radera användare
• lägga till nya användare

1. Välj med hjälp av tangenterna [→] och [←] samt [↑] och [↓] ikonen för övervakarmenyn på Huvudmenyskärmen (Bild 27).

2. Skärmen Övervakare visas (Bild 28).

3. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Hantera användare. Tryck på den högra funktionstangenten för att 
välja det. Skärmen Lista över befintliga användare visas (Bild 29).

Redigera användare

1. Välj önskad användare. Tryck på höger funktionstangent för att komma till menyn Alternativ (Bild 30).

2. Menyalternativet Redigera användare är redan valt. Tryck på höger funktionstangent. Skärmen Ändra användare visas (Bild 31). 

3. Gör önskade ändringar i den befintliga användarinformationen med hjälp av sifferknappsatsen eller tangentbordet. 
 

OBS: Använd ett standardtangentbord med USB-koppling. 

4. Tryck sedan på höger funktionstangent för att bekräfta de gjorda ändringarna eller vänster funktionstangent för att inte spara eventuella 
ändringar. Skärmen Lista över befintliga användare visas (Bild 32).

Radera vald användare

1. Välj/markera den användare som ska raderas från listan över befintliga användare.
2. Tryck på höger funktionstangent för att komma till menyn Alternativ. Använd piltangenten [↓] för att komma till menyalternativet Radera. 

Tryck på höger funktionstangent för att välja det. Skärmen Radera användare visas (Bild 33).

3. Radera användare är en bekräftelseskärm för att radera den användare som anges på skärmen. Om svaret är ja, tryck på vänster 
funktionstangent för att radera användaren. Om svaret är nej, tryck på höger funktionstangent för att avbryta raderingen och återgå till 
föregående meny. Använd tangenterna [←] och [→] för att markera alternativet Automatisk utskrift.

BILD 27

BILD 28

BILD 29

BILD 30

BILD 31

BILD 32

BILD 33



Bruksanvisning för ASPECT Reader       23 22       Bruksanvisning för ASPECT Reader

DRIFT
I det här avsnittet kommer du att lära dig att: 

• logga in på och ut ur läsaren som Operatör
• köra ett prov 
• sätta i en kassett
• ta ut en kassett 

• se resultat
• överföra resultat
• skriva ut resultat 

 

 Logga in 

Lägg till användare

OBS! Användning av ett standardtangentbord med USB-koppling är valfri (medföljer ej). När skärmen Lista över befintliga användare visas, 
tryck på höger funktionstangent för att komma till menyn Alternativ.

1. Använd piltangenten [↓] för att komma till menyalternativet Lägg till användare och tryck på höger funktionstangent för att välja det. 
Skärmen Skapa ny användare visas (Bild 34). 

2. Välj om användaren ska ha statusen Övervakare eller Operatör med hjälp av tangenterna [→] och [←].

3. Använd piltangenten [↓] till följande textfält och fyll i den information som krävs med hjälp av ett tangentbord. 

OBS! Användar-ID och Lösenord är numeriska. I dessa textfält godtas inga alfabetiska tecken om inte ett tangentbord är anslutet.

4. När all information har fyllts i, tryck på höger funktionstangent för att bekräfta informationen. Den nya användaren kommer att visas på 
skärmen Lista över befintliga användare.

5. Om inga ändringar önskas göras, tryck på vänster funktionstangent för att inte spara eventuella ändringar och återgå till föregående skärm.

1. Fyll i önskat nummer för Användar-ID med hjälp av sifferknappsatsen och använd därefter pilen [↓] för att flytta ner markören till nästa textfält

OBS! Inledande inställning för användar-ID och lösenord kommer att vara förifylld som 1234 för båda. Det rekommenderas att ett nytt 
användar-ID och lösenord skapas för övervakare efter den inledande inställningen.

2. Fyll i användarlösenord och tryck därefter på höger funktionstangent för att välja Inloggning. Huvudmenyn kommer att visas (Bild 36). 

Köra en provtagning

OBS! Innan en provtagning körs rekommenderas det att en kassett för elektronikkvalitetskontroll körs för att verifiera läsarens prestanda. Se 
”Elektronikkvalitetskontroll” på sida 42-43.

När elektronikkvalitetskontrollen har genomförts, välj ikonen Kör patient på huvudmenyn.

1. Tryck på höger funktionstangent för att välja ikonen Kör patient. Skärmen Kör patient visas (Bild 37).

Det senaste sekvensnumret samt operatörs-ID för den person som är inloggad på läsaren visas. Textfältet Patient-ID är valt.

2. Fyll i patient-ID med hjälp av siffertangenterna och välj sedan höger funktionstangent. Skärmen Sätt i patron visas (Bild 38).

BILD 34

BILD 35

BILD 36

BILD 37

BILD 38
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3. Kassettluckan öppnas (Bild 39).

Kassettförberedelse

Följ korrekta riktlinjer för infektionskontroll vid all hantering av blodprov och sådant som kommer i kontakt med blod. 

1. Följ bruksanvisningen för det test som genomförs för att förbereda testkassetten för läsaren.
2. Efter att testkassetten förberetts sätts den omedelbart in i läsaren. (Bild 40).

3. Stäng luckan. Skärmen Läser patron visas (Bild 41).

OBS! Samtliga testkassetter inkluderar en invändig kontroll (kontrollinje på testkassett) som körs automatiskt med varje prov för att säkerställa 
att det är ett korrekt flöde i kassetten. Om den automatiska kontrollen av denna inbyggda kontroll inte ligger inom godtagbara gränsvärden 
kommer inget testresultat att rapporteras. Läsaren kommer att visa ett felmeddelande och testet måste upprepas med en ny kassett. 

När RFID-kassettinformationen har lästs och verifierats av ASPECT Reader kommer analysen att starta.

Skärmen Patient-ID med den återstående tiden för testningen visas (Bild 42).

ASPECT Reader mäter testet automatiskt och resultatet visas på skärmen i ng/ml (Bild 43).

Borttagning av kassett

1. Tryck på knappen för utmatning för att öppna kassettluckan. Läsaren kommer automatiskt att öppna kassettluckan så att kassetten kan tas bort.
2. Kassering av kassett ska ske i enlighet med landsomfattande, federala, provinsiella, statliga och lokala förordningar.

 Utskrivning av resultat

1. För att skriva ut patientresultat, tryck på höger funktionstangent och välj Alternativ. Menyn Alternativ kommer att visas (Bild 44).

2. Alternativet Skriv ut är valt. Tryck på höger funktionstangent för att skriva ut patientresultat. Skriver ut visas längst ner på skärmen Pat. ID 
och läsaren kommer att skriva ut resultatet.

OBS: Automatisk utskrift kan ha valts av Övervakaren under ”Skrivarinställningar” på sida 19 för att automatiskt skriva ut patientresultat när 
testningen är avslutad.

3. För att köra ytterligare ett test, använd tangenten [↓] till menyalternativet Nästa patient. Tryck på den högra funktionstangenten för att 
välja det. Skärmen Kör patient visas så att nästa patient-ID kan fyllas i (Bild 45).

 Överföring av resultat

Patientresultat kan överföras till ett LIS-system om så önskas. Se ”LIS-inställningar” på sida 18. 

BILD 40

BILD 41

BILD 42

BILD 43

BILD 39

BILD 44

BILD 45

F
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GRANSKA DATA OCH FELLOGG
I detta kapitel kommer du att lära dig att: 

• granska patientresultat 
• granska resultat av vätskekvalitetskontroll
• granska resultat av elektronikkvalitetskontroll 
• granska fellogg
• skicka resultat till LIS

1. Använd tangenterna [→] och [←] för att välja ikonen Granska data på skärmen Huvudmeny (Bild 46).

Skärmen Granska resultat visas (Bild 47).

Skärmen Granska resultat gör det möjligt för användaren att:
• granska patientresultat antingen efter startdatum och slutdatum, efter startsekvensnummer och slutsekvensnummer, patient-ID eller 

operatörs-ID.
• granska resultat av vätskekvalitetskontroll efter startdatum och slutdatum
• granska resultat av elektronikkvalitetskontroll efter startdatum och slutdatum
• skicka resultat till ett LIS-system

Granska patientresultat efter datum

1. Välj Patientresultat med hjälp av höger funktionstangent. Skärmen Patientresultat visas (Bild 48).

2. För att se önskade resultat efter datum, fyll med hjälp av siffertangenterna på knappsatsen i ett startdatum i det format som visas.
3. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till nästa textfält.

4. Fyll i ett slutdatum i det format som visas (Bild 49).

 

5. Tryck på höger funktionstangent för att välja att visa önskade resultat. Skärmen Patientresultat med patientens sekvensnummer, datum, 
serienummer och resultat visas (Bild 50).

Alternativet Visa information

1. Tryck på höger funktionstangent för att se tillgängliga alternativ under skärmen Patientresultat. Menyn Alternativ visas (Bild 51).

Under menyn Alternativ kan användaren välja att visa information om de visade resultaten eller att skriva ut en lista av de visade resultaten.

2. Använd höger funktionstangent på knappsatsen för att välja Visa information. Datum och tid för resultatet visas tillsammans med 
sekvensnummer och operatör (Bild 52).

OBS: Skärmen Patient-ID kan skrivas ut genom att trycka på höger funktionstangent. En skärm visas informerar om att informationen om 
patient-ID skrivs ut och instruerar användaren att vänta. 

3. Välj vänster funktionstangent för att återgå till föregående skärm.

BILD 46

BILD 47

BILD 48

BILD 49

BILD 50

BILD 51

BILD 52
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Alternativet Skriv ut lista

1. På skärmen Patientresultat trycker du på höger funktionstangent för att visa menyn Alternativ (Bild 53).

2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till alternativet Skriv ut lista. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. En 
skärm som informerar om att listan skrivs ut och instruerar användaren att vänta kommer att visas.

3. När listan ha skrivits ut, tryck på vänster funktionstangent för att återgå till föregående meny.

Granska patientresultat efter sekvensnr.

1. Under Huvudmeny, välj ikonen Granska data genom att markera/välja den med hjälp av tangenterna [↓] och [↑] och [←] och [→] 

(Bild 54).

2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Patientresultat visas (Bild 55).

3. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till textfältet Startsekvensnr. Använd sifferknappsatsen för att fylla i önskat startsekvensnr. i 
textfältet (Bild 56).

4. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till textfältet Slutsekvensnr. Använd sifferknappsatsen för att fylla i önskat slutsekvensnr. 
i textfältet.

5. Tryck på höger funktionstangent för att se patientresultaten efter sekvensnummer (Bild 57).

6. Tryck på höger funktionstangent för att välja att visa önskade resultat. Skärmen Patientresultat visas med patientens sekvensnummer, 
datum, serienummer och resultat.

Alternativet Visa information

1. Tryck på höger funktionstangent för att se tillgängliga alternativ på skärmen Patientresultat. Menyn Alternativ visas (Bild 58).

2. Använd tangenten [↓] för att välja önskad resultatlinje. Använd höger funktionstangent på knappsatsen för att välja Visa information. 
Datum och tid för resultatet visas tillsammans med sekvensnummer, operatör, testnummer, testserie och patientresultat (Bild 59).

OBS: Skärmen Patient-ID kan skrivas ut genom att trycka på höger funktionstangent. En skärm visas som informerar om att informationen om 
patient-ID skrivs ut och instruerar användaren att vänta.

3. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till den föregående menyn.

Alternativet Skriv ut lista

1. På skärmen Patientresultat, tryck på höger funktionstangent för att visa menyn Alternativ (Bild 60).
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2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till alternativet Skriv ut lista. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. En 
skärm visas som informerar om att listan skrivs ut och instruerar användaren att vänta visas.

3. När listan har skrivits ut, tryck på vänster funktionstangent för att återgå till föregående meny.

Granska patientresultat efter patient-ID

1. Under Huvudmeny, välj ikonen Granska data genom att markera/välja den med hjälp av tangenterna [↓] och [↑] och [←] och [→] 

(Bild 61).

2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Patientresultat visas (Bild 62).

3. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till textfältet Patient-ID. Använd sifferknappsatsen för att fylla i önskat ID-nummer i textfältet 
(Bild 63).

4. Tryck på höger funktionstangent för att välja att visa patientresultaten efter patient-ID (Bild 64).
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alternativet Visa information

1. Tryck på höger funktionstangent för att se tillgängliga alternativ på skärmen Patientresultat. Menyn Alternativ visas (Bild 65).

2. Använd höger funktionstangent på knappsatsen för att välja Visa information. Datum och tid för resultatet visas tillsammans med 
sekvensnummer, operatör, testnummer, testserie och patientresultat (Bild 66).

OBS: Skärmen Patient-ID kan skrivas ut genom att man trycker på höger funktionstangent. En skärm visas som informerar om att 
informationen om patient-ID skrivs ut och instruerar användaren att vänta.

3. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till den föregående menyn.

Alternativet Skriv ut lista

1. På skärmen Patientresultat, tryck på höger funktionstangent för att visa menyn Alternativ (Bild 67).

2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till alternativet Skriv ut lista. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. En 
skärm visas som informerar om att listan skrivs ut och instruerar användaren att vänta.

3. När listan ha skrivits ut, tryck på vänster funktionstangent för att återgå till föregående meny.
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Granska patientresultat efter operatörs-ID

1. Under Huvudmeny, välj ikonen Granska data genom att markera/välja den med hjälp av tangenterna [↓] och [↑] och [←] och [→] 

(Bild 68). 
 

2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Patientresultat visas (Bild 69).

3. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till textfältet Operatörs-ID. Använd sifferknappsatsen för att fylla i önskat ID-nummer i 
textfältet (Bild 70).

4. Tryck på höger funktionsknapp för att välja patientresultaten efter operatörs-ID (Bild 71).

 

 

Alternativet Visa information

1. Tryck på höger funktionstangent för att se tillgängliga alternativ på skärmen Patientresultat. Menyn Alternativ visas (Bild 72). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Använd tangenten [↓] för att välja önskad resultatlinje. Använd höger funktionstangent på knappsatsen för att välja Visa information. 
Datum och tid för resultatet visas tillsammans med sekvensnummer, operatör, testnummer, testserie och patientresultat (Bild 73).

OBS: Skärmen Patient-ID kan skrivas ut genom att man trycker på höger funktionstangent. En skärm visas som informerar om att 
informationen om patient-ID skrivs ut och instruerar användaren att vänta.

3. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till den föregående menyn.

Alternativet Skriv ut lista

1. På skärmen Patientresultat, tryck på höger funktionsknapp för att visa menyn Alternativ (Bild 74).

2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till alternativet Skriv ut lista. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. En 
skärm visas som informerar om att listan skrivs ut och instruerar användaren att vänta.

3. När listan ha skrivits ut, tryck på vänster funktionstangent för att återgå till föregående meny.

Granska resultat av vätskekvalitetskontroll

1. Använd tangenterna [→] och [←] för att välja ikonen Granska data på skärmen Huvudmeny (Bild 75).

 

 

 

Skärmen Granska resultat visas (Bild 76).
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2. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till textfältet Resultat av vätskekvalitetskontroll och tryck sedan på höger funktionstangent 
för att välja det. Skärmen Granska resultat av vätskekvalitetskontroll visas (Bild 77).

3. Använd sifferknapparna i knappsatsen för att fylla i ett startdatum i det format som visas.
4. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till nästa textfält.
5. Fyll i ett slutdatum i det format som visas (Bild 78).

Skärmen Lista med resultat av vätskekvalitetskontroll visas (Bild 79).

Alternativet Visa information
1. Tryck på höger funktionstangent för att se tillgängliga val på skärmen Lista med resultat av vätskekvalitetskontroll. Menyn Alternativ visas (Bild 80).

2. Använd höger funktionstangent på knappsatsen för att välja Visa information. Tid och datum för resultatet av kvalitetskontrollen visas 
tillsammans med sekvensnummer, operatör, test- och serienummer samt kontrollresultatet och om resultatet godkändes eller misslyckades 
(Bild 81).

OBS: Skärmen Vätskekvalitetskontroll kan skrivas ut genom att man trycker på höger funktionstangent. En skärm visas som informerar om att 
informationen om vätskekvalitetskontroll skrivs ut och instruerar användaren att vänta. 

3. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till den föregående menyn.

Alternativet Skriv ut lista
1. På skärmen Lista med resultat av vätskekvalitetskontroll, tryck på höger funktionsknapp för att visa menyn Alternativ (Bild 82).

2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till alternativet Skriv ut lista. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. En 
skärm visas som informerar om att listan skrivs ut och instruerar användaren att vänta.

3. När listan ha skrivits ut, tryck på vänster funktionstangent för att återgå till föregående meny.

Granska resultat av elektronikkvalitetskontroll
1. Använd tangenterna [→] och [←] för att välja ikonen Granska data på skärmen Huvudmeny (Bild 83).

Skärmen Granska resultat visas (Bild 84).

2. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till textfältet Resultat av elektronikkvalitetskontroll och tryck sedan på höger 
funktionstangent för att välja det. Skärmen Granska resultat av elektronikkvalitetskontroll visas (Bild 85).
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3. Använd sifferknapparna i knappsatsen för att fylla i ett startdatum i det format som visas.
4. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till nästa textfält.
5. Fyll i ett slutdatum i det format som visas.
6. Tryck på höger funktionstangent för att välja de ifyllda datumen. Skärmen Lista med resultat av elektronikkvalitetskontroll visas (Bild 86). 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativet Visa information

1. Tryck på höger funktionstangent för att se tillgängliga alternativ i skärmen Lista med resultat av elektronikkvalitetskontroll. Menyn Alternativ 

visas (Bild 87).

2. Använd höger funktionstangent på knappsatsen för att välja Visa information. Tid och datum för resultatet av kvalitetskontrollen visas 
tillsammans med sekvensnummer, operatör, test- och serienummer samt kontrollresultatet och om resultatet godkändes eller misslyckades 
(Bild 88).

OBS: Skärmen Elektronikkvalitetskontroll kan skrivas ut genom att man trycker på höger funktionsknapp. En skärm visas som informerar om 
att informationen om elektronikkvalitetskontroll skrivs ut och instruerar användaren att vänta. 

3. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till den föregående menyn.

Alternativet Skriv ut lista

1. På skärmen Lista med resultat av elektronikkvalitetskontroll, tryck på höger funktionstangent för att visa menyn Alternativ (Bild 89). 
 

 

 

2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till alternativet Skriv ut lista. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. En 
skärm visas som informerar om att listan skrivs ut och instruerar användaren att vänta (Bild 90).

3. När listan har skrivits ut, tryck på vänster funktionstangent för att återgå till föregående meny.

Skicka resultat till LIS

1. Använd tangenterna [→] och [←] för att välja ikonen Granska data på skärmen Huvudmeny (Bild 91).

2. Skärmen Granska resultat visas (Bild 92).

3. Använd tangenten [↓] för att flytta markören till textfältet Skicka resultat (LIS) och tryck sedan på höger funktionstangent för att välja det. 
Skärmen Skicka resultat till LIS visas (Bild 93).

4. På skärmen Skicka resultat till LIS kan användaren välja ett av flera alternativ:
• Skicka alla patientresultat
• Skicka alla ej skickade patientresultat
• Skicka alla resultat av vätskekvalitetskontroller
• Skicka alla ej skickade resultat av vätskekvalitetskontroller
• Skicka alla resultat av elektronikkvalitetskontroller
• Skicka alla ej skickade resultat av elektronikkvalitetskontroller 
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5. Använd tangenten [↓] för att välja önskat alternativ och tryck sedan på höger funktionstangent. En skärm visas som informerar om att 
läsaren skickar resultaten till LIS (Bild 94).

6. Tryck på höger funktionstangent för att avbryta begäran om skickning.
7. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till den föregående menyn.

Se fellogg

ASPECT Reader kommer att visa Instrumentfel och Hanteringsfel. Instrumentfel är fel som är direkt kopplade till läsarens maskinvara, 
programvara och/eller inbyggda programvara. Instrumentfel kräver ofta att teknisk support kontaktas för att kunna lösas. Hanteringsfel är fel 
som är kopplade till provtagning eller föranalytisk hantering och förberedelse av kassetten.  

1. På skärmen Operatör, använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till textfältet Se fellogg (Bild 95). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Fellogg visas (Bild 96). 
 

 

 

 

 

 

 

Instrumentfellogg

1. Tryck på höger funktionstangent för att välja Instrumentfel. Skärmen Instrumentfellogg visas (Bild 97).

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentfelloggen visar instrumentfel efter felkod, datum och tid. Se ”Felsökning/Felkoder” på sida 51 för mer information om felen.

2. Tryck på höger funktionstangent för att skriva ut instrumentfellistan. En skärm med informationen ”Skriver ut. Vänligen vänta.” visas.
3. När fellistan är utskriven återgår läsaren till skärmen Instrumentfellogg.

4. För att avbryta begäran om utskrift, tryck på vänster funktionstangent. Vänta några sekunder på att läsaren slutar skriva ut och återgå till 
föregående skärm.

5. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Fellogg.

Hanteringsfellogg

1. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till textfältet Hanteringsfel på skärmen Fellogg (under Operatör→ Se fellogg)  
(Bild 98).

2. Tryck på höger funktionsknapp för att välja Hanteringsfel. Skärmen Hanteringsfellogg visas (Bild 99).

Hanteringsfelloggen visar hanteringsfel efter felkod, datum och tid. Se ”Felsökning/Felkoder” på sida 51 för mer information om felen.

3. Tryck på höger funktionstangent för att skriva ut hanteringsfellistan. En skärm visas som informerar om att listan skrivs ut och instruerar 
användaren att vänta. När fellistan är utskriven återgår läsaren till skärmen Hanteringsfellogg.

4. Du kan avbryta utskriften genom att trycka en gång på vänster funktionstangent. Det kommer att ta några sekunder för läsaren att sluta 
skriva ut, därefter kommer den att återgå till föregående skärm.

5. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Fellogg.

KONTROLLER
Kvalitetskontroller är viktiga för att säkerställa läsarens integritet. Kassetterna för elektronikkvalitetskontroll levereras separat från läsaren 
och de kontrollerar läsarens interna optik och system. Om resultatet av elektronikkvalitetskontrollen ligger utanför ett specificerat intervall 
kommer läsaren att visa testet som misslyckat och det måste upprepas. Om elektronikkvalitetskontrollen ligger inom det specificerade 
intervallet är testresultatet godkänt och bekräftar att läsarens prestanda ligger inom specificerade gränsvärden. Om det upprepade 
elektronikkvalitetskontrolltestet misslyckas en andra gång, vänligen ring teknisk support.

Även vätskekvalitetskontroller som kan installeras för att köras efter laboratoriets önskemål finns tillgängliga, men levereras inte med läsaren. 
Dessa kontroller testar prestandan hos kassetten, läsaren samt den användna testtekniken.
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I det här avsnittet kommer du att lära dig att: 

• köra vätskekvalitetskontroller 
• köra elektronikkvalitetskontroller 

Körning av vätskekvalitetskontroller 
Externa vätskekvalitetskontroller av Nivå 1 och Nivå 2 ska testas för att visa att testreagenterna, kassetterna och testprocedurerna fungerar 
korrekt. Se bruksanvisningens specifika information om att genomföra vätskekvalitetskontrolltestet. 

Enligt god laboratoriesed ska externa kontroller testas med varje ny serie eller leverans av testmaterial, alternativt var 30:e dag, samt när så 
krävs av ditt laboratories standardprocedurer för kvalitetskontroll. Kontrollerna ska testas på samma sätt som vid testning av patientprover. 
Om en analyt av någon anledning misslyckas vid körning av patientprover eller externa kontroller (misslyckad inbyggt kontroll eller en extern 
kontroll utanför intervallet) kommer inga patientresultat att rapporteras.

OBS: Användaren ska följa statliga riktlinjer (till exempel federala, statliga och lokala) och/eller ackrediteringskrav för kvalitetskontroll.

1. Använd tangenterna [→] och [←] för att välja ikonen Vätskekontroll på skärmen Huvudmeny (Bild 100).

 

2. Tryck på höger funktionstangent för att välja Kör vätskekvalitetskontroll (Bild 101). 

3. Skanna RFID-kortet för vätskekvalitetskontroll som medföljer i kontrollsatsen genom att placera det ovanför läsarens knappsats.
4. Välj HÖG eller LÅG kontroll. 

OBS: Säkerställ att kontrollen genomförs på korrekt nivå efter val av HÖG eller LÅG i steg 9. 

5. Förbered kontrollerna enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
6. Vid förberedelse av ett test, följ den bruksanvisning som medföljer i det specifika test som genomförs och gör kontrolltestningen som om 

det var en testning av ett patientprov.
7. Skärmen Sätt i patron visas (Bild 102).

8. Sätt omedelbart i kassetten i luckan enligt instruktionerna och stäng sedan luckan. Läsaren kommer automatiskt att starta 
vätskekvalitetskontrolltestningen och skärmen Kör vätskekvalitetskontroll visas (Bild 103).  
 

 

 

 

 

 

 

9. När denna är avslutad kommer läsaren att visa resultaten (Bild 104). 
 

 

 

 

 

 

 

10. Tryck på mata ut-knappen för att ta bort kassetten när testet är slutfört.
11. Kassering av kassett ska ske i enlighet med landsomfattande, federala, provinsiella, statliga och lokala förordningar.
12. Upprepa steg 1 till 9 om en andra nivåkontroll krävs.

 Utskrift av resultat av vätskekvalitetskontroller

1. För att skriva ut kontrollresultat, tryck på höger funktionstangent och välj Alternativ. Menyn Alternativ visas (Bild 105). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Alternativet Skriv ut är valt. Tryck på höger funktionstangent för att skriva ut kontrollresultat.

Automatisk utskrift kan ha valts av Övervakaren under ”Skrivarinställningar” på sida 19 för att automatiskt skriva ut kontrollresultat när 
testningen är avslutad.

3. För att köra ytterligare en vätskekontroll, använd tangenten [↓] menyalternativet Nästa kontroll. Tryck på den högra funktionstangenten 
för att välja det. Skärmen Förbered för genomförande av kvalitetskontrolltester visas, redo för kvalitetskontrollens nästa streckkodsnummer 
att skannas (Bild 106). 
 

 

 

 

 

 

 

4. När samtliga önskade kontroller har körts, tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Huvudmeny.
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Elektronikkvalitetskontroll

Elektronikkvalitetskontroller säkerställer att ASPECT Reader fungerar korrekt.

Kassetten för elektronikkvalitetskontroll är ljuskänslig. Se till att kassetten för elektronikkvalitetskontroll förvaras i den 
medföljande foliepåsen för att säkerställa korrekta testresultat.

Elektronikkvalitetskontroll ska göras:
• vid den första starten av läsaren
• om läsaren har transporterats eller flyttats
• när så krävs av ditt laboratories kvalitetskontrollkrav
• vid frågor rörande prestandan hos ASPECT Reader
• en gång i början av varje dag

OBS: Om ett intervall för elektronikkvalitetskontroll har angetts i ASPECT Reader av en övervakare och det intervallet har passerats krävs en 
elektronikkvalitetskontroll med godkänt resultat innan någon patienttestning tillåts. Följande skärm kommer att visas (Bild 107).

 

 

 

 

 

 

 

Genomföra elektronikkvalitetskontroller

1. Använd tangenterna [→] och [←] samt [↓] och [↑] för att välja ikonen Elektronikkvalitetskontroll i skärmen Huvudmeny (Bild 108). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tryck på höger funktionstangent för att välja kör elektronikkvalitetskontroll. Skärmen Sätt i enheten för elektronikkvalitetskontroll visas 

(Bild 109).
 

 

 

 

 

 

 

3. Ta ut kassetten för elektronikkvalitetskontroll ur foliepåsen. 
4. Sätt kassetten i läsarens lucka.
5. Stäng luckan. Läsaren kommer automatiskt att starta elektronikkvalitetskontrolltestningen (Bild 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. När läsaren är färdig kommer den att visa testresultaten (Bild 111). 
 

 

 

 

 

 

 

7. När elektronikkvalitetskontrollen är godkänd, ta ut kassetten ur luckan genom att trycka på mata ut-knappen. Se bilden på sidan 11.
8. Sätt tillbaka kassetten för elektronikkvalitetskontroll i foliepåsen för förvaring.
9. Om elektronikkvalitetskontrollen misslyckas (Bild 112), upprepa steg 1 till 7. Om elektronikkvalitetskontrollen misslyckas igen, kontakta 

teknisk support. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift av resultat av elektronikkvalitetskontroller 

1. För att skriva ut kontrollresultat, tryck på höger funktionstangent och välj Alternativ. Menyn Alternativ kommer att visas (Bild 113). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Alternativet Skriv ut är valt. Tryck på höger funktionstangent för att skriva ut kontrollresultat.
3. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Huvudmeny. 

FÖRSIKTIGHET
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UPPDATERA LÄSAREN
Mätarinformation visar läsarens aktuella nätverkskonfiguration, aktuella versionsnummer för maskinvara, inbyggd programvara och 
startprogram samt läsarens serienummer och aktuella IP-adress.

1. På skärmen Övervakare använder du tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Mätarinformation. Tryck på den högra 
funktionstangenten för att välja det. Skärmen Mätarinformation visas (Bild 114). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Övervakare. 

 

Uppdatera

SkärmenUppdatera gör det möjligt för användaren att med hjälp av ett USB-minne ladda upp ny inbyggd programvara till läsaren. 

1. På skärmen Övervakare använder du tangenten [↓] för att flytta markören ner till textfältet Uppdatera.
2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Uppdatera visas (Bild 115). 

 

 

 

 

 

 

 

  Uppdatera inbyggd programvara 

1. Skärmen Uppdatera har textfältet Uppdatera inbyggd programvara som standard. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det.
2. Skärmen Uppgradera inbyggd programvara visas (Bild 116). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sätt i USB-minnet med den nya inbyggda programvaran i en USB-port på läsarens baksida (Bild 117). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tryck på höger funktionstangent för att välja OK för att ladda ner den nya inbyggda programvaran.
5. När den nya inbyggda programvaran har laddats ner kommer läsaren att starta om och den nya inbyggda programvaran att installeras.
6. Tryck på vänster funktionstangent för att återgå till skärmen Uppdatera. 

EXPORTERA LOGGAR
Under skärmen Exportera loggar kan övervakaren exportera patientresultat, resultat av vätskekvalitetskontroller, resultat av 
elektronikkvalitetskontroller, användare och råskanningar till ett USB-minne. 

OBS: Sätt i ett USB-minne i en USB-port på läsarens baksida. Se bilden ”Läsarens baksida” på sida 12. 

1. På skärmen Övervakare använder du tangenten [↓] för att flytta markören ner till textfältet Exportera loggar (Bild 118). 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tryck på den högra funktionstangenten för att välja det. Skärmen Exportera loggar visas (Bild 119). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Patientresultat 
1. Tryck på höger funktionstangent för att välja Patientresultat. Ett fönster som bekräftar att data har sparats till ett USB-minne visas (Bild 120). 

BILD 114

BILD 115

BILD 116

BILD 117

BILD 118

BILD 119

BILD 120
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2. Tryck på höger funktionstangent för att välja OK och återgå till skärmen Exportera loggar.
3. Ta ut USB-minnet ur läsaren. 

 

Resultat av vätskekvalitetskontroll 
1. Sätt i önskat USB-minne i en USB-port på läsarens baksida.
2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Resultat av vätskekvalitetskontroll på skärmen Exportera loggar 

(under Övervakare→ Exportera loggar). Tryck på höger funktionstangent för att välja Resultat av vätskekvalitetskontroll.
3. Ett fönster som bekräftar att data har sparats till ett USB-minne visas (Bild 121). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tryck på höger funktionstangent för att välja OK och återgå till skärmen Exportera loggar.
5. Ta ut USB-minnet ur läsaren.
 
 Resultat av elektronikkvalitetskontroll

1. Sätt i önskat USB-minne i en USB-port på läsarens baksida.
2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Resultat av elektronikkvalitetskontroll på skärmen Exportera loggar 

(under Övervakare→ Exportera loggar). Tryck på höger funktionstangent för att välja Resultat av elektronikkvalitetskontroll.
3. Ett fönster som bekräftar att data har sparats till ett USB-minne visas (Bild 122). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tryck på höger funktionstangent för att välja OK och återgå till skärmen Exportera loggar.
5. Ta ut USB-minnet ur läsaren. 

 

Användare

1. Sätt i önskat USB-minne i en USB-port på läsarens baksida.
2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Användare på skärmen Exportera loggar (under Övervakare→ 

Exportera loggar) (Bild 123). 
 

 

 

 

 

 

 

3. Tryck på höger funktionstangent för att välja Användare.
4. Ett fönster som bekräftar att data har sparats till ett USB-minne visas (Bild 124). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tryck på höger funktionstangent för att välja OK och återgå till skärmen Exportera loggar.
6. Ta ut USB-minnet ur läsaren. 

  Råskanningar 

1. Sätt i önskat USB-minne i en USB-port på läsarens baksida.
2. Använd tangenten [↓] för att flytta ner markören till menyalternativet Råskanningar på skärmen Exportera loggar (under Övervakare→ 

Exportera loggar). Tryck på höger funktionstangent för att välja Råskanningar.
3. Ett fönster som bekräftar att data har sparats till ett USB-minne visas (Bild 125). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sätt i USB-minnet med den nya inbyggda programvaran i en USB-port på läsarens baksida.
5. Ta ut USB-minnet ur läsaren. 

SERVICE OCH UNDERHÅLL 

 

ASPECT Reader kräver ingen regelbunden service. Om du har några frågor eller behöver assistans, vänligen kontakta teknisk support på 
techsupport@criticaldiagnostics.com eller +353 1 691 7061. 

Transport och förvaring av systemet
Omgivningsförhållanden vid transport och förvaring av ASPECT Reader:

• Luftfuktighet: 20 – 85 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
• Temperatur: -20 °C till 60 °C

Rekommendationer för underhåll och rengöring
Läsarens delar som kan rengöras eller desinfekteras:

• läsarens huvudsakliga hölje
• kassettlucka

Tvätta eller skölj inte LCD-skärmen eller elektriska kopplingar och datorkopplingar.

BILD 121

BILD 122

BILD 123

BILD 124

BILD 125

FÖRSIKTIGHET
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Läsarens huvudsakliga hölje
1. Stäng av läsaren.
2. Torka av de ytor som kommer i kontakt med prover med en fräsch lösning med 0,6 % blekmedel. Torka med en trasa som fuktats i vatten 

och torka torrt med en mjuk trasa eller pappershandduk. Undvik överskottsfukt.

Kassettlucka
1. Sätt på läsaren. Låt självtestet avslutas.
2. Tryck på mata ut-knappen upptill på läsarens vänstra sida.
3. Dra försiktigt ut luckan tills den stannar.
4. Lyft på läsaren så att skjutluckans underdel syns (Bild 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tryck försiktigt på det V-formade spåret på luckans undersida och dra långsamt ut luckan. 

OBS: Det kan krävas lite extra tryck för att frigöra luckan. 

6. Använd en mjuk trasa fuktad med en lösning med 70 % alkohol eller 0,6 % blekmedel för att rengöra kassettluckan. Torka torrt med en 
mjuk trasa.

 

Rengör INTE läsarens insida. Dränk INTE luckan i rengöringsmedel.
 
 

7. Sätt försiktigt tillbaka luckan genom att passa in luckans räls i kassettläsarens spår efter rengöringen.
8. Gå till baka till skärmen Huvudmeny och gör en elektronikkvalitetskontroll. Se ”Elektronikkvalitetskontroll” på sida 42-43. 

Byte av pappersrullen

1. Lyft upp det grå handtaget mot läsarens framsida för att öppna pappershöljet (Bild 127). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Placera pappret i pappershållaren så att pappersänden kommer underifrån rullen mot läsarens framsida.

3. Håll pappersänden mot läsarens framsida, sätt tillbaka pappershöljet och tryck fast det på plats (Bild 128). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tryck på läsarens pappersmatnings-knapp för att mata fram papper.  

OBS: Läsaren måste vara påslagen.
 
 
Batteridrift

Batterierna utgör en valbar strömkälla om elström ej finns tillgänglig. Läsaren växlar inte automatiskt över till batteridrift vid eventuellt 
strömavbrott. Om den externa strömsladden kopplas ur läsarens baksida växlar läsaren automatiskt över till batteridrift.
 

Byte av batterier

1. Säkerställ att det inte är några kassetter i läsaren.
2. Stäng av läsaren.
3. Vänd försiktigt läsaren upp och ner och skjut batterilocket åt höger för att ta bort det (Bild 129). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Byt batterierna med hjälp av diagrammet på läsaren enligt positiv och negativ polaritet.
5. Sätt tillbaka batterilocket, vänd instrumentet så att rätt sida är uppåt och sätt på instrumentet.
 

OBS: Batterierna fungerar som en alternativ strömkälla med begränsad kapacitet.

Systemdekontaminering
Följande dekontamineringsprotokoll ska följas innan systemet transporteras ut från laboratoriet för service.

1. Bär korrekt personlig skyddsutrustning inklusive puderfria engångshandskar, laboratorierock och ögonskydd under dekontamineringen.
2. Stäng av läsaren.
3. Koppla ur läsarens nätaggregat.
4. Öppna luckan och ta ut eventuella ASPECT Reader-kassetter.
5. Systemets samtliga externa delar och luckans invändiga utrymme rengörs enligt följande protokoll:

• Torka noggrant alla ytor med en luddfri trasa som fuktats med en lösning med 0,6 % blekmedel.
• Torka noggrant alla ytor med en luddfri trasa som fuktats med vatten. Torka flera gånger för att allt blekmedel avlägsnats från 

läsarens delar.
• Torka noggrant alla ytor med en luddfri trasa som fuktats med 70 % alkohol för att avlägsna eventuella rester.

BILD 126
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6. Paketera läsaren för transport genom att följa instruktionerna för uppackning av läsaren i omvänd ordning. Se ”Installation” på sida 10.

Beredning av 70 % alkohol:
Blanda 700 ml 100 % etanol eller isopropanol och 300 ml dh20, eller alternativt 70 ml 100 % etanol eller isopropanol och 30 ml dh20.

 Långvarig avstängning

1. Ta ut eventuella kassetter ur läsaren.
2. Stäng av systemet genom att trycka in och hålla nere strömbrytaren i 2 sekunder. Om läsaren är i viloläge, tryck på någon tangent innan 

strömbrytaren hålls nere.
3. Koppla ur strömsladden ur vägguttaget och systemet.
4. Torka av alla ytor med en desinfekterande lösning med ~ 0,6 % blekmedel och därefter med vatten. Torka torrt på alla ytor med en luddfri 

trasa.

5. Stäng luckan för att hålla insidan fri från damm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELSÖKNING 
 
 
 Felsökning/Felkoder 

Olika problemscenarier med möjliga orsaker och rekommenderade åtgärder: 
 

Felkoder Beskrivning Rekommenderad åtgärd
.044.001 Egentest misslyckat Avbryt användningen. Kontakta teknisk support.

.060.006 Lucka blockerad
1. Frigör luckan.
2. Tryck på mata ut-knappen igen.
3. Om felet kvarstår, kontakta teknisk support.

.061.002 Läsaren har identifierat en använd 
kassett. Testa igen med en ny kassett.

.061.008 Kassettserie låst. Kvalitetskontrollen för denna kassettserie är utgången. Kör kontroller.

.061.012 Felaktigt övervakar-ID Övervakar-ID ska bestå av 4–12 tecken.

.061.032 Analyskalibrering misslyckades. Kontakta teknisk support.

.061.040 Användar-ID finns redan Välj ett annat användar-ID.

.061.043 Utgången kassett Testa igen med en ny kassett.

.061.044 Enhetstypen är inkorrekt Testa igen med en kassett av korrekt enhetstyp.

.061.046 Kvalitetskontrollkortet är utgånget Testa igen med ett ej utgånget kvalitetskontrollkort.

.061.050 Avbryt test Användaren valde att avbryta testet. Om testet avbryts kommer det att behöva upprepas 
med en ny kassett.

.061.051 Varning för låg batterinivå Byt batterierna innan ett nytt test körs.

.061.055
Felaktig ifyllning. Fel format 
eller intervall. Vänligen korrigera 
ifyllningen.

Kontrollera den ifyllda informationen och korrigera den.

.061.060 Läsare låst
Elektronikkvalitetskontroll misslyckades. Upprepa testet med en ny 
elektronikkvalitetskontroll. Om elektronikkvalitetskontrollen fortsätter att misslyckas, 
kontakta teknisk support.

.061.085

Fel orsakat av ogiltig användare: 
Användaren är inte sparad eller har 
inte korrekt behörighet för denna 
funktion.

Välj en annan användare eller fråga en övervakare om användarrättigheter.

.061.094 RFID-fel. Felaktig kassett Testa igen med en ny kassett.

.061.116 Skrivfel på USB-minne Säkerställ att USB-minnet är anslutet.
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GARANTI 

 

Critical Diagnostics garanterar att ASPECT Reader (”produkten”) kommer att vara fri från defekter i material och utförande vid normal 
användning och vid användning enligt bruksanvisningen under en period om tolv (12) månader från leveransdatum (”garantiperioden”). Denna 
begränsade garanti sträcker sig endast till den första slutanvändarköparen och kan inte överlåtas eller överföras.

Critical Diagnostics beslutar om kostnadsfri reparation av produkten (med nya och/eller rekonditionerade delar) eller utbyte av produkten under 
garantiperioden. Alla utbytta delar blir Critical Diagnostics egendom.

Denna garanti täcker inte produkter som skadats av onormal användning, felaktig användning, felhantering, försummelse, olycka, oaktsamhet, 
manipulering eller otillåten service.

 
 Information om upphovsrätt och varumärke 

Informationen i denna bruksanvisning är upphovsrättsskyddad. Om inget annat uttryckligen tillåts får ingen del av detta dokument på något sätt 
eller i någon form distribueras eller reproduceras utan att det föregås av ett skriftligt godkännande från Critical Diagnostics.

Critical Diagnostics, ASPECT-PLUS, Advancing Medicine. Saving Lives. och ASPECT Reader är samtliga varumärken tillhörande Critical Diagnostics i 
USA och andra länder. 

© 2015 av Critical Diagnostics, Med ensamrätt.
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