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ASTUTE140® mätare

Inledning
Avsedd användning
ASTUTE140®-mätaren är ett bänkinstrument avsett att användas av utbildad medicinsk personal
som en in vitro-diagnostisk enhet i laboratoriemiljö, för mätning av fluorescens i olika analyser
som tillverkas av Astute Medical, Inc.
ASTUTE140®-mätaren omvandlar fluorescerande signaler frånimmunanalyserna till numeriska
testresultat.

Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder ASTUTE140®-mätaren. Se det
analysspecifika produktbladet för detaljerad testinformation.

Driftsprinciper
ASTUTE140®-mätaren använder ett optiskt system för att mäta den fluorescerande signalen som
genereras från testprovet i testkassetten. Efter att testkassetten, som innehåller provet, förs in i
ASTUTE140®-mätaren, omvandlar mätaren den fluorescerande signalen från immunanalystestet
till en koncentration och ger ett testresultat. Intensiteten av den fluorescerande signalen
motsvarar koncentrationen av målanalyten. Om ett specifikt test har fler än en immunanalys,
omvandlas de fluorescerande signalerna från varje immunanalys till koncentrationer, och dessa
koncentrationer kan kombineras till ett enda testresultat eller rapporteras oberoende. Flera
kvalitetskontroller utförs för att säkerställa att testresultaten är korrekta (se ”ASTUTE140®
elektronisk kvalitetskontroll (EQC)” på sid. 50 och ”Extern vätskekvalitetskontroll (LQC)” på sid.
56 för ytterligare information).
Resultaten av testet visas på ASTUTE140®-mätarens LCD-skärm och kan skrivas ut med hjälp
av mätarens interna skrivare, eller överföras elektroniskt till ett anslutet
laboratorieinformationssystem (LIS).
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ASTUTE140® mätarkitets innehåll
Inspektera transportcontainern för uppenbara transportskador innan den öppnas. Packa upp
transportbehållaren och inspektera innehållet för att se om det finns några skador. Följande är
komponenter som ingår i ASTUTE140®-mätarkitet, tillsammans med artikelnummer för artiklar
som kan beställas separat:
ASTUTE140® mätarkitkomponent

Delnummer för beställning

ASTUTE140®-mätare

(1)

Nätadapterförpackning (inkluderar AC-nätkabel,
nätaggregat och lands-specifik adapter)

(1)

USB-kabel

(1)

ASTUTE140® elektronisk kvalitetskontroll
(EQC) enhet med RFID-kort*

400013

ASTUTE140® användarhandbok

(1)

Pappersrullar till skrivare (2)

100000

AA-batterier (4)

(1)

(1) Denna komponent är endast tillgänglig som en del av ASTUTE140®-mätarkitet. Additional
ASTUTE140® mätarkit kan beställas med artikelnummer 500000.
*Förpackas och levereras i en separat låda.
Om transportcontainern eller dess innehåll är skadad, eller om några komponenter saknas,
kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Undvik att skada ASTUTE140®-mätaren, använd INTE någon nätadapter än den som
tillhandahålls.
Batterierna är inte avsedda att användas som huvudsaklig strömkälla för drift av
ASTUTE140®-mätaren och bör endast användas som en reservströmkälla om det inte
finns någon elektrisk ström tillgänglig (se ”Installation och byte av batterier” på sid. 18
för ytterligare information).
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Material som behövs, men inte ingår
Kontakta din Astute Medical, Inc.-representant för en lista över godkända tester och motsvarande
vätskekontroller för användning med ASTUTE140®-mätaren.

Valfria tillbehör
Valfria tillbehör som kan användas med ASTUTE140®-mätaren inkluderar en extern
streckkodsläsare och ett externt tangentbord. En numerisk eller alfanumerisk streckkodsläsare
med ett PS2-gränssnitt fungerar med ASTUTE140®-mätaren.
Ett tangentbord med ett PS2-gränssnitt fungerar med ASTUTE140®-mätaren. Trådlösa
tangentbord är inte kompatibla med ASTUTE140®-mätaren.

Kontakta teknisk support
För teknisk support, kontakta teknisk support på:
Astute Medical, Inc.
3550 General Atomics Ct.
Building 2
San Diego, CA 92121 USA
Telefon: +1 855 317 2788
Telefon: +1 858 500 7000
E-post: technicalsupport@astutemedical.com
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Produktspecifikationer
Information om ASTUTE140®-mätaren
Produktnummer:

500000

Mått:

24 cm djup x 16 cm bred x 12,5 cm hög

Vikt:

1,36 kg.

Strömförsörjningskrav
Växelströmspänning:

6 V DC och 4,16 A

Växelströmförsörjning, ingående
spänning/ Spänningsintervall:

100 V till 240 V, 47–63 Hz

Batteridrift:

4 x LR6 — AA-batterier

Användningsmiljö
Temperatur:

+15–30 °C

Fuktighet:
driftstemperatur

30–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande, vid 15 °C
15–80 % relativ luftfuktighet, kondenserande, vid 30 °C

Förvaringsmiljö
Temperatur:

-20 °C till +60 °C

Fuktighet:

20–85 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
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Varningar, faror, försiktighetsåtgärder och
begränsningar
Säkerhetsymboler
Symbolförklaring
Försiktighet. Se bifogade dokument. Indikerar en situation som, om den inte undviks,
kan leda till skador på ASTUTE140®-mätaren eller felaktiga testresultat.
Varning för elektriska stötar. Indikerar en situation som, om den inte undviks, kan
leda till elektriska stötar eller kroppsskada för operatören eller en åskådare.
Biologiska risker. Indikerar en situation som, om den inte undviks, kan leda till en
hälsorisk för operatören.

Säkerhetsinformation
Använd ASTUTE140®-mätaren på en plan, torr yta.

Flytta inte ASTUTE140®-mätaren medan ett test körs.

Tappa inte ASTUTE140®-mätaren.

ASTUTE140®-mätaren är utformad för att ge säker och tillförlitlig drift när den används i
enlighet med denna användarhandbok. Om mätaren används på ett sätt som inte
specificeras i användarhandboken, kan det skydd som utrustningen ger försämras.
Använd endast den AC-nätadapter som medföljer ASTUTE140®-mätaren.

Sänk inte ned ASTUTE140®-mätaren i vatten eller andra vätskor.

Koppla från nätadaptern från strömförsörjningen före rengöring.
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Hantera och kassera testkassetter och patientprover i enlighet med statliga och lokala
krav för bioriskmaterial.
Hantera ASTUTE140®-mätaren i enlighet med statliga och lokala krav avseende
biologiskt material.
På grund av att prover som används med ASTUTE140®-mätaren är potentiellt
smittsamma, ska användare använda handskar.
FCC-testning
Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC:s regler. Användningen är föremål för
följande två villkor:
1. Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Enheten måste acceptera alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som
ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
OBS! Denna utrustning har testats och funnits uppfylla kraven för en digital enhet av klass A i
enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot
skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar,
använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet
med användarhandboken, kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer.
Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka störningar, i
vilket fall användaren måste korrigera störningen på egen bekostnad.
Elektromagnetisk kapabilitet (EMC)
Den elektromagnetiska miljön ska utvärderas innan mätaren används. Mätaren
genererar radiofrekvent (RF) energi. Använd inte denna enhet i närheten av stark
elektromagnetisk strålning (t.ex. oskärmade, avsiktliga RF-källor), eftersom detta kan
störa korrekt funktion.
All utrustning som är ansluten till dataportar måste certifieras enligt EC61010. Om
någon utrustning som inte rekommenderas är ansluten, måste den uppfylla denna
standard. För frågor eller ytterligare information, kontakta teknisk support (se ”Kontakta
teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).
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Begränsningar
ASTUTE140®-mätaren innehåller inte en ”satsläges”-funktion. ASTUTE140®-mätaren tar tid på
inkubationstiden för testet, och endast ett test kan köras i taget. Därför måste varje testkassett
köras omedelbart efter att den laddats med patientprovet eller vätskekontrollen. Tidsfördröjningen
i testning, som skulle bli följden av laddning av fler än en kassett i taget, kan leda till felaktiga
testresultat.
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ASTUTE140®-mätare – egenskaper

Figur 1.
ASTUTE140®mätaren

Egenskap

Funktion

1

Skrivarlucka

Täcker skrivaren

2

LCD-skärm

Användargränssnitt – visar skärmar för att navigera, mata in data
och granska uppgifter

3

Pappersmatningsknapp

För fram pappersrullen

4

Utmatningsknapp

Öppnar facket

5

Huvudmenyknapp

Används för att återgå till huvudmenyn

6

Navigeringsknappar

Används för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster och höger inom
menyskärmarna

7

Vänster menyknapp

Används för att välja menyalternativ som visas ovanför knappen

8

Höger menyknapp

Används för att välja menyalternativ som visas ovanför knappen

9

Numerisk knappsats

Används för att mata in numeriska värden i menyer och på
skärmar

10 Decimalkomma

Används för att lägga till decimaler till numeriska värden

11 Tillbaka-knappen

Raderar tecknet till vänster om markören

12 Fack

Används för att infoga en testkassett och enhet för elektronisk
kvalitetskontroll (EQC) i ASTUTE140®-mätaren

13 Batterilucka

Täcker batterifacket
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ASTUTE140®-mätare – egenskaper (forts.)

Figur 2.
ASTUTE140®mätaren – baksida

Egenskap

Funktion

1

PS/2-port

Används för att ansluta den valfria, externa streckkodsläsaren
eller tangentbordet till ASTUTE140®-mätaren

2

Ethernet-port

Används för att ansluta ASTUTE140®-mätaren till ett LIS- eller
ett datornätverk för att ladda ned programvara

3

Nätadapterport

Används för att ansluta nätadaptern till ASTUTE140®-mätaren

4

USB-port

Används för att ansluta ASTUTE140®-mätaren till en dator, för
att ladda ned ny programvara

5

På/Av-knapp

Används för att slå på och stänga av ASTUTE140®-mätaren
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ASTUTE140®-mätare – egenskaper (forts.)

Figur 3.
ASTUTE140®mätaren – underdel

Egenskap

Funktion

1

Batterilucka

Täcker batterifacket

2

Serienummer

Unikt nummer som används för att identifiera ASTUTE140®mätaren

3

In-Vitro-diagnostisk enhet
etiketter och symboler

Regulatoriska etiketter och symboler som används för att
tillhandahålla information om ASTUTE140®-mätaren and dess
korrekta användning (Se ”Etiketter och symboler” på sid. 71 för
definitioner)
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ASTUTE140®-mätare – egenskaper (forts.)

Figur 4.
Huvudmenyskärm

Alla ASTUTE140®-mätarens funktioner är grupperade under sex ikoner som finns på
Huvudmenyn (se bilagan för menystrukturer):
Egenskap

Funktion

1

Kör Patient

Välj för att köra patienttester

2

Kör LQC

Välj för att köra med höga och låga vätskekontroller

3

Granska data

Välj för att hantera patient-, LQC- och EQC-testresultat

4

Kör EQC

Välj för att köra EQC

5

Operatör

Välj för att hantera (registrera eller ta bort) testpartier,
vätskekontrollpartier och EQC-enheter; för att tillfälligt ändra
icke-permanenta inställningar och visa felloggar

6

Handledare

Välj för att ställa in/ändra allmänna inställningar, hantera
användare, få information om ASTUTE140®-mätaren eller visa
felloggar

Användartyper
Två typer av användare definieras för ASTUTE140®-mätaren, Handledare och Operatör.
Handledare och Operatörer tillåts utföra olika funktioner, såsom beskrivs nedan.

Operatör
Användare, som är inloggade som operatörer, kan utföra följande funktioner:
g

Slå på och stänga av ASTUTE140®-mätaren

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005SV Rev B 2021/05/19
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g

Köra elektronisk kvalitetskontroll (EQC)

g

Köra vätskekvalitetskontroll (LQC)

g

Testa patientprover

g

Granska och skriva ut data (Patienttestresultat, kvalitetskontrollresultat)

g

Visa fellogg

Operatörer kan utföra följande funktioner, endast om en handledare beviljar tillstånd i
standardinställningarna:
g

Hantera (registrera/radera/skriva ut) testpartier

g

Hantera (registrera/radera/skriva ut) LQC-partier

g

Hantera (registrera/radera/skriva ut) EQC-enheter

Operatören kan ändra följande inställningar tillfälligt vid användning av ASTUTE140®-mätaren.
Inställningarna återgår till standardinställningarna som programmerats av handledaren när
mätaren stängs av eller operatören loggas ut:
g

Datumformat

g

Tidsformat

g

Språk

g

Signal (Av/På)

Handledare
Användare inloggade som Handledare kan utföra alla operatörsfunktioner och följande ytterligare
funktioner:
g

Ställa in eller ändra alla standardinställningar systemet (Tid, Datum, Språk, Inställning vid
inloggning, Registrering av parti-/kontrollbehörighet, Kvalitetskontrollinställningar)

g

Ställ in eller ändra LIS-inställningar

g

Ställ PC-läge (På/Av)

g

Ställ in eller ändra nätverksinställningar

g

Ställ in eller ändra utskriftsrubriker

g

Hantera användare (ändra/lägg till/ta bort)

g

Visa information om ASTUTE140®-mätaren
(maskinvara/firmware/bootware/serienummer/IP-adress)
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Installation
AC-strömkälla
ASTUTE140®-mätaren är avsedd att drivas genom att ansluta nätadaptern till en strömkälla, men
strömmen kan tillföras temporärt med fyra AA-batterier, när en elektrisk strömkälla inte är
tillgänglig (se ”Installation och byte av batterier” på sid. 18). OBS! Om nätadaptern används och
ett strömavbrott inträffar eller nätadaptern kopplas från, stängs mätaren av även om batterierna
är installerade i ASTUTE140®-mätaren.
Gör så här för att ansluta nätadaptern:
1. Leta upp nätadapterförpackningen som innehåller nätsladden, nätaggregatet, och den
landsspecifika adaptern, och anslut dem därefter enligt vad som visas:

Figur 5.
Ansluta nätsladdar

2. För in änden av den landsspecifika adaptern i en strömkälla.
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3. För in den cylindriska änden av nätadaptern i nätadapterporten på baksidan av
ASTUTE140®-mätaren.

Figur 6.
Ansluta ACnätadaptern till
ASTUTE140®mätaren

Undvik skada på ASTUTE140®-mätaren från en potentiell strömrusning genom att alltid
ansluta nätadaptern till den elektriska strömkällan innan den ansluts till mätaren. När
strömmen kopplas från, ska nätadaptern kopplas från ASTUTE140®-mätaren innan den
kopplas från den elektriska strömkällan.

Installation och byte av batterier
ASTUTE140®-mätaren är avsedd att drivas genom att ansluta nätadaptern till en strömkälla (se
”Strömförsörjning” på sid. 17).
Strömmen kan tillföras temporärt med fyra AA-batterier när en elektrisk strömkälla inte är
tillgänglig (till exempel i händelse av strömavbrott eller om mätaren måste användas på en plats
där det inte finns något elektriskt uttag). OBS! Om nätadaptern används och ett strömavbrott
inträffar eller nätadaptern kopplas från, stängs mätaren av även om batterierna är installerade i
ASTUTE140®-mätaren.
Vid användning av alkaliska eller litiumbatterier under ett temperaturområde på 20 till 25 °C, kan
ca 10 användartester utföras på ASTUTE140®-mätaren innan batteriet måste bytas ut.
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ASTUTE140®-mätaren inkluderar en batteristyrkeindikator.

Figur 7.
Batteristyrkeindikatorn – full

Batterierna ska bytas när batteristyrkeindikatorn visas som tom och blinkar.

Figur 8.
Batteristyrkeindikatorn – tom och
blinkar

När batteristyrkeindikatorn visas som tom och blinkar kan ASTUTE140®-mätaren köra ett
ytterligare test inom en timme under samma driftsförhållanden innan batterierna måste bytas ut.
Gör så här för att installera fyra AA-batterier i ASTUTE140®-mätaren eller byta batterierna:
1. Tryck på

knappen till vänster om LCD-skärmen för att öppna ASTUTE140®-mätarens

fack och se till att det inte finns någon kassett i mätaren.
2. Stäng av ASTUTE140®-mätaren.
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3. Vänd försiktigt på ASTUTE140®-mätaren så att botten är vänd uppåt, och placera den på
en plan yta.

Figur 9.
ASTUTE140® mätare
– underifrån

4. Öppna batteriluckan genom att trycka med tummen ordentligt på mitten av batteriluckan
och skjuta den i den riktning som visas nedan:

Figur 10.
Ta av batteriskyddet

5. Om batterierna ska bytas, ska de gamla batterierna tas bort och kasseras på rätt sätt (se
”Kassering av batterier” på sid. 70).
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6. Sätt i fyra AA 1,5 voltsbatterier, och se till att ändarna på batterierna som är uppåtvända
motsvarar + och - tecknen, som visas i diagrammet i batterifacket.

Figur 11.
Batterifack

7. Sätt tillbaka batteriluckan genom att skjuta tillbaka den i läget som visas tills den klickar på
plats.
8. Vänd ASTUTE140®-mätaren med höger sida upp.

Installation och byte av papper
Gör så här för att installera eller byta det interna skrivarpappret:
1. Ta bort skrivarens hölje genom att dra det svarta handtaget ovanpå locket uppåt.
2. Om papperet ska bytas; ta bort den tomma spolen och eventuellt oanvänt papper.
3. Placera pappersrullen i hållaren, där änden av papperet kommer ut under rullen mot
ASTUTE140®-mätarens skärm.

Figur 12.
Installera papper
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4. Håll i pappersänden och sätt tillbaka skrivarens hölje såsom visas nedan tills den snäpper
på plats.

Figur 13.
Sätt tillbaka
skrivarens hölje

5. Mata fram pappersmatningen genom att trycka på

.

Slå på ASTUTE140®-mätaren
Slå på ASTUTE140®-mätaren genom att leta upp strömbrytaren på baksidan av mätaren och
tryck den uppåt, hålla den på plats tills skärmen Självtest visas. Självtestfunktion är avsedd att
kontrollera alla mätarens interna system för att säkerställa att de fungerar på rätt sätt, såsom
maskinvaran, programvaran, batterispänningen, driftstemperaturen, och det optiska systemet.

Figur 14.
Självtestskärmen
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Om alla system godkänns, visas skärmen Logga In automatiskt, vilket indikerar att
ASTUTE140®-mätaren är klar för användning.

Figur 15.
Inloggningsskärmen

Om självtestet misslyckas, visas ett felmeddelande. Tryck på den högra menyknappen för att
välja OK och stäng felmeddelandet. Starta om ASTUTE140®-mätaren genom att stänga av den
och sedan slå på den igen (stäng av mätaren genom att trycka strömbrytaren uppåt, varefter den
omedelbart bör stängas av). Om självtestet misslyckas igen efter att ASTUTE140®-mätaren
startats om, ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).

Handledarinstruktioner:
Kongifuration och inställningar
Lägga till första handledaranvändare
Den första handledaranvändaren måste läggas till ASTUTE140®-mätaren innan några
standardinställningar kan ställa in eller ändras. ASTUTE140®-mätaren kommer från fabriken med
ett förinställt handledarinloggnings-ID (1234), som gör att den första handledaranvändaren kan
logga in och skapa en användarprofil. När den nya profilen skapas, måste användaren logga ut ur
systemet och logga in igen med den nya användarinformationen innan några ytterligare
funktioner utförs. När denna process är klar måste standardinloggningen (1234) tas bort manuellt.
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Utför följande steg för att lägga till den första handledaranvändaren:
1. Efter att ASTUTE140®-mätaren har slagits på, visas skärmen Logga in efter ett kort
självtest (se ”Slå på ASTUTE140®-mätaren” på sid. 22 för ytterligare information).

Figur 16.
Inloggningsskärmen

2. När skärmen Inloggning visas, markeras Användar-ID. Ange 1234 med den numeriska
knappsatsen eller ett externt tangentbord (om detta är anslutet).
3. När du har angett ditt användar-ID, ska du använda

knappen för att markera fältet

Lösenord.
4. Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet)
för att ange 1234. Tryck på den högra menyknappen för att acceptera alla inmatningar.
5. När du har loggat in visas Huvudmenyn. Använd navigeringsknapparna för att markera
ikonen Handledarmenyn. Tryck på den högra menyknappen för att visa
Handledarmenyn.

Figur 17.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

6. När menyn Handledarmenyn visas, markeras Allmänna inställningar. Använd
knappen för att markera Hantera användare och tryck på den högra menyknappen.
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7. Skärmen ska visa Befintlig användarlista längst upp, men inga användare bör anges.
Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.

Figur 18.
Skärmen Befintlig
användare

8. När popup-menyn Alternativ visas, ska du använda

knappen för att markera Lägg till

användare och tryck på den högra menyknappen för att visa skärmen Skapa ny
användare.
9. När skärmen Skapa ny användare visas markeras Läge. Använd

knapparna för

att växla mellan Operatör och Handledare. Välj Handledare.
10. När du har valt Handledare ska du använda

knappen för att markera Namn. Använd

den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att
ange ett användarnamn.
11. Använd

knappen för att markera ID. Använd den numeriska knappsatsen eller ett

externt tangentbord eller en streckkodsläsare (om sådan är ansluten) för att ange ett
numeriskt ID som är upp till 12 siffror långt.
12. När ett numeriskt ID angivits, ska du använda

knappen för att markera Lösenord.

Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet)
för att ange ett lösenord som är upp till 12 siffror eller tecken långt.
13. Bekräfta att rätt information visas. Om du vill ändra inmatningarna ska du använda
knapparna för att markera det fält som ska ändras. Använd

knappen för att ta bort den

felaktiga inmatningen, och använd sedan den numeriska knappsatsen eller ett externt
tangentbord (om sådant är anslutet) för att ändra inmatningarna. Om du vill radera alla
inmatningarna på skärmen ska du trycka på den vänstra menyknappen. När korrekt
inmatningar har utförts, ska du trycka på höger menyknapp för att acceptera alla
inmatningar.
14. Efter att den nya användarinformationen accepterats visas skärmen Befintlig
användarlista igen. Den nyskapade användarinformationen bör nu visas i listan, inklusive
användar-ID, namn, och läge (Handledare eller Operatör).
15. Tryck på den vänstra menyknappen för att visa den huvudsakliga Handledarmenyn.
16. Tryck på den vänstra menyknappen för att återgå till Huvudmenyn.
17. Tryck på den vänstra menyknappen för att logga ut ur systemet.
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18. När du har loggat ut, visas skärmen Inloggning och Användar-ID markeras. Ange ditt nya
användar-ID med den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om detta är
anslutet).
19. När du har angett ditt användar-ID, ska du använda

knappen för att markera fältet

Lösenord.
20. Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet)
för att ange ditt nya lösenord.
21. Bekräfta att rätt inloggningsinformation visas. Om du vill ändra inmatningarna ska du
använda
knapparna för att markera det fält som ska ändras. Använd
knappen
för att ta bort den felaktiga inmatningen, och använd sedan den numeriska knappsatsen
eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ändra inmatningarna. Tryck på
den högra menyknappen för att acceptera alla inmatningar.

Ställa in eller ändra tid
Handledaren kan ställa in eller ändra tiden genom att utföra följande steg:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 19.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Tryck på
den högra menyknappen för att visa skärmen Standardinställningar.
6. När skärmen Standardinställningar visas, markeras Tid och tidsformat. Tryck på den
högra menyknappen för att visa skärmen Tid och tidsformat.
7. När skärmen Tid och tidsformat visas, markeras Tidsformat. Använd

knapparna

för att välja antingen ett 12- eller 24-timmarsformat för visning på skärmen och utskrifter.
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8. Efter att det önskade tidsformatet valts, ska du använda

knappen för att markera fältet

Timmar.
9. Ändra en befintlig inmatning genom att använda

knappen för att först ta bort

inmatningen, och använd sedan den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord
(om sådant är anslutet) för att ange rätt timme.
10. Efter att korrekt timme valts, ska du använda

knappen för att markera fältet Minuter.

11. Ändra en befintlig inmatning genom att använda

knappen för att först ta bort

inmatningen, och använd sedan den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord
(om sådant är anslutet) för att ange rätt minuter.
12. Efter att rätt minuter matats in ska du använda

knappen för att markera fältet fm eller

em.
13. Använd

knappen för att välja fm eller em.

14. Efter att ha bekräftat att rätt tidsinformationen visas, ska du trycka på höger menyknapp för
att acceptera alla inmatningar. Om du vill ändra inmatningarna, ska du använda
knapparna för att markera det fält som ska ändras och använda

knapparna för att

växla mellan alternativen, eller använda den numeriska knappsatsen för att ändra
numeriska inmatningar. Om du vill radera alla inmatningarna på skärmen ska du trycka på
den vänstra menyknappen.

Ställa in eller ändra datum
Handledaren kan ställa in eller ändra datum genom att utföra följande steg:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 20.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
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5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Tryck på
den högra menyknappen för att visa skärmen Standardinställningar.
6. På skärmen Standardinställningar, ska du använda

knappen för att markera Datum

och datumformat.
7. Använd

knapparna för att bläddra igenom de tillgängliga datumformaten för visning

på skärmen och utskrifter.
8. Efter att det önskade datumformatet visas, ska du använda

knappen för att markera

fältet Dag.
9. Använd den numeriska knappsatsen för att ange datum.
10. Efter att korrekt datum valts, ska du använda

knappen för att markera fältet Månad.

11. Använd den numeriska knappsatsen för att ange månad.
12. Efter att korrekt månad valts, ska du använda

knappen för att markera fältet År.

13. Använd den numeriska knappsatsen för att ange korrekt år.
14. Efter att ha bekräftat att rätt datuminformationen visas, ska du trycka på höger menyknapp
för att acceptera alla inmatningar. Om du vill ändra inmatningarna, ska du använda
knapparna för att markera det fält som ska ändras och använda

knapparna för

att växla mellan datumformatalternativen, eller använda den numeriska knappsatsen för att
ändra numeriska inmatningar. Om du vill radera alla inmatningarna på skärmen ska du
trycka på den vänstra menyknappen.

Ställa in eller ändra språket
Handledaren kan ändra standardspråket genom att utföra följande steg:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 21.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad
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3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När menyn Handledarmenyn visas, markeras Allmänna inställningar. Tryck på den
högra menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Tryck på
den högra menyknappen för att visa skärmen Standardinställningar.
6. På skärmen Standardinställningar, ska du använda

knappen för att markera Språk.

7. Tryck på den högra menyknappen för att visa Språkmenyn.
8. När Språkmenyn visas, ska du använda

knapparna för att markera önskat

standardspråk.
9. Tryck på den högra menyknappen för att välja det markerade standardspråket.

Uppdatera systemprogramvara
Vilken version av programvaran som körs på ASTUTE140®-mätaren finns på skärmen Självtest
under uppstart (se ”Slå på ASTUTE140®-mätaren” på sid. 22), samt på skärmen
Mätarinformation (se ”Information om ASTUTE140®-mätaren” på sid. 40).
Programvaruuppdateringar för ASTUTE140®-mätaren kommer att krävas regelbundet. När
uppdateringar finns tillgängliga, kommer Astute Medical, Inc. att skicka skriftliga meddelanden via
e-post och brev, inklusive en beskrivning av programvaruuppdateringen och ladda ned
instruktioner. Handledare kan ladda ned programvaruuppdateringar via USB- och/eller Ethernetporten.

Användarregistrering – behörigheter
Handledaren kan ge behörighet för operatörer att registrera testkassettpartier,
vätskekontrollpartier och EQC-enheten i standardinställningarna. Om behörighet inte beviljas kan
endast handledare utföra dessa funktioner.
Gör så här för att ställa in registreringsbehörigheter för operatörer:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.
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2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 22.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Tryck på
den högra menyknappen för att visa skärmen Standardinställningar.
6. På skärmen Standardinställningar, ska du använda

knappen för att markera

Registrering CONTROL LOT och trycka på höger menyknapp för att visa skärmen
Registrera.

Figur 23.
Registreringsskärmen

7. På skärmen Registrering, ska du använda

knapparna för att växla mellan Ja och

Nej för att antingen tillåta eller inte tillåta operatörerna att registrera partier och kontroller.
8. Tryck på den högra menyknappen.
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Kvalitetskontrollinställningar
Utför följande steg för att ställa in tidsintervall vid vilka LQC och EQC måste köras. Det
rekommenderas att LQC körs var 30:e dag (liksom med varje nytt parti med testkassetter, med
varje ny leverans av testkit, eller i enlighet med institutionens bästa praxis). EQC bör köras i
enlighet med institutionens bästa praxis.
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmeny och tryck på den
högra menyknappen.

Figur 24.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
4. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Tryck på
den högra menyknappen för att visa skärmen Standardinställningar.
5. På skärmen Standardinställningar, ska du använda

knappen för att markera

Kvalitetskontrollinställningar och trycka på den högra menyknappen.

Figur 25.
Skärmen Standardinställningar med
Kvalitetskontrollinställningar
markerat
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6. När skärmen Kvalitetskontrollinställningar visas, markeras LQC-intervall (Dagar) 0 =
av. Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är
anslutet) för att ange intervallet i dagar vid vilket LQC måste köras. OBS! om ”0” anges
betyder detta att LQC inte behöver köras alls. Ändra en befintlig inmatning genom att
använda
tangenten för att först ta bort inmatningen, och ange sedan det nya numret
med användning av den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är
anslutet).
7. Tryck på

knappen för att markera EQC-intervall (Timmar) 0 = av. Använd den

numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange
intervallet i timmar vid vilket EQC måste köras. OBS! om ”0” anges betyder detta att EQC
inte behöver köras alls. Ändra en befintlig inmatning genom att använda
tangenten för
att först ta bort inmatningen, och ange sedan det nya numret med användning av den
numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet).
8. Tryck på den högra menyknappen för att acceptera de inmatade intervallen.

LIS-inställningar
Om ASTUTE140®-mätaren är ansluten till ett LIS, kan handledare kan ange timeout-intervall, IPadress, portnummer, och huruvida resultaten automatiskt kommer att överföras från mätaren till
LIS. Gör så här för att ställa in LIS-inställningarna:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 26.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Använd
knappen för att markera LIS-inställningar och tryck på den högra menyknappen.
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6. If the ASTUTE140®-mätaren inte är ansluten till ett LIS, markeras LIS tillgängligt, Nej
markeras, och ingen av LIS-parametrarna kan ändras.

Figur 27.
LIS-inställningar
skärm när LIS inte är
tillgänglig

Om ASTUTE140®-mätaren är ansluten till ett LIS, markeras Ja och timeout-intervall, IPadress, portnummer, och huruvida resultaten automatiskt kommer att överföras till LIS, kan
väljas.

Figur 28.
LIS-inställningar
skärm när LIS är
tillgänglig
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7. Om du vill ändra de numeriska LIS-inställningarna (timeout-intervall, IP-adress, och
portnummer), ska du använda
knapparna för att markera fältet/fälten som ska
ändras. Använd

knappen för att först radera alla befintliga numeriska inmatningar, och

ange sedan de nya numeriska inmatningar med användning av den numeriska
knappsatsen ett externt tangentbord (om sådant är anslutet). OBS! IP-adressen måste
anges i följande format: ###.###.###.###.

Figur 29.
Korrekt IPadressformat

Specificera om testresultat automatiskt ska överföras till LIS, genom att använda
knapparna för att markera Överför automatiskt (LIS). Använd

knapparna för att

växla mellan Nej och Ja.
8. När alla inmatningarna har bekräftats, ska du trycka på höger menyknapp för att acceptera
alla inmatningar.

Nätverksinställningar
Gör så här för att konfigurera nätverksinställningarna:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 30.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad
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3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Använd
knappen för att markera Nätverksinställningar och tryck på den högra menyknappen.
6. När skärmen Nätverksinställningar visas, markeras IP-konfiguration. Använd
knapparna för att växla mellan Manuell och DHCP. OBS! Om DHCP valats, kan endast
Port ändras.

Figur 31.
Skärmen Nätverksinställningar med
DHCP valt

Om Manuell har valts, ska du använda

knapparna för att markera det fält som ska

ändras. För IP-adress, Subnät-mask och Standard Gateway, ange rätt information med
hjälp av den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) i
det format som visas.

Figur 32.
Skärmen Nätverksinställningar med
Manuell valt

Ändra portnumreet genom att använda

knappen för att först ta bort den befintliga

inmatningen, om detta är tillämpligt, och använd sedan den numeriska knappsatsen eller
ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange rätt portnummer.
7. När alla inmatningarna har bekräftats, ska du trycka på höger menyknapp för att acceptera
alla inmatningar.
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PC-läge
Gör så här för att stänga av eller slå på PC-läge:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 33.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Använd
knappen för att markera PC-läge och tryck på den högra menyknappen.

Figur 34.
Skärmen PC-läge

6. När skärmen PC-läge visas, ska du använda

knapparna för att växla mellan att

stänga av eller slå på PC-läge.
7. När valet har bekräftats, ska du trycka på den högra menyknappen.
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Skrivarinställningar
Gör så här för att specificera huruvida testresultat ska skickas automatiskt till ASTUTE140®mätarens interna skrivare, eller skapa ett anpassat sidhuvud (inklusive institutionens namn,
adress och telefonnummer) som ska skrivas ut på alla utskrifter:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 35.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, markeras Allmänna mätarinställningar. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Allmänna inställningar.
5. När skärmen Allmänna inställningar visas, markeras Standardinställningar. Använd
knappen för att markera Skrivarinställningar och tryck på den högra menyknappen.

Figur 36.
Skärmen Allmänna
inställningar med
Utskriftsinställningar
markerat
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6. När skärmen Skrivarinställningar visas, markeras Automatisk utskrift. Om du vill att
resultaten ska skickas automatiskt till ASTUTE140®-mätarens interna skrivare, ska du
använd
knapparna för att växla mellan Nej och Ja.

Figur 37.
Skärmen Skrivarinställningar

7. Om du vill ha en utskriftsrubrik, ska du använda

knapparna för att välja de fält som

skall inkluderas i utskriftsrubriken. För varje markerat fält, ska du använda

knappen för

att radera befintliga inmatningar om tillämpligt. Ange numerisk information med den
numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet). Ett externt
tangentbord måste anslutas för att mata in alfanumerisk information.
8. När alla inmatningarna har bekräftats, ska du trycka på höger menyknapp för att acceptera
alla inmatningar.

Hantera användare
Handledare kan registrera nya användare, redigera information om befintliga användare eller ta
bort registrerade användare från ASTUTE140®-mätaren. Gör så här för att utföra dessa
funktioner:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 38.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad
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3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När Handledarmenyn visas, ska du använda

knappen för att markera Hantera

användare och trycka på den högra menyknappen.
5. Skärmen Befintlig användarlista visar en lista över användare som har registrerats för att
använda ASTUTE140®-mätaren med användar-ID-nummer, namn och användarfunktion
(handledar- kontra operatöranvändare).
Så här lägger du till en ny användare:
1. Tryck på den högra menyknappen på listan över befintliga användare, för att visa
popup-menyn Alternativ.
2. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Redigera användare. Använd
knappen för att markera Lägg till användare och tryck på den högra menyknappen.
3. När skärmen Skapa ny användare visas markeras Läge. Använd

knapparna

för att växla mellan Handledare och Operatör.
4. Ange ett användarnamn genom att trycka på

knappen för att markera Namn.

Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet)
för att ange användarnamnet.
5. Ange ID-numret genom att använda

knappen för att markera ID (numeriskt).

Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet)
för att ange önskat ID-nummer. OBS! ID-numret måste vara numeriskt.
6. Ange lösenordet genom att använda

knappen för att markera Lösenord. Använd

den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att
ange lösenordet.
7. Efter att lösenord angivits, ska du använda

knappen för att markera Bekräfta

lösenord. Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är
anslutet) för att ange det lösenord som angivits ovan igen.
8. När alla inmatningarna har bekräftats, ska du trycka på höger menyknapp för att
acceptera alla inmatningar. Ångra alla inmatningar och återgå till listan Befintliga
användare genom att trycka på den vänstra menyknappen.
Gör så här för att redigera informationen för en befintlig användare:
1. Använd

knapparna för att markera användarinformationen som ska redigeras

och tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
2. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Redigera användare. Om du vill redigera
användarinformationen ska du trycka på höger menyknapp.
3. När skärmen Ändra användare visas markeras Läge. Det aktuella användarläget
(Handledare eller Operatör) visas. Om du vill ändra användarläge, ska du använda
knapparna för att växla mellan Handledare och Operatör.
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4. Ändra användarens namn med hjälp av

knappen för att markera namnet. Använd

knappen för att ta bort det aktuella namnet, om tillämpligt, och använd den numeriska
knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange önskat namn.
5. Ange användar-ID-numret genom att använda
(numeriskt). Använd

knappen för att markera ID

knappen för att ta bort det aktuella ID-numret, och använd den

numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange
önskat ID-nummer. OBS! ID-numret måste vara numeriskt.
6. Ange användarens lösenord genom att använda
Lösenord. Använd

knappen för att markera

knappen för att ta bort det aktuella lösenordet, och använd den

numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange
önskat lösenord. Använd
knappen för att markera Bekräfta lösenord. Använd
knappen för att ta bort det bekräftade lösenordet, och använd den numeriska knappsatsen
eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange det lösenord som angivits
ovan igen.
7. När alla inmatningarna har bekräftats, ska du trycka på höger menyknapp för att
acceptera alla inmatningar. Ångra alla inmatningar och återgå till listan Befintliga
användare genom att trycka på den vänstra menyknappen.
Gör så här för att ta bort en befintlig användare:
1. Använd

knapparna för att markera användarinformationen som ska redigeras

och tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
2. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Redigera användare. Tryck på
knappen för att markera Ta bort valt. Och tryck på den högra menyknappen.
3. En bekräftelseskärm visas, som frågar om du är säker på att du vill ta bort den valda
användaren. Ta bort användaren genom att trycka på den vänstra menyknappen för att
välja Ta bort. Avbryt genom att trycka på den högra menyknappen.

Information om ASTUTE140®-mätaren
Om du vill visa information om ASTUTE140®-mätaren, inklusive installerad maskinvara, firmwareoch bootware-versioner, serienummer och IP-adress, ska du följa stegen nedan:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.
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2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 39.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
4. När menyn Handledarmenyn visas, markeras Allmänna inställningar. Använd
knappen för att markera Mätarinformation och tryck på den högra menyknappen.
5. En tillfällig skärm visas medan ASTUTE140®-mätaren läser nätverkskonfigurationen.

Figur 40.
Tillfällig skärm
medan
ASTUTE140®mätaren läser nätverkskonfigurationen
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6. När ASTUTE140®-mätaren har läst nätverkskonfigurationen, visas en skärm sin visar
maskinvaran, firmware- och bootware-versioner, serienummer och IP-adress.

Figur 41.
Skärmen
Mätarinformation

7. Tryck på den vänstra menyknappen för att återgå till Handledarmenyn.

Fellogg
En historik med de fel som har uppstått medan ASTUTE140®-mätaren har varit i bruk, inklusive
felkoden och datum/tid för händelsen, kan öppnas via Handledarmenyn eller Operatörsmenyn.
Gör så här för att visa Fellogg.
Från Handledarmenyn:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Handledarmenyn.

Figur 42.
Huvudmenyn med
handledarmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Handledarmenyn.
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4. När menyn Handledarmenyn visas, markeras Allmänna inställningar. Använd
knappen för att markera Fellogg och tryck på den högra menyknappen.

Figur 43.
Skärmen Fellogg

5. På skärmen Fellogg markeras Instrumentfel. Visa Instrumentfellogg genom att trycka
på den högra menyknappen.

Figur 44.
Skärmen
Instrumentfellogg

Visa Hantera fellogg med hjälp av

knappen för att markera Hantera fel och tryck på

den högra menyknappen.

Figur 45.
Skärmen Hantera
fellogg
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6. Skriv ut felloggen när den visas genom att trycka på höger menyknapp.
7. Återgå till skärmen Fellogg genom att trycka på vänster menyknapp.
Från Operatörsmenyn:
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Operatörsmenyn.

Figur 46.
Huvudmenyn med
operatörsmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Operatörsmenyn.
4. När Operatörsmenyn visas, markeras Hantera partier. Använd

knappen för att

markera Visa fellogg och tryck på den högra menyknappen.

Figur 47.
Operatörsmenyskärmen med Visa
fellogg markerad

5. Följ steg 5–7 i föregående avsnitt.
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Användning av ASTUTE140®mätaren
Uppstart
Slå på ASTUTE140®-mätaren
Slå på ASTUTE140®-mätaren genom att leta upp strömbrytaren på baksidan av mätaren och
tryck den uppåt, hålla den på plats tills skärmen Självtest visas.

Figur 48.
Självtestskärmen

Om alla system godkänns, visas skärmen Logga In automatiskt, vilket indikerar att
ASTUTE140®-mätaren är klar för användning.

Figur 49.
Inloggningsskärmen
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Om självtestet misslyckas, visas ett felmeddelande. Tryck på den högra menyknappen för att
välja OK och stäng felmeddelandet och starta sedan om ASTUTE140®-mätaren genom att
stänga av den och sedan slå på den igen (stäng av mätaren genom att trycka strömbrytaren
uppåt, varefter mätaren bör stängas av omedelbart). Om självtestet misslyckas igen efter att
ASTUTE140®-mätaren startats om, ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk
support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Logga in
Användaren måste logga in med ett unikt användar-ID och lösenord för att kunna använda
ASTUTE140®-mätaren. Detta krav skyddar tillgång till patientinformation som lagras i
ASTUTE140®-mätarens minne.
Efter att ASTUTE140®-mätaren slagits på, visas skärmen Logga in automatiskt. Utför följande
steg för att logga in i systemet:
1. När skärmen Inloggning visas, markeras Användar-ID. Ange ditt användar-ID med den
numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord eller en streckkodsläsare (om sådan
är ansluten).
2. När du har angett ditt användar-ID, ska du använda

knappen för att markera fältet

Lösenord.
3. Använd den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet)
för att ange ditt lösenord.
4. Bekräfta att rätt inloggningsinformation visas. Om du vill ändra inmatningarna ska du
använda
knapparna för att markera det fält som ska ändras. Använd
knappen
för att ta bort den felaktiga inmatningen, och använd sedan den numeriska knappsatsen
eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ändra inmatningarna. Tryck på
den högra menyknappen för att acceptera alla inmatningar.

Icke-permanenta inställningar
Även om standardinställningarna för ASTUTE140®-mätaren anges av handledaren genom
Handledarmenyn, kan operatöranvändare välja vissa inställningar från fördefinierade värden
som är giltiga tills mätaren stängs av eller till operatören loggar ut. Vid denna tidpunkt återgår
inställningarna till standardinställningarna som valts ut av handledaren. Gör så här för att tillfälligt
ställa in datum- och tidsformat, språk, och för att slå på eller stänga av ljudsignalen:
1. Tryck på

knappen för att visa Huvudmenyn (om EQC-enheten ska registreras

omedelbart efter inloggning, kommer Huvudmenyn automatiskt att visas).
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2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Operatörsmenyn.

Figur 50.
Huvudmenyn med
operatörsmenyikonen markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Operatörsmenyn.
4. När Operatörsmenyn visas, markeras Hantera partier. Använd

knappen för att

markera Inställningar och tryck på höger menyknapp för att visa skärmen Lokala
inställningar.

Figur 51.
Skärmen Lokala
inställningar

5. När skärmen Lokala inställningar visas, markeras Datumformat. Använd
knapparna för att välja önskat datumformat (mm/dd/åååå eller dd.mm.åååå) för visning på
skärmen och utskrifter.
6. Tryck på

knappen för att markera Tidsformat. Använd

knapparna för att välja

antingen ett 12- eller 24-timmarsformat för visning på skärmen och utskrifter.
7. Tryck på

knappen för att markera Språk. Använd

knapparna för att välja

önskat språk.
8. Tryck på

knappen för att markera Signal. Tryck på

knapparna för att slå på

eller stänga av signalen.
9. När alla val har bekräftats, ska du trycka på höger menyknapp för att acceptera alla val.
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RFID-kort för registrering av enhet och parti
Varje ny ASTUTE140® elektroniska kvalitetskontrollenhet (EQC), vätskekontrollparti och testparti
måste registreras före första användning. Operatörer kan endast registrera ASTUTE140®
elektroniska kvalitetskontrollenheter (EQC), vätskekontrollpartier och testpartier om handledare
beviljar registreringsbehörighet till operatörer i standardinställningarna; annars måste
handledarna utföra registreringar. För att registrera en ASTUTE140® elektronisk
kvalitetskontrollenhet (EQC), vätskekontrollparti eller testparti, se ”ASTUTE140® EQCenhetsregistrering” på sid. 48, ”Registrering av vätskekontrollparti” på sid. 54 och ”Registrering av
testparti” på sid. 52.

ASTUTE140® EQC-enhetsregistrering
EQC-proceduren kontrollerar kalibreringen av ASTUTE140®-mätaren, inklusive
positioneringssystemet, det optiska systemet och andra interna system i mätaren, för att bekräfta
att mätaren fungerar korrekt.
När ASTUTE140® EQC-enheten inte används, ska den förvaras i sin originalförpackning på
avstånd från direkt ljus. Om ASTUTE140® EQC-enheten förloras, kan den beställas från Astute
Medical, Inc. på www.astutemedical.com eller genom att kontakta din återförsäljare för Astute
Medical, Inc.
ASTUTE140® EQC-enheten måste registreras före första användning. Operatörer kan endast
registrera ASTUTE140® EQC-enheten om handledaren har beviljat registreringsbehörighet i
standardinställningarna; annars, måste handledare registrera ASTUTE140® EQC-enheten.
Registrera ASTUTE140® EQC-enheten genom att leta upp ASTUTE140® EQC RFID-kortet som
inkluderas i ASTUTE140®-mätarkitet, och utföra följande steg:
1. Tryck på

knappen för att visa Huvudmenyn (om ASTUTE140® EQC-enheten ska

registreras omedelbart efter inloggning, kommer Huvudmenyn automatiskt att visas).
2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Operatörsmenyn.

Figur 52.
Huvudmenyn med
operatörsmenyikonen markerad
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3. Tryck på den högra menyknappen för att visa Operatörsmenyn.
4. När Operatörsmenyn visas, markeras Hantera partier. Tryck på den högra menyknappen
för att visa skärmen Hantera partier.
5. När skärmen Hantera partier visas, markeras Hantera testpartier. Använd

knappen

för att markera Hantera EQC-enheter och tryck på höger menyknapp för att visa skärmen
Registrerade EQC-enheter.

Figur 53.
Skärmen Hantera
partier med Hantera
EQC enheter
markerat

6. På skärmen Registrerade EQC-enheter, ska du trycka på höger menyknapp för att visa
popup-menyn Alternativ.

Figur 54.
Skärmen
Registrerade EQCenheter med popupmenyn Alternativ

7. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Skriv ut lista. Använd
markera Registrera enhet och tryck på den högra menyknappen.
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8. Håll ASTUTE140® elektroniska kvalitetskontroll (EQC) RFID-kortet för ASTUTE140® EQCenheten bredvid eller mot den numeriska knappsatsen för att registrera ASTUTE140®
EQC-enhetsinformationen och välj OK genom att trycka på den högra menyknappen när
du uppmanas till detta.

Figur 55.
Skärmen Registrera
den elektroniska
kvalitetskontrollenheten

9. Om korrekt registrerade, visas en skärm som anger att ASTUTE140® EQC-enhetens
nummer lästes framgångsrikt från ASTUTE140® EQC RFID-kortet. Tryck på den högra
menyknappen för att välja Acceptera. ASTUTE140® EQC-enheten som nyss registrerades
bör nu visas i listan över registrerade ASTUTE140® EQC-enheter.
10. Om den registrerats fel visas ett felmeddelande. Tryck på den högra menyknappen för att
välja OK och stäng felmeddelandet. Upprepa steg 8–9. Om den registreras fel en andra
gång ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).
11. Efter användning, ska du sätta tillbaka ASTUTE140® EQC RFID-kortet i sin hylsa och
förvara det med ASTUTE140® EQC-enheten i dess originalförpackning.

ASTUTE140® elektronisk kvalitetskontroll (EQC)
EQC-proceduren kontrollerar kalibreringen av ASTUTE140®-mätaren, inklusive
positioneringssystemet, det optiska systemet och andra interna system i mätaren, för att bekräfta
att mätaren fungerar korrekt. Det rekommenderas att EQC-proceduren körs med en frekvens i
enlighet med bästa praxis för din institution. Den frekvens som krävs för att köra EQC kan ställas
in av en handledare i ASTUTE140®-mätarens allmänna standardinställningar (se ”Inställningar för
kvalitetskontroll” på sid. 31 för instruktioner).
Innan du kör den första EQC-proceduren, måste ASTUTE140® EQC-enheten registreras (se
”ASTUTE140® EQC-enhetsregistrering” på sid. 48 för detaljer).
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Utför följande steg med hjälp av ASTUTE140® EQC-enheten som medföljer ASTUTE140®mätaren för att köra EQC-proceduren:
1. Tryck på

knappen för att visa Huvudmenyn (om EQC ska köras omedelbart efter

inloggning, kommer Huvudmenyn automatiskt att visas).
2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Kör EQC.
3. Tryck på den högra menyknappen för att välja Kör EQC. ASTUTE140®-mätarens låda
öppnas automatiskt.
4. När du uppmanas till detta ska du placera ASTUTE140® EQC-enheten i fördjupningen inuti
ASTUTE140®-mätarens fack, med Astute Medical-logot på ASTUTE140® EQC-enhet mot
mätaren. Stäng försiktigt facket tills det klickar.

Figur 56.
Föra in ASTUTE140®
EQC-enheten

5. Efter att facket stängts, visas en tillfällig skärm som anger att ASTUTE140®-mätaren kör
EQC-proceduren, och visar den tid som återstår tills testet slutförts visas.

Figur 57.
Temporär skärm
som visar
nedräkning för EQCproceduren
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6. När EQC-proceduren är klar visas resultaten tillsammans med ordet Godkänd om mätaren
godkändes i EQC-proceduren eller Misslyckades om den inte godkändes. Om EQCproceduren misslyckades, ska du köra EQC-proceduren igen och följa stegen nedan:
a. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
b. Använd

knappen för att markera Nästa kontroll och tryck på den högra

menyknappen.
c. När facket öppnas automatiskt, ska du ta bort ASTUTE140® EQC-enheten och
upprepa steg 4 och 5. OBS! Om en andra ASTUTE140® EQC-enhet är tillgänglig, bör
den andra enheten användas.
d. När EQC-proceduren är klar visas resultaten tillsammans med ordet Godkänd om
ASTUTE140®-mätaren godkändes i EQC-proceduren eller Misslyckades om den
inte godkändes. Om proceduren misslyckades ska du kontakta teknisk support (se
”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).
7. Gör så här för att manuellt skriva ut EQC-resultat om automatisk utskrift är avaktiverad:
a. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
b. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Skriv ut. Skriv ut EQC-resultaten
genom att trycka på höger menyknapp.
c. Dölj popup-menyn Alternativ genom att använda

knappen för att markera Dölj

alternativ och tryck på höger menyknapp.
d. Återgå till skärmen Huvudmenyn genom att trycka på vänster menyknapp.
8. Efter att ha avslutat EQC-proceduren ska du trycka på

knappen till vänster om LCD-

skärmen för att öppna ASTUTE140®-mätarens fack. Ta bort ASTUTE140® EQC-enheten
och förvara den i det fodral som tillhandahålls, på avstånd från direkt ljus.

Testpartiregistrering
Assay-specifika testkassetter, som är unikt kompatibla med ASTUTE140®-mätaren, används för
att testa patientprover. Testkassetterna, som är godkända för användning med ASTUTE140®mätaren, bör inte användas med någon annan testenhet. På liknande sätt kan endast
testkassetter, som är godkända för användning med ASTUTE140®-mätaren, användas med
mätaren. En lista över godkända tester för användning med ASTUTE140®-mätaren, och för inköp
av analysspecifika testkassetter, finns på www.biomerieux.com, eller kontakta din återförsäljare.
Varje nytt testparti måste registreras före användning av några testkassetter från detta parti.
Operatörer kan endast registrera testpartiet om handledaren har beviljat registreringsbehörighet i
standardinställningarna; annars, måste handledare registrera testpartiet.
Se den analysspecifika testkitförpackningens bipacksedel för förvaringsanvisningar.
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Gör så här för att registrera ett testparti:
1. Leta upp test-RFID-kortet, som inkluderas i testkitet från det testparti som ska registreras.
2. Tryck på

knappen för att visa Huvudmenyn (om testpartiet ska registreras omedelbart

efter inloggning, kommer Huvudmenyn automatiskt att visas).
3. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Operatörsmenyn.

Figur 58.
Huvudmenyn med
operatörsmenyikonen markerad

4. Tryck på den högra menyknappen för att visa Operatörsmenyn.
5. När Operatörsmenyn visas, markeras Hantera partier. Tryck på den högra menyknappen
för att visa skärmen Hantera partier.
6. När skärmen Hantera partier visas, markeras Hantera testpartier. Tryck på den högra
menyknappen för att visa skärmen Registrerade testpartier.
7. På skärmen Registrerade testpartier, visas en lista över alla tidigare registrerade
testpartier. Om partiet som registreras visas på listan, har det redan registrerats och
behöver inte registreras igen. Tryck på den vänstra menyknappen för att återgå till
Huvudmenyn. Om testpartiet inte visas på listan, gå vidare till steg 8.
8. På skärmen Registrerade testpartier, ska du trycka på höger menyknapp för att visa
popup-menyn Alternativ.
9. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Skriv ut lista. Använd knappen för att
markera Registrera parti och tryck på den högra menyknappen.
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10. När du uppmanas till detta ska du hålla test-RFID-kortet för testpartiet intill eller mot den
numeriska knappsatsen för att registrera testpartiinformationen, och trycka på OK med den
högra menyknappen.

Figur 59.
Registrera
testpartiskärmen

11. Om registreringen utförts korrekt, visas en skärm som visar testpartinumret, testtypen och
analyterna som detekterats av testet. Tryck på den högra menyknappen för att välja
Acceptera. Testpartiet som nyss registrerades bör nu visas i listan över registrerade
testpartier.
12. Om den registrerats fel visas ett felmeddelande. Tryck på den högra menyknappen för att
välja OK och stäng felmeddelandet. Upprepa steg 10–11. Om den registreras fel en andra
gång ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).
13. Efter användning ska test-RFID-kortet placeras i sin hylsa och sättas tillbaka i det kit från
vilket det togs ut. När alla kassetter i kitet har använts, kan test-RFID-kortet och
testkassettkitet kasseras enligt lokala föreskrifter.
14. Registrera ett annat testparti genom att leta upp test-RFID-kortet för att testpartiet ska
registreras, och upprepa steg 7–13.

Registrering av vätskekontrollparti
Höga och låga vätskekontroller måste köras för att verifiera precisionen och noggrannheten av
analysproceduren, inklusive funktionen av testkassetterna och de analysspecifika reagensen.
Varje analysspecifika vätskekontrollkit innehåller en hög och en låg vätskekontroll. Varje
vätskekontroll i kitet måste registreras före den första användningen. Operatörer kan endast
registrera vätskekontrollerna om handledaren har beviljat registreringsbehörighet i
standardinställningarna; annars, måste handledare registrera vätskekontrollerna.
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Se den analysspecifika bipacksedeln för förvaringsanvisningar när vätskekontrollkitet inte
används. Ytterligare vätskekontroller kan den beställas online eller genom att kontakta din
återförsäljare.
För varje vätskekontrollkit, måste vätskekontrollregistreringsprocessen utföras två gånger: en
gång för den höga vätskekontrollen och en gång för den låga vätskekontrollen. Gör så här för att
registrera varje kontroll:
1. Leta upp vätskekontroll RFID-kortet för den vätskekontroll som ska registreras (dvs. hög
vätskekontroll RFID-kort om den höga vätskekontrollen ska registreras, eller låg
vätskekontroll RFID-kort om den låga vätskekontrollen ska registreras).
2. Tryck på

knappen för att visa Huvudmenyn (om vätskekontrollpartiet ska registreras

omedelbart efter inloggning, kommer Huvudmenyn automatiskt att visas).
3. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Operatörsmenyn.

Figur 60.
Huvudmenyn med
operatörsmenyikonen markerad

4. Tryck på den högra menyknappen för att visa Operatörsmenyn.
5. När Operatörsmenyn visas, markeras Hantera partier. Tryck på den högra menyknappen
för att visa skärmen Hantera partier.
6. När skärmen Hantera partier visas, markeras Hantera testpartier. Använd

knappen

för att markera Hantera LQC-partier och tryck på höger menyknapp för att visa skärmen
Registrerade LQC-partier.
7. På skärmen Registrerade LQC-partier, ska du trycka på höger menyknapp för att visa
popup-menyn Alternativ.
8. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Skriv ut lista. Använd
markera Registrera parti och tryck på den högra menyknappen.
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9. När du uppmanas till detta ska du hålla vätskekontroll RFID-kortet för den vätskekontroll
som ska registreras, intill eller mot den numeriska knappsatsen för att registrera
vätskekontrollpartiinformationen, och trycka på den högra menyknappen för att välja OK.

Figur 61.
Skärmen Registrera
vätskekvalitetskontrollparti

10. Om det är registrerat på rätt sätt, visas en skärm som indikerar att
vätskekontrollpartinumret avlästes från vätskekontroll RFID-kortet, och partinumret visas.
Tryck på den högra menyknappen för att välja Acceptera. Partiet som nyss registrerades
bör nu visas i listan över registrerade LQC-partier.
11. Om den registrerats fel visas ett felmeddelande. Tryck på den högra menyknappen för att
välja OK och stäng felmeddelandet. Upprepa steg 9–10. Om den registreras fel en andra
gång ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).
12. Efter användning ska vätskekontroll RFID-kort sättas tillbaka i sin hylsa och förvaras med
den motsvarande vätskekontrollen.
13. Upprepa steg 7–12 för att registrera den andra vätskekontrollen i setet, eller för att
registrera ett annat vätskkontrollset från ett annat parti.

Extern vätskekvalitetskontroll (LQC)
Höga och låga vätskekontroller måste köras för att verifiera precisionen och noggrannheten av
analysproceduren, inklusive funktionen av testkassetterna och de analysspecifika reagensen.
Det rekommenderas att LQC utföras vid följande tidpunkter:
g

Var 30:e dag

g

Med varje nytt partinummer testkassetter

g

Med varje ny leverans av testkit

g

I enlighet med laboratoriets standardprocedurer för kvalitetskontroll
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Den frekvens som krävs för att köra LQC kan ställas in av en handledare i ASTUTE140®mätarens allmänna standardinställningar (se ”Inställningar för kvalitetskontroll” på sid. 31 för
instruktioner).
Innan du kör den första LQC-proceduren, måste både höga och låga vätskekontroller i
vätskekontrollkitet registreras om de är från ett nytt vätskekontrollparti (Se ”Registrering av
vätskekontrollparti” på sid. 54 för instruktioner).
LQC-proceduren måste köras två gånger: en gång med den höga vätskekontrollen och en gång
med den låga vätskekontrollen. För varje parti av testkassetter, måste både höga och låga
vätskekontroller ha passerat inom den tidsram som ställts in i standardinställningarna innan
patientprover kan köras med användning av testkassetter från detta parti.
Kör LQC-proceduren genom att utföra följande steg och upprepa för dem för den andra kontrollen
i vätskekontrollsetet:
1. Tryck på

knappen för att visa Huvudmenyn (om LQC ska köras omedelbart efter

inloggning, kommer Huvudmenyn automatiskt att visas).
2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Kör LQC.

Figur 62.
Huvudmenyn med
ikonen Kör LQC
markerad

3. Tryck på den högra menyknappen för att välja Kör LQC.
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4. En skärm som visar alla vätskekontrollpartier som tidigare registrerats och deras
förfallodatum visas. Kontroller som visas som ”Kontroll +” motsvarar höga vätskekontroller
och kontroller som visas som ”Kontroll -” motsvarar låga vätskekontroller.

Figur 63.
Skärmen Kör LQC –
Välj parti

5. Använd

knapparna för att markera korrekt vätskekontrollparti och nivå som ska

testas och tryck på höger menyknapp. Om vätskekontrollpartiet inte finns med i listan, ska
du registrera vätskekontrollpartiet som ska testas genom att följa stegen i ”Registrering av
vätskekontrollparti” på sid. 54. Efter att partiet registrerats, ska du upprepa steg 1–6.
6. Efter att vätskekontrollpartiet och nivå (hög eller låg) som ska testas valts ut, öppnas
ASTUTE140®-mätarens fack automatiskt.
7. Förbered testkassetten med vätskekontrollen (hög eller låg) enligt instruktionerna i det
analysspecifika vätskekontrollkitets bipacksedel. OBS! Testpartiet måste registreras innan
du kör LQC (Se ”Registrering av testparti” på sid. 52 för instruktioner).
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8. När du uppmanas till detta ska du placera den preparerade testkassetten i fördjupningen
inuti ASTUTE140®-mätarens fack. Stäng försiktigt facket tills det klickar.

Figur 64.
Köra LQC

9. Efter att facket stängts, visas en tillfällig skärm som anger att ASTUTE140®-mätaren kör
LQC-proceduren, och visar den tid som återstår tills testet slutförts visas.
10. När LQC-proceduren är klar visas resultaten tillsammans med ordet Godkänd om
proceduren godkändes eller Misslyckades om den inte godkändes. Om LQC-proceduren
misslyckades, ska du köra LQC-proceduren igen och följa stegen nedan:
a. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
b. Använd

knappen för att markera Nästa kontroll och tryck på den högra

menyknappen.
c. Upprepa steg 4–9 med en nyss preparerad testkassett. När LQC-proceduren är klar
visas resultaten tillsammans med ordet Godkänd om mätaren godkändes i LQCproceduren eller Misslyckades om den inte godkändes. Om proceduren
misslyckades en andra gång ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk
support” på sid. 7 för kontaktinformation).
11. Tryck på

knappen till vänster om LCD-skärmen för att öppna ASTUTE140®-mätarens

fack. Ta ut kassetten och kassera enligt laboratoriets standardmetoder för den typ av
biologiskt prov som används.
12. Gör så här för att manuellt skriva ut LQC-resultat om automatisk utskrift är avaktiverad:
a. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
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b. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Skriv ut. Skriv ut LQC-resultaten
genom att trycka på höger menyknapp.
c. Dölj popup-menyn Alternativ genom att använda

knappen för att markera Dölj

alternativ och tryck på höger menyknapp.
d. Återgå till skärmen Huvudmenyn genom att trycka på vänster menyknapp.
13. Kör nästa vätskekontroll (hög eller låg) efter visning eller utskrift av LQC-resultaten genom
att trycka på den högra menyknappen för att visa popup-menyn Alternativ. Använd
knappen för att markera Nästa kontroll och tryck på den högra menyknappen. Upprepa
steg 4–12.

Testa ett patientprov
Assay-specifika testkassetter, som är unikt kompatibla med ASTUTE140®-mätaren, används för
att testa patientprover. Testkassetterna, som är godkända för användning med ASTUTE140®mätaren, bör inte användas med någon annan testenhet. På liknande sätt kan endast
testkassetter, som är godkända för användning med ASTUTE140®-mätaren, användas. En lista
över godkända tester för användning med ASTUTE140®-mätaren, och för inköp av
analysspecifika testkassetter, finns online eller kontakta din återförsäljare.
Varje nytt testparti måste registreras före användning av några testkassetter från detta parti (Se
”Registrering av testparti” på sid. 52 för instruktioner).
Utför följande för att testa ett patientprov:
1. Tryck på

knappen för att visa Huvudmenyn (om ett patientprov ska köras omedelbart

efter inloggning, kommer Huvudmenyn automatiskt att visas).
2. När Huvudmenyn visas, ska du använda navigeringsknapparna för att markera ikonen
Kör patient. Tryck på den högra menyknappen för att välja Kör patient.

Figur 65.
Huvudmenyn med
ikonen Kör patient
markerad

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005SV Rev B 2021/05/19

60

Användning av ASTUTE140® mätaren

ASTUTE140® mätare

3. När skärmen Kör patient visas, markeras Patient-ID. Ange patient-ID manuellt med den
numeriskt knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) eller, i
förekommande fall, genom att skanna streckkoden på patientprovet med den valfria
streckkodsläsaren (om denna är ansluten). (OBS! Patientidentifieringssystem (dvs. IDnummer) som innehåller följande specialtecken ”+”, ”&” eller ”@” ska anges på
ASTUTE140®-mätaren endast med en streckkodsläsare – dessa tecken bör inte anges på
ASTUTE140®-mätaren med användning av ett externt tangentbord.)
4. Om ett prov-ID kan matas in, om det är tillgängligt; annars kan detta fält lämnas tomt. Ange
ett prov-ID genom att använda
knappen för att markera Prov-ID och ange prov-ID
manuellt med den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är
anslutet) eller, i förekommande fall, genom att skanna streckkoden på patientprovet med
en valfri streckkodsläsare (om sådan är ansluten). OBS! Ett externt tangentbord och en
streckkodsläsare är valfria enheter som inte medföljer ASTUTE140®-mätarkitet.
5. Efter att ha bekräftat att rätt patient-ID och/eller prov-ID har matats in, ska du trycka på
höger menyknapp för att välja Kör patient.
6. Efter att du valt Kör patient, öppnas ASTUTE140®-mätarens fack automatiskt.
7. Preparera testkassetten med patientprovet enligt det analysspecifika testkitets bipacksedel.
OBS! Varje testkassett måste köras omedelbart efter inokulering med patientprovet, och
nästa kassett bör inte prepareras förrän testningen på den första kassetten är klar.
ASTUTE140®-mätaren tar inkubationstiden för testet, och endast ett test kan köras åt
gången. Inokulering av ytterligare prover innan testningen har slutförts kan leda till felaktiga
resultat.
8. När du uppmanas till detta ska du placera den preparerade testkassetten i fördjupningen
inuti ASTUTE140®-mätarens fack. Stäng försiktigt facket tills det klickar.

Figur 66.
Skärmen För in
kassett
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9. Efter att facket stängts, visas en tillfällig skärm för att ange att ASTUTE140®-mätaren läser
testpartiinformationen för att avgöra om testpartiet registreras och om höga och låga LQCmätningar har godkänts för testpartiet.

Figur 67.
Den temporära
skärmen ”Läser info
om testparti. Vänta!”

a. Om partiet inte har registrerats, visas ett felmeddelande. Tryck på den högra
menyknappen för att välja OK och stäng felmeddelandet. Registrera partiet (Se
”Registrering av testparti” på sid. 52) innan testet körs igen.
b. Om partiet har registrerats, men höga och låga LQC-mätningar inte har godkänts för
testkitpartiet, kommer patienttestet inte att köras och ett meddelande som anger att
godkända LQC-mätningar krävs visas.

Figur 68.
Felmeddelandet
”Patronparti låst”

Gör så här om höga och låga LQC-mätningar krävs:
i. Tryck på den högra menyknappen för att välja OK och stäng felmeddelandet.
ii. Kassera testkassetten som preparerats med patientprovet.
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iii. Kör höga och låga LQC-mätningar (Se ”Extern vätskekvalitetskontroll” på sid.
56 för instruktioner).
iv. När höga och låga LQC-mätningar har godkänts, ska du upprepa steg 1–9.
10. Om LQC-mätningar för testkassettpartiet har godkänts, visas en skärm som anger
mängden återstående tid tills testet är klart. Avbryt testet av någon anledning genom att
välja Avbryt med hjälp av den vänstra menyknappen.
11. När testet är klart visas testresultaten.
12. Gör så här för att manuellt skriva ut patienttestresultat om automatisk utskrift är
avaktiverad:
a. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
b. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Skriv ut. Skriv ut patienttestresultaten
genom att trycka på höger menyknapp.
c. Dölj popup-menyn Alternativ genom att använda

knappen för att markera Dölj

alternativ och tryck på höger menyknapp.
d. Återgå till skärmen Huvudmenyn genom att trycka på vänster menyknapp.
13. Tryck på utmatningsknappen till vänster om LCD-skärmen för att öppna ASTUTE140®mätarens fack. Ta ut testkassetten och kassera enligt laboratoriets standardmetoder för
den typ av biologiskt prov som används.
14. Kör nästa patientprov efter visning eller utskrift av patienttestresultaten genom att trycka på
den högra menyknappen för att visa popup-menyn Alternativ. Använd
knappen för att
markera Nästa patient och tryck på den högra menyknappen. Upprepa steg 4–13.

Granskning och hantering av testresultat
Patient-, LQC- och EQC-testresultat kan återkallas, skrivas ut eller skickas till LIS när som helst.
Utför dessa funktioner genom att följa instruktionerna nedan.

Patientresultat
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005SV Rev B 2021/05/19

63

Användning av ASTUTE140® mätaren

ASTUTE140® mätare

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Granska data och tryck på den
högra menyknappen.

Figur 69.
Huvudmenyn med
ikonen Granska data
markerad

3. När menyn Granska data, markeras Patientresultat. Tryck på den högra menyknappen
för att visa skärmen Patientresultat.
4. På skärmen Patientresultat kan patientresultaten väljas genom att ange ett datumintervall,
ett intervall med testsekvensnummer eller ett visst patient-ID, prov-ID eller användar-ID.
Använd
knapparna för att välja önskade dataelement, och mata in data med hjälp
av den numeriska knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet). OBS!
Datumfält måste matas in i det format som anges i standardinställningarna.
5. När urvalskriterierna matats in, ska du trycka på höger menyknapp för att visa en lista över
de patientresultat som uppfyller urvalskriterierna.
a. Gör så här för att skriva ut en lista över patienttestresultat:
i. Visa popup-menyn Alternativ genom att trycka på höger menyknapp.
ii. Använd

knappen för att markera Skriv ut lista.

iii. När utskriften är klar visas listan över patientresultat igen.
b. Gör så här för att visa och/eller skriva ut detaljerade testresultat för ett visst
patientprov:
i. Använd

knapparna för att markera testet av intresse.

ii. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
iii. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Visa detaljer. Tryck på den
högra menyknappen för att välja Visa detaljer.
iv. Detaljer för patienttestresultat visas. Skriv ut testresultaten genom att trycka på
höger menyknapp för att välja Skriv ut.
v. När utskriften är klar ska du trycka på den vänstra menyknappen för att återgå
till listan över patientresultat.
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LQC-resultat
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Granska data och tryck på den
högra menyknappen.

Figur 70.
Huvudmenyn med
ikonen Granska data
markerad

3. När menyn Granska data, markeras Patientresultat. Använd

knappen för att markera

Resultat av vätskekvalitetskontroll och tryck på höger menyknapp för att visa skärmen
Granska LQC-resultat.
4. LQC-resultat skärmen kan väljas genom att ange ett datumintervall, eller genom att välja
ett specifikt kontrollparti mycket eller testpartinummer, på skärmen Granska LQC-resultat.
a. Gör så här för att välja LQC-resultat med hjälp av ett datumintervall:
i. Startdatum markeras automatiskt. Använd den numeriska knappsatsen eller ett
externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange ett datum. OBS!
Datumfält måste matas in i det format som anges i standardinställningarna.
ii. Använd

knappen för att markera Slutdatum och ange slutdatumet på

samma sätt och i samma format.
b. Gör så här för att välja LQC-resultat från ett specifikt kontrollparti:
i. Använd

knappen för att markera Kontrollparti.

ii. Standardinställningen är att visa LQC-resultat från alla kontrollpartier. Använd
knapparna för att visa det önskade kontrollpartiet, för att välja ett
specifikt kontrollparti.
c. Gör så här för att välja LQC-resultat från ett specifikt testparti:
i. Använd

knappen för att markera Testparti.

ii. Standardinställningen är att visa LQC-resultat från alla testpartier. Använd
knapparna för att visa det önskade testpartiet, för att välja ett specifikt
testparti.
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5. När alla urvalskriterier matats in, ska du trycka på höger menyknapp för att visa en lista
över de LQC-resultat som uppfyller urvalskriterierna.
a. Gör så här för att skriva ut en lista över LQC-testresultat:
i. Visa popup-menyn Alternativ genom att trycka på höger menyknapp.
ii. Använd

knappen för att markera Skriv ut lista.

iii. När utskriften är klar visas listan över LQC-resultat igen.
b. Gör så här för att undersöka och/eller skriva ut testresultat för ett visst patientprov:
i. Använd

knapparna för att markera LQC-resultatet av intresse.

ii. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
iii. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Visa detaljer. Tryck på den
högra menyknappen för att välja Visa detaljer.
iv. Detaljerade LQC-resultat för det valda testet visas. Skriv ut detaljerade
resultaten genom att trycka på höger menyknapp för att välja Skriv ut.
v. När utskriften är klar ska du trycka på den vänstra menyknappen för att återgå
till listan över patientresultat.

EQC-resultat
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Granska data och tryck på den
högra menyknappen.

Figur 71.
Huvudmenyn med
ikonen Granska data
markerad

3. När menyn Granska data, markeras Patientresultat. Använd

knappen för att markera

Resultat av elektronisk kvalitetskontroll och tryck på höger menyknapp för att visa
skärmen Granska EQC-resultat.
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4. På skärmen Granska EQC-resultat kan alla EQC-kontroller väljas, en specifik EQCkontroll väljas eller flera resultat kan visas genom att ange ett datumintervall, enligt
följande.
a. Standardinställningen är att alla EQC-kontrollresultat ska visas. Visa alla EQCkontrollresultat genom att trycka på höger menyknapp.
b. Välj en specifik ASTUTE140® EQC-enhet genom att använda

knapparna för

att visa den önskade kontrollenheten och trycka på den högra menyknappen.
c. Gör så här för att välja EQC-resultat som faller inom ett datumintervall:
i. Använd

knappen för att markera Startdatum. Använd den numeriska

knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange
ett startdatum. OBS! Datumfält måste matas in i det format som anges i
standardinställningarna.
ii. Använd

knappen för att markera Slutdatum och använd den numeriska

knappsatsen eller ett externt tangentbord (om sådant är anslutet) för att ange
ett slutdatum. OBS! Datumfält måste matas in i det format som anges i
standardinställningarna.
5. När alla urvalskriterier matats in, ska du trycka på höger menyknapp för att visa en lista
över de EQC-resultat som uppfyller urvalskriterierna.
a. Gör så här för att skriva ut en lista över EQC-testresultat:
i. Visa popup-menyn Alternativ genom att trycka på höger menyknapp.
ii. Använd

knappen för att markera Skriv ut lista.

iii. När utskriften är klar visas listan över EQC-resultat igen.
b. Gör så här för att undersöka och/eller skriva ut testresultat för ett visst EQC-resultat:
i. Använd

knapparna för att markera EQC-resultatet av intresse.

ii. Tryck på den högra menyknappen för att visa popupmenyn Alternativ.
iii. När popup-menyn Alternativ visas, markeras Visa detaljer. Tryck på den
högra menyknappen för att välja Visa detaljer.
iv. Detaljerade EQC-resultat för det valda testet visas. Skriv ut detaljerade
resultaten genom att trycka på höger menyknapp för att välja Skriv ut.
v. När utskriften är klar ska du trycka på den vänstra menyknappen för att återgå
till listan över patientresultat.
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Skicka resultat till LIS
1. Tryck på den

knappen för att visa Huvudmenyn.

2. Använd navigeringsknapparna för att markera ikonen Granska data och tryck på den
högra menyknappen.

Figur 72.
Huvudmenyn med
ikonen Granska data
markerad

3. När menyn Granska data, markeras Patientresultat. Använd

knappen för att markera

Skicka resultat (LIS) och tryck på den högra menyknappen.
4. På skärmen Skicka resultat till LIS, kan resultat för alla patienter, patienter som inte
skickats, alla LQC, LQC som inte skickats, alla EQC och EQC som inte skickats, skickas till
LIS. Resultat för alla patienter kommer att markeras automatiskt. Välj en annan typ av
resultat för att skicka till LIS genom att använda
knappen för att markera önskade
resultat och tryck på höger menyknapp.
5. När överföringen till LIS är klar, visas skärmen Skicka resultat till LIS igen. Upprepa steg
4 för att skicka ytterligare resultat till LIS.
6. När alla önskade resultat har skickats till LIS, ska du trycka på den vänstra menyknappen
för att återgå till menyn Granska data.

Avstängning
Stäng av ASTUTE140®-mätaren genom att trycka strömbrytaren på baksidan av mätaren uppåt,
varefter mätaren omedelbart bör stängas av.
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Inget underhåll krävs förutom rutinmässig utvändig rengöring, byte av papper och batteribyte.
Gör så här för att minska risken för elektriska stötar:
g

Montera inte isär ASTUTE140®-mätaren. Garantin gäller inte om den monteras isär.

g

Stäng av och dra ut sladden till ASTUTE140®-mätaren före rengöring.

g

Sänk inte ned ASTUTE140®-mätaren i vätska.

Rengöring och desinficering
Undvik risk för elektriska stötar genom att stänga av och dra ut sladden till
ASTUTE140®-mätaren före rengöring.
Torka försiktigt endast den yttre ytan av ASTUTE140®-mätaren och insidan av facket mätare med
en mjuk trasa lätt fuktad med desinfektionsmedel (70 % alkohol eller 0,5 % blekmedelslösning).
Får inte rengöras med tvål eller andra lösningar. Öppna ASTUTE140®-mätarens fack genom
att trycka på

vänster sida av LCD-skärmen.

Figur 73.
Utmatningsknapp
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Byta ut pappret
Läs instruktioner för ”Installation och byte av papper” på sid. 21, för att byta papper i den interna
skrivaren.

Byta ut batterierna
Information om när och hur man byter batterier i ASTUTE140®-mätaren finns i ”Installation och
byte av batterier” på sid. 18.

Kassering av batterier
I överensstämmelse med direktiv 2006/66/EG från Europaparlamentet och-rådet den
6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer
(även känd som EU:s batteridirektiv), ska batterier tas ut ur ASTUTE140®-mätaren och kasseras
eller återvinnas separat. Släng inte batterierna i kommunalt avfall. Kontrollera med dina lokala
avfallsmyndigheter för särskilda krav för batteriåtervinning.

Kassering av ASTUTE140®-mätaren
I överensstämmelse med WEEE (kassering av elektrisk och elektronisk utrustning) bör
ASTUTE140®-mätaren anses som smittförande avfall. Kassera ASTUTE140®-mätaren enligt
laboratoriets bästa praxis för kassering av bioriskavfall.
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Etiketter och symboler
I följande tabell definieras de symboler som finns underst på ASTUTE140®-mätaren.

Symbolförklaring
Varning, se bifogade

Tillverkare

dokument
Tillverkningsdatum
EC

REP

Varning för elektriska stötar

Auktoriserad EU-representant
Biologiska risker
EU överenskommelse

Ömtålig, hanteras varsamt
Se bruksanvisningen

IVD

Får inte användas om

In vitro-diagnostisk medicinsk

förpackningen har skadats

utrustning

REF

Katalognummer

Förvaras torrt

Serienummer

FCC (Federal

Luftfuktighetsgräns

Communications
Commission)
Uppfyller RoHS

Temperaturbegränsning
Rekonstitution krävs
Enheten kräver säkert

RFID-parti

bortskaffande i
överensstämmelse med
WEEE-direktivet

LIQUID CONTROL LOT

Vätskekontrollkit
Räcker till
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Felsökningstips
Problem

Åtgärder som ska vidtas

ASTUTE140®mätaren slås
inte på

När växelström används:
1. Kontrollera att nätadaptern är korrekt och säkert ansluten till en
strömkälla och till ASTUTE140®-mätaren.
2. Om problemet kvarstår,anslut nätadaptern
till en annan strömkälla.
3. Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support (se
”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).
När batteriström används:
1. Koppla från nätadaptern från den elektriska strömkällan.
2. Se till att de fyra AA-batterierna är korrekt installerade, med
ändarna på batterierna som är uppåtvända motsvarar + och tecknen som visas i diagrammet i batterifacket (se sid. 14).
3. Om problemet kvarstår, byt ut de fyra AA-batterierna
4. Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support (se
”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Testkassettens
fack har fastnat

Dra inte och tvinga inte lådan för att öppna eller stänga den. Återställ
ASTUTE140®-mätaren genom att koppla från nätadaptern (eller ta ut AAbatterierna om nätadaptern inte används). Vänta 30 sekunder och anslut
sedan nätadaptern igen (eller sätt i batterierna om nätadapter inte
används). Om facket fortfarande fastnar, ska du föra in ett gem i det lilla
hålet på baksidan av ASTUTE140®-mätaren, för att manuellt öppna
facket.
Om det fortfarande inte går att öppna facket ska du kontakta teknisk
support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Knappsatsen
svarar inte

Återställ ASTUTE140®-mätaren genom att koppla från nätadaptern (eller
ta ut AA-batterierna om nätadaptern inte används). Vänta 30 sekunder
och anslut sedan nätadaptern igen (eller sätt i batterierna om nätadapter
inte används). Om knappsatsen fortfarande inte svarar, ska du kontakta
teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).
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Felsökningstips (forts.)
Problem

Åtgärder som ska vidtas

Kunde inte
registrera en
EQC-enhet

Användare kan endast registrera en ASTUTE140® EQC-enhet om
handledaren har gett tillstånd i standardinställningarna. Om du är
inloggad som operatör, ska du kontakta handledaren för att bekräfta
registreringsbehörigheterna. Om operatörsbehörighet har beviljats, eller
om du är inloggad som handledare och en EQC-enhet fortfarande inte
kan registreras, ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk
support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Det går inte att
registrera ett
vätskekontrollp
arti

Användare kan endast registrera ett vätskekontrollparti om handledaren
har gett tillstånd i standardinställningarna. Om du är inloggad som
operatör, ska du kontakta handledaren för att bekräfta
registreringsbehörigheterna. Om operatörsbehörighet har beviljats, eller
om du är inloggad som handledare och vätskekontrollpartiet fortfarande
inte kan registreras, ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta
teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Kan inte köra
EQC

Säkerställ att ASTUTE140® EQC-enheten har registrerats. Om enheten
inte har registrerats, ska du registrera den och försöka köra EQC igen
(se ”ASTUTE140® EQC-enhetsregistrering” på sid. 48 för
registreringsinstruktioner). Om enheten har registrerats korrekt och det
inte går att köra EQC, ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta
teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Kan inte köra
LQC

Se till att både höga och låga vätskekontrollpartier har registrerats. Om
vätskekontrollpartierna inte har registrerats, ska du registrera dem en i
taget och försöka köra LQC igen. Se ”Registrering av vätskekontrollparti”
på sid. 54 för registreringsinstruktioner. Om både höga och låga
vätskekontrollpartier har registrerats och det inte går att köra LQC, ska
du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).
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Felmeddelanden
Feltyp

Vad det innebär

Åtgärder som ska vidtas

Fel vid Startup/
Självtest

Fel på hårdvara,
initiering eller
kontroll av firmware
under uppstart.

Stäng av ASTUTE140®-mätaren och slå sedan på
den igen. Om självtestet misslyckas en andra gång
ska du avbryta användningen och kontakta teknisk
support (se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).

Inloggningsfel

Användar-ID eller
lösenord är felaktigt
eller användaren
har förfallit eller är
avaktiverad.

Ange noggrant ett giltigt användar-ID och lösenord.
Om felet kvarstår ska du kontakta teknisk support
(se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).

Fel på
streckkodsläsaren

Streckkoden lästes
inte korrekt.

Kontrollera att streckkoden inte är skadad eller
ofullständig, och skanna igen. Om streckkoden
upprepade gånger inte kan läsas, ska du testa igen
med en kassett med en giltig streckkod. Om
problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support
(se ”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).

Inget sådant
testpartifel

Testpartiet är inte
registrerat.

Registrera testpartiet. Se ”Registrering av testparti”
på sid. 52. Om problemet kvarstår ska du kontakta
teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på
sid. 7 för kontaktinformation).

Testpartiet har
gått ut – fel

Testpartiet har gått
ut.

Kassera det utgångna testpartiet på lämpligt sätt och
använd ett giltigt testparti.

Testpartiet är
låst

Godkända positiva
och negativa LQCmätningar för
testpartiet krävs.

Utför LQC för testpartiet. Om problemet kvarstår ska
du kontakta teknisk support (se ”Kontakta teknisk
support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Kassettfel
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Felmeddelanden (forts.)
Feltyp

Vad det innebär

Åtgärder som ska vidtas

En godkänd EQCmätning krävs.

Utför en EQC-mätning. Om detta misslyckas
upprepade gånger ska du kontakta teknisk support (se
”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).

Det är slut på
papper i den interna
skrivaren.

Fyll på papper i skrivaren (se ”Installation och byte av
papper” på sid. 21 för instruktioner).

Det är
pappersstopp i den
interna skrivaren.

Öppna skrivarens interna lucka och ta ut
pappersrullen. Sätt i rullen igen (se ”Installation och
byte av papper” på sid. 21 för instruktioner).

LIS-fel

LIS kommunikationsfel – ingen
anslutning.

Kontakta din IT-avdelning eller teknisk support (se
”Kontakta teknisk support” på sid. 7 för
kontaktinformation).

LAN-fel

Nätverk kan inte
konfigureras.

Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till mätaren
och väggen. Bekräfta igen att nätverkets
konfigurationsinställningar är lämpliga för ditt nätverk.
Se ”Nätverksinställningar” på sid. 34 om du inte vill
ansluta till internet och vill hindra mätaren från att
automatiskt söka efter nätverket efter inloggning.

RFID-fel

Ingen eller skadad
RFID-tag.

Placera RFID-kortet över mätarens tangentbord och
försök igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta
teknisk support (se ”Kontakta teknisk support” på sid.
7 för kontaktinformation).

Ogiltig RFID-tag.

Leta upp och placera det korrekta RFID-kortet över
mätarens tangentbord och försök igen. Om problemet
kvarstår ska du kontakta teknisk support (se ”Kontakta
teknisk support” på sid. 7 för kontaktinformation).

Mätfel
Mätning låst

Utskriftfel
Skrivaren har
slut på
papper – fel

Databasfel
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Licensavtal för slutanvändare
KÖP OCH/ELLER ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT SKA UTGÖRA ERKÄNNANDE OCH GODKÄNNANDE
AV VILLKOREN I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL.
Astute Medical, Inc., ett bioMérieux-företag (tillsammans med dess dotterbolag, ”Astute”) beviljar härmed
köparen/användaren (”du”, ”din”) av denna produkt begränsad licens att använda denna produkt endast i det syfte
som specificeras på den godkända etiketten för detta. Du godkänner härmed att du ska använda denna produkt
enbart för detta ändamål och inte för något annat ändamål.
Om du inte godkänner vart och ett av de villkor som anges i detta slutanvändaravtal, ska du kontakta Astute inom
tio (10) dagar efter mottagande av denna produkt, för att returnera den oanvända och oöppnade produkten för
fullständig återbetalning.
BEGRÄNSAD GARANTI. FÖR GÄLLANDE GARANTITID, GARANTERAR ASTUTE ATT DENNA PRODUKT SKA
VARA (A) AV GOD KVALITET OCH FRI FRÅN MATERIALFEL, (B) FUNGERA I ENLIGHET MED
MATERIALSPECIFIKATIONERNA I PRODUKTMANUALEN, OCH (C) GODKÄND AV BERÖRDA
MYNDIGHETER ENLIGT VAD SOM KRÄVS FÖR FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER FÖR AVSEDD
ANVÄNDNING SÅSOM BESKRIVS I VEDERBÖRANDE PRODUKTMANUAL ELLER BIPACKSEDEL TILL OCH
MED DET TRYCKTA UTGÅNGSDATUMET ELLER, I FRÅGA OM ASTUTE140®-MÄTAREN, UNDER EN
PERIOD PÅ TOLV (12) MÅNADER FRÅN LEVERANSDATUMET (”BEGRÄNSAD GARANTI”). OM PRODUKTEN
INTE UPPFYLLER KRAVEN I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, SKA ASTUTE SOM ER ENDA
GOTTGÖRELSE ANTINGEN REPARERA ELLER ERSÄTTA DENNA PRODUKT, ENLIGT ASTUTE:s
GOTTFINNANDE. OVAN NÄMNDA GARANTI GÄLLER INTE OM PRODUKTEN KÖPTES ENLIGT ETT AVTAL
MED EN ANNAN GARANTI.
MED UNDANTAG FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES I DETTA AVSNITT, SÅ LÅNGT
TILLÄMPLIGA LAGAR MEDGER, FRÅNSÄGER SIG ASTUTE ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELL GARANTI OM FÖR
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG AVSEENDE DENNA PRODUKT.
ASTUTE:s MAXIMALA ANSVAR FÖR NÅGOT KUNDKRAV SKA INTE ÖVERSTIGA NETTOPRODUKTPRISET
SOM BETALATS FÖR DETTA.
INGEN PART SKA VARA ANSVARIG FÖR NÅGON ANNAN PART FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER
FÖLJDSKADOR, ELLER FÖRLUST AV AFFÄRER, VINST, DATA ELLER INKOMST, ÄVEN OM EN PART FÅR
MEDDELANDE I FÖRVÄG OM ATT DESSA TYPER AV SKADOR KAN UPPSTÅ.
Den begränsade garantin ovan ska inte gälla om den här produkten har utsatts för fysisk vanvård, missbruk,
onormal användning, användning i strid med produktens manual eller bipacksedel, bedrägeri, manipulation,
ovanlig fysisk stress, försumlighet eller olyckor.
Alla garantianspråk i enlighet med den begränsade garantin ska ställas skriftligen inom den gällande begränsade
garantiperioden.
Du samtycker till att använda denna produkt i strikt överensstämmelse med alla gällande lokala och statliga lagar
och riktlinjer samt branschpraxis.
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Du godkänner vidare att du inte får sälja eller på annat sätt överföra denna produkt till någon annan person eller
enhet, utan föregående skriftligt godkännande från Astute Medical, Inc. Information om kommersiell återförsäljning
eller distribution av produkter från Astute Medical, Inc. kan erhållas genom att mejla oss på
astuteinfo@biomerieux.com eller genom att skriva till oss på Astute Medical Inc., General Atomics Court, MS
02/641, San Diego, CA, 92121, USA.
Inga ändringar eller tillägg till detta slutanvändaravtal ska vara bindande för parterna såvida detta inte sker
skriftligen och undertecknas av respektive auktoriserade tjänstemän hos parterna.
©2021 Astute Medical, Inc., ett bioMérieux-företag. BIOMÉRIEUX, BIOMÉRIEUX-logotypen, AKIRISK, ASTUTE,
ASTUTE140, ASTUTE MEDICAL, NEPHROCHECK och NEPHROCLEAR är patentsökta och/eller registrerade
varumärken som tillhör och används av bioMérieux, eller något av dess dotterbolag, eller ett av dess företag.
PN 0310 Rev B 2021/06/16
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Ordlista

ASTUTE140® mätare

Ordlista (i alfabetisk ordning)
Analys

Analys för att bestämma närvaron, frånvaron eller mängden av en eller
flera komponenter av ett ämne.

Analyt

En substans eller kemisk beståndsdel som genomgår analys.

Elektronisk
kvalitetskontroll
(EQC)

En procedur för att kontrollera ASTUTE140®-mätarens kalibrering,
inriktning, optiska system och andra interna system i mätaren, för att
bekräfta att mätaren fungerar korrekt.

Handledaranvändare

Typ av användare med behörighet att utföra avancerade funktioner med
ASTUTE140®-mätaren, förutom operatörsanvändarfunktioner.

Immunanalys

En teknik som upptäcker och/eller mäter ett ämne baserat på dess
förmåga att binda till en antikropp.

In vitrodiagnostik

Alla medicintekniska produkter som är ett reagens, en reagensprodukt,
kalibrator, ett kontrollmaterial, kit, instrument, en apparat, utrustning eller
ett system, vare sig det används separat eller i kombination, som är
avsedda av tillverkaren att användas in vitro för undersökning av prover,
inklusive blod och donerad vävnad från människokroppen, uteslutande
eller huvudsakligen i syfte att tillhandahålla information:
g

Angående ett fysiologiskt eller patologiskt tillstånd, eller

g

Angående en medfödd missbildning, eller

g

g

För att fastställa säkerhet och kompatibilitet med möjliga mottagare,
eller
För att övervaka terapeutiska åtgärder.

Kalibrering

Handlingen att kontrollera, justera eller bestämma graderingarna av ett
kvantitativt mätinstrument genom att jämföra det med en standard.

Kvalitetskontroll
(QC)

Ett aggregat av aktiviteter som utformats för att säkerställa tillräcklig
kvalitet, speciellt i tillverkade produkter, eller noggrannhet, tillförlitlighet
och konsekvens av data, analyser eller tester.
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Ordlista

ASTUTE140® mätare

Ordlista över termer (forts.)
Operatörsanvändare

Typ av användare med behörighet att utföra dagliga funktioner med
ASTUTE140®-mätaren.

RFID-kort

Radiofrekvensidentifiering: En datainsamlingsteknik som använder
taggar för att lagra data. ASTUTE140® RFID-kortet, ASTUTE140®
elektronisk kvalitetskontroll (EQC) RFID-kortet, hög vätskekontroll RFIDkortet, låg vätskekontroll RFID-kortet och test RFID-kortet innehåller
information som kan överföras automatiskt till ASTUTE140®-mätaren via
en intern läsare.

Streckkod

En kod bestående av en grupp tryckta och på olika mönstrade linjer,
mellanrum och ibland siffror som är avsedda att skannas och läsas in i
datorns minne, och som innehåller information (som identifikation) om
det objekt det märker.

Streckkodsläsare

En elektronisk enhet för att läsa tryckta streckkoder.

Testkassett

En modul som innesluter det biologiska provet och är utformad att föras
in i ASTUTE140®-mätaren för testning. Testkassetten innehåller
reagenser som reagerar med det biologiska provet, så att ASTUTE140®mätaren kan upptäcka nivån av analyten som är närvarande i provet.

Vätskekvalitetskontroll (LQC)

Externa kvalitetskontrollmaterial och -procedurer som används för att
verifiera testsystemets funktion, inklusive testets funktion och
ASTUTE140®-mätaren.
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Sakregister

ASTUTE140® mätare

Sakregister
AC-nätsladd, 9, 17, 72

Köra patientprover, 60

Ange användar-ID, 39

Kvalitetskontroll, 31, 78

Ange patient-ID, 61

Laboratorieinformationssystem (LIS), 32, 68

Användare, 15

Lägg till användare, 23–25, 39

Användartyper, 15

Lagring av kvalitetskontrollresultat, 65–67

Astute kontaktinformation, 7

Logga in som handledare, 23

Avsedd användning, 5

Luftfuktighet vid drift, 8

Avstängning, 68

Luftfuktighet vid förvaring, 8

Batterier

Mätare: bakifrån, 13

Byta ut, 18, 70

Mätare: överifrån, 12

Typ, 18

Mätare: underifrån, 14

Begränsningar, 9, 11

Mata ut kassett, 63

Datum, 27

Mått, 8

Driftsmiljö, 8

Menyknappar, 12

Driftstemperatur, 8

Minne, 46

Etiketter, 71

Packa upp, 6

Extern vätskekvalitetskontroll, 56, 79

Pappersmatning, 12, 22

Faror, 9

Partistatus (se testpartiregistrering), 52

Felmeddelanden, 74–75

Patientinformation, säkerhet för, 46

Felsökning, 72

Positiva och negativa kvalitetskontroller, 78

Försiktighetsåtgärder, 9

Produktspecifikationer, 8

Förvaring av patienttestresultat, 63

Radera användare, 40

Funktionsprinciper, 5

Redigera användare, 26, 39, 46

Garanti, 69, 76

Rengöring, 69

Handledare, 15–16

Säkerhetsföreskrifter, 9–10

Handledarmeny, 24

Skicka till LIS, 68

Huvudmeny, 12, 15

Skrivarinställningar, 37

Installation, 17–45

Skrivarpapper, 6, 21–22, 70, 75

Installera batterier, 18–21

Slå på ASTUTE140®-mätaren, 22, 45

Introduktion, 5–16

Slut på papper, 75

IP-adress, 32

Ställa in användarbehörighet, 29

Knappsats, 12

Ställa in LIS, 32–34
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Sakregister

ASTUTE140® mätare

Sakregister (forts.)
Ställa in språk och ljud, 28
Ställ in datum, 27
Ställa in LIS, 32–34
Ställ in datum, 27
Ställ in tid, 26
Standardspråk, 29
Streckkod, 79
Streckkodsläsare, 7, 74, 79
Strömförsörjning, 6, 8–9, 17
Symboler, 9, 71
Systemkomponenter, 6
Tekniskt stöd, 7
Temperatur vid förvaring, 8
Tillbaka, 12
Tillbehör, 6–7
Transportera skärmen, 9
Underhåll, 69–74
Uppåt-/nedåt-, vänster-/högerpilar, 12
Uppdatering av systemprogramvaran, 29
Utför ett test, 60
Valfria tillbehör, 7
Varningar, 9
Vätskekvalitetskontroll, 56, 79
Vikt, 8
Visa patientresultat, 63
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Bilaga

ASTUTE140® mätare

Bilaga
Huvudmenystruktur

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005SV Rev B 2021/05/19

82

Bilaga

ASTUTE140® mätare

Granska datamenystrukturen
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Bilaga

ASTUTE140® mätare

Användarmenystruktur
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Bilaga

ASTUTE140® mätare

Handledarmenystruktur
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ASTUTE140® mätare

Tillverkad för Astute Medical, Inc.
3550 General Atomics Ct.
Building 2
San Diego, CA 92121
USA

EC

REP

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005SV Rev B 2021/05/19

86

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Tyskland

