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1.1 Általános tudnivalók  

Az epoc® rendszerkézikönyv az epoc véranalizáló rendszer rendeltetésszerű használatát és 
üzemeltetését ismerteti. A tesztek elvégzése előtt a rendszer kezelői és a rendszergazda 
ismerkedjenek meg a kézikönyv megfelelő fejezeteivel. 

A páciensek tesztelése előtt minden kezelőnek és rendszergazdának részt kell vennie az 
Epocal Inc. („Epocal”) meghatalmazott munkatársai által tartott oktatáson. Ez az oktatás a 
jelen kézikönyv tartalmára alapul. A rendszerkézikönyvnek folyamatosan a rendszergazda 
és a kezelők rendelkezésére kell állnia az epoc véranalizáló rendszer használata során. 

1.2 Figyelmeztetések 
 

A figyelmeztetéseket a kézikönyvben a „Figyelem: veszély!” vagy a „Figyelem: 
Olvassa el a kísérő dokumentációt” szimbólum jelöli. A kezelő és a rendszergazda 
fordítson különös figyelmet az ezzel a szimbólummal jelölt utasításokra annak 
érdekében, hogy az epoc véranalizáló rendszer használata megfelelő, megbízható 
és biztonságos legyen. 

 

 

A kézikönyvben használt „Biológiai kockázat” szimbólum a vérminták kezelésével 
járó lehetséges biológiai veszélyeket jelzi. Be kell tartani az epoc rendszert 
használó intézményben előírt óvintézkedéseket a vérrel terjedő kórokozók átviteli 
kockázatának minimálisra csökkentése érdekében. 

A rendszerkézikönyvben egyéb szimbólumok is előfordulhatnak. Ezeknek a szimbólumoknak 
az értelmezése a Szószedet részben található. 

1.3 Jótállás 
Az Epocal normál és rendeltetésszerű használat esetén a szállítástól számítva egy (1) teljes 
évig garantálja az eredeti vásárló felé, hogy az Epocal által gyártott orvosi eszköz 
anyag- és megmunkálási hibától mentes. Amennyiben a vásárló a jótállási időn belül jelzi a 
meghibásodást, az Epocal saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy módosítja az 
orvosi eszközt, vagy annak valamely részét, ha az hibásnak bizonyul. Az Epocal kijavítja 
vagy kicseréli az olyan szoftveres adathordozót vagy firmware-t, amely az ilyen hibák 
következtében nem futtatható. Az ilyen csere, javítás vagy módosítás semmilyen esetben 
sem hosszabbítja meg az itt meghatározott jótállási időszakot. Az Epocal nem garantálja a 
szoftver, a firmware és a hardver megszakítás nélküli, illetve hibamentes működését.  
Ha az Epocal ésszerű határidőn belül nem tudja megjavítani, kicserélni vagy módosítani a 
terméket a jótállásban foglalt állapotnak megfelelően, a vásárló jogosult a vételi ár 
visszatérítésére, amennyiben a tételes számlával és az eredeti csomagolásban visszajuttatja 
a terméket az Epocal részére.  
A tesztkártya jótállása a tesztkártya címkéjén feltüntetett „Felhasználandó” dátumig 
érvényes. A vásárlónak az átvételkor azonnal értesítenie kell az Epocalt, ha látható, hogy a 
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tesztkártyákat helytelenül tárolták vagy kezelték a szállítás során. Az Epocal nem vállal 
felelősséget olyan tesztkártyákért, amelyeket nem a rendszerkézikönyvben meghatározott 
követelményeknek megfelelően kezeltek és tároltak a vásárlónak való kiszállítás után. 
A jótállás nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, a fogyóeszköznek tekintett komponensekre, 
valamint az olyan elemekre vagy cikkekre, amelyeket természetüknél fogva rendszeresen 
cserélni kell a szokásos karbantartás során.  
Megjegyzés: A jótállással kapcsolatos jogok tagállamonként, tartományonként és 
országonként eltérőek.  

1.4 A jótállás korlátozásai 
A fenti jótállás nem vonatkozik az alábbiakból eredő károsodásokra:  
1 A vásárló vagy illetéktelen személy által végzett, helytelen, nem kielégítő vagy gondatlan 

tárolás, tisztítás vagy karbantartás; 
2 Gondatlanságból vagy hozzá nem értésből eredő, nem rendeltetésszerű használat; 
3 Az Epocal által jóvá nem hagyott tartozékok vagy fogyóeszközök használata; 
4 A vásárló által beszerzett hardver, szoftver vagy interfész jóvá nem hagyott használata; 
5 Illetéktelen javítás, módosítás vagy helytelen használat, vagy nem az Epocal által szállított 

eldobható elemek vagy újratölthető akkumulátorok használata miatt bekövetkezett 
károsodás; 

6 A készüléknek és a tartozékoknak nem az kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelő 
használata; 

7 A terméknek nem az előírt környezeti feltételek mellett történő üzemeltetése; 
8 A helyszín nem megfelelő előkészítése vagy karbantartása, illetve 
9 A tesztkártya lejárati dátumának túllépése. 
SEMMILYEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NINCS. AZ EPOCAL NEM 
VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY 
KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN A TERMÉK MEGHIBÁSODÁSÁBÓL, VAGY A MEGADOTTÓL 
ELTÉRŐ TELJESÍTMÉNYÉBŐL ERED.  
Egyes államokban az érvényben lévő jogszabályok nem teszik lehetővé a véletlen vagy 
következményes károkért történő kifejezett vagy beleértett felelősségvállalás kizárását vagy 
korlátozását, ezért elképzelhető, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások Önre nem 
vonatkoznak. 

Az Epocal ügynökei vagy alkalmazottai nem jogosultak semmilyen egyéb jótállás nyújtására, 
sem felelőség vállalására az Epocal nevében, kivéve a fent felsorolt eseteket. 

1.5 WEEE megfelelőség 
Az Epocal teljesíti az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló, 2002/96/EK jelű irányelvében 
foglaltakat. 

 

A megfelelést az epoc hardvereken a kerekes szemetes tartályt ábrázoló 
szimbólum jelzi. 

 

Az epoc elektromos és elektronikus hardverek élettartamának végén a hulladékelhelyezés 
ügyében a vásárló vegye fel a kapcsolatot az epoc forgalmazójával vagy a gyártó Epocal 
céggel. Az elérhetőségek a kézikönyv borítóján találhatók. 
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2.1 A rendszer áttekintése 
 
 

Az epoc véranalizáló rendszer 
o Egy hordozható véranalizátor, amely  

3 komponensből áll: 

• Az epoc Reader leolvasóból 

• epoc Host hordozható számítógépből 

• epoc Tesztkártyából 
 

Az epoc Reader  
o Egy akkumulátorról üzemelő, hordozható eszköz 

o Beépített vonalkódolvasóval rendelkezik 

o Egy nyílása van a tesztkártyák számára 

o Leolvassa az epoc tesztkártyákat a vér elemzése során 

o Állapotjelzőkkel tájékoztatja a felhasználót a teszt 
előrehaladásáról 

o Méri a tesztkártya szenzorainak elektromos jeleit 

o Vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton továbbítja a 
teszteredményeket az epoc Gazdagépnek 

 

Az epoc Host 
o Dedikált hordozható számítógép, amelyre az epoc Host szoftver van telepítve 

o Vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton kommunikál az epoc Readerrel 

o Kiszámítja az analitikai értékeket az epoc Reader által küldött szenzoradatokból 

o Megjeleníti a teszteredményeket 
 

Az epoc Tesztkártya 
o Egyszer használatos eszköz, amelynek nyílásában elhelyezhető a vérminta 

o Egy sor érzékelővel rendelkezik a szenzormodulon 

o Kalibráló folyadékot tartalmaz egy lezárt tartályban 

o A minta analitkoncentrációjával arányos elektromos jeleket hoz létre 

o Vonalkóddal azonosítja a kártya típusát, lejáratát és gyártási számát  

02 

 
Az epoc® véranalizáló rendszer 

 

epoc Host 

epoc 
Tesztkártya 

epoc Reader 
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2.2 A használat áttekintése 
 

 
 
A vértesztet az alábbi módon végezze: 

1 Az epoc Hosttal létesítsen vezeték nélküli kapcsolatot egy epoc Readerrel. 

2 Vegyen elő egy új tesztkártyát, és távolítsa el a tasakjából. 

3 Helyezze a tesztkártyát a Readerbe. A Reader leolvassa a kártyán lévő vonalkódot. Ellenőrzi 
a lejárati dátumot és a kártya gyártási számát hozzárendeli a teszt eredményéhez és a 
megadott betegadatokhoz.  

4 A Reader belső motorja működésbe lép a kalibrálás megkezdéséhez. A művelet során a 
kártya kalibráló folyadéka a kártyán lévő szenzorokra folyik. A felhasználónak van ideje 
előkészíteni a pácienst, és levenni a vérmintát.  

5 A felhasználó a kalibrálás elvégzése után a tesztkártyára helyezi a mintát. 

6 A Reader elküldi a tesztadatokat a Hostnak. A Host kiszámítja, és fél percen belül 
megjeleníti az eredményeket. 

csatlakozás  
a Readerhez 

eredmények 
megtekintése  

a Hoston 

minta 
elhelyezése  
a kártyán 

várakozás 
kalibrálásra 

tesztkártya 
behelyezése 
a Readerbe 

új tesztkártya 
használata 
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3.1 A rendszer használatának áttekintése 
 

Tesztelés előtt hajtsa végre az epoc Reader és az epoc Host beállítására vonatkozó 
utasításokat.  

 

Kizárólag megfelelően tárolt tesztkártyákat használjon. 
 

A teszt elvégzéséhez az alábbi lépéseket kell végrehajtani: 

1. Kapcsolja be az epoc Readert és az epoc Hostot. 

2. Jelentkezzen be az epoc Host szoftverébe. 

3. Az epoc Hostról a vezeték nélküli kapcsolaton keresse meg az epoc Readert. 

4. Kezdje meg a tesztelési eljárást. 

5. Helyezzen be új tesztkártyát az epoc Readerbe. 

6. Adja meg a páciens adatait, válassza ki a tesztet és a mintatípust (ha kiválasztható). 

7. Helyezze el a vérmintát a tesztkártyán. 

8. Figyelje meg és lehetőség szerint nyomtassa ki a teszteredményeket. 

9. Távolítsa el a tesztkártyát, és ártalmatlanítsa biológiailag veszélyes hulladékként. 

Ha bejelentkezett és csatlakozott egy epoc Readerhez, a fenti 5–9. lépést kell elvégeznie  
a következő teszthez. 

 

3.2 Az epoc Reader bekapcsolása 
 

Nyomja meg a tápkapcsológombot az epoc Reader 
bekapcsolásához. A tápfeszültségjelző fény zöldre 
vált, jelezve, hogy az epoc Reader be van kapcsolva, 
és használatra készen áll.  
 

A bekapcsolt epoc Readereket megtalálja az epoc Host, 
és megjeleníti a főképernyőn.  
A dedikált Readerek attól függetlenül megjelennek a 
képernyőn, hogy be vannak-e kapcsolva, vagy 
nincsenek. A csatlakozás azonban csak akkor lesz 
sikeres, ha be vannak kapcsolva. 
 

Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a 
nem használt epoc Readereket. 

 

03 Az epoc® rendszer használata 

Tápkapcsoló 
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3.3 Kapcsolja be az epoc Hostot 
 

A hordozható epoc Host tápkapcsoló gombjával indítható és állítható le az eszköz működése. 
Nyomja meg a tápkapcsoló gombot az epoc Host aktiválásához, ha  
a képernyő üres.  

A meleg újraindítás gombbal újraindíthatja az epoc Host szoftverét, és megjelenítheti a 
bejelentkezési oldalt. 

 

Megjegyzés: Ezeknek a gomboknak a Hoston történő beazonosításához lásd a jelen kézikönyv 
végén az A. függeléket („Az epoc Host rövid útmutatója”) vagy a B. függeléket („Az epoc 
Host2 rövid útmutatója”) 

 

3.4 Bejelentkezés az epoc Host szoftverébe 
 

Meleg újraindítás vagy kijelentkezés után az epoc Host szoftvere 
megjeleníti a bejelentkezési oldalt. 

Töltse ki érvényes adatokkal a Felhasználói azonosító és a 
Jelszó mezőt, majd nyomja meg a Bejelentkezés gombot.  

 

Megjegyzés: A felhasználói azonosítóval és a jelszóval kapcsolatos 
követelmények attól függően változhatnak, hogy a rendszergazda 
hogyan állította be azokat.  

 

 

 

 
 

 

3.5 Teszt futtatása dedikált Readeren  
 

Ha az epoc Hostot már beállították egy dedikált epoc Readerrel 
való kapcsolatra, az epoc Host automatikusan csatlakozik ehhez az 
epoc Readerhez a vérteszt és az elektronikus minőség-ellenőrzés 
elvégzésére. 

 

A kapcsolatot a Mégse gomb megérintésével 
szakíthatja meg. 
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3.6 A teszt futtatásának egyéb módjai 
 

Ha a rendszergazda több dedikált epoc Readert állított be a rendszerben, akkor  
a csatlakozásra rendelkezésre álló összes epoc Reader megjelenik a listán. A Reader ikon alatt 
látható a Reader neve és sorozatszáma. 

 

A keresés ikont  megérintve további Readereket kereshet. 
Ha inaktív állapotban érinti meg a keresés ikont, akkor elindul  
a keresési művelet. Ha keresés közben érinti meg a keresés 
ikont, akkor leáll a keresési művelet. 

 

 

 

 

 

 

Ha megjelent a kívánt Reader, nyomja meg és tartsa lenyomva a Reader ikonját , hogy 
a teszteléshez kiválassza azt. Megjelenik egy legördülő menü. Vérteszt esetén válassza ki a 
Vérteszt futtatása menüpontot. Minőség-ellenőrzés esetén (ha engedélyezett) válassza ki a 
Minőségbiztosítási teszt futtatása menüpontot. 

A vértesztet a Reader ikon  kétszeri megérintésével is elindíthatja.  

 

3.7 A Reader belső elektronikus minőség-ellenőrzése 
 

Egy epoc Reader csatlakoztatásakor megjelenik az epoc Reader sorozatszámával egyedien 
azonosított Reader képernyő. A Reader neve az alsó lapon látható, a sorozatszáma zárójelben 
van. 
 
A Reader a Host és a Reader minden csatlakozásakor elindítja a kétszintű elektronikus 
minőség-ellenőrző tesztet. A Host elküldi a beállítási adatokat a Readernek, és előkészül a 
tesztelésre. Az elektronikus minőség-ellenőrzés elvégzése és a beállítás után a Reader 
képernyőn a Helyezzen be egy kártyát a teszthez szöveg jelenik meg, és a Reader 
tesztállapotjelzője zöldre vált.  
 
8 órás elektronikus minőség-ellenőrzés: Az epoc Host ellenőrzi, hogy végeztek-e 
elektronikus minőség-ellenőrzést az elmúlt 8 órában. Ha új tesztkártyát helyez be az után, 
hogy az epoc Host 8 órán át vagy hosszabb ideig folyamatosan csatlakozott  
a Readerhez, a Host megszakítja a kapcsolatot a Readerrel, és tájékoztatja  
a felhasználót, hogy ismét csatlakoznia kell a Hosthoz, és el kell végeznie egy újabb 
elektronikus minőség-ellenőrző tesztet. 
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3.8 A Reader képernyője 
 

Az epoc Host és az epoc Reader készen áll a teszt megkezdésére 
a tesztkártya behelyezésekor.  

A Reader képernyőjén a következő jelenik meg: 

1. A teszt típusa:  vérteszt vagy  minőség-ellenőrző teszt.      

2. A Reader akkumulátorának töltöttsége . 

3. Az aktuális dátum és a pontos idő. 

4. A páciensazonosító és a tételszám. 

5. További lapfülek  egyéb tesztadatok megadására, 
amelyekkel kiegészíthetők a tesztadatok. A követelmények 
az egészségügyi intézmény házirendjétől függenek.  

 

A teszt futtatása előtt mindig ellenőrizze a dátum és idő helyességét. A megjelenített 
dátum és időpont bekerül a tesztadatokba. Tesztelés előtt lépjen kapcsolatba  
a rendszergazdával, ha a dátum és/vagy az idő beállítását módosítani kell. 

Az egészségügyi intézmény házirendje megkövetelheti, hogy a felhasználó kiválassza 
az analitokat, a minta típusát és/vagy a vérhígítás korrekciós faktorát a teszteléshez.  

Ha a tesztkártyán lévő homokóra ikonnal jelölt Felhasználandó  dátum 
napján futtatja a tesztkártyát, hagyjon elegendő időt a teszt éjfél előtti 
befejezésére. A teszteredmények nem jelennek meg a Felhasználandó dátum 
szerinti napon éjfél után. 

 
 

3.9 A tesztkártya előkészítése  
 

1. Megfelelően tárolt tesztkártyát válasszon. 

2. A bevágásnál tépje fel a tesztkártya tasakját az ábrán látható 
módon. 

3. Óvatosan távolítsa el a tesztkártyát a tasakból (olvassa el az 
alábbi figyelmeztetéseket). 

4. Helyezze a tesztkártyát közvetlenül az epoc Reader 
kártyanyílásába. 

5. Dobja ki az üres tasakot. 

  

 
 Bevágás 
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Soha ne érintse meg a szenzormodul 
érintkezőfelületét vagy a vérminta bevitelére 
szolgáló nyílást. 
 

Tesztelés előtt soha ne helyezze a tesztkártyát 
semmilyen felületre. 

A tesztkártyát mindig közvetlenül a tasakból vegye 
ki a Readerbe helyezés előtt. 

A tesztkártya tasakját csak akkor nyissa ki, ha 
vértesztet vagy minőség-ellenőrzést végez, hogy 
biztosítsa a tesztkártya alacsony páratartalmú 
környezetét. 

 

3.10 A tesztkártya behelyezése  
 

 

Az epoc Readert helyezze stabil, vízszintes felületre (például asztallapra)  
a tesztkártya behelyezése előtt.  
 

A Reader kártyafogadó nyílásába soha ne dugjon mást, csak tesztkártyát. 
 

Helyezze be a tesztkártyát úgy, hogy a kék 
címke felfelé és a szenzormodul a Reader felé 
nézzen. A tesztkártyán lévő rovátka biztosítja 
a kártya megfelelő helyzetét  
a behelyezéskor. A tesztkártya behelyezésére 
a vonalkódolvasó bekapcsol.  
 

A tesztkártyát egyetlen, folyamatos 
mozdulattal helyezze be a Reader elején lévő 
kártyafogadó nyílásba, hogy a kártya 
címkéjén lévő vonalkódot a Reader helyesen 
olvassa le.  

Addig tolja be a tesztkártyát, amíg enyhe ellenállást nem érez. Tolja 
túl a kártyát ezen a ponton, hogy az a helyére kattanjon. Ez  
a tesztkártya végső pozíciója. A tesztkártya behelyezésekor kerülje 
a hirtelen megszakítást vagy egyenetlen mozgást. 

A tesztkártya helyes behelyezése után a Reader a tesztkártya vonalkódja által jelzett 
kártyatípusnak megfelelően lesz beállítva. A Reader elvégzi a kártya megfelelőségének 
ellenőrzéseit. A Reader egyszer sípol, és a tesztállapotjelző folyamatos zöld fénnyel jelzi, hogy 
a tesztkártya behelyezése sikeres volt.  

A vonalkód leolvasásának bármilyen problémája (vagy egyéb hiba) esetén  
a tesztállapotjelző folyamatos piros fénnyel világít. Ellenőrizze a Hoston a hibakódot, és 
teljesen húzza ki a tesztkártyát a Readerből. Helyezze vissza a kártyát úgy, hogy  
a tesztállapotjelző folyamatos zöld fénnyel jelezze a sikeres behelyezést.  

Ez az oldal  
legyen felfelé 

 
Mintabeviteli nyílás 

Szenzormodul 
érintkező felülete 
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3.11 A kalibrálási eljárás 
 

A tesztkártya sikeres behelyezése után hallható a Readerben 
lévő motoros mechanizmus működése, ahogy a kalibráló 
folyadékot a tesztkártyán lévő szenzorokra engedi. A Readeren 
zölden villog a tesztállapotjelző, ami a kalibrálási folyamat 
kezdetét jelzi. A Host megerősíti a teszt megkezdését a 
kalibrálási módba lépéssel, és a kalibrálás folyamatának 
megjelenítésével. 

A kalibrálási művelet elvégzése körülbelül 165 
másodpercet vesz igénybe. Ezalatt a felhasználó 
előkészítheti a pácienst, és leveheti a vérmintát. 
 

A Readert sima, vízszintes felületre kell helyezni, és 
mozdulatlanul kell hagyni a tesztelési folyamat során. 

 

3.12 A páciensadatok (vagy a tételszám) megadása és a teszt 
kiválasztása 

 

A páciensazonosítót és a kapcsolódó információt a teszt alatt bármikor megadhatja. 

Ha vértesztet végez, adja meg a páciensazonosító számot a teszthez használt kártya 
teszteredményeinek azonosításához.  

Ha minőség-ellenőrző tesztet végez (nincs itt illusztrálva), a minőség-ellenőrző folyadék 
tételszámát adja meg a páciensazonosító helyett. 

Válassza ki a Tesztadatok lapot  a Reader képernyőjén  
a páciens adatainak megadására. A rendszergazda megkövetelheti 
a mintatípus vagy a vérhígítás jelzését. 

A nyíllal  a légzésterápiával, életkorral és nemmel kapcsolatos 
további beállításokat érhet el. 

A teszt befejezése előtt megadott páciensadatok automatikusan 
mentésre kerülnek a teszt elvégzésekor a teszteredményekkel 
együtt. 

A teszt befejezése után, de még a következő teszt megkezdése 

előtt megadott információt a Mentés  gomb megnyomásával 
kell menteni. 

A minőség-ellenőrzés tesztadatainak lapján csak a Megjegyzés mező látható (nincs itt 
illusztrálva). 

Ha a páciensazonosítót nem adja meg a teszt befejezése előtt, a rendszer kéri a felhasználót, 
hogy adja meg a páciensazonosítót a teszteredmények megjelenítésekor.  

A páciensazonosító és az egyéb adatok megadásakor legyen figyelmes. Ügyeljen 
arra, hogy a megfelelő Readert válassza ki, ehhez ellenőrizze, hogy a Reader neve 
megfelel-e a teszthez használt Readerének. 
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Válassza ki a Teszt kiválasztása lapot  a Reader képernyőjén 
a teszteredményben megjelenítendő analitok kijelöléséhez vagy 
törléséhez. A rendszergazda által meghatározott beállítások 
megkövetelhetik az analit kiválasztását az eredmények 
megjelenítése előtt. A teszt befejezése után további analitokat is 
kiválaszthat. A teszteredmények megjelenítése után az analitok 
kijelölése már nem törölhető. 

 
 

 

3.13 A páciensazonosító megadása vonalkódolvasóval  
 

Érintse a ceruzát a páciensazonosító mezőjére. Megjelenik egy kurzor.  

Aktiválja a vonalkódolvasót az epoc Host bármely Beolvasás gombjának megnyomásával. A 
képernyő tetején lévő vonalkódolvasó ikon jelzi, ha a vonalkódolvasó használatra kész. 
Irányítsa a vonalkódolvasó tetejéből jövő fényt a kívánt vonalkódra, amíg sípszót nem hall. A 
vonalkódolvasó kikapcsol. A beolvasott szöveg megjelenik abban  
a mezőben, amelyben a kurzort hagyta.  

Figyelmeztetés: Soha ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe. A lézert kizárólag  
a vonalkódra irányítsa, soha ne a szeme felé. 

A páciensazonosítót az érintőceruzával és a képernyőn megjelenő billentyűzettel 
is megadhatja, amelyet a képernyő alján lévő szövegbeviteli gombbal érhet el. 
 

3.14 Vérminta gyűjtése 
 

Olvassa el a mintavétellel kapcsolatos információt a jelen kézikönyvnek a BGEM 
tesztkártya műszaki adatairól szóló részében annak biztosítására, hogy  
a vérmintákat megfelelően gyűjtse és kezelje a teszteléshez. 

 

3.15 A mintabevitel időzítése 
 

Körülbelül 165 másodperc kalibrálás után a tesztállapotjelző 
megszűnik zölden villogni, jelezve, hogy a tesztkártya készen áll 
a tesztminta fogadására. 

Az epoc Hoston megjelenik a „Fecskendezze be a mintát...” üzenet.  

A képernyőn egy sáv jelzi a minta behelyezésére még 
fennmaradó időt. A vérmintát ez alatt a 450 másodperces  
(7,5 perces) időszak alatt kell bejuttatnia. 
 
 

A minta túl korai vagy túl késői bejuttatása hibát okoz, és a tesztelés megszakad. 
Új tesztkártyát kell behelyeznie, és újra kell kezdenie a tesztelési eljárást. 
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3.16 A minta behelyezése 
 

1. Tartsa a fecskendőt függőlegesen az ujjbegyei között 
(az 1. ábrán látható módon).  

 
 

Tartsa a fecskendőt függőlegesen és a tesztkártyára 
merőlegesen, hogy elkerülje a minta kifolyását. 
 
 

Folyamatos mozdulattal hajtsa végre az alábbi 2. és 3. lépést, 
hogy a minta bejuttatása optimális legyen. 
 

2. Enyhén lefelé nyomva támassza a fecskendő Luer-
hegyét a tesztkártya vérminta-beviteli nyílásának 
középső mélyedésére. Fordítsa el a fecskendőt 
legfeljebb 1/4 fordulattal a jó tömítés érdekében  
(a 2. ábrán látható módon).  

         

A felhasználónak éreznie kell, ahogy a fecskendő hegye 
érintkezik a tesztkártya beviteli nyílásának gumitömítésével. 
Nyomja le a fecskendőt olyan erősen, hogy a fecskendő hegye 
behatoljon a kék gumitömítésbe. 
 

3. A lefelé irányuló nyomást továbbra is fenntartva  
a másik kezének mutatóujjával egyetlen folyamatos 
mozdulattal nyomja le a fecskendő dugattyúját, amíg 
a rendszer arra nem kéri, hogy hagyja abba  
(a 3. ábrán látható módon).  

 

A Reader hangjelzést ad, és a tesztállapotjelző zölden villog, ha 
elegendő minta jutott be. A Host is jelzi a minta elfogadását. 

Tanulja meg a hang- és vizuális jelzés használatát, hogy ezt a 
lépést könnyedén és megbízhatóan végezze. Az adagolás 
normális esetben körülbelül 1 másodpercet vagy kevesebben 
vesz igénybe.  

A minta bejuttatásának időtartama soha ne haladja 
meg a 2 másodpercet. Ha nem figyel a hang- vagy 
vizuális jelzésre, a minta a tesztkártya 
hulladékkamrájának nyílásán túlfolyhat, esetleg  
a az epoc Reader belsejébe.  

Soha ne próbálja kitisztítani a Reader belsejét. 

Kerülje a minta gyors bevitelét, mert az a folyadék szegmentálódását okozhatja. A 
rendszer észleli az ilyen helyzetet. Megszakítja a tesztet, és a Host megjelenít egy 
hibaüzenetet. 
 

A Reader automatikusan elemzi a tesztmintát. Az elemzés körülbelül fél percet vesz igénybe.  
 

1. ábra 

2. ábra 

3. ábra 
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3.17 A teszt befejezése 
 

Az elemzés befejeztével az epoc Host megjeleníti a 

teszteredményeket a Reader képernyőjén (a bal oldali  lap).  
 

A teszteredmények megjelenítése előtt meg kell adni a  
páciensazonosítót. A mentés után a páciensazonosító szövegmezője 
és a Mentés gomb ismét inaktív lesz. 
 

 

 

 

 

 

Amikor a Reader befejez egy tesztet, a Readeren lévő tesztállapotjelző zölden villog, jelezve, 
hogy a tesztkártya kivehető. Rövid ideig hallható a motoros mechanizmus működése, ahogy a 
kalibráló folyadék dugattyúi visszahúzódnak. 

Vegye ki a kártyát a Readerből, és a biológiai veszélyeknek megfelelő óvintézkedések mellett 
ártalmatlanítsa. 

Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor eltávolítja a tesztkártyát a Readerből.  

Soha ne használja újra a tesztkártyát. A tesztkártyák csak egyszer használatosak. 

 

3.18 Újabb teszt futtatása  
 

A használt tesztkártya eltávolítása után a Reader tesztállapotjelzője folyamatos zöld fénnyel 
világít, jelezve, hogy a Reader készen áll a következő tesztre. 

Ismételje meg ugyanezt az eljárást az újabb teszt elvégzéséhez. 
  
 

Új teszt elkezdésekor az előző teszt adatai tárolásra kerülnek. A teszt módosítása 
többé nem lehetséges. 

 

Ha a rendszert úgy állították be, hogy be nem fejezett tesztek 
adatai is lekérhetők, akkor Az előző teszt adatainak 
lehívása? kérdés jelenhet meg a páciensazonosító beviteli 
mezője helyén. A felhasználó a folytatáshoz az Igen és a Nem 
lehetőségek közül választhat.  
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3.19 A teszt lezárása és a Reader leválasztása 
 

Ha a Reader elvégezte az összes tesztet, és minden adatot megadott, a teszt lezárásához 

érintse meg a Piros X  gombot az adott Reader képernyőjének jobb felső sarkában.  
A Reader leválasztása nem érinti a már megtalált vagy csatlakoztatott többi Reader 
csatlakozását vagy tesztállapotát. 

 

A teszt bezárásakor és a Reader leválasztásakor a teszt adatai tárolódnak,  
a teszt a továbbiakban nem módosítható. 

 
 

3.20 Szinkronizálás EDM-mel 
 

Csak az epoc Enterprise Data Manager (EDM) felhasználói 
számára:  

Az összes tesztelést végző Reader leválasztása után  
a teszteredményeket elküldheti az EDM-nek az EDM-mel végzett 

szinkronizálás gombjának  megnyomásával  
a Hoston. Az epoc Host beállítási adatokat is kap, például a 
funkciót használó kezelők listáját. Az EDM-mel végzett 
szinkronizálás a bal alsó sarokban található Eszközök menüben 
is elérhető. 

A rendszergazda beállíthatja az epoc Hostot úgy, hogy az a teszt 
bezárásakor szinkronizáljon. Ebben a beállításban az EDM-mel 
végzett szinkronizálásra azonnal sor kerül, amikor  
a Reader képernyője bezárul a teszt végén.  
 

3.21 Kijelentkezés és kikapcsolás  
 

A tesztelés és a teszteredmények megtekintése után 
jelentkezzen ki az epoc Host szoftveréből. Válassza ki az 
„Eszközök”, majd a „Kijelentkezés” menüpontot a képernyő bal 

alsó sarkában, vagy nyomja meg a Kijelentkezés gombot 
. A Host Tápkapcsoló gombjával kapcsolja ki a készüléket. 

Megjegyzés: Az epoc Hostról való kijelentkezéskor a felhasználók 
értesítést kapnak a felhasználói fiókkal kapcsolatos 
jogosultságok lejáratáról.  A felhasználók értesítése 30 nappal a 
lejárati dátum előtt kezdődik. 
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A Reader 20 perc tétlenség után automatikusan kikapcsolódik, hogy kímélje az akkumulátort, 
de csak a következő esetekben: 

a) A Reader NINCS bedugva  

ÉS 

b) A Reader NEM csatlakozik Hosthoz. 

 

3.22 Tesztelés több Readerrel 
 

Az epoc rendszer lehetővé teszi több Reader csatlakoztatását egy Hosthoz, és több teszt 
egyidejű végzését. A Host minden csatlakoztatott Readerhez megjelenít egy egyedi Reader 
képernyőt. Egyszerre legfeljebb hét (7) Reader csatlakoztatható egy Hosthoz. Ezek közül 
egyszerre legfeljebb négy (4) Reader végezhet teszteket. 

 

Több teszt elvégzéséhez keresse meg a Hostot használó összes szükséges Readert.  
A keresés nem lehetséges, amikor a Host egy vagy több Readerhez csatlakozik. További 
Readerek keresése előtt válassza le az összes csatlakoztatott Readert.  

 

Egy adott Reader, ha megtalálta, bármikor csatlakoztatható a Hosthoz. A Readerrel végzett 
tesztelés előtt bármikor csatlakozhat a Readerhez. Az egyes Leolvasókkal ugyanúgy végezze 
a tesztelést, mint amikor egyetlen Readert használ. 
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4.1 A tesztkártya általános ismertetése 
 

A tesztkártya egy hitelkártya méretű burkolatban tartalmazza a szenzormodulon lévő 
szenzorokat, a mintabeviteli nyílást és egy zárt kalibrátorfolyadék-tartályt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információért lásd a jelen kézikönyv „A BGEM tesztkártya műszaki adatai” című részét. 

 

4.2 A tesztkártya fizikai jellemzői 
 

 

Méret H 86 mm × Szé 54 mm × Ma 1,4 mm 

Súly 6,3 ± 0,3 gramm 

Anyagok 
 

• Kopoliészter burkolat;  
• Polipropilén öntapadó címkék;  
• Polietilén bevonatú alumínium fólia;  
• Vízalapú kalibráló folyadék;  
• Üvegszállal erősített epoxi szalag nikkel-arany bevonatú 

rézelektródokkal. 
 

 

04 

 
Az epoc® tesztkártyák 

 

mérési terület 

szenzormodul: 
szenzoros 
felület 

szelep 

hulladékvér-tároló 
kamra 

lezárt 
kalibrátortartály 

mintabeviteli nyílás 

szenzormodul: 
érintkező felület 

tesztpanel típusa 

 vonalkód 

TESZTKÁRTYA – FELÜLNÉZET TESZTKÁRTYA – ALULNÉZET 
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Magas hőmérsékletjelző 

NEM FELEL 
MEG: 30 °C 
felett tárolt 

á á  

MEGFELEL: 
Mindhárom 
ablak fehér 

4.3 A tesztkártya csomagolása, tárolása és eltarthatósága 
 

4.3.1 Csomagolás 
A gyártó minden egyszer használatos tesztkártyát egy kártyatasakba csomagol, amely egy 
(1) nedvszívó csíkot is tartalmaz. Egy 50 kártyás dobozban ötven (50) kártyatasak található. 
Egy nagyobb szállító kartonba 50 doboz kerül.  

4.3.2 Szállítás-ellenőrző eszközök 
Megjegyzés: A forgalmazók az epoc tesztkártyákat hitelesített szállítódobozokban szállítják. 
Csak a jóváhagyott szállítási és kezelési eljárások alkalmazhatók.    

A tesztkártya szállító kartondobozában két (2) hőmérséklet-ellenőrző van, amelyek színe 
megváltozik, ha a szállítás során a hőmérséklet a meghatározott tartományon kívülre kerül. 
Az alacsony hőmérsékletjelző színe piros lesz 2 °C alatt. A magas hőmérsékletjelző színe piros 
lesz 30 °C felett.  

A tesztkártyák megérkezésekor ellenőrizni kell a hőmérséklet-monitorokat, hogy a 
hőmérsékleti határértékek nem sérültek-e szállításkor. Ha az egyik vagy mindkét 
hőmérséklet-monitoron bármilyen PIROS jelzést lát, tartsa vissza a kártyaszállítmányt, és 
különítse el, nehogy felhasználják. Hívja a műszaki szolgálatot.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alacsony hőmérsékletjelző 

Szállító kartondoboz 

Hőmérsékletjelzők 

50 tesztkártya egy dobozban 

NEM FELEL 
MEG: 2 °C 
alatt tárolt 

kártyák 

MEGFELEL: 
Az ablak fehér 
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Soha ne használja a meghatározott hőmérséklet-tartományon (2–30 °C) kívül 
szállított tesztkártyákat. 

 

Soha ne tegye ki a tesztkártyákat túl nagy erőbehatásnak (leejtés, dobálás, rázás) 
a szállítás és a kezelés során.  

 

Megjegyzés: Az epoc tesztkártyákat szobahőmérsékleten (15–30 °C-on) kell tárolni, de  
a forgalmazó alacsonyabb hőmérsékleten (2–30 °C-on) is szállíthatja, amennyiben  
a szállítási idő nem haladja meg a nyolc (8) napot. 

 
 

4.3.3 Kártyatasak 
A kártyatasak egy (1) tesztkártyát és egy 
(1) nedvszívó csíkot tartalmaz. A tasakot a 
tépési bevágásnál lehet felnyitni. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

4.3.4 A tesztkártya tárolása 
 

A tesztkártyákat mindig szobahőmérsékleten (15–30 °C-on) tárolja. 
 

Ne használja a szállítódobozokat tárolásra. A vásároló felelőssége annak biztosítása, 
hogy a hőmérséklet 15 °C felett és 30 °C alatt legyen. A hőmérsékletjelzők csak  
a szállítás során használatosak. 
 

A kártyatasak alacsony páratartalmú környezetet biztosít a kártya tárolásához.  
A kártyatasakot csak vérvizsgálat vagy minőség-ellenőrzés alkalmával nyissa fel, 
és csak ekkor vegye ki a tesztkártyát. Soha ne tárolja a tesztkártyákat  
a kártyatasakból kivéve, illetve erős fény- vagy hőforrás közelében. 
 

Soha ne tegye ki a tesztkártyákat túl nagy erőbehatásnak (leejtés, dobálás, rázás) 
a tárolás során.  

  

Nedvszívó csík 

Kártyatasak 

Tépési bevágás 

Tesztkártya 
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4.3.5 A kártya kivétele a kártyatasakból 
 

Soha ne használja a tesztkártyát, ha a kártyatasak zárja bármilyen módon sérült. 
Előfordulhat a páratartalom alsó határértékének túllépése. 
 

Vér vizsgálatakor vagy minőség-ellenőrző teszt alkalmával a tesztkártyát közvetlenül 
a kártyatasakból vegye ki. Használat előtt soha ne helyezze a tesztkártyát semmilyen 
felületre. 

 

4.3.6 A tesztkártya használata 
 

A melegebb vagy hidegebb tárolási környezetből (akár az épületen belül) behozott 
kártyákat hagyni kell, hogy használat előtt felvegyék a vizsgálóhelyiség 
hőmérsékletét. A teszt megkezdésének feltétele, hogy a mérési környezet, az epoc 
Reader és az epoc tesztkártyák mind azonos hőmérsékletűek legyenek. 

 

A kártya dobozát érő erős mechanikai behatás a tesztkártyákban buborékok 
képződését okozhatja. Soha ne dobálja vagy vesse alá másmilyen mechanikai 
erőhatásnak a tesztkártyákat és a tasakokat. 

 

 

4.3.7 A tesztkártya eltarthatósága 
Az epoc tesztkártyák eltarthatósága korlátozott.  
A tesztkártyákat a rányomtatott Felhasználandó 
dátum lejárta előtt fel kell használni. 

 

Az eltarthatóságot befolyásolja, ha  
a tesztkártyákat a tárolási hőmérséklet 
meghatározott tartományán kívül 

tárolják. 

 
A Felhasználandó dátumot a tesztkártya vonalkódja 
is tartalmazza Az epoc Reader nem fogadja el  
a tesztkártyát a Felhasználandó dátum után.  
A Felhasználandó dátum a tesztkártyák 15 és 30 °C 
közötti folyamatos tárolását feltételezi. 

 

 

Felhasználandó  
dátum 

Tárolási  
hőmérséklet- 

tartomány 
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5.1 Áttekintés 
 

Az epoc Reader egy könnyen használható, nyers jelet felvevő periféria. A Reader és  
a hordozható Host együtt tartalmazza a hagyományos, egyszer használatos szenzorokat és 
reagenseket alkalmazó véranalizátorokban általában megtalálható összes alrendszert.  

A Readeren egy nyílás található a tesztkártya behelyezésére, valamint egy elektromechanikus 
aktuátor, amely rögzíti a tesztkártyát annak nyílásba helyezése után.  
A belső motor aktiválása után a Readerben lévő tű átszakítja a tesztkártya szelepét, és elmozdítja 
a dugattyúkat, hogy a kalibráló folyadék ráfolyjon a szenzormodulra. A Reader tartalmazza a 
nyers szenzorjeleket erősítő, digitalizáló és vezeték nélkül továbbítható Bluetooth formátumba 
konvertáló áramköröket. A Reader hátoldalán található a dokkolózsanér, amelyen egy nyílás van 
az epoc Host számára. A dokkolózsanérban helyezkedik el a Host akkumulátorának 
töltőcsatlakozója. 

Az epoc Reader a lítium akkumulátor és az akkumulátorfedél kivételével nem 
rendelkezik a felhasználó által szervizelhető alkatrészekkel. Soha ne szerelje szét 
a Readert, és ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a kártyanyílásba vagy a 
dokkolózsanérba. 
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Az epoc® Reader 

 

A membránkapcsolók 

epoc Reader – Elölnézet 

Dokkolózsanér 

Jelzőfények:  

akkumulátor állapota  
(narancssárga) 
teszt állapota  
(zöld vagy piros) 
tápfeszültség (zöld) 

Tápkapcsoló 

Membránkapcsoló 

Kártyanyílás 
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5.2 A tápellátással kapcsolatos követelmények 
 
A Reader a benne lévő akkumulátorról üzemel. A Reader üzemeltethető csak az 
akkumulátorról, vagy az akkumulátornak a Readerhez mellékelt hálózati adapterrel való 
töltése közben.  
A hálózati adapter a Reader hátulján lévő tápcsatlakozóba csatlakoztatható.  

 

Kizárólag az epoc rendszerkézikönyvének „Az epoc Reader és Host műszaki adatai” 
című fejezetében meghatározott típusú hálózati adaptert használjon.  
 

Legyen óvatos, ha a Reader hálózati adapteréhez hosszabbítót vagy elosztót használ. 
Ezek az eszközök érvényteleníthetik a termék biztonsági tanúsítványát, ha nem 
rendelkeznek a megfelelő tanúsítvánnyal vagy orvosi felhasználásra vonatkozó 
jóváhagyással. 
 

A hálózati adaptert az aljzatból soha ne a vezetéknél fogva, és csak egyenesen 
tartva húzza ki. Ellenkező esetben a dugó eltörhet, és az aljzatban maradhat. 
 

Ha a dugó az aljzatban eltörik, a törött dugót villanyszerelő védőkesztyűben 
távolítsa el. Ez további védelmet nyújt a felhasználónak az áramütéssel szemben. 

 

 

 

 

 
A hálózati kapcsológomb a membránkapcsolón található. Nyomja meg a gombot a Reader 
áram alá helyezéséhez. A tápfeszültségjelző folyamatos zöld fénnyel világítva jelzi, hogy  
a Reader be van kapcsolva. Nyomja meg és pár másodpercig tartsa lenyomva a hálózati 
kapcsológombot a Reader kikapcsolásához és az akkumulátor kíméléséhez, ha nem használja 
a készüléket.  
A hálózati adapter be- és kikapcsolt állapotban egyaránt tölti a Readert.  

epoc Reader – Hátulnézet 

Karbantartási 
csatlakozó  

(lezárt) 

Az epoc Reader  
Hálózati adapter 

Tápcsatlakozó 

folyamatos zöld leolvasó bekapcsolva 

nem világít leolvasó kikapcsolva 
Tápkapcsoló gomb 
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5.3 Akkumulátor 
 

Az epoc Readerben lítiumion-akkumulátor van. Az akkumulátor és az akkumulátorrekesz 
fedele a felhasználó által cserélhető. 

Az akkumulátor és az akkumulátorfedél cseréjével kapcsolatos utasításokat lásd 
az epoc rendszer kézikönyvének tisztításra és karbantartásra vonatkozó részében.   
 

A Reader teljesen feltöltve körülbelül ötven (50) tesztkártyát képes feldolgozni, mielőtt 
újratöltésre lenne szükség. Ha a Readert hosszabb ideig bekapcsolva hagyják a tesztek között, 
ez a szám kisebb lesz.  

 

 

 

 

 

 

 

A Reader töltésekor a narancssárga akkumulátorfeszültség-jelző villog. A töltés befejeztével ez 
a jelzőfény folyamatos narancssárga fénnyel világít.  

Ha a jelzőfény nem világít, az azt jelenti, hogy a hálózati adapter nincs csatlakoztatva, és  
a Reader akkumulátorról üzemel. 

A Reader teljesen lemerült akkumulátorának feltöltése körülbelül (4) órát vesz igénybe. 
 

5.4 A Reader állapota és a firmware verziószáma 
 

A Reader állapotát az epoc Hoston ellenőrizheti. Ha a Reader csatlakoztatva van, válassza ki 
az „Eszközök”  „Állapot” menüpontot, vagy nyomja meg a Reader ikonját  
a Reader főképernyőjén, és érintse meg az „Állapot” pontot a megjelenő menüben. Megjelenik 
az epoc Reader állapota.  

A harmadik lapon  látható a Reader firmware-ének verziószáma. 

   

folyamatos narancssárga Táphálózatra csatlakoztatva, teljesen feltöltve 

villogó narancssárga Táphálózatra csatlakoztatva, töltés alatt 

nem világít  Akkumulátorról üzemel Akkumulátor-
töltöttség-jelző 
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5.5 A teszt állapota 
 

A teszt állapotjelzője tájékoztatja a felhasználót a teszt állapotáról. Ha a jelzőfény nem világít, 
a Reader nincs a Hosthoz csatlakoztatva. A Host és a Reader első csatlakoztatásakor a 
jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világítva jelzi a felhasználónak, hogy a Reader használatra 
kész. Ha a jelzőfény zölden villog, a Reader feldolgozást végez, és a felhasználónak várnia 
kell. Ha a jelzőfény folyamatos piros fénnyel világít, azzal hibát jelez a felhasználónak. A 
felhasználó szükséges teendőjét a végzett teszt határozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Folyamatos zöld, ha: Szükséges teendő 

Tesztkártya első behelyezése Tolja be ütközésig a kártyát 

Kalibrálás kész Fecskendezze be a mintát 

A teszt kész. Az eredmények megtekinthetők.  Távolítsa el a kártyát 

A Reader kommunikál (lassú villogás és sípszó) Nincs teendő 

Folyamatos piros, ha:  

Hiba történt A további teendőt lásd a 
Hoston 

5.6 Hangjelzések 
 

Az epoc Reader rövid sípszóval jelez a felhasználónak.  

Hang-jelzés Értelmezés 

Normál sípszó A tesztkártya első behelyezése megtörtént, és a kártya 
vonalkódjának leolvasása sikeres. 

 Megfelelő minta került a tesztkártyára  
VAGY A mintabevitelre kijelölt időszak letelt 

Gyors sípjelek A kalibrálás kész, és a tesztminta behelyezhető 

Hosszú sípszó A Reader a Hosttal kommunikál  

folyamatos zöld a leolvasó használatra kész, az utasításokat lásd a Hoston 

villogó zöld a leolvasó feldolgozást végez, az állapotot lásd a Hoston 

folyamatos piros hiba, az utasításokat lásd a Hoston 

nem világít a leolvasó nem csatlakozik Hosthoz Tesztállapotjelző 
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5.7 Kártyanyílás 
 

Az epoc Readeren egy kártyanyílás található, amely  
a tesztkártya behelyezésére szolgál. A kártyanyílásban 
egy kártyabehelyezési kapcsoló, egy vonalkódolvasó, 
egy elektromos érintkező a behelyezéskor  
a tesztkártya szenzormoduljával való érintkezéshez, és 
egy fűtő alrendszer található, amely a kártya mérési 
területét 37 oC-ra melegíti a tesztelés alatt. 

A tesztkártyán lévő rovátka csak a megfelelő 
irányban álló tesztkártya behelyezését teszi 
lehetővé a kártyanyílásba. A megfelelő irányban álló 
tesztkártya behelyezése minimális erővel végezhető, 
és az ütközésig betolás során minimális ellenállás 
tapasztalható.  

Soha ne tolja erővel a tesztkártyát a nyílásba.  
A megfelelő irányban álló tesztkártyát könnyedén, 
minimális erővel be lehet tolni.  
  

A nyílásba soha ne dugjon mást, csak tesztkártyát.  
 

Soha ne használjon olyan tesztkártyát, amely 
szennyezett lehet (nedves vagy idegen anyaggal 
borított).  
 

A tesztelés előtt ne helyezze a tesztkártyát semmilyen 
felületre. A tesztkártyát közvetlenül a tesztkártya 
tasakjából kivéve helyezze be a kártyanyílásba.  

 

5.8 Dokkolózsanér 
 

A dokkolózsanér fizikai kapcsolatot létesít az epoc Reader és az 
epoc Host között. A dokkolózsanérban egy résbe illeszkedik a 
Host foglalatának kiálló része. Nyitott pozícióban dokkolva a 
Host képernyője a függőlegestől 15 fokban elhajlítva áll. Zárt 
helyzetben a Host a Reader felszínére fordul, és egy belső rugós 
zár megtartja, míg a foglalat szélei a Reader burkolatán lévő 
résbe illeszkednek, megakadályozva a Host eltávolítását. 

 

A dokkolózsanérban lévő belső rugós zár elektromosan 
csatlakozik a Hosthoz a foglalat kiálló részén elhelyezett 
érintkezőszalagon keresztül. Ha egy hálózati adapterhez 
csatlakoztatott Readerre van dokkolva, a Host akkumulátora 
ezen a csatlakozáson keresztül töltődik.   

 

 

Kártyanyílás 

Rovátka a  

tesztkártyán 

Foglalat kiálló 
része 

Dokkolózsanér 
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5.9 Karbantartási USB-csatlakozó 
A Reader hátoldalán lévő Karbantartási USB-
csatlakozót kizárólag az Epocal erre illetékes 
személyzete használhatja. A csatlakozót egy 
burkolat fedi, amelyet a felhasználónak tilos 
eltávolítania. 
 

5.10 Motoros mechanizmus 
A Readerben lévő motoros mechanizmus engedi ki a kalibráló folyadékot a tesztkártya 
tartályából a tesztkártya szenzorterületére. Ez a mechanizmus automatikusan működik  
a teszt során. A motor működése két (2) alkalommal hallható: 

1. Egy új tesztkártya teljes behelyezésekor a Readerbe. 

2. A tesztelés végén. 
 

5.11 Vezeték nélküli modul 
Interferencia léphet fel az egyéb érzékeny, alacsony jelszintű jelek észlelésére szolgáló 
diagnosztikai és mérőeszközökkel. Tartsa az epoc Readert más orvosi készülékektől mindig 
legalább egy (1) méter távolságban. 

A Reader beépített Bluetooth modulon keresztül kommunikál az epoc Hosttal. A Bluetooth 
egy vezeték nélküli kommunikációs szabvány, amelyet vezeték nélküli eszközök közötti, kis 
teljesítménnyel, rövid hatótávolsággal végzett kommunikációhoz dolgoztak ki.  

A kommunikációhoz a vezeték nélküli modult csatlakoztatni kell egy Hosthoz.  
A csatlakoztatás után a Bluetooth modul kiépíti a kapcsolatot az epoc Hosttal úgy, mintha a 
készülékeket vezeték kötné össze. A csatlakoztatás után az epoc Readert más Host nem 
érheti el. 

 

5.12 Vonalkódolvasó 
Az epoc Readerben lévő vonalkódolvasó a tesztkártya vonalkódjának leolvasására szolgál a 
kártya behelyezésekor. A vonalkódolvasó akkor aktiválódik, amikor behelyezik a kártyát  
a nyílásba, amelyben piros fény látható. A tesztkártyán az alsó fehér címkére nyomtatva 
található egy vonalkód, amely tartalmazza a kártya gyártási tételszámát, sorozatszámát,  
a felhasználhatóság dátumát és a kártya típusát.  

A tesztkártyát folyamatos mozdulattal, teljesen be kell csúsztatni a Readerbe  
a vonalkód leolvasásához. Nem sima mozdulattal végzett behelyezés esetén  
a vonalkód leolvasása hibás lehet.  

 

A vonalkód sikeres leolvasását sípszó jelzi. A folyamatos piros fénnyel világító tesztállapot-
jelző tájékoztatja a felhasználót a vonalkód sikertelen leolvasásáról. Vegye ki a kártyát  
a Readerből, és helyezze vissza egy folyamatos, sima mozdulattal. Egy fel nem használt 
tesztkártya többször is behelyezhető, ha nem sérült, és a kalibrálási műveletet nem indították 
el. 

Karbantartási USB-
csatlakozó fedele  
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5.13 Hőszabályzó rendszer 
Az epoc Reader egy hőszabályzó rendszerrel van ellátva, amely a szenzorok számára 
szabályozott hőmérsékletű környezetet biztosít a tesztelés során. A fűtőegységet két (2) fém 
fűtőblokk alkotja, amelyek a tesztkártya felett és alatt helyezkednek el, a szenzormodul 
közelében.  
Amikor a tesztkártya teljesen a Readerbe kerül, a fűtőblokkok hozzáérnek a tesztkártyához. A 
fűtőblokkok és a tesztkártya közötti hatékony hőátvitelt rugós mechanizmus biztosítja.  
A fűtési ciklus egy tesztkártya sikeres behelyezésekor kezdődik, és a Reader mikrovezérlőiben 
kódolt algoritmusok alapján történik. A fűtőegység úgy van kalibrálva, hogy a folyadék 
hőmérséklete a pO2-szenzor felett 37 °C legyen. 
 

5.14 Üzemeltetési környezet 
 

Hőmérséklet 
A Reader 15 és 30 °C között üzemeltethető. Egy belső környezeti hőmérsékletmérő leállítja a 
Readert, ha a helyiség hőmérséklete ezen a tartományon kívül van. A meleg vagy hideg 
környezetből, például szállítás után behozott Readert hagyni kell, hogy a hőmérséklete a 
használat előtt kiegyenlítődjön. 

 
Légköri nyomás 
A Reader 400 és 825 Hgmm közötti légköri nyomáson üzemeltethető. Egy belső 
légnyomásmérő figyeli a légköri nyomást, és leállítja a Readert, ha az ezen a tartományon 
kívül van. 

 
Relatív páratartalom 
A Readert olyan környezetben kell használni, amelyben a 30 °C-on mért (nem kondenzálódó) 
relatív páratartalom 85% alatt van. A Reader elektronikus minőség-ellenőrzése során a 
rendszer ellenőrzi a szivárgó áramot a Readerben, hogy kiszűrje  
a magas páratartalom következtében előálló teljesítményromlást. 

 
Tesztelési pozíció 
A Readert úgy alakították ki, hogy hordozható és az ellátási ponton használható legyen. 
Használható a páciens közelében, de ne érintkezzen közvetlenül a pácienssel. 
 

A Readert sima, vízszintes felületre kell helyezni, és mozdulatlanul kell hagyni  
a teljes tesztelési folyamat során.  

 
Vízbehatolás 
Az epoc Reader vízbehatolás ellen nem védett. 
A vízbehatolás elleni védelem foka: IPX0 
 

Az epoc Readert mindig száraz helyen tartsa. Azonnal törölje le, ha folyadék kerül 
a Reader felületére (a biológiai veszély elleni megfelelő védelmet alkalmazva). 
Mindig kövesse az ajánlott tisztítási eljárást. 
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6.1 Áttekintés 
 

Az epoc Host egy hordozható célszámítógép. Amikor a gyártó feltölti rá a szoftvert, az epoc 
Host használatra kész. A Host egy foglalatba van szerelve, amelynek kiálló része beleillik az 
epoc Reader dokkolózsanérjába.  

A hordozható epoc Host az epoc véranalizáló rendszer része, és nem általános használatú 
számítógép. Egyes hardveres és szoftveres funkciók le vannak tiltva az eszközben, például a 
készülék előlapján lévő több gomb is. A Host csak az epoc Host szoftvert futtatja, így 
hatékonyan kommunikál az epoc Readerekkel és hajtja végre a véranalizálási számításokat.  

Szinte minden navigálási és vezérlési művelet az érintőképernyő használatával történik.  
A Hosthoz tartozik egy kivehető érintőceruza, amellyel a szoftverben való navigálás során 
megérintheti a kezelőfelület elemeit az érintőképernyőn.  

6.2 Akkumulátor  
 

 

Az epoc Hostban egy lítiumion-akkumulátor van.  
 

Az akkumulátor feltöltéséhez helyezze az epoc Host foglalatának kiálló 
részét az epoc Reader dokkolózsanérjába. Csatlakoztassa a Reader 
hálózati adapterét a Reader hátoldalán lévő tápcsatlakozóba és a fali 
hálózati aljzatba. 
 

Az akkumulátor töltését és a töltés befejezését töltésjelző LED 
mutatja. További információért lásd a jelen kézikönyv végén az A. 
függeléket („Az epoc Host rövid útmutatója”) vagy a B. függeléket 
(„Az epoc Host2 rövid útmutatója”). 
 

Az akkumulátor teljes feltöltése több órát is igénybe vehet.  
A Host töltés közben a megszokott módon használható.  

 

6.3 Vonalkódolvasó 
 

A vonalkódolvasó (az epoc Host tartozéka) segítségével a felhasználó közvetlenül beolvashat 
szöveget, például betegazonosítót a Hostba. A Host tetején helyezkedik el, és a 
vonalkódolvasó gombjaival aktiválható. A vonalkódolvasó gombjainak beazonosításához lásd 
a jelen kézikönyv végén az A. függeléket („Az epoc Host rövid útmutatója”) vagy a B. 
függeléket („Az epoc Host2 rövid útmutatója”). 
 

A vonalkódolvasót soha ne fordítsa a szeme felé. A közvetlen lézerfény károsíthatja a 
látását.  

 

06 

 
Az epoc® Host 
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A képernyő tetején lévő vonalkódolvasó ikon  jelzi, ha a vonalkódolvasó használatra kész. 
 

A vonalkódolvasó használata: 

1. Vigye a szoftver kurzorát abba a mezőbe, amelybe a szöveget be kívánja vinni. 

2. Nyomja meg a vonalkódolvasó gombját az epoc Host egyik oldalán a bekapcsoláshoz.  

3. Irányítsa a Host tetején lévő vonalkódolvasó piros fényét a kívánt vonalkódra, amíg egy 
sípszót nem hall.  

 A vonalkódolvasó kikapcsol, és a beolvasott szöveg megjelenik a korábban kiválasztott 
mezőben. 

 

6.4 Meleg és hideg újraindítás 
 

A meleg újraindítás úgy működik, mint az asztali számítógép újraindítása. A szoftver futása 
leáll, majd a szoftver ismét betöltődik. Minden mentett adat megőrződik. Aktiválódik az 
indítási folyamat, és az epoc Host szoftvere automatikusan betöltődik. A meleg újraindítást 
használhatja a Host szoftverének újraindítására, ha az epoc Host nem működik vagy nem 
válaszol.  

Ha a meleg újraindítás nem segít, végezzen hideg újraindítást. Az újraindítás gombjainak 
pontos helyét illetően lásd a jelen kézikönyv végén az A. függeléket („Az epoc Host rövid 
útmutatója”) vagy a B. függeléket („Az epoc Host2 rövid útmutatója”). 

 

Tesztelés közben soha ne végezzen újraindítást. A teszt ilyen esetben azonnal leáll.  
 

Hideg újraindítás végrehajtása után mindig ellenőrizze a dátum és idő helyességét. 

 
 

6.5 Navigálás 
 

Az epoc Host szoftverében navigáláshoz az epoc Hosthoz mellékelt 
érintőceruzával érintse meg a képernyőt. Az érintőceruzával 
nyomhatja meg a szoftver gombjait, válthat a lapok között és 
helyezheti a kurzort a szöveges mezőkbe.  

 

Megérintés: Egy opció kiválasztása, hasonló a számítógép 
egerének bal oldali gombjával végzett kattintáshoz. 

 

Lenyomva tartás: Az érintőceruza körül pontok jelennek meg, 
és megnyílik egy menü, ha rendelkezésre áll. Hasonló a 
számítógép egerének jobb oldali gombjával végzett kattintáshoz.  
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6.6 Szöveg bevitele 
 

Az epoc Host vezérlése szinte teljesen az epoc Hosthoz mellékelt érintőceruzával, az 
érintőképernyőn keresztül végezhető. 

Szöveget négyféleképpen (4) vihet be: a billentyűzettel, a blokkfelismerővel, a 
betűfelismerővel vagy az átíróval. Az epoc rendszerhez ajánljuk a billentyűs módszer 
használatát. További információért lásd az A. függeléket („Az epoc Host rövid útmutatója”) 
vagy a B. függeléket („Az epoc Host2 rövid útmutatója”). 

 

 

1. Az érintőceruzával helyezze a kurzort a kívánt mezőbe. 

2. A képernyőn megjelenő billentyűzet normál állapotban 

rejtve van. Érintse meg szövegbeviteli gombot  a képernyő 
jobb alsó sarkában a szövegbeviteli funkció aktiválásához.  

3. Ha nem jelenik meg a billentyűzet, érintse meg a 
szövegbeviteli gomb jobb oldalán lévő háromszöget. Megjelenik a 
négy (4) szövegbeviteli módszer menüje. Válassza ki a „Billentyűzet” 
lehetőséget.  

4. Érintse meg egymás után a karaktereket, amíg be nem 
írta a kívánt szöveget.  

 

 

További funkciók: 

• A nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz érintse meg a következő 
karakter előtt a „Shift” gombot, vagy a „CAP” gombot, ha több 
karaktert ír be.  

• A betűk és számok közötti váltáshoz érintse meg az „123” 
gombot. 

• Szükség szerint helyezze át a kurzort a szöveg beviteléhez. 

• A már beírt szöveg kijelöléséhez a képernyőt finoman 
megérintve húzza át a ceruzát egy vagy több karakter felett.  

• A „Backspace” és az „Enter” gombok ugyanúgy működnek, 
mint az asztali számítógépen. 

 

 

További idegen nyelvi funkciók: 

• További idegen nyelvű karakterekhez érintse meg az  Eng  gombot. Lásd a jobb oldali 
ábrát. 
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6.7 Dátum / Idő 
 

Az aktuális dátum és a pontos idő a képernyő jobb felső sarkában látható. Ez a dátum és 
időpont kerül feljegyzésre a teszt adataiban.  

 
 

A teszt indítása előtt mindig ellenőrizze a dátum és idő helyességét.  

 
 

Ha a dátum és/vagy idő pontatlan, szinkronizálja a dátumot és időt az adatkezelővel. A 
rendszergazdát is megkérheti a helyes dátum és idő beállítására, mielőtt folytatja a tesztelést.  

Megjegyzés: Csak az engedélyezett adatkezelő szoftverek, mint az epoc Enterprise Data 
Manager (EDM) használhatóak az epoc rendszerrel. Ha egy engedélyezett adatkezelővel 
használja az epoc rendszert, az epoc Host „EDM”-mel kapcsolatos üzenetei minden 
engedélyezett adatkezelőre vonatkoznak.  

 

6.8 Állapotjelzők  
 

Az epoc Host képernyőjének tetején egy sor állapotjelző látható.  

 

 

 
Állapot- 

jelző 
Értelmezés 

 A Host vonalkódolvasója használatra kész. 

 A Host vonalkódolvasója NEM áll készen a használatra. 

 
TELJES akkutöltés (ahogy itt látható). A töltés csökkenésével kevesebb sáv 
jelenik meg. 

 Wi-Fi jelzés – Wi-Fi kikapcsolva. 

 Wi-Fi jelzés – NINCS hálózati csatlakozás. 

 Wi-Fi jelzés – csatlakoztatva (gyenge jelerősség). 

 Wi-Fi jelzés – csatlakoztatva (maximális jelerősség). 

 Aktuális dátum és idő (a rendszergazda által beállítva). 
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6.9 Felhasználói fiókok 
 

Az epoc Host szoftver két (2) felhasználótípus lehetséges: Rendszergazda és Kezelő.  

A rendszergazda hozzáfér az epoc Host szoftverének testreszabható funkcióihoz, és kiléphet 
a programból, hogy a Host szoftverén kívül módosítsa a Host operációs rendszerének 
beállításait.  
 

A kezelők teszteket végezhetnek, és megtekinthetik a teszteredményeket. A rendszergazda 
beállításai korlátozhatják a kezelők számára rendelkezésre álló egyes opciókat.  
 

A rendszergazda felelős a felhasználói fiókok kezeléséért és a szoftver karbantartásáért a 
megfelelő egyéni beállítások szerint.  
 

Az epoc Host a kezelőket és a rendszergazdákat az egyedi felhasználóazonosítójuk és a 
jelszavuk alapján különbözteti meg. 

 

6.10 Az epoc Host szoftverének kezelőfelülete  
 

Az epoc Host szoftvere egyszerű, intuitív kezelőfelülettel rendelkezik.  

A szoftver lapjainak segítségével a felhasználó az alkalmazás különböző részeire navigálhat 
az érintőceruzával.  

A gombokkal műveletek végezhetők, és szöveg vihető be a mezőkbe.  

Az alábbi képernyőkép a kezelőfelület alapvető elemeit mutatja be. 

 

A kezelőfelület kontextusfüggő; aszerint változik, hogy a 
felhasználó hol és mit tesz.  
 

A képernyő alján mindig látható egy eszköztár 
, amely menüpontokat és az eszköztár 

gombjait tartalmazza. Itt található a szövegbeviteli gomb.  
 

Más képernyők kiválasztásához érintse meg a képernyő 

alján lévő képernyőfüleket . Minden 
csatlakoztatott Readerhez és minden megnyitott tesztadathoz 
rendelkezésre áll egy képernyő.  

Az egyes képernyőkön több oldal között lapozhat a képernyő 

bal felső sarkában lévő oldalfülek  megérintésével.  

További gombok  találhatók a képernyő jobb felső sarkában, amelyek nem aktívak, ha 
ki vannak szürkítve. 

A kezelőfelület eltérő attól függően, hogy a felhasználó kezelői vagy rendszergazdai fiókot 
használ. Ebben a részben a továbbiakban a kezelői fiók kezelőfelületét ismertetjük.  

A rendszergazdai fiókkal kapcsolatos információkat jelen kézikönyv 7., „Az epoc Host 
adminisztrálása” című fejezetében közöljük.   
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6.11 Indító képernyő 
 

 

 

Újraindítás után az epoc Host szoftvere megjeleníti az indító 
képernyőt, amíg elindítja a programot, beolvassa a fájlokat és 
konfigurálja a szoftvert. 

 
 
 
 
 
 

6.12 Bejelentkező képernyő 

 
 

 

A bejelentkező képernyő minden újraindítás után, vagy az epoc 
Host szoftveréből való kilépés után megjelenik.  
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6.13 Üzemmódok 
 

Az alábbi üzemmódok állnak a kezelő rendelkezésére a  gomb megnyomása után: 

1. Tesztelési mód (a Teszt futtatása lehetőség). 
• Tesztek futtatása és a folyamatban lévő tesztek megtekintése; 
• Több Reader képernyőt is megnyithat a Readerek tesztjeinek egyidejű 

megtekintéséhez.  

2. Tesztmegtekintési mód (a Teszt megtekintése lehetőség). 
• Korábbi teszteredmények megtekintése; 

• A listán lévő több teszt megtekintése. Válassza ki a külön képernyőn megtekinteni 
kívánt teszteket. 

3. Elektronikus minőség-ellenőrzés megtekintése mód (az EME 
megtekintése lehetőség). 
• A legfrissebb (az utolsó EDM szinkronizáláskor kapott) elektronikus minőség-

ellenőrzési adatok megtekintése; 

• A listán lévő több elektronikus minőség-ellenőrzés adatainak megtekintése. Válassza 
ki a külön képernyőn megtekinteni kívánt adatokat. 

4. A fűtőegység MB megtekintése üzemmód (az A fűtőegység MB 
opció). 
• A fűtőegység legfrissebb (az utolsó EDM szinkronizáláskor kapott) minőségbiztosítási 

adatainak megtekintése; 

• A listán lévő fűtőegység-minőségbiztosítási adatok megtekintése. Válassza ki a külön 
képernyőn megtekinteni kívánt adatokat. 

 

6.14 Tesztelési mód  
 

 

A tesztelés során az alábbi adatok jelennek meg: 
 

1. Teszt típusa (  vérteszt vagy  minőség-ellenőrző teszt). 

2. Reader akkufeszültsége  – (A piros szín alacsony 
akkufeszültséget jelez). 

3. Folyamatjelző sáv  – jelzi a 
teszt során az időzített műveletek előrehaladását. 

4. Szövegpanel – szöveget és hibaüzeneteket jelenít meg. 
(Például: Kalibrálás... NE FECSKENDEZZEN BE 
MINTÁT). 

 

Az itt megjelenő információ a végzett teszt típusától és a tesztelési fázistól függően eltérő 
lehet.  
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6.15 A Readerek főképernyője 
 

A Readerek főképernyőjének megnyitásához nyomja meg az epoc Readerek lapfület: 
. A képernyőn megjelenik minden használatra kész Reader.  

Keresse meg a Readereket a Keresés gomb megnyomásával:  . A keresési módban a Host 
megkeresi a közelben lévő Readereket. Az ikonon a rádióhullámokat jelölő kék hullámok 
láthatók. A keresési módból a Keresés gomb ismételt megnyomásával léphet ki. A keresést 
megismételheti további Readerek megkereséséhez, de akkor nem, amikor a Host és egy 
Reader között kommunikáció folyik, például tesztelés közben.  

A dedikált Readerek mindig szerepelnek a listán, és ezeket a 
Lakat ikon jelöli:  . A rendelkezésre álló Readerek a Readerek 
főképernyőjén ikonként vagy a listában jelennek meg. Látható 
minden Reader sorozatszáma és neve. Válassza ki a Megtekintés 
menüpontot az eszköztáron a Readerek megjelenítésének 
módosításához. 

Az adatkezelő jelenléte esetén az EDM szinkronizálás gombbal 

 cserélhet adatokat (teszteredményeket, konfigurációs 
információt) a Host és az EDM között. 
 

Érintse meg a Kijelentkezés gombot  a kijelentkezéshez, és 
a bejelentkező képernyő ismételt megjelenítéséhez. 

 

 
Finoman tartsa nyomva az érintőceruzát a Reader ikonján vagy a 
lista egy elemén a Readerhez tartozó opciók megnyitásához. 
Válassza ki a Reader által elvégzendő műveletet: 
 

Vérteszt futtatása – Csatlakozás a Readerhez vérteszt végzése 
céljából. 

Minőségbiztosítási teszt futtatása – Csatlakozás a Readerhez 
minőség-ellenőrző teszt végzése céljából (a minőség-ellenőrző 
teszt futtatására jogosult kezelők számára áll rendelkezésre). 

Állapot – A Reader jelenti a Host állapotára vonatkozó adatokat. 

Keresés – A Reader öt (5) sípjelzést ad. A Reader jelzőfénye 
világít, hogy a Reader könnyebben megtalálható legyen. 

Fűtőegység minőségbiztosítása – A minőség-ellenőrző teszt 
futtatására jogosult kezelők számára áll rendelkezésre. A 
Fűtőegység MB feljegyzések későbbi megtekintés vagy nyomtatás 
céljára elmenthetők. Az elmentett Fűtőegység MB feljegyzéseket 
az adatkezelőnek küldi a rendszer a szinkronizálás során, és 
később az EDM-ben megtekinthetők és kinyomtathatók. 
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6.16 A Reader képernyője 
 

A teszt megkezdésekor megjelenik egy lapokra osztott Reader képernyő.  

A Reader képernyő lapon megjelenik a Reader neve és sorozatszáma   
a képernyő alján.  
 

Három (3) gomb jelenhet meg a Reader képernyőjének jobb 
felső sarkában: 

1. A Nyomtatás gomb  csak akkor jelenik meg, ha be van 
állítva egy nyomtató. Érintse meg a Nyomtatás gombot a 
teszteredmények elküldéshez a Hosthoz csatlakoztatott 
nyomtatóra. A Nyomtatás gomb teszt végzése közben nem 
aktív;  

2. A Mentés gomb  csak a teszt elvégzése után aktív. A 
teszt során megadott információ automatikusan mentésre 
kerül a teszt befejezésekor. A teszt befejezése után 
megadott információt a Mentés gomb megnyomásával kell 
menteni;  

3. Érintse meg a Piros X gombot  a teszt törléséhez és a Readerrel való kapcsolat 
megszakításához. 

 

Megjegyzés: Ha a Readerrel való kapcsolatteremtés sikertelen, egy Kék villám ikon  
jelenik meg a betegazonosító mező mellett. Érintse meg ezt az ikont a Reader ismételt 
csatlakoztatásához. 
 

6.17 A Reader képernyőjének lapjai  
 

Minden Reader képernyője három (3) lapból áll: 
 
 

1. A Teszteredmények lapon jelennek meg az 
üzenetek, a teszt folyamatával kapcsolatos információk 
és a teszt befejezése után a teszt eredményei. 
 

2. A Tesztadatok lapon a felhasználó a teszthez 
opcionális adatokat adhat meg (egyes számított vagy 
korrigált eredményekhez szükséges ezen adatok 
megadása). 
 

3. A Tesztválasztás lapon kiválasztható a 
tesztelendő analit.  

 

A teszt dátuma és időpontja, valamint a Betegazonosító (vérteszt esetén) vagy a Tételszám 
mező (minőség-ellenőrzés esetén) minden lapon megjelenik.  
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Megjegyzés: Ha a kezelő jogosult minőség-ellenőrző tesztek 
végzésére, az Eszközök menüben a következőket teheti:  

1. Válthat vérteszt és minőség-ellenőrző teszt között;  

2. Elvégezheti a fűtőegység minőség-ellenőrzését.  

A jobb oldali képernyőképen a Reader képernyője látható a 
Teszteredmények lappal, amelyen meg van nyitva a Váltás 
minőségbiztosítási tesztre lehetőség a Eszközök menüből.  

 

 

 

 

 

6.18 A Teszteredmények lap  
 

Folyamatban lévő teszt esetén: 
A folyamatjelző sáv jelzi a teszt során az időzített műveletek előrehaladását és azok 
elnevezését. A folyamatjelző sáv színe eseményenként eltérő. A szöveges panelen jelenik meg 
minden utasítás, hiba és üzenet a tesztelés közben. 

Ha a teszt kész: 
A teszteredmények három (3) lapon láthatók . Kattintson a 
lapfülekre az egyes eredménycsoportok megjelenítéséhez. A megjelenített eredmények a 
tesztkártya típusától (lásd a tesztkártya alját), valamint a kiválasztott tesztektől függenek.  

 

 
A Gaasid+ 

teszteredmények: 

pH 

pCO2 

pO2 

pH(T) 

pCO2(T) 

pO2(T)  

cHCO3- 

BE (ecf) 

cSO2 

A 
A-a 
a/A 

A (T) 
A-a (T) 

a/A (T) 
 

 
A Chem+ 

teszteredmények: 

Na+ 

K+ 

Ca++ 

Cl- 

cTCO2 

AGap, AGapK 

Hct 

cHgb 

BE (b) 

 

 
A Meta+ 

teszteredmények:  

Glu 

Lac 

Crea 

eGFR, eGFR-a 
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Üzenetek 

Minden teszttípus eredménye esetében üzenet jelenik meg, ha az adatokat nem lehetett 
meghatározni vagy megjeleníteni. 

Üzenet Értelmezés 

cnc  Sikertelen számítás. A számításhoz szükséges komponens nem állt 
rendelkezésre. 

Sikertelen belső ME Sikertelen belső minőség-ellenőrzés 

lejárt A kártya lejárt. Nem jelennek meg eredmények. 

További dokumentáció 
Ha a Hoston beállították, hogy az eredményekhez további információ jegyezhető fel, akkor az 
eredmények mellett megjelenik a Vágólap gomb. 

 

Érintse meg a Vágólap gombot  a További dokumentáció 
ablak megnyitásához. 
 
 
 
 
 
 
A Művelet legördülő listán az Orvos értesítése, Nővér értesítése, 
Ismételt teszt, Laborba elküldve, Várt értékek és Egyéb 
lehetőségek közül választhat.  
Válassza ki az Értesítés lehetőséget szöveges információ, 
például az értesített orvos nevének megadásához. Ha a Művelet 
lehetőséget választotta, akkor a művelet érvényességéhez 
szükség lesz szöveg bevitelére.  
Visszaolvasás: Válassza ki az „Igen” vagy „Nem” lehetőséget a 
teszteredmények visszaolvasási műveletének rögzítéséhez.  
A művelethez kapcsolódó Idő és Dátum automatikusan rögzítésre 
kerül az aktuális dátum és pontos idő alapján. Érintse meg a 
Módosítás gombot az idő és dátum szerkesztéséhez. 
A jobb oldali görgetősávval további mezőket érhet el. 
Szöveget a Páciens tartózkodási helye, Rendelő orvos és 
Mintavevő mezőkbe írhat be. 

A Rendelés ideje és dátuma és a Mintavétel ideje és dátuma automatikusan kitöltésre 
kerül az aktuális idő és dátum alapján. Érintse meg a Módosítás gombot az idő és dátum 
szerkesztéséhez. 
Érintse meg a Mentés gombot a beírt szöveg megőrzéséhez. A Mentés művelet után az 
ablak bezárul. 
Érintse meg a Mégse [x] gombot az ablak bezárásához. A További dokumentáció művelet 
módosításai mentésre kerülnek. 
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6.19 A kritikus értékekkel kapcsolatos műveletek 
 

A teszt elvégzése után, ha egy vagy több teszteredmény a kritikus tartományon kívülre esik, 
és a Hoston beállították a kritikus eredmények megjelölését, az eredmény félkövér, piros 
karakterekkel jelenik meg a kritikus tartomány átlépésének jelzőjével , és megjelenik a 
Kritikus műveletek gomb is. 

 

 

Érintse meg az orvost ábrázoló gombot  a Kritikus 
műveletek ablak megnyitásához, amelyben a kezelő által 
végzett műveleteket lehet megadni.  

 

 

 

 

 

Kritikus műveletek ablak 
 

A kötelezően kitöltendő mezők piros színnel vannak megjelölve 
a Kritikus műveletek ablakban. 
 

A Művelet legördülő listán az Orvos értesítése, a Nővér 
értesítése, az Ismételt teszt, a Laborba elküldve, a Várt értékek 
és Egyéb lehetőségek közül választhat.  
Válassza ki az Értesítés lehetőséget szöveges információ, 
például az értesített orvos nevének megadásához. Ha a Művelet 
lehetőséget választotta, akkor a művelet érvényességéhez 
szükség lesz szöveg bevitelére.  
Visszaolvasás: Válassza ki az „Igen” vagy a „Nem” lehetőséget 
a teszteredmények visszaolvasási műveletének rögzítéséhez.  
Az Idő és a Dátum művelet automatikusan rögzítésre kerül az 
aktuális dátum és pontos idő alapján. Érintse meg a Módosítás 
gombot az idő és dátum szerkesztéséhez. 

 

Ha a Hoston beállították a További dokumentációs mezők engedélyezését, a jobb oldalon 
megjelenik egy görgetősáv, amelynek segítségével elérhetők a további mezők. A mezők 
listáját lásd a További dokumentáció című szakaszban. 

Érintse meg a Mentés gombot a beírt szöveg megőrzéséhez. A mentési művelet után az ablak 
bezárul. 

Érintse meg a Mégse [x] gombot az ablak bezárásához. A kritikus értékekkel kapcsolatos 
műveletek módosításai mentésre kerülnek. 
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6.20 A Tesztadatok lap 
 

A lapon lévő opcionális mezőkben a tesztre vonatkozó adatokat adhat meg.  
A teszt folyamán bármikor bevihet Páciensadatokat. A teszt befejezése előtt megadott adatok 
automatikusan mentésre kerülnek a teszt elvégzésekor a teszteredményekkel együtt. A teszt 
befejezése után, de a következő teszt megkezdése előtt megadott adatok mentéséhez érintse meg 
a Mentés gombját. A teszt képernyőjének bezárása után a páciensadatokat nem lehet beírni. 
 

A P.az. és a ID2 mezőbe írja be a minta azonosítóit. A P.az. mező bármely lapról elérhető. Az ID2 
mezőbe egy második mintaazonosítót, például rendelési számot írhat.  
 

A Hemodilúció mezőben adja meg a hemodilúciós faktort a 
hematokritértékhez. Az „Igen” lehetőséget kiválasztva a hematokrit 
eredménye korrigálva lesz a vérhígításnak megfelelően.  
 

Megjegyzés: A hematokrit mérésével kapcsolatos részleteket 
lásd jelen kézikönyv 11., „A működés elve” című fejezetének 
11.5.1, „A mérés módja” című részében és a 12., „A BGEM 
tesztkártya műszaki adatai” című fejezetének 12.13, 
„Hematokrit (Hct)” című részében. 
 

Adja meg a Minta beállítását a tesztadatokban azonosítás céljából 
való rögzítéshez. Minden mintatípushoz külön referencia- és kritikus 
tartományok tartoznak, amelyeket a rendszer a teszteredményekre 
alkalmaz, és amelyeket a rendszergazda állít be.  
 

Mintatípusok: Ismeretlen, Artériás, Vénás, Kevert vénás, 
Köldökzsinór, Köldökzsinór, artériás; Köldökzsinór, vénás; Kapilláris).  
A Hőm. mezőben adja meg a páciens testhőmérsékletét a pH, pCO2 és pO2 hőmérséklet-
korrigált értékeinek kiszámításához. A hőmérséklet mértékegységét a rendszergazda állítja 
be ºF-ra vagy ºC-ra.  
Ha a felhasználó jogosult a tesztek elvetésére, ezt a Teszt elvetése négyzet bejelölésével 
teheti meg Az EDM ezt a tesztadatot „Elvetett” jelzéssel látja el, és nem küldi tovább a 
laboratóriumi információs rendszernek. 
A Megjegyzések szövegmezőbe a teszttel kapcsolatos megjegyzéseket írhat be, amelyek a 
tesztadatokkal együtt tárolódnak. 

6.21 A Teszt kiválasztása lap 
 

A jelölőnégyzetekkel válassza ki a tesztelni kívánt analitokat.  

A négy (4) gyorsgombbal több tételt is kiválaszthat: Összes 
kiválasztása, Összes törlése, Gázok, Elektrolitok. 

 

Az egészségügyi intézmény házirendje megkövetelheti 
a tesztelendő analitok kiválasztását. A házirendet a 
Host szoftverében a rendszergazda állítja be. 

 

Szükség esetén az analitokat a teszt vége előtt kell 
kiválasztani. 
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6.22 Légzésterápiás paraméterek 
 

A tesztadatok lapjának bal oldalán lévő zöld nyilakkal adhatja meg a légzésterápiás 
paramétereket. Több mezőben legördülő választólista található. A képernyőn megjelenő 
billentyűzettel más szöveget is beírhat ezekbe a mezőkbe. Jelölje ki a szöveget, és érintse meg a 
képernyőn megjelenő billentyűzet visszatörlő (Backspace) gombját a mező szövegének 
törléséhez. 
Az értékek csak referenciaként kerülnek rögzítésre. Az értékek nincsenek hatással a 
teszteredményekre. 

A legördülő lista választási lehetőségei: 
Vételi hely: Artériás katéter, Jobb radialis, Bal radialis, Jobb 
brachialis, Bal brachialis, Jobb femoralis, Bal femoralis, Centrális 
katéter, Jobb sarok, Bal sarok, Jobb kézujj, Bal kézujj, Jobb 
lábujj, Bal lábujj, Perifériásan bevezetett centrális katéter, 
Tüdőartéria, Jobb pitvar, Jobb kamra, Swan Ganz, Köldökartériás 
katéter és Köldökvénás katéter.  
Allen-teszt: Pozitív, Negatív és N/A.  
Lélegeztető: Felnőtt-léleg., AeroMask, AeroTx, AquinOx, 
Ballonozás, BiPAP, Kanül, CPAP, ET tubus, Arcsátor, HFJV, HFNC, 
HFOV, Inkubátor, Újszülött-léleg., NRB, Optiflow, Oxigéncsuklya, 
Oxigénmaszk, Gyermek-léleg., PRB, Szobalevegő, Tr. gallér, 
Gégekanül, Vapotherm és Venturi maszk. 
Mód: Asszisztált-vezérelt lélegeztetés, Kétszintű lélegeztetés, 
CPAP/PS, PAV, PC, PC/PS, Nyomásszabályzott, PRVC, PRVC/PS, 
PS, SIMV, SIMV/PC, SIMV/PS, TC, VC, BiVent, NCPAP, NIV, 

SIMV(PC)+PS, SIMV(PRVC)+PS, SIMV(VC)+PS, Térfogat-támogatás.  
Mértékegységek: (FiO2 mellett) % és lpm (liter/perc). 
FiO2, VT, RR, RQ: számadatok megadása szükséges. 

Megjegyzés: A FiO2 esetében a % opciót kell használni az Alveoláris oxigén és az ehhez 
kapcsolódó paraméterek (A, A-a, a/A) számításánál. 

 
 
 
 
 

TR, PEEP, PS, IT, ET, PIP és MAP esetén számadatok 
megadása szükséges. 

 
 
 
 
 
 

Mindig érintse meg a Mentés gombot a tesztadatok, a további tesztkiválasztás vagy 
a légzésterápiás paraméterek megőrzéséhez, ha azokat a teszt elvégzése után adta 
meg. 
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Légzésterápiás paraméterek szószedete 
Mintavételi hely:   

Artériás katéter Artériás katéter 

Jobb radialis Jobb radiális 

Bal radialis Bal radiális 

Jobb brachialis Jobb brachialis 

Bal brachialis Bal brachialis 

Jobb femoralis Jobb femoralis 

Bal femoralis Bal femoralis 

Centrális katéter Centrális katéter 

Bal sarok  Bal sarok 

Jobb sarok Jobb sarok 

Jobb ujj  Jobb ujj 

Bal ujj  Bal ujj  

Jobb lábujj Jobb lábujj 

Bal lábujj  Bal lábujj  

PICC   Perifériásan bevezetett centrális katéter 

PA   Tüdőartéria 

JP   Jobb pitvar 

JK   Jobb kamra 

Swan Ganz A tüdőartériás nyomás mérésére a jobb szívfélbe vezetett katéter 

UAC  Köldökartériás katéter 

UVC  Köldökvénás katéter 

 

Lélegeztető rendszer:   

Felnőtt-léleg. Felnőtt-lélegeztető 

AeroMask A szájra és orra helyezett maszk, ha párásított O2 szükséges 

AeroTx  Aeroszolos kezelés 

AquinOx  Melegített és párásított, erős áramlású orrkanül 

Ballonozás  Ballonozás (a páciens manuális lélegeztetése) 

BiPAP  Kétszintű pozitív légúti nyomás 

Kanül  Kanül 

Optiflow  Oxigén bejuttatására szolgáló kanültípus 

CPAP  Folyamatos pozitív légúti nyomás  

ET tubus  Endotrachealis tubus 

Arcsátor  Arcsátor 

HFJV  Nagy frekvenciájú jet lélegeztetés 

HFNC  Magas áramlású orrkanül 

HFOV  Nagy frekvenciájú oszcillációs lélegeztetés 
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Inkubátor  Inkubátor 

Újszülött-léleg. Újszülött-lélegeztető 

NRB  Nem visszalégző 

Oxigéncsuklya Oxigéncsuklya 

Oxigénmaszk Oxigénmaszk 

Gyermek-léleg. Gyermek-lélegeztető 

PRB  Részleges visszalégző 

Szobalevegő Szobalevegő 

Tr. gallér  Tracheosztómiás gallér 

Gégekanül  Gégekanül 

Vapotherm Melegített és párásított orrkanül 

Venturi maszk Venturi maszk 

 

Mód:   

AC   Asszisztált-vezérelt lélegeztetés 

BiLevel  Kétszintű lélegeztetés 

CPAP/PS  Folyamatos pozitív légúti nyomás/Nyomástámogatás 

PAV  Nyomástámogatásos lélegeztetés 

PC   Nyomásvezérelt 

PS   Nyomástámogatás 

PC/PS  Nyomásvezérelt/Nyomástámogatás 

VS   Térfogat-támogatás 

VC    Térfogatvezérelt 

PRVC  Nyomásszabályzott, térfogatvezérelt 

PRVC/PS  Nyomásszabályzott, térfogatvezérelt/Nyomástámogatás 

SIMV  Szinkronizált időszakos kötelező lélegeztetés 

SIMV/PC  Szinkronizált időszakos kötelező lélegeztetés/Nyomásvezérelt 

SIMV/PS  Szinkronizált időszakos kötelező lélegeztetés/Nyomástámogatás  

SIMV(PC)+PS Szinkronizált időszakos kötelező lélegeztetés (Nyomásvezérelt) + 
Nyomástámogatás 

SIMV(VC)+PS Szinkronizált időszakos kötelező lélegeztetés (Térfogatvezérelt) + 
Nyomástámogatás 

SIMV(PRVC)+PS Szinkronizált időszakos kötelező lélegeztetés (Nyomásszabályzott, 
térfogatvezérelt) + Nyomástámogatás 

BIVENT  Időszakosan lecsökkentett nyomású lélegeztetés (APRV)  

NCPAP  Nazális pozitív légúti nyomás 

NIV  Nem invazív lélegeztetés 

TC   Tracheosztómiás gallér 
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Egyéb paraméterek:   
FiO2  Belélegzett oxigénfrakció 
VT   Légzési térfogat 
RR   Légzésszám 
RQ   Légzési hányados 
TR   Teljes légzésszám 
PEEP  Pozitív kilégzésvégi nyomás 
PS   Nyomástámogatás 
IT   Belégzési idő 
ET   Kilégzési idő 
PIP   Belégzési csúcsnyomás 
MAP  Átlagos légúti nyomás 

6.23 Életkor és nem 
 

 

 

 

Használja a zöld nyilakat a Tesztadatok lap két oldalán a páciens 
életkorának és nemének megadásához. 

 
 
 
 
 
 
 

6.24 EDM szinkronizálás 
 

Érintse meg az EDM szinkronizálás gombot  (vagy válassza ki a Szinkronizálás EDM-
mel pontot az Eszközök menüben) az adatkezelő szoftverrel való szinkronizáláshoz.  
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Megjegyzés: A rendszergazda beállíthatja a rendszert automatikus EDM szinkronizálásra a 
teszt befejezésekor. Ebben az esetben az EDM szinkronizálásra automatikusan sor kerül a 

teszt befejezésekor, amikor a Reader képernyőjét a piros X  gombbal bezárják.  

A szinkronizálás során: 

1. Az epoc Host feltölti a teszteredményeket (vér- és minőség-ellenőrző teszteket), az 
elektronikus minőség-ellenőrzési adatokat és a nyers adatokat (ha rendelkezésre állnak) 
az EDM-re.  

2. Az epoc Host beállítási adatokat fogad az EDM-ről, például mértékegységeket, tartományokat 
és kezelőlistákat (ha szükséges), valamint az aktuális dátumot és a pontos időt. 

3. Az epoc Host szoftverfrissítést is kaphat, ha az EDM-en van egy új verzió, és a 
rendszergazda engedélyezte az automatikus frissítést. 

Amikor kész a szinkronizálás, érintse meg a Piros X  gombot a képernyő bezárásához, 

vagy a Kijelentkezés  gombot a kijelentkezéshez.  
 

6.25 Tesztmegtekintési mód 
 

 

  

Érintse meg az Eszköztár gombot  a képernyő alján a három 
(3) lehetőséget tartalmazó menü megnyitásához. 
 
 
Válassza ki a Teszt megtekintése lehetőséget a teszteredmények 
listájának megjelenítéséhez.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Lista lapon  látható mezőket az eszköztár Megtekintés 
menüjében választhatja ki. Jelölje be a mezőket a Lista lapon 
való megjelenítésre, vagy törölje a bejelölést. 
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A teszteredményeket a Szűrő lapon  szűkítheti. Adja meg a 
keresési paramétereket, például Kezelő és/vagy 
Dátumtartomány az eredmények szűréséhez.  
 

A kevesebb vagy több keresési paraméter között az „Egyszerű 
<<” vagy az „Összetett >>” szűrési mód kiválasztásával válthat.  
 

Érintse meg az Összes törlése gombot az összes beírt szöveg 
törléséhez.  
 

Érintse meg az Alkalmazás gombot a szűrt eredmények 
közvetlen megtekintéséhez. 
    

 

A teljes teszteredmény megtekintéséhez: 
 

1. Rövid ideig tartsa az érintőceruzát a kívánt teszteredmény során.  

Megnyílik egy új menü.  

2. Ebben a menüben válassza ki az Ezen teszt megtekintése 
pontot.  

3. A listához visszatéréshez érintse meg a Tesztek gombot a 
képernyő bal alsó sarkában, és válasszon ki egy másik tesztet 
megtekintésre.  

A képernyő alján látható külön lapokon több teszt is megnyitható.  

4. Érintse meg a lapfüleket a teszteredmények lapozásához. 

Az Összes kiválasztása, a Megjelölés el nem küldöttként (a 
teszt EDM-re való újraküldéséhez használatos) és az Ezen 
bejegyzés eltávolítása menüpontok csak a rendszergazda 
számára állnak rendelkezésre.  
 

A teljes teszteredmény nyomtatásához: 
 

1. Egy pillanatra tartsa az érintőceruzát a kívánt teszteredmény során.  
  Megnyílik egy új menü.  

2. Ebben a menüben válassza ki az Ezen teszt nyomtatása pontot. 

 (VAGY nyomtassa ki a teszteredményt a Nyomtatás ikon megérintésével a Teszteredmények 
lapon). 

A teszteredmények négy (4) lapon jelennek meg:  
 

1. Teszteredmények lap  – Mért, számított és korrigált eredmények. 

2. Tesztadatok lap  – A teszthez megadott adatok. 

3. Referenciatartományok lap  – Az egyes analitok referenciatartományai a tesztelés 
időpontjában. 

4. Kritikus tartományok lap  – Az egyes analitok kritikus tartományai a tesztelés 
időpontjában. 
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6.26 Elektronikus minőség-ellenőrzés megtekintése mód 
 

Érintse meg a képernyő alján található Eszköztár gombot  a 
négy (4) opciót tartalmazó menü megnyitásához. 
 
 
 
Válassza ki az EME megtekintése lehetőséget az elektronikus 
minőség-ellenőrzési adatok megjelenítéséhez. 

 

 

 

 

 

Az elektronikus minőség-ellenőrzési adatok megtekintéséhez: 
 

1. Rövid időre tartsa az érintőceruzát a kívánt adat során. 

 Megnyílik egy új menü. 

2. Ebben a menüben válassza ki az Ezen bejegyzés 
megtekintése pontot. 

3. A listához visszatéréshez érintse meg az Elektronikus 
minőség-ellenőrzés gombot a képernyő bal alsó sarkában, 
és válasszon ki egy másik adatot megtekintésre.  

 A képernyő alján látható külön lapokon több adat is megnyitható. 

4. Érintse meg a lapfüleket az elektronikus minőség-ellenőrzési 
adatok lapozásához. 

A lista frissítéséhez érintse meg a Frissítés gombot , ha 
szükséges. 
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Az elektronikus minőség-ellenőrzési adatok nyomtatásához: 
 

1. Rövid időre tartsa az érintőceruzát a kívánt adat során. 

 Megnyílik egy új menü.  

2. Ebben a menüben válassza ki az Ezen bejegyzés nyomtatása pontot. 

(VAGY nyomtassa ki az elektronikus minőség-ellenőrzési adatokat a Nyomtatás ikon 
megérintésével az Elektronikus minőség-ellenőrzés lapon). 

 

Az elektronikus minőség-ellenőrzési adatok két (2) lapon jelennek meg: 

1. Elektronikus minőség-ellenőrzés eredményei lap  – Megf./Sikert. jelzés, hibakódok 
és az elektronikus minőség-ellenőrzés egyéb információi. 

2. Verziószámok lap  – a hardver és szoftver verziószámait tartalmazza az 
elektronikus minőség-ellenőrzési adatokhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A tesztadatokkal ellentétben az elektronikus minőség-ellenőrzési adatok 
törlődnek a Hostról az EDM-mel való szinkronizálás után. 

6.27 A fűtőegység MB megtekintése üzemmód 
 

 

Érintse meg a képernyő alján található Eszköztár gombot  a 
négy (4) opciót tartalmazó menü megnyitásához. 
 
 
 
A Fűtőegység MB bejegyzések listájának megjelenítéséhez 
válassza ki A fűtőegység MB megtekintése gombot. 
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A Fűtőegység MB bejegyzések megtekintése vagy nyomtatása az 
Elektronikus ME bejegyzésekével azonos módon végezhető. 

 

 

 

A lista frissítéséhez érintse meg a Frissítés gombot , ha 

szükséges.  

 

 

A Fűtőegység MB bejegyzések két (2) lapon jelennek meg: 

1. Fűtőegység MB Eredmények lap  – a Megf./Sikert. 
eredményjelzést, az alsó és a felső fűtő hőmérsékletét, 
valamint a Fűtőegység MB bejegyzésekhez tartozó 
egyéb információkat tartalmazza. 

2. Verziószámok lap  – a hardver és szoftver 
verziószámait tartalmazza a fűtőegység MB 
bejegyzésekhez. 

 

 

 

Megjegyzés: A tesztbejegyzésekkel ellentétben a fűtőegység MB bejegyzések törlődnek a 
Hostról az EDM-mel való szinkronizálás után. 

 

6.28 A Személyes beállítások lap 

A Személyes beállítások lapon  megváltoztathatja a 
jelszavát. 

Ez a lap nem áll rendelkezésre az EDM használatakor. Ebben az 
esetben a felhasználónak az EDM-mel kell megváltoztatnia a 
jelszavát. A módosítások az EDM-mel végzett következő 
szinkronizáláskor lépnek életbe. 

A Személyes beállítások lap az Eszközök menüből érhető el. 
Töltse ki a Régi jelszó és az Új jelszó mezőket. Írja be ismét 
az új jelszót az Ellenőrzés mezőbe. Érintse meg a Mentés 
gombot a módosítások tárolásához. 
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6.29 Pozitív páciensazonosító kikeresése 
A valós idejű Pozitív páciensazonosító kikeresése funkció az EDM-ben tárolt ADT (Felvétel, 
elbocsátás, átvétel) adatokon alapul. Segíthet csökkenteni a betegazonosítási hibákat, és 
automatikusan kikeresi a beteg életkorát és nemét az eGFR számításokhoz.  

Megjegyzés: Az ADT interfésszel kapcsolatos további tudnivalókat lásd jelen kézikönyv 8. 
fejezetében: „epoc Enterprise Data Manager”.  

Ha engedélyezve van a Pozitív páciensazonosító funkció, a keresés ikon  megjelenik a 
Páciensazonosító mező mellett. 

Amikor a kezelő leolvassa a Páciensazonosítót a beteg vonalkódos karszalagjáról, az epoc 
rendszer automatikusan lekérdezi az ADT információkat az adatkezelőből. Ha a rendszer 
megtalálta a Páciensazonosítót, a kezelő előtt megjelenik a Páciensazonosító megerősítő 
képernyője a beteg nevével, születési dátumával és nemével.  

Ezen adatok alapján a kezelő megerősítheti, hogy a megfelelő betegnél végzik el az epoc 
tesztet az Azonosító használata opció megérintésével, vagy válassza az Új azon. 
beolv./bevitele opciót, ha nem a megfelelő beteg került azonosításra. 

Ha a Páciensazonosító nem található, akkor a kezelő folytathatja a beolvasott azonosítóval az 
Azonosító használata vagy az Új azon. beolv./bevitele megérintésével. 

 

Ha a valós idejű Pozitív páciensazonosító kikeresése funkcióval végzi el a kreatinintesztet, 
akkor a kezelőnek már nem kell manuálisan beírnia a beteg életkorát vagy nemét, hogy 
elvégezhesse az eGFR értékek kiszámítását. A kezelő egyszerűen leolvassa a beteg 
vonalkódos karszalagját, és az epoc rendszer betölti a beteg ADT adatait az adatkezelőből. 
Ha a kezelő megerősíti, hogy a Páciensazonosító megfelelő, akkor a beteg életkora és neme 
automatikusan bekerül a megfelelő mezőbe. 

Megjegyzés: A beteg életkorát a születési dátum alapján adják meg egész számként, amelyet 
az intézmény ADT rendszeréből kapnak meg.  

Megjegyzés: Ha a keresés nem adja meg a beteg születési dátumát, akkor a kezelő 
manuálisan írhatja be a beteg életkorát. Ha a keresés nem adja meg a beteg nemét, akkor a 
kezelő manuálisan tudja azt beírni. Lásd a fenti 6.23, „Életkor és nem” című részt. 
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7.1 Általános információ 
 

A rendszergazdai fiók egy speciális felhasználói fiók az epoc Host szoftverében, amely 
lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását és adminisztrálását. Csak egy 
rendszergazdai fiók van. A rendszergazdának kiegészítő képzést kell kapnia a kezelők 
számára nem elérhető kritikus beállításokkal kapcsolatban, mivel azok kihatnak az epoc 
rendszer teljesítményére. 

7.2 A rendszergazda első bejelentkezése 
 

A rendszergazdának az első alkalommal a rendszergazdai fiók gyári azonosítóival kell 
bejelentkeznie: 
Felhasználói azonosító:  administrator 
Jelszó:    administrator 
A helyes adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően a bejelentkezés után a rendszergazda 
módosítsa a jelszót. Az új jelszót tárolja biztonságos helyen. A rendszergazda nem fog tudni 
bejelentkezni a rendszergazdai fiókba, ha módosítja a jelszót, majd azt elveszti vagy elfelejti.  
 

Kérjen a műszaki szolgálattól egy ideiglenes jelszót, ha a rendszergazda jelszavát 
módosították, és már nem áll a rendelkezésükre. 
 

7.3 A felhasználás korlátai 

Az epoc Host kizárólag az epoc véranalizáló rendszerben használható. Az epoc Host 
nem általános célú számítástechnikai eszköz. Kizárólag a kéziszámítógépnek az 
epoc rendszer kézikönyvében leírt funkcióit használja. 

 

Soha ne telepítsen külön megvásárolható szoftvert a kéziszámítógépre az Epocal 
Inc. írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Epocal nem kontrollálhatja a nem 
engedélyezett szoftver használatát, amely befolyásolhatja az epoc rendszer 
működését. 

 

Az epoc rendszer csak az engedélyezett tartozékokkal és adatkezelő rendszerekkel 
való használatra lett tervezve és bevizsgálva. Ne szinkronizálja vagy 
csatlakoztassa az epoc rendszert más, nem engedélyezett számítástechnikai 
eszközhöz. 

 

Az epoc Host Wi-Fi funkciói gyárilag le vannak tiltva. A Wi-Fi funkciókat csak az 
epoc rendszerhez engedélyezett adatkezelővel vagy az epoc rendszerrel 
kompatibilis nyomtatóval való használatra lehet engedélyezni és beállítani.  

 

Az epoc Host csak az epoc rendszerhez engedélyezett adatkezelő felé támogatja 
az adatletöltést. A teszteredményeket az epoc Host képernyőjén tekintheti meg, 
vagy kinyomtathatja azokat egy epoc rendszerrel kompatibilis nyomtatón. 

 

Legyen körültekintő a rendszergazdai beállítások módosításakor. A páciens tesztje 
előtt mindig ellenőrizze, hogy a módosítások a kívánt eredményt adják-e.  

 

07 

 
Az epoc® Host adminisztrálása 
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Megjegyzés: Csak az engedélyezett adatkezelő szoftverek, mint az epoc Enterprise Data 
Manager (EDM) használhatóak az epoc rendszerrel. Ha egy engedélyezett adatkezelővel 
használja az epoc rendszert, az epoc Host „EDM”-mel kapcsolatos üzenetei minden 
engedélyezett adatkezelőre vonatkoznak. 

7.4 Rendszergazdai jogosultság  
 

Az epoc Host szoftverét használó kezelő korlátozottan fér hozzá a rendszerhez, és nem léphet 
ki az alkalmazásból a kéziszámítógép operációs rendszerére telepített egyéb szoftverének 
futtatásához. Ez biztosítja, hogy a kezelő ne módosíthassa a fontos beállításokat az epoc Host 
szoftverében vagy a Windows Mobile operációs rendszerben. 
 

Jelentkezzen be a rendszergazdai fiókba az epoc Host szoftver és a Windows Mobile operációs 
rendszer módosítható beállításainak eléréséhez.  
 

Rendszergazdaként érintse meg az Eszközök menüt az eszköztáron, majd a Kilépés pontot 
a Windows Mobile operációs rendszer eléréséhez.  
 

Végezzen meleg újraindítást, hogy visszajusson a bejelentkezési képernyőre, ahol 
rendszergazdaként bejelentkezhet. A Host újraindításával kapcsolatos specifikus 
utasításokért lásd a jelen kézikönyv végén az A. függeléket („Az epoc Host rövid útmutatója”) 
vagy a B. függeléket („Az epoc Host2 rövid útmutatója”).   
 

 

Az epoc Host gyárilag az optimális teljesítményre van beállítva. A szoftver 
beállításainak bármilyen módosítása vagy jóvá nem hagyott szoftver telepítése 
károsan befolyásolhatja az epoc rendszer teljesítményét. 

 

7.5 A Windows Mobile operációs rendszer 

Ebben a részben csak az operációs rendszer azon aspektusait tárgyaljuk, amelyek a 
kéziszámítógép epoc Hostként való használatához szükségesek. A rendszergazdának el kell 
olvasnia ezt az információt, és el kell végeznie az epoc Host megfelelő beállítását, mielőtt a 
páciensek tesztelésére átadja azt. Az epoc Hostra már használatra készen telepítve van a 
Windows Mobile for Pocket PC operációs rendszer.  

7.5.1 Energiagazdálkodási beállítások 
Az energiagazdálkodás és a háttérvilágítás beállításait az epoc Host szoftvere az akkumulátor 
optimális üzemideje érdekében felülírja az epoc Host „Automatikus kijelentkezés tétlenség 
után” beállításával. Ezen beállítások módosítása az operációs rendszerben nem jár semmilyen 
hatással. 

7.5.2 Regionális beállítások 
A regionális beállításokat az epoc Hoston belül kell végrehajtani, amit alább, a 7.7.1, 
„Azonosító és nyelv lap” című részben írtunk le. 
 

Ne módosítsa a regionális beállításokat az operációs rendszerben. Ezeket a 
beállításokat az epoc Host szoftvere automatikusan meghatározza a kiválasztott 
nyelv alapján. 
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7.5.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállításai 
A Bluetooth® rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A Bluetooth-
képes eszközök körülbelül 10 méteres távolságig küldhetnek egymásnak adatokat fizikai 
kapcsolat nélkül.  
 

Az epoc Host beépített Bluetooth rádiója egy vagy több Readerrel teszi lehetővé a vezeték 
nélküli kommunikációt. Az epoc Host szoftvere automatikusan aktiválja a Bluetooth 
kapcsolatot, amikor szükséges. Abban a ritka esetben, ha a Bluetooth rádió nem működik, 
végezzen meleg újraindítást. 
 

A Wi-Fi nagyobb hatótávolságú vezeték nélküli hálózati kommunikációs technológia, amely 
az epoc Host és az epoc rendszerhez engedélyezett adatkezelő csatlakoztatására és közöttük 
történő információtovábbításra használatos. 
 

Adatkezelő használatakor az epoc Host szoftvere aktiválja a Wi-Fi kapcsolatot. A Wi-Fi 
kapcsolat egyes beállításait, például a biztonsági beállításokat azonban be kell állítani az 
egészségügyi intézmény házirendjének és hálózatának megfelelően. 
 

A Wi-Fi beállításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv végén az A. 
függeléket („Az epoc Host rövid útmutatója”) vagy a B. függeléket („Az epoc Host2 rövid 
útmutatója”). 

 

7.6 A rendszergazdai kezelőfelület 

Az epoc Host beállítására számos további opció áll rendelkezésre.  
 

Az adatkezelő használata esetén az epoc Hoston megadhatja az EDM jelen van? beállítását 
(„Igen” vagy „Nem”). Érintse meg az eszköztáron az Eszközök, EDM opciók pontot. 
 

„Igen” beállítás esetén az adatkezelő elérhető, és a Host adminisztrációs beállítása az 
adatkezelője használatával történik meg.  

Ha az epoc Enterprise Data Manager szoftvert használja, akkor nézze meg a 8.29, 
„Konfigurációk” című részt a jelen kézikönyv 8. fejezetében. 

  

A Host adatkezelő szoftverben megadott minden adminisztrációs beállítás átkerül 
minden egyes Hostra a szinkronizáláskor. 

 

Ha a beállítás „Nem”, nem áll rendelkezésre adatkezelő, és a Host adminisztrálásához a Hostot 
kell használni, és rendszergazdaként kell bejelentkezni az epoc Host alkalmazásba. Az 
alábbiak alapján állítsa be az epoc Hostot, ha nem áll rendelkezésre adatkezelő. 
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7.7 Rendszergazdai beállítások 
 

A rendszergazdai beállítások megnyitásához érintse 
meg az eszköztáron az Eszközök, 
Rendszergazdai opciók pontokat.  
Öt (5) lapon jelennek meg a rendelkezésre álló 
opciók.  
Az opciók között a képernyő tetején lévő lapfülekkel 
navigálhat.  
Ha valamit módosít, nyomja meg a Mentés gombot 

, hogy a módosítások életbe lépjenek. 
Megjelenik egy megerősítő üzenet, ha a 
módosítások mentése sikeres volt.  

Nyomja meg a Piros X  gombot a rendszergazdai 
beállításokból kilépéshez.  
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a módosításokat 
még nem mentette.  
 
 

7.7.1 Azonosítás és nyelv lap  
Írja be a kórház nevét és a kívánt Host nevét.  
Nyomja meg a Nyelv módosítása gombot az epoc Host 
nyelvének megváltoztatásához. A nyelv módosítása és a 

Mentés  gomb megnyomása után az epoc Host újraindul, 
hogy a módosítások életbe lépjenek. 
 

 

7.7.2 Általános beállítások lap  
 
A. Felhasználóazonosítás szintje  

i) Bejel./Teszt f. 
Adja meg a bejelentkezés követelményeit a megfelelő 
választókapcsolóval:  

Azonosító/Jelszó: Minden felhasználónak meg kell adnia egy 
érvényes felhasználónevet és jelszót a bejelentkezéshez.  

Csak azonosító: Minden felhasználónak meg kell adnia egy 
érvényes felhasználónevet a bejelentkezéshez.  

Semmi: A rendszer a Felhasználói azonosító mezőben megadott 
bármely felhasználónevet elfogadja. Jelszó nem szükséges, de a 
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Felhasználói azonosító mező nem lehet üres.  

Többfelhasználós környezetben mindig követelje meg a felhasználónevet és a 
jelszót a bejelentkezéshez. 

ii) Tesztek megnéz. 
Jelölje be a megfelelő választókapcsolót a Tesztek megnéz. alatt. A kiválasztott 
lehetőségnek legalább olyan szintűnek kell lennie, mint a bejelentkezési azonosítás.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a bejelentkezés és tesztmegtekintés azonosítási szintjeinek 
minden lehetséges kombinációját, és hogy azok hogyan érintik a felhasználót. 
 

Bejelentkezés Tesztek 
megtekintése 

Leírás 

Azonosító / 
Jelszó 

Azonosító / 
Jelszó 

A bejelentkezéskor megadott érvényes felhasználónévvel és 
jelszóval a felhasználó teszteket végezhet, és megtekintheti a 
korábbi tesztek eredményeit. 

Csak azonosító Azonosító / 
Jelszó 

A bejelentkezéskor csak egy érvényes felhasználónevet kell 
megadni, amellyel a felhasználó teszteket végezhet. A 
felhasználónak ki kell jelentkeznie, és ismét be kell jelentkeznie 
egy érvényes felhasználónévvel és jelszóval a korábbi tesztek 
eredményeinek megtekintéséhez. 

Csak azonosító Csak azonosító A bejelentkezéskor csak egy érvényes felhasználónevet kell 
megadni, amellyel a felhasználó teszteket végezhet, és 
megtekintheti a korábbi tesztek eredményeit. 

Egyik sem Azonosító / 
Jelszó 

A bejelentkezéskor bármilyen felhasználónév megadható, 
amellyel a felhasználó teszteket végezhet. A felhasználónak ki 
kell jelentkeznie, és ismét be kell jelentkeznie egy érvényes 
felhasználónévvel és jelszóval a korábbi tesztek eredményeinek 
megtekintéséhez. 

Egyik sem Csak azonosító A bejelentkezéskor bármilyen felhasználónév megadható, 
amellyel a felhasználó teszteket végezhet. A felhasználónak ki 
kell jelentkeznie, és ismét be kell jelentkeznie egy érvényes 
felhasználónévvel a korábbi tesztek eredményeinek 
megtekintéséhez. 

Egyik sem Egyik sem A bejelentkezéskor bármilyen felhasználónév megadható, 
amellyel a felhasználó teszteket végezhet, és megtekintheti a 
korábbi tesztek eredményeit. 

B. Nyers adatok mentése  
A Nyers adatok mentése lehetővé teszi, hogy az epoc Host szoftvere további tesztadatokat 
mentsen egy tesztelési probléma diagnosztizálásához.  

Itt három (3) beállítás áll rendelkezésre: Mindig, Soha és Hiba esetén. A mentett további 
adatok nem állnak a felhasználó és a rendszergazda rendelkezésére. Azokat csak az Epocal 
meghatalmazott munkatársai kérhetik le. 

A nyers adatok mentése jelentős többletmemóriát foglal le a Hoston, ami az alkalmazások lassabb 
futását eredményezi. Csak akkor aktiválja a nyers adatok mentését, ha azt az Epocal technikusai 
kérik. 

Nyomja meg a Törlés gombot a mentett nyersadatfájlok törléséhez. 

C. Lejárt kártya használható? 
Ez az opció alapértelmezetten nincs bejelölve. A lejárt tesztkártyákat a rendszer nem fogadja el. 
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Az epoc rendszer ellenőrzi a tesztkártyán lévő „Felhasználandó” dátumot, amikor azt 
behelyezi a Readerbe. Ha a felhasználó lejárt tesztkártyát helyez be, a rendszer nem fogadja 
el a kártyát.  

 

Normál teszthelyzetben a következő üzenet jelenik meg: 

„Lejárt tesztkártya. Helyezzen be új kártyát.”  

A lejárt kártyák használatát csak oktatási célokból engedélyezze. 

Ha be van jelölve, a teszt a szokásos módon fut, de a teszteredmények nem jelennek meg, 
és nem kerülnek mentésre a teszt adataiban.  

A következő üzenet jelenik meg rövid időre:  

„Lejárt tesztkártya. Az eredmények nem jelennek meg.” 

 
D. A vezeték nélküli kapcsolat további beállításai 
A vezeték nélküli kapcsolat további beállításai (pl. a Vezeték nélküli roaming 
engedélyezése, a Tanúsítvány hitelesítése vagy a FIPS mód engedélyezése?) az 
epoc Host hardverétől, valamint az epoc Host és az adatkezelő közti kommunikációhoz 
telepített környezet Wi-Fi hálózatának infrastruktúrájától függően érhetőek el.  

Ezeknek az opcióknak a beállítását a helyszíni telepítés során határozzák meg. 

 
E. Kész tesztek bezárása 15 perc múlva? 
Jelölje be ezt az opciót az epoc Reader automatikus lecsatlakoztatásához és a teszt 
bezárásához 15 perc tétlenség után, ha a teszt elvégzése sikeres volt. Ez lehetővé teszi az 
automatikus szinkronizálást az adatkezelővel, ha rendelkezésre áll. A sikeres teszt 
befejezéséhez minden szükséges adatot meg kell adni. 
 

F. Felh. elvetheti a tesztet? 
Ha aktiválva van, a Tesztadatok lapon megjelenik a felhasználó számára a teszt elvetését 
lehetővé tévő jelölőnégyzet. Az EDM ezt a tesztadatot „Elvetett” jelzéssel látja el, és nem 
küldi tovább a laboratóriumi információs rendszernek. 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Rendszergazdai képernyő                             Felhasználói képernyő 
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7.7.3 Páciens és biztonság lap   
 

A. Fix hosszúságú páciensazonosító?  
Jelölje be, hogy a tesztadatok Páciensazonosító mezőjének értéke meghatározott hosszúságú 
legyen. A legördülő listán válassza ki a karakterhosszt 1 és 23 között. 

B. Hőmérséklet 
Adja meg az epoc Host szoftvere által használt hőmérsékleti 
mértékegységet: Fahrenheit (F) vagy Celsius (C). 

C. Autom. kijelentkezés tétlenség után? 
Jelölje be ezt az opciót a felhasználó automatikus 
kiléptetéséhez, ha a megadott ideig nem végez 
műveletet a Hoston. A legördülő listán válassza ki a 
kijelentkezésig eltelő időt percben. Ha az epoc Hostot 
külső áramforrás nélkül, akkumulátorról üzemeltetik, 
az a kijelentkezés után kikapcsol. Használja ezt az 
opciót az akkumulátor kímélésére.  

D. Autom. kijelentkezés kikapcs. után? 
Ha bejelöli, a Host szoftvere automatikusan kilépteti a 
felhasználót a főkapcsolóval (az epoc Host jobb felső részén) végzett kikapcsolás után.  

E. Művelet a teszt elvégzése után 
Itt három (3) beállítás áll rendelkezésre: Nincs, Szinkronizálás, Szinkronizálás és 
kijelentkezés (egytesztes mód).  

 
 

A Nincs beállítása esetén nem kerül sor semmilyen műveletre. 
 

A Szinkronizálás beállításakor szinkronizálásra kerül sor az alábbi esetekben: 

1- A Reader képernyőjét bezárta a Piros X  gombbal;  
VAGY 
2- A felhasználó a teszt befejezése után 15 percig nem hajtott végre semmilyen 

műveletet (csak ha a Kész tesztek bezárása 15 perc múlva? opció aktiválva 
van). 

A szinkronizálás után a felhasználó a Piros X  gombbal visszatérhet a Reader 

főképernyőjére, vagy a Kijelentkezés  gombbal kijelentkezhet.  
 

A Szinkronizálás és kijelentkezés (egytesztes mód) beállítása esetén a felhasználó 
csak egy sikeres tesztet végezhet el. Szinkronizálásra kerül sor az alábbi esetekben: 

1- A Reader képernyőjét bezárta a Piros X  gombbal; 
VAGY 
2- A felhasználó a teszt befejezése után 15 percig nem hajtott végre semmilyen 

műveletet (csak ha a Kész tesztek bezárása 15 perc múlva? opció aktiválva 
van);  

VAGY 
3- A kezelő új tesztkártyát helyez a kártyanyílásba.  

 

A szinkronizálás után a felhasználó csak a Kijelentkezés  gombbal jelentkezhet ki 

(ebben az esetben nincs Piros X  gomb a képernyőn).  
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F. Szinkr. engedélyezése a háttérben? 
Ha engedélyezve van, a Host automatikusan csatlakozik az EDM-hez minden elvégzett teszt 
után, és továbbítja az el nem küldött teszteredményeket.  
A háttérben végzett szinkronizálás során az elektronikus minőség-ellenőrző tesztek és a Host 
beállításai nem kerülnek szinkronizálásra. 

G. P. az./M. típ. megőrz. tesztek között? 
Ha engedélyezve van, a Host megőrzi a korábban megadott információt. Új tesztkártya 
behelyezésekor automatikusan betöltődik az előző tesztnél használt páciensazonosító és 
mintatípus. 

7.7.4 Felhasználói fiókok lap  
A Felhasználói fiókok lapon veheti fel, törölheti vagy 
módosíthatja a felhasználói fiókokat, ha nem adatkezelőt 
használ.  
Válasszon ki egy felhasználót a legördülő listáról, hogy a 
felhasználói fiók megjelenjen az epoc Hoston. Érintsen meg 
egy felhasználónevet a felhasználó alábbi adatainak 
megtekintéséhez: 
Név – a felhasználó neve 
Állapot – engedélyezve vagy zárolt 
Létrehozva – a felhasználói fiók létrehozásának dátuma 
Lejárat – a felhasználói fiók lejáratának dátuma 
Futtatható MB? – igen vagy nem  
A rendszergazdai fiók nem jelenik meg. 
 

Nyomja meg a Hozzáadás gombot egy új felhasználói fiók 
hozzáadásához. A rendszergazdának az alábbi adatokat kell 
megadnia:  
Felh. azon. – a felhasználói fiók elsődleges azonosítója. 
A felhasználói azonosítónak egyedinek kell lennie, és a rendszer 
nem érzékeny a kis- és nagybetűk különbségére. 
Név – a felhasználói azonosítóhoz kapcsolódó név 
Jelszó – a bejelentkezési jelszó. A rendszer a jelszó esetén 
érzékeny a kis- és nagybetűk különbségére. 
Lejárat – a felhasználói fiók lejáratának dátuma 
Futtathat a felh. MB teszteket? – Jelölje be az 
engedélyezéshez.  

Frissítheti a felhasználó a Hostot? – Jelölje be, hogy a 
rendszergazda mellett a felhasználók is végezhessenek 
szoftverfrissítést.  

Ha kész, nyomja meg a Hozzáadás gombot. Nyomja meg a 

Mentés  gombot egy vagy több felhasználó hozzáadása után. 

Nyomja meg az Eltávolítás gombot egy felhasználó törléséhez.  

Nyomja meg a Mentés  gombot egy vagy több felhasználó 
törlése után. 
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Nyomja meg a Módosítás gombot a felhasználói fiók 
módosításához. 

Nyomja meg a Mentés  gombot egy vagy több módosítás 
elvégzése után.  

Nyomja meg a Piros X  gombot a Felhasználói fiókok lap 
bezárásához.  
 
 
 
 

7.7.5 A Nyomtató beállítása lap  
Megjegyzés: Az Epocal felsorolja az epoc Hosttal használható 
összes nyomtatót a jelen kézikönyv 13. fejezetében: „Az epoc 
Reader és Host műszaki adatai”. 
A Nyomtató beállítása lapon veheti fel, törölheti és 
módosíthatja a nyomtatókat.  
 

Nyomtató kiválasztásához:  
Nyissa meg a nyomtatók legördülő listáját. Érintse meg a 
kiválasztott nyomtatót az aktuális nyomtatóbeállítások 
megtekintéséhez. 
 

Nyomtató hozzáadásához:  
Nyomja meg a Hozzáadás gombot új nyomtató hozzáadásához. A 
felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia:  
Nyomtató – A nyomtató elnevezése. 
Cím – Adjon meg egy Bluetooth címet Bluetooth nyomtató 
esetén, vagy egy IP-címet Wi-Fi nyomtatóhoz. A Bluetooth 
címet és az alapértelmezett IP-címet lásd a nyomtató 
dokumentációjában.  
Számított eredmények nyomtatása? – Jelölje be a négyzetet 
az aktiváláshoz, törölje a bejelölést a letiltáshoz.  
Korrigált eredmények nyomtatása? – A páciens 
hőmérsékletére korrigált vérgázeredmények. Jelölje be a négyzetet 
az aktiváláshoz, törölje a bejelölést a letiltáshoz.  
Tesztinformáció nyomtatása? – A megadott légzési terápiás 
adatok. Jelölje be a négyzetet az aktiváláshoz, törölje a 
bejelölést a letiltáshoz.  
Beállítja alapértelmezett nyomtatónak? – Jelölje be a 
négyzetet az aktiváláshoz, törölje a bejelölést a letiltáshoz.  
Nyomtató típusa – Válassza a Zebra ZQ110, Martel LLP1880B-391 vagy az Egyéb 
lehetőséget, a használt nyomtató típusától függően.  
Kapcsolat – Válassza ki a Bluetooth vagy a Wi-Fi lehetőséget a megfelelő választókapcsoló 
megérintésével. 
Nyomja meg a Hozzáadás gombot a nyomtató beállításainak módosításához és a Nyomtató 
beállítása lapra visszalépéshez. 
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A Nyomtató beállítása lapon érintse meg a Mentés  gombot.  
Nyomtató eltávolításához: 
Válassza ki a nyomtatót a legördülő listán. Nyomja meg az Eltávolítás gombot a nyomtató 
beállításainak módosításához és a Nyomtató beállítása lapra visszalépéshez.  

A Nyomtató beállítása lapon érintse meg a Mentés  gombot. 
 
Nyomtató módosításához: 
Válassza ki a nyomtatót a legördülő listán. Nyomja meg a Módosítás gombot a nyomtató 
beállításainak módosításához és a Nyomtató beállítása lapra visszalépéshez. 

A Nyomtató beállítása lapon érintse meg a Mentés  gombot. 
 
A kapcsolat ellenőrzése a nyomtató beállításainak módosítása után:  
A nyomtatóhoz való csatlakozáshoz be kell állítani a nyomtató Bluetooth vagy IP-címét a 
nyomtató dokumentációjában megadottaknak megfelelően. A további tudnivalókat, többek 
között a vezeték nélküli kapcsolat beállítását lásd a nyomtatóhoz mellékelt felhasználói 
útmutatóban.  
Kapcsolja be a nyomtatót, majd a Tesztoldal nyomtatása gombot megnyomva nyomtassa 
ki a tesztoldalt a nyomtató csatlakoztatásának és működésének ellenőrzésére. 

 
Az epoc Hosttal csak a jelen kézikönyvben felsorolt nyomtatók használhatók. 
 
A nyomtatók informatikai (IT) kategóriájú eszközök, amelyek használata a páciens 
környezetében nincs jóváhagyva. A páciens környezetének számít minden olyan 
felület, amelyet a páciens elér. Ez a pácienstől, illetve kórterem esetén az ágytól 
minden irányban minimálisan 1,8 m-t jelent. 
 

7.8 A Vonalkód-beállítások lap 
 

Érintse meg a Vonalkód-beállítások pontot az Eszközök 
menüben annak beállításához, hogy egyes szövegmezők csak 
bizonyos vonalkódfajtákat engedjenek meg, vagy hogy törlődjön 
a beolvasott vonalkód első vagy utolsó számjegye. 
Mezőtípus – Válassza ki azt a szövegbeviteli mezőt, amelyre a 
beállítás vonatkozni fog. A választható lehetőségek: 
Felh. azon. – a felhasználó azonosítója 
Jelszó – a felhasználó jelszava 
Pác.azon – vérteszt esetén a páciensazonosítóra, minőség-
ellenőrzés esetén a tételszámra vonatkozik. 
ID2 – második azonosító mező (csak vértesztnél)  
Megjegyzés – a megjegyzést tartalmazó mező 
Egyéb – a vonalkód-beállítások minden egyéb lehetséges 
szövegmezőre vonatkoznak.  

Megjegyzés: A Páciensazonosító esetében a rendszer nem fogadja el a vonalkódot, ha az a 
levágás után nem felel meg a karakterhosszra vonatkozó követelménynek. 



51006995 Változat: 04                   Az epoc Host adminisztrálása                                7-11  

Az Elővágás és/vagy az Utóvágás mezőkben adja meg, hogy 
hány számjegy legyen törölve a beolvasott vonalkód 
elejéről/végéről.  

Megjegyzés: A Host2 az 1D és 2D vonalkódokat egyaránt 
támogatja, ezért a Vonalkód-beállítások képernyő két lapból áll. 
Az adminisztrátornak külön-külön, a megfelelő lapon kell 
beállítani az 1D és 2D vonalkódok hosszát. 

Jelöljön be egy vagy több jelölőnégyzetet a vonalkódtípusok 
mellett a kiválasztott típus alkalmazásához egy adott 
mezőtípusnál.  

Ha valamit módosít, nyomja meg a Mentés gombot , hogy a 
módosítások életbe lépjenek.  

7.9 Az EDM beállításai lap 

Az EDM beállításai lapon  állíthatja be az adatkezelővel való kapcsolatot. Szükség szerint 
válassza ki az „Igen” vagy „Nem” lehetőséget. Az „Igen” kiválasztása esetén adja meg az 
EDM kiszolgáló helyes EDM-címét (IP-cím vagy a szerver neve) és portszámát. Az IP-címet 
az XXX.XXX.XXX.XXX formátumban adja meg, ahol az XXX-szel jelölt négy szám mindegyike 
0 és 255 között lehet, a portszámnak pedig 1 és 65535 között kell lennie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezdéshez érintse meg az EDM beállításai pontot az Eszközök menüben. 

Ha valamit módosít, nyomja meg a Mentés gombot , hogy a módosítások életbe lépjenek.  

7.10 A kártya beállításai 1  

A Kártya beállításai 1 lapon engedélyezheti vagy tilthatja le az egyes mintatípusokat, 
állíthatja be az alapértelmezett tesztlistát, a referencia- és kritikus tartományok felső és alsó 
határértékeit a Host szoftver által leletezett minden analitnál, valamint a leletezett értékek 
mértékegységeit.  

Az alapértelmezett referenciatartományok gyárilag vannak beállítva a tesztkártya műszaki 
adataiban meghatározott referenciatartományoknak megfelelően. Az alapértelmezett 
kritikus tartományok gyárilag a leletezhető tartományon kívüli értékekre vannak beállítva, 
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ami gyakorlatilag letiltja az alapértelmezett kritikus tartományokat. A használatukhoz a 
rendszergazdának szűkítenie kell ezeket a kívánt kritikus értékekre.  

A kezdéshez érintse meg A Kártya beállítása 1 pontot az Eszközök menüben. Nyomja meg 
a képernyő tetején lévő lapfüleket az öt (5) rendelkezésre álló lehetőség közötti váltáshoz.  

Ha valamit módosít, nyomja meg a Mentés gombot , hogy a módosítások életbe lépjenek.  

7.10.1 A Mintatípus kiválasztása lap 

Az első lapon jelölje be/törölje a jelölőnégyzeteket az egyes 

mintatípusok engedélyezéséhez/letiltásához .  

Nyomja meg a Mentés gombot , hogy a módosítások életbe 
lépjenek. 

A Mintatípus kiválasztása kötelező? bejelölése automatikusan 
letiltásra kerül, ha egy négyzet sincs bejelölve.  

 

 

 

7.10.2 A Tesztkiválasztás beállításai lap  

Válassza ki a Tesztkiválasztás beállításai lapot  az analitok 
engedélyezéséhez/letiltásához vagy kiválasztásához/ 
törléséhez a tesztnél.  

Kattintson a megfelelő jelölőnégyzetre a teszt kiválasztásához.  

 

Engedélyezve – Csak azokat az analitokat válassza ki, amelyek 
tesztelhetők. Csak az engedélyezett analitoknál kaphat 
eredményeket a teszt futtatásakor. 

Kiválasztott – Válassza ki azokat az analitokat, amelyek 
alapértelmezetten be lesznek jelölve egy teszt futtatásakor.  

Engedélyezve/nem kiválasztott – Az analit rendelkezésre áll, 
de ki kell jelölni a teszt során, ha teszteredményre van szükség.  

 

Megjegyzés: Bármelyik mért, számított vagy javított analit engedélyezhető vagy letiltható. 

Megjegyzés: Minőségbiztosítási teszt futtatásakor alapértelmezés szerint minden 
engedélyezett analit automatikusan kiválasztásra kerül. 

 

7.10.3 Mértékegység és Leletezhető tartományok oldal 

Válassza ki a Mértékegységek és Leletezhető tartományok lapot  az analit 
mértékegysége és az egyedi leletezhető tartományok beállításához. 

Válassza ki a megfelelő mértékegységeket az analitok melletti legördülő listán. A referencia- 
és kritikus tartományok értékei automatikusan konvertálódnak az új mértékegységre.  
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Használja a képernyőn látható billentyűzetet és az érintőceruzát a leletezhető tartományok 
beállításához az egészségügyi intézmény házirendjétől függően. 

Megjegyzés: Az egyedi leletezhető tartomány nem haladhatja meg a mérési tartományokat. 
Az epoc mérési tartományokat lásd jelen kézikönyv 12., „A BGEM tesztkártya műszaki adatai” 
című fejezetében. 

A mértékegységek és a tartományok eléréséhez használja a képernyő jobb oldalán és alján 
látható görgetősávokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Attól függetlenül, hogy egyedi tartományokat használ-e vagy sem, vértesztek 
futtatásakor a rendszer a „>” és „<” szimbólumokat használja a leletezhető tartományon kívül 
eső teszteredmények jelzésére. Például, ha a leletezhető tartomány 10-75, és a 
teszteredmény 10 alatti, a „<10” jelölés látható, a 75-öt meghaladó teszteredmény esetében 
pedig a „>75”. 

 

7.10.4 A Referenciatartományok beállításai lap  

Válassza ki a Referenciatartományok beállításai lapot  a 
referenciatartományok beállításához.  

Válassza ki a megfelelő mintatípust a Referenciatartomány 
legördülő listán.  

A görgetősávval megtekintheti a képernyőn nem látható 
adatokat. 

A referenciatartomány alsó vagy felső értékének módosításához 
érintse meg azt a szövegmezőt, ahol az érték megjelenik. Jelölje 

ki és szerkessze az értékeket a billentyűzettel .  
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Ha kész van a módosításokkal, érintse meg a Mentés  gombot a módosítások tárolásához. 
Ha az értékek a megengedett tartományon kívülre esnek, megjelenik egy figyelmeztetés a 
megengedett tartomány értékeivel.  

Az értékeket az Átvitel gombbal  más mintatípusokból átviheti. Érintse meg az Átvitel 
gombot, és válassza ki a másolni kívánt értékeket a legördülő listáról. Érintse meg a Másolás 
és a Mentés gombot. 
 

 

A referenciatartományok módosításának hatása a jövőbeni teszteredményeknél 
jelenik meg, és nem befolyásolja a régebbi, tárolt teszteredményeket. 
 

Az egyes analitok referenciatartományainak gyári értékei a BGEM tesztkártya 
műszaki adataira vonatkozó részben az artériás vérminta alatt közölt értékeken 
alapulnak. 

 

7.10.5 A Kritikus tartományok beállításai lap 
 

A kritikus tartományokat ugyanúgy kell megadni, mint a 
referenciatartományokat. A kritikus tartományok értékei 
gyárilag vannak beállítva az egyes analitok leletezhető 
tartományain kívülre. A leletezhető tartományokon kívüli 
értékek nem kapnak kritikus megjelölést. Ezért a 
felhasználónak be kell állítania a kritikus tartományokat az 
egészségügyi intézmény belső eljárásainak megfelelően. 

Válassza ki a Kritikus tartományok beállításai  lapot a 
Kritikus tartományok beállításához. 

Válassza ki a megfelelő Mintatípust a Kritikus tartomány 
legördülő listán.  

A görgetősávval megtekintheti a képernyőn nem 
látható adatokat.  

 

 

 

 

 

 

 
A kritikus tartomány alsó vagy felső értékének módosításához 
érintse meg azt a szövegmezőt, ahol az érték megjelenik. 
Jelölje ki és szerkessze az értékeket a billentyűzettel .  

Ha kész van a módosításokkal, érintse meg a Mentés  
gombot a módosítások tárolásához.  

Az értékeket az Átvitel gombbal  más mintatípusokból 
átviheti. Érintse meg az Átvitel gombot, és válassza ki a másolni 
kívánt értékeket a legördülő listáról. Érintse meg a Másolás és a 
Mentés gombot. 
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7.11 A kártya beállításai 2 

Lépjen az A kártya beállításai 2  pontra a teszt beállításainak módosításához. 
A Hemodilúció alkalmazása opcióval korrigálja a 
hematokritértékeket a páciens mintájának hígítási mértékével. 
A választható lehetőségek: Mindig, Soha vagy Választás 
megkövetelése, amelynek alkalmazásakor a felhasználónak a 
teszteléskor kell választania.  
Megjegyzés: A hematokrit mérésével kapcsolatos részleteket 
lásd jelen kézikönyv 11., „A működés elve” című fejezetének 
11.5.1, „A mérés módja” című részében és a 12., „A BGEM 
tesztkártya műszaki adatai” című fejezetének 12.13, 
„Hematokrit (Hct)” című részében. 
Jelölje be a Váltás korrigált eredményekre, ha a páciens hőmérséklete 
meg van adva? lehetőséget, hogy először a hőmérséklet-korrigált 
eredmények jelenjenek meg a Teszteredmények lap Korrigált 
eredmények allapján. (A Mért eredmény lapján mindig 
megtekinthetőek a nem korrigált eredmények).  
Jelölje be a Tartományok nyomt. csak ha alacs/mag? lehetőséget a hőnyomtató által az 
epoc Hostról kinyomtatott adatok hosszának csökkentéséhez. A tartományok csak akkor 
lesznek kinyomtatva, ha az eredmény a tartományon kívülre esőként lett megjelölve. 
Válassza ki az MB tartományok nyomtatása? pontot a minőségbiztosítási tesztek 
tartományainak kinyomtatásához. Ha ez az opció nincs bejelölve, a tartományok nem jelennek 
meg a hőnyomtató által kinyomtatott eredmények között, és lerövidül az epoc Host által 
kinyomtatott dokumentum. 
Válassza az MB információ nyomtatása? opciót, hogy a kinyomtatott teszteredmény 
tartalmazza a teszt idején aktuális minőség-ellenőrzési státuszt. 
Jelölje be a Kritikus értékek kezelésének kényszerítése lehetőséget, hogy megjelenjen az 
orvost ábrázoló Kritikus műveletek gomb, ha egy érték a kritikus tartományon kívülre esik. 
Jelölje be a További dokumentáció? lehetőséget, hogy további mezők álljanak rendelkezésre 
a tesztadatok megadására.  

 

Kritikus eredmények esetén ezek a mezők az orvost ábrázoló piros Kritikus műveletek 
gombbal érhetők el.  

 

 

Ha nincsenek kritikus eredmények, akkor ezek a mezők a vágólapot ábrázoló zöld 
További dokumentáció gombbal érhetők el.  

 

 

Jelölje be az Adatlek. eng. bef.tlen t.-ből? lehetőséget, hogy megkapja egy korábbi teszt 
adatait, ha az sikertelen volt (az állapota „befejezetlen”).  
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7.12 A Személyes beállítások lap 

A Személyes beállítások lapon  megváltoztathatja a 
rendszergazda jelszavát.  
 

Ez a lap nem áll rendelkezésre adatkezelő használatakor. Ebben 
az esetben a rendszergazdának az EDM-mel kell 
megváltoztatnia a jelszavát. A módosítások az EDM-mel végzett 
következő szinkronizáláskor lépnek életbe.  
 

A Személyes beállítások lap az Eszközök menüből érhető el. 
Töltse ki a Régi jelszó és az Új jelszó mezőt. Írja be ismét az 
új jelszót az Ellenőrzés mezőbe. Érintse meg a Mentés gombot 
a módosítások tárolásához.  

 

7.13 Szoftverfrissítések 

Megjegyzés: Az epoc rendszer szoftverét rendszeresen frissíteni kell. Ezenkívül az epoc Host 
szoftvere idővel lejár, és a tesztelés folytatásához frissíteni kell a szoftvert. Ezzel biztosítható, 
hogy az epoc System a gyártásban lévő legújabb tesztkártyáknak megfelelően legyen 
beállítva. Olvassa el a szoftververzióhoz mellékelt, termékfrissítésről szóló információt, vagy 
tájékozódjon a műszaki szolgálatunknál a telepített szoftver lejáratával kapcsolatban.  

Az epoc rendszer szoftverét egy frissítőfájlban kapja meg. A frissítőfájl mindig 3 
komponensből áll: 1) az epoc Host szoftveréből 2) az epoc szenzorok beállításaiból 3) az epoc 
Reader firmware-éből. Ezen komponensek közül 1, 2 vagy mindhárom frissülhet (a nem 
módosított komponensek megegyeznek a korábbi verzióban lévőkkel). 

A szoftverfrissítéshez először frissíteni kell az epoc Hostot, majd (ha alkalmazható) az epoc 
Readert. (Az epoc Host frissítése során a rendszer lemásolja az epoc Reader firmware-ét, és 
az epoc Hostra menti az epoc Reader ezt követő frissítéséhez). 

Automatikus frissítés – A rendszergazda beállíthatja az epoc Enterprise Data Manager 
adatkezelőt úgy, hogy automatikusan elküldje a frissítést az epoc Hostra annak 
szinkronizálásakor, és az epoc Host a következő kijelentkezés után frissíti a szoftverét. 

A jelen szakasz további részében az automatikus frissítési funkció használata nélkül végzett 
szoftverfrissítést ismertetjük.  

A rendszergazdának vagy a Host frissítésére jogosult felhasználónak be kell jelentkeznie a 
frissítés elvégzéséhez. A rendszergazda az Eszközök menü Frissítés pontjával frissítheti 
az epoc Host szoftverét, amihez letölti az új frissítőfájlt az EDM-ről, egy SD kártyáról vagy 
egy másik, frissített epoc Hostról.  
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7.13.1 Frissítés EDM-ről 

Ha adatkezelőről végzi a frissítést, az EDM jelen van? opciónál 
a Hoston az „Igen” beállítást kell megadni, és először fel kell 
tölteni egy megfelelő frissítőfájlt az EDM-re.  

Ezután válassza ki a Frissítés végzése és az EDM-ről pontokat 
az Eszközök menüben, majd kövesse a megjelenő utasításokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A frissítés fogadása után érintse meg a Piros X  gombot a 
frissítési folyamat elindításához. Az epoc Host szoftvere értesíti 
a rendszergazdát a frissítésről, és azonnal megkezdi az epoc 
Host frissítését. Ha a frissítés kész, az epoc Host szoftvere 
újraindul, és megjelenik a bejelentkezési oldal.  

 

 

 

7.13.2 Frissítés SD kártyáról 

Az SD-kártyanyílás helyével és az ahhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információkért lásd a 
jelen kézikönyv végén az A. függeléket („Az epoc Host rövid útmutatója”) vagy a B. függeléket 
(„Az epoc Host2 rövid útmutatója”). 

Helyezze be az SD kártyát (a megfelelő frissítéssel) az SD kártyát fogadó nyílásba. Ezután 
válassza ki a Frissítés végzése és az SD kártyáról pontokat az Eszközök menüben, majd 
kövesse a megjelenő utasításokat. 

Lezajlik a frissítési folyamat (az EDM-ről módszerhez hasonlóan). 

Egyes SD kártyák nem működnek minden hordozható számítógépen. A hardverrel 
használható SD-kártyákra vonatkozó korlátozásokat lásd a 13. fejezetben: „Az epoc Reader 
és Host műszaki adatai”. 
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7.13.3 Frissítés egy másik Hostról 

 

Ha egy másik Hostról frissít, az EDM elérhetőségénél a Hoston a 
„Nem” beállítást kell megadni, és a másik epoc Hostnak már 
frissítve kell lennie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután válassza ki a Frissítés végzése és a Hostról pontokat az 
Eszközök menüben. Az epoc Host azonnal megkezdi a közelben 
lévő epoc Hostok keresését a Bluetooth kapcsolaton keresztül. A 
megtalált készülékek megjelennek az alább látható képernyőn. 
Válassza ki a Megtekintés, majd a Lista menüpontot a Hostok 
teljes elnevezésének megtekintéséhez, ha szükséges.  

 

Érintse meg és tartsa nyomva annak a Host ikonját, amelyről a frissítést végezni kívánja, és 
kövesse a megjelenő utasításokat. 

 
 

A frissítés fogadása után érintse meg a Piros X  gombot a 
frissítési folyamat elindításához. Az epoc Host szoftvere értesíti 
a rendszergazdát a frissítésről, és azonnal megkezdi az epoc Host 
frissítését. Ha a frissítés kész, az epoc Host szoftvere újraindul, 
és megjelenik a bejelentkezési oldal. 

 

 

 

 

Ha az epoc Host frissítése kész, ellenőrizheti a verziószámot a bejelentkező képernyőn (a jobb 
alsó sarokban), vagy a bejelentkezés után a Súgó és Névjegy pontot megérintve a képernyő 
alján. 

Ha a frissítés vonatkozik az epoc Readerre is, az epoc Host frissíteni tudja a Readereket, amint 
az a 7.16, „A Reader beállítása és szoftverfrissítése” című részben olvasható. 
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7.13.4 Információk képernyő 
A Névjegy képernyő a következőképp érhető el: 

Érintse meg az Információk ikont 

 a bejelentkezési képernyőn   

VAGY   

Ha be van jelentkezve, érintse meg  
a Súgó elemet az eszközsávon, 
majd pedig a Névjegy elemet 

 

 

 

 

 

Megjelenik egy képernyő, amelyen négy lap látható:   

Az 1. lap a Host hardverére és 
szoftverére vonatkozó alapvető 
információkat mutatja, beleértve a 
szenzorkonfigurációt és a Hostra 
telepített Host szoftver aktuális 
verzióját. 

Megjegyzés: Használja a Reader 
Állapot opcióját a Readerre 
telepített firmware aktuális 
verziójának ellenőrzéséhez.  

A 2. lap a Hoston tárolt vérteszteket 
és MB teszteket mutatja.  

 

A 3. lap a Wi-Fi és Bluetooth 
csatlakozásokhoz szükséges 
információkat mutatja, beleértve a 
Host és az EDM IP-címét.  

A 4. lap azt mutatja, hogy mely 
Host-, Reader- és Érzékelő-
konfiguráció frissítések elérhetők a 
Hoston.  

Megjegyzés: Ezek nem feltétlenül 
egyeznek meg a Hostra vagy 
Readerre telepített aktuális 
verziókkal.   
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7.14 Dátum, idő és időzóna beállítása 

Az adatkezelő a szinkronizáláskor frissíti az epoc Host dátum- és 
időbeállítását. A Hoston végzett módosítások a szinkronizáláskor 
felülírásra kerülnek. 
A rendszergazda az Eszközök menüben módosíthatja a dátumot 
és időt a Dátum/idő beállítása pont kiválasztásával. 
A legördülő listán válassza ki a helyes Dátumot és Időzónát. 
A fel/le nyilakkal állítsa be a pontos Időt. 
Nyomja meg az OK gombot a módosítások mentéséhez és a 
kilépéshez. Nyomja meg a Mégse gombot a módosítások 
elvetéséhez és a kilépéshez. 

 

A dátum, idő és időzóna módosítása közvetlenül 
befolyásolja a tesztadatokban mentett dátumot és 
időpontot. A dátum és idő a teszt elvégzése után nem módosítható. 

 

Rendszeresen ellenőrizze, hogy az epoc Host a helyes dátumot és időt mutatja-e, 
hogy elkerülje a vértesztekben a téves dátum és időpont rögzítését. 

 

Mindig ellenőrizze, hogy a Host a helyes dátumot és időt mutatja-e, ha az 
alábbiakra került sor:  

1. Téli/nyári időszámításra átállás. 

 2. Hideg újraindítás. 

7.15 A Reader azonosítói 
 

Az epoc Readerek három (3) azonosítóval rendelkeznek:  

1. Sorozatszám 
A sorozatszám egy fix, gyárilag megadott ötjegyű (5), minden Readeren egyedi szám. A 
Reader sorozatszáma mindig megjelenik az epoc Host szoftverében a Reader azonosítására. 
A Reader sorozatszáma a Reader alján eltávolíthatatlanul is szerepel. 

2. Név 
A Reader neve a Readert azonosító, tetszés szerint választható elnevezés. Ezt a 
rendszergazda módosíthatja. A Reader neve a gyári alapbeállításban megegyezik a 
sorozatszámmal. A Reader neve a szóközökkel együtt legfeljebb 17 alfanumerikus karakterből 
állhat. A rendszergazda értelmezhető neveket adhat a Readereknek, például a részleg, az 
osztály vagy a szobaszám stb. alapján. A Reader nevének egyedi beállítása után a Readerhez 
mellékelt címkékkel jelölje meg a Readereket a vizuális azonosítás megkönnyítése érdekében. 

3. PIN (Bluetooth) 
A PIN egy jelszó, amellyel egy epoc Host egy epoc Readerhez csatlakozhat a Bluetooth 
kapcsolaton. A PIN kódot a Readeren és a Hoston kell megadni. A Host minden csatlakozni 
kívánó Readertől kéri a helyes PIN kódot. Ha a PIN kódot módosították egy Readeren, akkor 
az azonnal módosul azon a Hoston, amellyel a Reader PIN kódját megváltoztatták. A 
rendszergazdának ezenkívül frissítenie kell a PIN kódot a többi Hoston, hogy azok kapcsolódni 
tudjanak ugyanehhez a Readerhez. 
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A képernyő felső része 

 

7.16 A Reader beállítása és szoftverfrissítése 

A Reader beállítása funkcióval a rendszergazda beállíthatja a 
Reader nevét, a Reader PIN kódját, és elvégezheti a Reader 
szoftverének frissítését. 

 

A Reader beállítási oldalainak megnyitásához lépjen a Readerek 
főképernyőjére. Az érintőceruzával nyomja meg és tartsa 
lenyomva egy megtalált Reader ikonját, amíg a kiválasztott 
Reader Opciók menüje meg nem jelenik. Érintse meg a 
Konfigurálás menüpontot. Megjelenik a kiválasztott Reader 
beállítási képernyője. 

 

 

7.16.1 A Reader beállítása lap 
A Reader beállítása lapon megváltoztathatja a Reader nevét. 

A Reader átnevezéséhez: 

1. Írja be a Reader új nevét az Új név mezőbe  
(a képernyő alsó részén). 

2. Érintse meg az Új PIN küldése gombot. 

3. Érintse meg a Piros X gombot a Reader beállítása lap 
bezárásához. A Reader új neve elküldésre kerül a 
Readernek. 

4. Frissítse a Readerek főképernyőjét a Keresés ikon   
megérintésével, hogy megjelenjen a Reader új neve. 

A Reader beállítása lapon a Reader PIN kódja is beállítható a Readeren vagy a Hoston. 

Ha módosítja a PIN kódot egy epoc Readeren, csak az új PIN kóddal rendelkező 
Hostok fognak tudni csatlakozni ehhez a Readerhez. 
 

Ha módosítja a Reader PIN kódját, és az új PIN kódot elveszti, nincs lehetőség az 
új PIN kód megszerzésére és a Readerrel való kommunikációra.  
 

A Readerek aktuális PIN kódjait mindig külön naplóban tárolja. A PIN kód elvesztése 
esetén vegye fel a kapcsolatot az Epocal forgalmazójával, hogy megszervezze a 
Reader visszaküldését és a PIN kód visszaállítását.  

 

A Reader PIN kódjának módosításához: 

1. Írja be az új PIN kódot az Új PIN mezőbe (a képernyő felső részén). 

2. Érintse meg az Új PIN küldése gombot.  

3. Kérésre érintse meg az „OK” gombot. A Reader megkapta az új PIN kódot. 
Azonban csak a Reader PIN kódjának módosítására használt Host rendelkezik ezzel 
az új PIN kóddal. A többi Host frissítéséhez az alábbiak szerint járjon el. 
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A Reader PIN kódjának módosítása egy másik Hoston: 

1. A másik Hosttal keresse meg a (módosított PIN kódú) 
Readert. 

2. A fentebb leírt módon lépjen a Reader beállítása képernyőre. 

3. Az Új PIN mezőbe (a képernyő alsó részén) írja be az új 
PIN kódot. 

4. Érintse meg a PIN módosítása gombot. Ismételje meg 
ezt a műveletet minden olyan Hoston, amelyet ehhez a 
Readerhez kívánnak csatlakoztatni. 

 

7.16.2 A Reader szoftverfrissítése lap 
A rendszergazda a Reader frissítése lapon frissítheti az epoc 
Reader szoftverét. 

Nyomja meg a Frissítés gombot. 

A frissítés automatikusan végrehajtódik két (2) lépésben: 1. 
Letöltés és 2. Frissítés. A teljes folyamat körülbelül négy (4) percet 
vesz igénybe.  

 

Soha ne szakítsa meg a Reader frissítési folyamatát. 
Frissítés közben ne kapcsolja ki a Readert vagy a Hostot. 

 

 

 

A Reader verziószámát a Reader állapota (harmadik lapfül) 
megérintésével ellenőrizheti: 

 

 

7.17 Readerek dedikálása 

A rendszergazda egyes Readereket az epoc Hostnak dedikálhat.  
A dedikált Leolvasók mindig láthatók az epoc Hoston a Readerek 
főképernyőjén (függetlenül attól, hogy be vannak-e kapcsolva). 
Ha csak egy Reader van a Hostnak dedikálva, akkor a Host a 
sikeres bejelentkezés után automatikusan csatlakozik ehhez a 
Readerhez a vérteszt elvégzésére. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Reader ikonját, amíg meg 
nem jelenik a menü. 
Érintse meg a Dedikálás menüpontot. 

A dedikált Reader ikonja mellett a lakat ikon  látható a 
Readerek főképernyőjén. 
A dedikálás törléséhez ismételje meg a fenti lépéseket. Érintse 
meg a Dedikálás törlése pontot, amikor megjelenik a menü. 

A képernyő alsó része 
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7.18 A tesztadatok adminisztrálása 
A rendszergazda az epoc Hoston véglegesen törölheti a 
mentett teszteredményt, vagy megjelölheti a teszteredményt 
el nem küldöttként (az adatkezelőnek való újraküldéshez).   

Érintse meg a Tesztek  gombot az eszköztáron a Tesztek 
menü megnyitásához, majd lépjen az Ezen teszt 
megtekintése pontra. Megjelenik a Tesztlista lap , amely 
a Hoston tárolt teszteredményeket tartalmazza. A Szűrő lapon 

 szükség szerint szűkítheti az eredménylistát.  
Érintse meg a teszteredmény sorát a menü megnyitásához.  
Érintse meg az Ezen teszt eltávolítása pontot a 
teszteredmény végleges törléséhez. Érintse meg a Megjelölés 
el nem küldöttként pontot, hogy a rendszer újra elküldje a 
teszteredményt az adatkezelőnek a következő szinkronizálás 
alkalmával. Megjelenik egy megerősítő ablak. Csak akkor 
töröljön adatot, ha biztos benne, hogy törölhető. 
Több teszt törléséhez vagy újraküldéséhez először szűrje az eredményeket a lista 
lerövidítéséhez, majd az Összes kiválasztása opcióval jelölje ki a táblázatban látható összes 
tesztadatot. A további műveletek minden megjelenített tesztre érvényesek lesznek.  
 

 

A elektronikus minőség-ellenőrzési adatok hasonlóképpen törölhetők. Először nyissa meg a 

Tesztek menüt, majd lépjen az EME megtekintése pontra. Megjelenik az EME lista lap , 
amely a Hoston tárolt elektronikus minőség-ellenőrzési adatokat tartalmazza. A művelet a 
továbbiakban megegyezik a fent leírtakkal.  

 

A mentett teszteredmény, illetve elektronikus minőség-ellenőrzési adat törlése 
végleges. A törölt adatok nem állíthatók vissza.  
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8.1 Bevezetés 
 

Az epoc Enterprise Data Manager („EDM”) olyan szoftvercsomag, amely az epoc véranalizáló 
rendszerrel használva teszteredmények és egyéb adatok több epoc Hostról való 
összegyűjtésére, felügyeletére, valamint használatuk és nyilvántartásuk szabályozására és 
kezelésére szolgál. 

Az EDM elemei az epoc adatbázis, az epoc Enterprise Data Manager webalkalmazás és az 
epoc Link kliens-szerver alkalmazás. További szoftvercsomagok is telepíthetők az epoc 
Enterprise Data Management rendszer és a laboratóriumi vagy kórházi információs 
rendszerek közötti adatcsere megkönnyítésére. 

8.2 Üzembe helyezés 
 

Az epoc Enterprise Data Manager számítási platformja egy Intel x86 vagy x64 processzorra 
épülő számítógép tipikus LAN és vezeték nélküli hálózati környezetben. Az EDM komponenseit 
telepíthetik az ajánlott hardverre vagy PC munkaállomásra.  

8.3 A hardver- és szoftverkövetelmények 
 

Hardver  
Processzor: 2,4 GHz-es vagy gyorsabb. 

Memória: legalább 70 GB a merevlemezen. 

Hálózati interfészek: Ethernet hálózati adapter. 

Szoftver 
Operációs rendszer: Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10. 

Alkalmazási keretrendszer: Microsoft .Net Framework 2.0 SP2.  

Adatbázis-kiszolgáló: Microsoft SQL Server 2008 R2 vagy 2012, Express vagy Standard Edition. 

Webkiszolgáló: Microsoft Internet Information Services (a verzió az operációs rendszertől függ). 

Internetböngésző: Microsoft Internet Explorer® 11, Chrome™ 48.0.x vagy újabb, Firefox® 
44.0 vagy újabb. 

8.4 Telepítés 
 

Az epoc Enterprise Data Manager telepítése előtt teljesíteni kell minden hardver- és 
szoftverkövetelményt. Az EDM minden komponense az Epocal által beállított és tesztelt EDM 
telepítőcsomag használatával kerül telepítésre.  

08 epoc® Enterprise Data Manager 
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8.5 Az epoc adatbázis 
 

Az epoc adatbázis a Microsoft SQL Server 2008-as vagy 2012-es verziójára lesz telepítve.  
A relációs adatbázis a megfelelően kialakított adatszerkezettel megbízható, nagy teljesítményű 
adattárolást, rendszeres adatmentést és ellenőrzött hozzáférést biztosít. 

Az epoc adatbázis tárolja a teszteredményeket, az elektronikus minőség-ellenőrzés 
statisztikáit, valamint a használati és a kezelői statisztikákat. A tárolt adatokat a felhasználó 
az epoc Manager webalkalmazás segítségével tekintheti meg. 

Ha az EDM-et vállalati hálózati környezetbe telepítik, az informatikusok adják hozzá az epoc 
adatbázist a meglévő biztonsági mentési protokollhoz.  

8.6 Az epoc Link alkalmazás 
 

Általános ismertető 
Az epoc Link az epoc Hostok és az epoc Enterprise Data Manager közötti kommunikációt 
megkönnyítő szoftveralkalmazás. Az epoc Link egy telepített példánya több (IP-címmel vagy 
névvel és portszámmal azonosított) végpontra (adatforrások) képes küldeni az adatokat. Az 
epoc Link telepítését, beállítását és folyamatos támogatását az Epocal szakemberei és a 
kórház informatikusai végzik.  

Az epoc Link indítása 
Az epoc Link automatikusan indul az EDM-et futtató számítógép indításakor.  

Csatlakozás az epoc Linkhez 
Az epoc Host és az epoc Link közötti kommunikáció a helyi hálózat (LAN) egy vezeték nélküli 
hozzáférési pontján (WAP) keresztül vagy vezeték nélküli ad hoc (PC–PC) típusú kapcsolaton 
zajlik. 

Az epoc Hoston meg kell adni a megfelelő csatlakozási beállításokat (IP-cím vagy név és 
portszám) az epoc EDM-et futtató számítógéphez.  

 

 

Az epoc Host képernyőképén látható az epoc Enterprise Data 
Manager csatlakozási beállítása az epoc Hoston (az IP-cím 
helyett nevet lehet használni).  
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8.7 Az EDM webalkalmazás használata 
 

Általános ismertető 
Az epoc Enterprise Data Manager olyan ASP .NET webalkalmazás, amely a Microsoft Internet 
Information Services (IIS) kiszolgálón fut. Az alkalmazás közvetlenül hozzáfér az EDM 
adatbázishoz, és webportálként lehetővé teszi a teszteredmények kliens böngészőről történő 
megtekintését. 

Az epoc Enterprise Data Manager indítása 
Az epoc Enterprise Data Manager az EDM-et futtató számítógép indításakor automatikusan 
indul. Támogatott webböngésző használatával a felhasználók bármilyen LAN-hálózathoz 
csatlakoztatott számítógépről hozzáférhetnek az EDM webalkalmazáshoz az EDM webcímének 
(URL-ének) megadásával. 

• http://<EDMServerName>/EpocManager  
• http://<EDMServerIPAddress>/EpocManager  

Megjegyzés: a rendszergazda meghatározott számítógépekre korlátozhatja az EDM elérését. 

Bejelentkező oldal 
A felhasználónak meg kell adnia a felhasználónevét és a jelszavát az EDM-re bejelentkezés 
után. A felhasználónevét és a jelszavát kérje az Epocal forgalmazójától. 

 

  
 

8.8 Vértesztek lap 
 

A sikeres bejelentkezés után az EDM megjeleníti a Vértesztek lapot. Ezen a lapon a 
következők szerepelnek:  
1. Egy menüsor a képernyő tetejének közelében. 
2. Egy fő görgethető táblázat, amelyen az elmúlt 7 nap vértesztjei láthatóak. 
3. A módosítások mentésére és leletek nyomtatására szolgáló gombok. 
4. Egy kiválasztott teszt részletei. 
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Az egyes tesztek részletei akkor jelennek meg, ha a Felhasználó kiválaszt egy tesztet a Fő 
táblázatból. Az egyes tesztek részletei a teszttáblázat alatt jelennek meg, a következő ábrán 
látható módon.  

 
Az Eredmények lapon lévő szerkeszthető mezők tesztbejegyzésen belüli szerkesztéséhez 
írja be az adatokat, és nyomja meg a Módosítások mentése gombot. A tesztbejegyzéseken 
végzett minden módosítás naplózásra kerül a Teszt módosítása napló lapon. 
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A Berendezés lap információkkal szolgál a specifikus epoc Hostról, epoc Readerről és epoc 
Tesztkártyáról, amelyeket a kiválasztott bejegyzés létrehozásához használtak, a 
sorozatszámokat, szoftververziókat, kártyatételadatokat és Minőségbiztosítási adatokat is 
beleértve. 

 
Az ME állapot és a CV állapot lap a minőségbiztosítási teszt eredményeinek a teszt idején 
fennálló állapotával kapcsolatos információkkal szolgál. A zöld Megfelel állapotot, míg a „*”-
gal megjelenő piros Sikertelen állapotot jelez. A részleteket illetően tekintse át az „E” jelű, 
„Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez tartozó, bővített minőségbiztosítási funkciók” 
című függeléket a jelen kézikönyv végén. 

 
A felhasználók a Páciens teszteredményeinek előzményei lapra kattintva egyazon páciens 
több teszteredményét is áttekinthetik. A Páciens teszteredményeinek előzményei lapon a 
kiválasztott páciens utolsó öt eredménye fog megjelenni. A páciens teszteredményeinek 
előzményei PDF fájlként történő mentéséhez kattintson a Nyomtatható lelet gombra, vagy 
exportálja az adatokat CSV fájlba. 
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8.9 Vértesztek: Az eredmények szűrése  
 

Az alábbi módszerekkel szűrheti a fő táblázatban lévő teszteredményeket: 

1. Kattintson bármelyik oszlopfejlécre a táblázat tartalmának az adott oszlop szerinti 
rendezéséhez.  

2. Kattintson ismét az oszlop fejlécére az eredmények emelkedő vagy csökkenő 
sorrendbe rendezéséhez. 

A vér- és MB tesztek az elvégzés dátuma és időpontja szerint szűrhetők. Az újabb eredmények 
szűréséhez használja a következő lehetőségeket: Ma, Előző 7 nap, Előző 30 nap. 

Az EDM lehetővé teszi a speciális szűrést: a felhasználó kiválaszthat egyet az adatbázisban 
meglévő szűrőtípusok közül, hogy csak a kiválasztott értéket tartalmazó teszteredmények 
jelenjenek meg.  

 

8.10 Vértesztek: Az eredmények nyomtatása 
 

Nyomtatható nézet megjelenítéséhez nyomja meg a tesztadatok részletei felett található 
Nyomtatható lelet gombot.  

 
 

Létrejön a tesztadatot tartalmazó PDF fájl. A fájlt megnyithatja vagy lemezre mentheti a 
későbbi kinyomtatáshoz. Válassza ki a Fájl, majd a Nyomtatás tételt a felső Adobe menüből, 
vagy kattintson a jobb egérgombbal egy leletre, és válassza ki a helyi menü Nyomtatás 
tételét. Lásd az alábbi tesztbejegyzésmintát. 
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Az EDM felhasználói használhatják a Tesztbejegyzés automatikus nyomtatása funkciót 
is. Ha ez a funkció be van állítva és engedélyezve van, az EDM által fogadott tesztadatok 
automatikusan nyomtatásra kerülnek az EDM-ből az előre kiválasztott nyomtatón.  
A nyomtatási formátum hasonló lesz, mint az adatok EDM-ben végzett manuális 
nyomtatásakor. A tesztadat automatikus nyomtatása funkció osztályonként eltérően 
beállítható. A részleteket illetően tekintse át a 8.28., „Osztályok” című ábrát.  
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8.11 Vértesztek: Tesztlista exportálása CSV fájlba 
 

Az EDM felhasználói exportálhatják a teszteredményeket egy CSV (vesszővel tagolt) fájlba.  
Az EDM ezen funkciója a Vértesztek lapon lévő Tesztek mentése CSV-fájlba gomb 
megnyomásával érhető el. A fő teszttáblázatban található összes teszt exportálva lesz egy .csv 
fájlba.  

A felhasználók megnyithatják, megtekinthetik és kinyomtathatják a fájlt. A Mentés gombbal 
megnyitható a Windows Fájl mentése párbeszédpanele. A felhasználó kiválaszthatja, hogy a 
merevlemezen hová menti a fájlt. 

A fájl letöltődik a kiszolgálóról a helyi számítógépre. A böngésző értesíti a felhasználót, amikor 
a letöltés kész.  
 

8.12 Minőségbiztosítási tesztek 
 

Az MB tesztek oldalon minőségbiztosítási tesztbejegyzések jelennek meg. Válassza ki a 
menüsorban található MB tesztek lehetőséget az oldal megtekintéséhez. Az egyes 
minőségbiztosítási tesztek részletei akkor jelennek meg, ha a Felhasználó kiválaszt egy 
tesztet a Fő táblázatból. Az egyes minőségbiztosítási tesztek részletei a teszttáblázat alatt 
jelennek meg, a következő ábrán látható módon. 

 
A minőségbiztosítási tesztbejegyzések lapokra vannak osztva a következők szerint: 
Eredmények, Berendezés és Teszt módosítása napló. A teszteredmények az Eredmények 
lap alatt jelennek meg. 

Megjegyzés: ha eVAD-ok vannak használatban, a teszteredmények Állapot oszlopot is 
tartalmazni fognak, amely a Megfelel és a Sikertelen eredményeket jelzi. Emellett az eVAD 
verziója is meg fog jelenni. Az eVAD-ok beszerzésével és használatával kapcsolatos részleteket 
illetően tekintse át az „E” jelű, „Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók” című függeléket a jelen kézikönyv végén. 
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8.13 Leletek: Elektronikus ME  
 

Az epoc Reader minden teszt elvégzése előtt elektronikus minőség-ellenőrzést hajt végre. Az 
elektronikus minőség-ellenőrzés adatait a felső menüben a Leletek, majd az Elektronikus 
ME pontot kiválasztva nyithatja meg.  

Alább egy példa látható az elektronikus ME adatokra: ezeket az adatokat kinyomtathatja 
először egy Nyomtatható leletet létrehozva, vagy CSV fájlba exportálva a Tesztek 
mentése CSV-fájlba gomb megnyomásával (ugyanúgy, mint a vértesztek adatainak 
nyomtatásakor vagy exportálásakor). 
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8.14 Leletek: Fűtőegység MB 
 

A fűtőegység minőségbiztosítási vizsgálatának eredményei közé tartoznak az epoc 
Readereken végrehajtott Fűtőegység MB tesztek részletei. Elérésükhöz válassza ki a Leletek, 
majd a Fűtőegység MB elemet.  

8.15 Leletek: Használati statisztika  
 

A Használati statisztika lapon az egyes rendszerelemek, vagyis az epoc Reader, az epoc 
Host, az epoc Kártyatétel és a Kezelő szerint tekintheti meg a leleteket. A Használati statisztika 
oldalt a felső menüben a Leletek, majd a Használati statisztika pontot kiválasztva nyithatja 
meg.  

 

Ezek a jelentések az alábbi adatokat tartalmazzák: 
1. A felhasznált tesztkártyák száma. 
2. A sikeres tesztek százalékaránya. 
3. A nem megfelelő belső minőség-ellenőrzés miatt sikertelen tesztek százalékaránya. 
4. A leállítás vagy befejezetlenség miatt sikertelen tesztek százalékaránya. 
5. További információ lehet például a legutóbbi teszt dátuma és időpontja, az epoc Reader 

legutóbbi elektronikus minőség-ellenőrzésének dátuma és időpontja, az epoc Hostra való 
legutóbbi feltöltés dátuma és időpontja és a kezelő által elvégzett legutóbbi teszt dátuma 
és időpontja.  

Válassza ki a megfelelő gombot a lap alján a különböző rendszerelemek megtekintéséhez. 

Az adatok a következő szempontok szerint szűrhetők: Dátum, Vértesztek, MB tesztek és 
Összes teszt. A leletek létrehozásához válassza ki a Nyomtatható lelet vagy a Tesztek 
mentése CSV-fájlba gombot a lap alján.  
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8.16 Leletek: Pácienslista (ADT)  
 

A páciensek demográfiai adatainak megtekintése az EDM beállításai lapon engedélyezhető.  

 
Ha be van jelölve a Pácienslistát mutat (ADT) lehetőség, elérhetővé válik a Pácienslista 
(ADT) menüelem a Leletek menü alatt. Ez az oldal tartalmazza az opcionális ADT csatornából 
letöltött összes páciensdemográfiai adatot. 

 

Megjegyzés: kompatibilis ADT interfészre van szükség ahhoz, hogy a páciensek demográfiai 
adatai elérhetők legyenek a Pácienslista (ADT) lapon. 

8.17 Készlet: Hostok 
 

A Készlet a Hostok, Readerek, kártyatételek és nyomtatók készleteire vonatkozó információkat 
tartalmazza. 

A Host készlet lehetővé teszi, hogy a felhasználók áttekinthessék az EDM adatbázisban 
elérhető összes epoc Host eszközt. 
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Az egyes epoc Hostok esetében a Hostkészlet oldal lapokra van osztva a következők szerint: 
Részletek és Események.  

A Részletek lapon a kiválasztott epoc Host hardver- és szoftveradatai szerepelnek.  
A felhasználók módosíthatják az eszköz nevét, és az eszközt hozzárendelhetik egy osztályhoz 
(amely az Osztályok oldalról is elérhető). Ehhez be kell vinni a módosításokat a bal alsó 
részen, majd a Frissítés gombra kell kattintani. Továbbá megjegyzések is hozzáadhatók: 
vigye be a megjegyzést a fehér Megjegyzések dobozba, és kattintson a Frissítés gombra.  

Az Események lap a kiválasztott epoc Hosttal kapcsolatos különböző tevékenységek,  
pl. konfigurációs módosítások, szoftverfrissítések, beállításmódosítások stb. előzménynaplóit 
tartalmazza. Mind az eszközök listája, mind az egyes eszközök előzményei menthetők PDF 
fájlként a Nyomtatható lelet lehetőségre kattintva, illetve CSV fájlba exportálhatók. 

 
 

8.18 Készlet: Readerek 
 

A Readerek készlet lapokra van osztva a következők szerint: Részletek, ME állapot†, CV 
állapot† és Események. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék az EDM 
adatbázisban elérhető valamennyi epoc Reader részletes adatait és előzményeit.  

A Részletek lapon a kiválasztott epoc Reader hardver- és szoftveradatai szerepelnek. 
Továbbá megjegyzések is hozzáadhatók: vigye be a megjegyzést a fehér Megjegyzések 
dobozba, és kattintson a Frissítés gombra. A Részletek lapon lévő ME lejárat† és CV 
lejárat† sor az epoc Readerre vonatkozó minőség-ellenőrzési és kalibrálás-ellenőrzési 
eredményekkel kapcsolatos információkat biztosít.  

†A részleteket illetően tekintse át az „E” jelű, „Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez 
tartozó, bővített minőségbiztosítási funkciók” című függeléket a jelen kézikönyv végén. 
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Az ME állapot† és a CV állapot† lap az epoc Readeren végzett minőség-ellenőrzés és 
kalibrálás-ellenőrzés előzményeit jeleníti meg az MB ütemezés konfigurációja alapján. 

† A részleteket illetően tekintse át az „E” jelű, „Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez 
tartozó kibővített minőségbiztosítási funkciók” című függeléket a jelen kézikönyv végén. 

 
Az Események lap a kiválasztott epoc Readerrel kapcsolatos különböző tevékenységek,  
pl. konfigurációs módosítások, szoftverfrissítések, beállításmódosítások stb. előzménynaplóit 
tartalmazza. 

Az epoc Readerek listája és az egyes readerek előzményei PDF fájlként menthetők: kattintson 
a Nyomtatható lelet gombra, vagy exportálja CSV formátumú fájlba.  
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8.19 Készlet: Kártyatételek  
 

A kártyatételkészlet lehetővé teszi, hogy a felhasználók áttekintsék a kártyakészletek adatait. 
Amennyiben a felhasználó követni kívánja a beérkező tételeket és az egyes tételekből 
hátramaradó kártyák számát, ezt a rendelkezésre álló szerkeszthető mezők segítségével 
végezheti. A kártyatétel sorára kattintva a lista alatt megnyílik a részleteket tartalmazó ablak. 
A táblázatban megjelenített összefoglaló kártyatételadatok PDF vagy CSV fájlként 
menthetők. Továbbá megjegyzések is hozzáadhatók: vigye be a megjegyzést a fehér 
Megjegyzések dobozba, és kattintson a Frissítés gombra.  

Megjegyzés: A megjegyzés mező a tesztkártyatételen végrehajtott minőségbiztosítási 
eljárások dokumentálásához használható. 
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8.20 Készlet: Nyomtatók  
 

A rendelkezésre álló mobil nyomtatók kezeléséhez válassza ki a Készlet, majd a Nyomtatók 
lehetőséget. A felhasználó nyomtatókat adhat hozzá vagy módosíthat, valamint nyomtatókat 
rendelhet hozzá az osztályokhoz.  

Megjegyzés: A nyomtatók az Osztályok lapon is hozzárendelhetők az osztályokhoz.  

A Nyomtató típusa esetében három lehetőség áll rendelkezésre a legördülő menüben: Zebra 
ZQ110, Martel LLP1880B-391 és Egyéb. Válasszon ki egyet a használatban lévő nyomtató 
típusától függően. 

 
A táblázatban megjelenített összefoglaló nyomtatóadatok PDF vagy CSV fájlként menthetők.  
 

  



51006995 Változat: 04 epoc Enterprise Data Manager 8-16  

8.21 A Felhasználók lap 
 

A Felhasználók lapon kiegészítheti vagy módosíthatja az epoc Host és az EDM felhasználói 
fiókjait. A Felhasználók lapot a felső menüből nyithatja meg a Beállítások, Felhasználói 
beállítások, majd a Felhasználók pontot kiválasztva. 

 
A Felhasználók lap: 

 
Új felhasználó hozzáadásához jelölje be a csoportneve(ke)t a felhasználó egyes feladatok 
elvégzésére való jogosultságának megfelelően. Adja meg a megfelelő információt a Felh. 
azon., Felhasználónév, Jelszó, Jelszó megerősítése, Fiókállapot és Fiók lejár mezőkben, és 
jelölje be a „Minőségbiztosítási tesztek engedélyezése” és a „Frissítheti a felhasználó 
a Hostot?” opciót a Hostkezelő csoportjának tagjaira vonatkozóan. Több csoportnevet is 
bejelölhet.  

A csoportokat a Felhasználói beállítások, Csoportok lapon állíthatja be (lásd a következő 
részt).  

A Felh. azon. és a jelszó segítségével lehet bejelentkezni mind az epoc Hostra, mind az EDM-
be. Ha minden információt megadott, nyomja meg a Hozzáadás gombot. A létrehozott új 
felhasználó megjelenik a bal oldali táblázatban. 
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Egy felhasználói fiók módosításához válassza ki a felhasználót a bal oldali táblázatban.  
A felhasználó adatai megjelennek a megfelelő helyeken, a Mentés gomb aktiválódik, és a 
Hozzáadás gomb le lesz tiltva. 

A szerkesztés után a Mentés gombot megnyomva módosítsa a felhasználói fiókot.  

A módosítási módból való kilépéshez és a hozzáadási módba való visszatéréshez nyomja meg 
a Mégse gombot. 

A jobb oldali táblázatban láthatók a kiválasztott felhasználó jogosultságai. 

A Csoport feliratú legördülő listán a kiválasztott csoport szerint szűrhet. A kiválasztott csoport 
(vagy az Összes) exportálható CSV formátumban a Tesztek mentése CSV-fájlba gomb 
megnyomásával.  

 

A Felh. az./Név feliratú mező segítségével 
felhasználói fiókokra lehet rákeresni. Adja meg 
a felhasználónevét vagy annak egy részét, 
majd nyomja meg a Keresés gombot.  
A keresési eredmények az összes csoportban 
talált összes találatot tartalmazni fogják.  

 

 

 

Egyszerre több felhasználói fiók lejárati ideje is megváltoztatható: emelje ki a kívánt 
felhasználóneveket, válassza ki az új lejárati időt, majd kattintson a Mentés gombra. 

 

Felhasználói fiók kizárólag akkor törölhető, ha a felhasználói fiókhoz hozzárendelt Felhasználói 
azonosítóhoz nem kapcsolódnak tesztbejegyzések. 
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8.22 A Csoportok lap 
 

A Csoportok lapon az egyes feladatok elvégzésére vonatkozó jogosultságot adhat meg, és 
hozzárendelheti ezeket a feladatokat egy csoporthoz. A csoporthoz hozzárendelt felhasználó 
rendelkezni fog a csoport jogosultságaival.  

A Csoportok lap a felső menüből érhető el. Válassza ki a Beállítások, Felhasználói 
beállítások, majd a Csoportok menüpontot. 

 
 

A Csoportok lap: 

 

Új csoport hozzáadásához töltse ki a Csoport neve és a Leírás mezőket. Jelölje be a 
csoportnak megfelelő feladatneveket. Ha kész, nyomja meg a Hozzáadás gombot.  
A létrehozott csoport neve és leírása megjelenik a képernyő bal oldalán lévő táblázatban. 

Törléshez vagy módosításhoz válasszon ki egy csoportot a táblázatból. A csoport neve és 
leírása megjelenik a lap jobb oldalán a megfelelő helyeken, és a kapcsolódó feladatok mellett 
jelölés lesz látható. A Törlés és a Mentés gombok aktiválódnak. A Hozzáadás gomb le lesz 
tiltva. A csoport törléséhez nyomja meg a Törlés gombot. Nyomja meg a Mentés gombot az 
elvégzett módosítások tárolásához.  

A Törlés vagy Módosítás módból való kilépéshez és a Hozzáadás módba való visszatéréshez 
nyomja meg a Mégse gombot. 
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Az EDM alábbi feladatainál engedélyezheti a jogosultságok hozzárendelését: 

Felhasználói csoport 
létrehozása, módosítása, 
törlése 

Kritikus értékek kezelése 
mezők szerkesztése 

Analit-mértékegységek 
megtekintése 

Csoportok megtekintése Tesztlelet mentése (exportálás) Analit-mértékegységek 
szerkesztése 

Felhasználói fiók létrehozása, 
módosítása 

Nyomtatható tesztbejegyzés 
megtekintése 

Szoftverfrissítő fájlok listájának 
megtekintése  

Fiókok megtekintése Elfogadott tesztek 
szerkesztése, újraküldése 

Szoftverfrissítő fájlok feltöltése 

Helybeállítások módosítása Minőségbiztosítási tesztek 
megtekintése 

Hostkonfiguráció megtekintése 

Helybeállítások megtekintése Minőségbiztosítási 
tételazonosító szerkesztése 

Hostkonfiguráció szerkesztése 

Vértesztek megtekintése Minőségbiztosítási ID2 
szerkesztése 

EME bejegyzések megtekintése 

Páciensazonosító szerkesztése Minőségbiztosítási 
megjegyzések szerkesztése 

EME leletek nyomtatása, 
exportálása 

ID2 szerkesztése Analittartományok 
megtekintése 

Statisztika megtekintése 

Megjegyzések szerkesztése Analittartományok szerkesztése Felhasználói statisztika 
nyomtatása, exportálása 

A fűtőegység MB Beteglista megtekintése Nyomtatás, Készletjelentések 
exportálása 

FMB jelent nyomt, export Készletek megtekintése Készletek szerkesztése 
 

8.23 Hostbeállítások 
 

Az epoc Host beállításait a Hostbeállítások lapokon kezelheti. Külön lapok állnak 
rendelkezésre a Mértékegység és a Tartományok beállításához, illetve a szoftverfrissítések és 
eVAD-ok betöltéséhez†. A konfigurálás után ezek a beállítások automatikusan el lesznek 
küldve az epoc Hostra a szinkronizáláskor. 

†Az eVAD-ok beszerzésével és használatával kapcsolatos részleteket illetően tekintse át az 
„E” jelű, „Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez tartozó, bővített minőségbiztosítási 
funkciók” című függeléket a jelen kézikönyv végén. 

A Hostbeállítások lapokat a felső menüből nyithatja meg. Válassza ki a Beállítások, 
Hostbeálítások, majd a Mértékegység, Tartományok vagy Szoftverfrissítés lehetőséget, 
vagy az eVAD frissítés elemet. 
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8.24 Hostbeállítások: Mértékegység 
A mértékegységek módosításához válassza ki a Mértékegység legördülő lista kívánt tételét, 
majd nyomja meg a Módosítások mentése gombot. Az összes tartomány az új 
mértékegységben jelenik meg. 

Előfordulhat, hogy egyes egészségügyi intézményeknek egyedi leletezhető tartományt kell 
beállítaniuk. Az egyedi leletezhető tartományok szélessége nem haladhatja meg az epoc 
mérési tartományokét. Az egyedi leletezhető tartományok alsó és felső határértéke az egyes 
analitok mellett van feltüntetve. 

Megjegyzés: a változtatások gyors azonosítása érdekében a módosított leletezhető 
tartományok neve narancssárgán jelenik meg. Ha a módosított leletezhető tartomány 
szélesebb, mint a megfelelő epoc mérési tartomány, pirossal kiemelten lesz látható, és a 
módosítások nem kerülnek mentésre.  
 

8.25 Hostbeállítások: Tartományok 
A Tartományok lapon látható a kiválasztott teszthez és mintatípushoz tartozó összes analit 
referencia- és kritikus tartománya. 
A Tartományértékek módosításához válassza ki a kívánt elemet a Teszttípus és a 
Mintatípus listán. Adja meg az új értékeket a megfelelő mezőkben, majd nyomja meg a 
Módosítások mentése gombot. A módosításokat több mintatípusra is alkalmazhatja,  
ha bejelöli a kívánt mintatípusokat a tartományok táblázatának jobb oldalán. 
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A tartományok módosításának szabályai: 
1. Minden értéknek számértéknek kell lennie; 

2. Az értékeket a várt pontossággal kell megadni (a táblázatban látható módon); 

3. A referenciatartomány értékei nem eshetnek kívül a leletezhető tartományon. 

Megjegyzés: a változtatások gyors azonosítása érdekében a módosított leletezhető 
tartományok neve narancssárgán jelenik meg. Ha egy referenciatartomány a leletezhető 
tartomány értékein kívülre esik, pirossal kiemelten lesz látható, és a módosítások nem 
kerülnek mentésre. 
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8.26 Hostbeállítások: Szoftverfrissítés 
 

A Szoftverfrissítés segítségével töltheti fel az epoc Host és a Reader szoftverfrissítéseit. 
1. Nyomja meg a Browse (Tallózás) gombot az Epocal képviselője által adott frissítőfájl 

megkereséséhez. A fájl kiválasztása után megjelenik annak elérési útvonala;  
2. Nyomja meg az Ellenőrzés gombot a fájl kiszolgálóra való feltöltéséhez. Ha a fájl érvényes 

szoftverfrissítést tartalmaz, az Ellenőrzés gomb alatt megjelenik a Host és a Reader 
frissítésének verziószáma; 

3. Nyomja meg az Elfogadás gombot a fájl elfogadásához; 
4. Az új szoftverfrissítés ekkor feltölthető az epoc Hostokra. Az epoc Host szoftverfrissítésének 

elvégzésével kapcsolatban tekintse át a jelen kézikönyv epoc Host adminisztrálása című,  
7. részét. 

A szoftverfrissítések a következő szinkronizáláskor automatikusan letöltődnek az epoc Hostra, 
ha bejelöli a megfelelő négyzeteket a jobb oldalon (lásd az alábbi ábrát). Az automatikus 
frissítés külön beállítható az egyes osztályok számára.  
A szoftverfrissítési csomagra vonatkozó információk közé tartozik a kiválasztott frissítési 
csomagban található verzióra frissíthető epoc Host kompatibilis verzióinak száma. 
Ha az epoc Host megkapta a frissítést, a következő kijelentkezés után automatikusan települ 
a frissítés.  
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8.27 Hostbeállítások: eVAD-frissítés 
 

Az elektronikus érték-hozzárendelési adatlapok (eVAD) az alere-epoc.com weboldal Customer 
Resource Center lapján érhetők el. Az eVAD-fájl beszerzése és a verziója ellenőrzése után 
használja az eVAD frissítés lapot az eVAD-ok epoc Hostokra történő feltöltésére. A részleteket 
illetően tekintse át az „E” jelű, „Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók” című függeléket a jelen kézikönyv végén. 

 

8.28 Osztályok 
 

A konfigurációk és az epoc Hostok az osztályokhoz rendelhetők, így lehetőség van a 
konfiguráció egyedi, az adott osztálynak megfelelő beállítására. A szinkronizálás során az 
osztályhoz rendelt epoc Hostok megkapják az adott osztályhoz rendelt konfigurációt. Ezenkívül 
az epoc Hostokról a szinkronizálás során kapott teszteredmények és minőségbiztosítási adatok 
az osztály szerint rendezhetők és szűrhetők, és különböző jelentések készíthetők. 

Az Osztályok lap a felső menüből nyitható meg. Válassza ki a Beállítások, majd az Osztályok 
opciót. 

 

 
 

http://www.alere-epoc.com/ww/home/customer-resource-center.html
http://www.alere-epoc.com/ww/home/customer-resource-center.html
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Új osztály hozzáadásához nyomja meg a Hozzáadás gombot, majd töltse ki a Név és a 
Leírás (opcionális) mezőt, végezze el a Hely, a Konfiguráció és az MB ütemezés† 
hozzárendelését (a legördülő listán kiválasztva), állítsa be az automatikus nyomtatást a 
nyomtató nevével, majd nyomja meg a Mentés gombot.  

† A részleteket illetően tekintse át az „E” jelű, „Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez 
tartozó, bővített minőségbiztosítási funkciók” című függeléket a jelen kézikönyv végén. 

Megjegyzés: a helyszíneket korábban meg kell adni az EDM beállításai lapon, illetve a 
konfigurációkat a Konfigurációk lapon, valamint az MB ütemezés beállítását az MB 
ütemezések lapon. 

A mobil nyomtatók a megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésével rendelhetők hozzá az 
osztályokhoz. A nyomtató hozzárendelése hasonló módon szüntethető meg, vagyis a megfelelő 
négyzet bejelölésének törlésével.  

Ha az Aktuálisan meghatározott osztályok alatti táblázatban a kívánt osztályt tartalmazó 
sorra kattintva kiválasztja azt, akkor a jobb oldali mezők szerkeszthetővé válnak.  
A változtatások mentéséhez nyomja meg a Mentés gombot.  

Az elérhető Hostok és a kiválasztott osztályhoz hozzárendelt Host az Összes Host, illetve a 
Osztályos Hostok menüpont alatt jelennek meg. Ha Hostot kíván hozzáadni egy osztályhoz, 
vagy törölni szeretné az osztályhoz hozzárendelt Hostot, nyomja meg a Hozzáadás vagy 
az Eltávolítás gombot. A külön egy osztályhoz sem rendelt epoc Hostok automatikusan az 
Alapértelmezett osztályhoz lesznek hozzárendelve. 

A kiválasztott osztály a Törlés gomb megnyomásával törölhető, de csak akkor, ha nincs 
hozzárendelve Host.  

Megjegyzés: az Alapértelmezett osztály soha nem törölhető vagy szerkeszthető, és 
véglegesen az Alapértelmezett konfigurációhoz van hozzárendelve.  

Az egyes osztályokkal kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez válassza ki az 
osztályt, majd kattintson az Osztály részletei sávra. Lejjebb görgetve megtekintheti az 
Osztály részletei, MB ütemezések, Konfigurációs beállítások, Tesztkiválasztás, 
Engedélyezett mintatípusok és Vonalkód-beállítások lehetőséget. 
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8.29 Konfigurációk 
 

A Hostbeállítások közül több megadható és elküldhető külön az egyes osztályokhoz 
hozzárendelt Hostokra. Ezek a Hostbeállítások a Konfigurációk lapon vannak összegyűjtve, 
ahol szükség szerint elvégezhetők a hozzárendelések. 

A Konfigurációk lap a felső menüből nyitható meg. Válassza ki a Beállítások, majd a 
Konfigurációk opciót. 
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Alább látható a Konfigurációk lap:  

 
 

A Hozzáadás gombra kattintva új Konfiguráció hozható létre. Töltse ki az új értékekkel 
Név és a Leírás (opcionális) mezőt az Új konfiguráció hozzáadása opció alatt, és nyomja 
meg a Mentés lehetőséget.  

A Konfigurációk elem ezután szerkeszthető, ha a táblázatban a konfiguráció sorára kattint 
az Aktuálisan meghatározott konfigurációk alatt. A név és a leírás a jobbra található 
szerkeszthető mezőkben módosítható. A módosítások megtartásához nyomja meg a 
Frissítés lehetőséget. A kiválasztott konfiguráció aktuális beállításai alább jelennek meg,  
a Konfiguráció részletei alatt, és módosíthatóak.  

A Konfiguráció részletei lapokra van osztva a következők szerint: Hostbeállítások, 
Tesztkiválasztás, Mintatípusok, 1D vonalkódok és 2D vonalkódok. A szerkeszthető 
mezők eléréshez kattintson az egyes lapokra. A módosítások elvégzése után nyomja meg a 
Mentés gombot. 

Megjegyzés: a támogatott vonalkódtípusok közé tartoznak az 1D és 2D vonalkódok, a 2D 
vonalkódok azonban csak a Host2 esetében használhatók.  
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8.30 MB ütemezések  
 

Az MB ütemezések konfigurálásához lépjen a Beállítások, majd az MB ütemezések pontra. 
Az MB ütemezések konfigurálásával kapcsolatos részleteket illetően tekintse át az „E” jelű, 
„Felhasználói kézikönyv: Az epoc rendszerhez tartozó, bővített minőségbiztosítási funkciók” 
című függeléket a jelen kézikönyv végén.  

Az MB ütemezések a konfigurálásuk után hozzárendelhetők egy osztályhoz az Osztályok 
lapon. Mindegyik osztály saját MB ütemezéssel rendelkezhet. Ez az adott osztályhoz 
hozzárendelt összes Hostra vonatkozóan érvényes lesz.  

Megjegyzés: a minőségbiztosítási ütemezések engedélyezése előtt minden szükséges 
minőségbiztosítási tesztelést be kell fejezni.  

8.31 EDM beállításai 
 

Az epoc Enterprise Data Manager beállításai a felső menüből érhetők el. Válassza ki a 
Beállítások, majd az EDM beállításai opciót.  

Az EDM beállításai oldal lapokra van osztva a következők szerint: Kórház neve, Helyek, 
Nyelv, Időtúllépés, Nem mentett tesztbejegyz., EDM-interfészbeállítások és Az EDM 
névjegye (csak olvasható).  

 



51006995 Változat: 04                            Minőségbiztosítás                                       9-1  

 

9.1 Áttekintés 

Ez a rész az epoc® rendszer teljesítményének ellenőrzésére az Epocal által ajánlott minőség-
ellenőrzési eljárásokat ismerteti. Leírja az alkalmazható további minőség-ellenőrzési 
eljárásokat is. Ezek az ajánlott és kiegészítő eljárások belső minőség-ellenőrzést, folyadékos 
minőség-ellenőrzést, kalibrálás-ellenőrzést, jártassági vizsgálatot és a teljes vér minőség-
ellenőrzési eljárásait foglalják magukban. Az epoc rendszer minőség-ellenőrzését a kézikönyv 
„A működés elve” című része ismerteti.  

9.2 Az epoc rendszerhez ajánlott minőség-ellenőrzés  
 

 
A minőség-ellenőrzés során kövesse a szövetségi, állami és helyi előírásokat. 
 
 
A minőségbiztosítási teszteket az epoc rendszeren az azok végrehajtására jogosult 
kezelők végezhetik. A minőségbiztosítási tesztek végzését engedélyező kezelői 
fiókok beállításával kapcsolatban lásd „Az epoc Host adminisztrálása” vagy az „epoc 
Enterprise Data Manager” című részt.  

 
A minőségbiztosítási tesztek epoc rendszeren történő elvégzésével kapcsolatban lásd „Az epoc 
rendszer használata” és „Az epoc Host” című részt. 

9.2.1 Az újonnan kapott tesztkártyák ellenőrzése 
A. A kártya szállítási hőmérsékletjelzői 
A szállítódobozban lévő hőmérsékletjelzőkön ellenőrizze, hogy a tesztkártya szállítási 
hőmérséklete megfelelő volt-e. Ha a hőmérséklet-monitorok azt jelzik, hogy a tesztek a 
megadott hőmérsékleti tartományon kívül voltak tárolva, tegye félre a leszállított kártyákat, 
és gondoskodjon arról, hogy ne kerüljenek felhasználásra. Hívja a műszaki szolgálatot. 
További információért lásd „Az epoc tesztkártyák” című részt. 

B. Kártyaszállítmány ellenőrzése 
A kártyák minden szállítási tételéből bármely ellenőrzött Readerrel végezzen folyadékos 
kontrollt legalább két (2) koncentrációban, két példányban. (A helyes folyadékkezeléshez lásd: 
9.4 A vizes folyadékok kezelése.) 

9.2.2 A Reader teljesítményének ellenőrzése  
A. Elektronikus minőség-ellenőrzés 
Az epoc Reader automatikus belső minőség-ellenőrzési eljárásokkal rendelkezik, amelyeket 
elektronikusan hajt végre az epoc Reader inicializálásakor az epoc Hosthoz csatlakozás során, 
valamint minden egyes teszt megkezdése előtt. Az elektronikus minőség-ellenőrzés 
automatikus, a felhasználónak nincs teendője. 

09 

 
Minőségbiztosítás 
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B. A hőszabályzó rendszer ellenőrzése 
Az epoc Reader egy hőszabályzó alrendszerrel rendelkezik, amely két (2) fűtőblokkból áll. 
Ezek mindegyikében egy gyárilag kalibrált, precíziós áramkörre épülő hőmérsékletszenzor 
található. A Reader más részén egy (1) kalibrált termisztor van beépítve. A szabályozott 
hőmérsékleten végzett méréseknél egy fűtőblokk lép érintkezésbe a tesztkártya 
szenzorterületével, és a szenzorokat, valamint a szenzorokkal érintkező folyadékokat a 
szükséges 37 oC ± 0,15 oC-os hőmérsékleten tartja.  
A hőszabályzó rendszer ellenőrzését minden Readernél évente kétszer el kell végezni.  

A legjobb eredmények elérése érdekében végezze el a hőszabályzó rendszer ellenőrzését a 
Readeren, ha azt nem szellőző helyen (pl. dobozban vagy szekrényben) tárolták, és a 
hőmérséklet legalább két (2) órája nem változott. 
A Reader hőszabályzó rendszerének ellenőrzéséhez: 
Kapcsolja be a Readert. Egy epoc Hosttal keresse meg a Readert, majd körülbelül egy (1) 
másodpercig tartsa lenyomva a Reader ikonját. Válassza ki a Fűtőegység MB pontot a 
legördülő menüből. Megjelennek a fűtőegység minőség-ellenőrzésének mérései a „MEGF.” 
vagy „SIKERT.” megjegyzésekkel. Ha a fűtőegység minőség-ellenőrzése sikertelen, olvassa 
el a jelen kézikönyv „Hibaelhárítás és hibaüzenetek” című részét. 

9.2.3 Kontrollfolyadékok  
A kereskedelmi forgalomban kaphatók vizes vérgáz-, elektrolit-, metabolit- és/vagy 
hematokrit-kontrollfolyadékok az újonnan kapott tesztkártyák megfelelőségének 
ellenőrzésére. Az ajánlott termékeket a 9.1. táblázatban soroljuk fel. 

Különböző koncentrációjú kontrollfolyadékok készülnek a klinikailag releváns analitszinteknek 
megfelelően.  

A kontrollfolyadékok nem tartalmaznak humán szérumot vagy szérumterméket, de puffereket 
és tartósítószereket igen. 
 

Gyártó Leírás Szint Katalógusszám Felhasználás 
Eurotrol Inc., Ede, 

Hollandia 
Eurotrol GAS-ISE-

Metabolite QC 1 179.001.010 Hematokriton 
kívül minden 

Eurotrol Inc., Ede, 
Hollandia 

Eurotrol GAS-ISE-
Metabolite QC 2 179.002.010 Hematokriton 

kívül minden 
Eurotrol Inc., Ede, 

Hollandia 
Eurotrol GAS-ISE-

Metabolite QC 3 179.003.010 Hematokriton 
kívül minden 

Eurotrol Inc., Ede, 
Hollandia 

Eurotrol hematokrit 
kontroll A 195.002.010 Hematokrit 

Eurotrol Inc., Ede, 
Hollandia 

Eurotrol hematokrit 
kontroll B 195.004.010 Hematokrit 

Eurotrol Inc., Ede, 
Hollandia 

Eurotrol hematokrit 
kontroll C 195.003.010 Hematokrit 

 

9.1. táblázat Az epoc tesztkártyák ellenőrzéséhez ajánlott minőség-ellenőrző folyadékok. 
 

Egyes kontrollfolyadékok nem minden országban rendelkeznek forgalomba hozatali 
engedéllyel. 

 

Lásd még: 9.4 A vizes folyadékok kezelése és 9.5 Érték-hozzárendelési adatlapok. 
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9.3 Az epoc rendszer opcionális minőség-ellenőrzése  

9.3.1 A kalibrálás ellenőrzése 
Végezze el a kalibrálás ellenőrzésének műveletét, hogy ellenőrizze a teszteredmények 
pontosságát egy hosszabb mérési időszakban. A szabályozó hatóságok vagy akkreditáló 
szervezetek előírhatják a művelet meghatározott időközönkénti elvégzését. Bár a 
kereskedelmi forgalomban kapható ellenőrzőkészletek öt (5) szintet tartalmaznak, a mérési 
tartomány ellenőrizhető a legalacsonyabb, a legmagasabb és a középső szinttel. 
A kereskedelmi forgalomban kapható ötszintű (5) kalibrálás-ellenőrző készletekkel 
ellenőrizhető az epoc tesztkártyák kalibrálása a leletezhető tartományban. Az ajánlott 
termékeket az alábbi 9.2. táblázatban soroljuk fel. 
A kalibrálás-ellenőrző folyadékok nem tartalmaznak humán szérumot vagy szérumterméket, 
de puffereket és tartósítószereket igen. 
 

Gyártó Leírás Szint Katalógusszám Felhasználás 

Eurotrol Inc.,  
Ede, Hollandia 

Eurotrol hematokrit-
ellenőrző folyadékok 1-5 190.000.005 

Hematokrit 
kalibrálásának 

ellenőrzése 

Eurotrol Inc.,  
Ede, Hollandia 

Eurotrol kalibrálás-
ellenőrző folyadékok 1-5 183.000.005 

Hematokriton kívül 
minden kalibrálás 

ellenőrzése 
 

9.2. táblázat Az epoc tesztkártyák ellenőrzéséhez ajánlott kalibrálás-ellenőrző folyadékok. 
 

Egyes kalibrálás-ellenőrző folyadékok nem minden országban rendelkeznek 
forgalomba hozatali engedéllyel.  
 

 

Lásd még: 9.4 A vizes folyadékok kezelése és 9.5 Érték-hozzárendelési adatlapok. 

9.3.2 Jártassági vizsgálat (külső minőség-ellenőrzés) 
Jártassági vizsgálattal ellenőrizze az epoc rendszer teszteredményeinek több laboratóriumban 
és/vagy helyszínen mért pontosságát és precizitását. A laboratóriumok regisztrálhatnak a 
jártassági vizsgálatot végző különböző szervezeteknél.  

Szervezet Elérhetőség 

CAP 800-323-4040 

WSLH 800-462-5261 

API 800-333-0958, 3023-as 
 A jártassági vizsgálat mintáit az epoc rendszeren minőség-ellenőrzési tesztként kell futtatni 

(Hasonlóan a kontrollt és a kalibrálást ellenőrző folyadékokhoz). Lásd: 9.4 A vizes folyadékok 
kezelése.  
Vegye figyelembe, hogy a tesztrendszer megfelelő összehasonlító csoportjának kialakításáig 
minden jártassági vizsgálat során sikertelen lehet néhány teszt a mátrixhatás miatt. 
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CAP linearitási vizsgálatok: 
A CAP nem követeli meg a CAP linearitási vizsgálat anyagainak kötelező használatát a CAP 
akkreditációs program feltételeinek kielégítéséhez. Az Epocal a CAP linearitási vizsgálat 
helyett a CAP AQ vizsgálat használatát javasolja, amelyhez már létezik megfelelő 
összehasonlító csoport. 
 

9.3.3 Teljes vér felhasználásával futtatott minőség-ellenőrző tesztek 
Ha teljes vért használ az epoc rendszer minőség-ellenőrző tesztjéhez, például a teljesvér-
precizitás tesztjeiben, akkor ezeket a mintákat a vérteszt módban futtassa. Mindig a vérteszt 
(és ne a minőség-ellenőrző teszt) módot használja vérminták tesztelésekor.  
 

9.4 A vizes folyadékok kezelése 
 

 

A művelet elvégzése előtt mindig olvassa el a gyártó kontrollfolyadékokhoz 
mellékelt utasításaiban a termékspecifikus tudnivalókat. 
 

9.4.1 Tárolás 
 

Mindig kövesse a gyártó tárolásra vonatkozó utasításait. 

 
 

9.4.2 Használat előtt  
Ha az ampullákat hűtött tárolóból vette ki, hagyja azokat szobahőmérsékletre (20-25 °C-ra) 
melegedni. A vérgáz ME folyadékai esetében legalább négy (4) órát kell hagyni a felmelegedésre, 
ha teljes dobozról van szó, illetve egy (1) órát, ha a dobozból kivett ampulláról.   

9.4.3 A vérgáz minőség-ellenőrző folyadékát tartalmazó ampulla 
használata  
A folyadék kezelésekor legyen óvatos, hogy elkerülje a levegővel szennyeződést. A 
levegő pCO2-értéke kevesebb mint 1 Hgmm, pO2-értéke pedig körülbelül 150–180 
Hgmm. A gáz és a pH szintje megváltozhat, ha a folyadék levegővel érintkezik 
és/vagy műanyag fecskendőbe viszik át. 

A minőség-ellenőrző folyadékok oldott gázt tartalmaznak, ezért nagyon instabillá válnak az 
ampulla felnyitása után. Az ampulla felnyitása után azonnal végezze el a folyadék elemzését. 
Egy (1) ampullával több tesztkártyát tesztelhet, ha a tesztelést egy időben, egyszerre több 
Readeren végzi. Soha ne használja fel a fecskendőben lévő utolsó 0,5 ml kontrollfolyadékot. 
Mindig egy (1) új ampullát használjon minden tesztkártyához, ha több tesztkártyát tesztel 
egy epoc Readerrel. 

9.4.4 A hematokrit minőség-ellenőrző folyadékát tartalmazó ampulla 
használata 

Egy ampullával egy vagy több tesztkártya tesztelhető. A hematokrit-kontrollfolyadékok gázra 
nem érzékenyek. A folyadékok nem igényelnek különleges kezelést a levegővel való 
szennyeződés elkerülése érdekében.  
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9.4.5 A vérgáz minőség-ellenőrző folyadékainak hőkorrekciója  
 

A folyadékok gáztartalma a hőmérséklettől függően változik. A szobahőmérséklettől 
való eltérés befolyásolja a folyadékban lévő gáz mennyiségét. A folyadékot mindig 
körültekintően kezelje, hogy elkerülje a felmelegedését vagy lehűlését.  

Jól dokumentált tény, hogy a pCO2 és a pO2 eredményeit fordított arányban befolyásolja a 
hőmérséklet1,2. Az érték-hozzárendelési lapokon szereplő célértékek és tartományok az alábbi 
9.3 táblázat alapján korrigálhatók a környezeti hőmérséklet hatásának ellensúlyozására. 

Ha például a környezeti hőmérséklet a laboratóriumban 15–17 °C, és a pO2 tartománya 135–
155 Hgmm, a tartományt módosíthatja úgy, hogy 9,5 Hgmm-t hozzáad a felső és alsó 
határértékhez a következő korrigált tartomány eléréséhez: (135+9,5)–(155+9,5) = 144,5–
164,5 Hgmm. 

Paraméter Szint 15–17 °C 18–20 °C 21–23 °C 24–26 °C 27–28 °C 29–30 °C 
pCO2 ~70 Hgmm 1,6 0,8 0,0 -0,8 -1,5 -2,0 
pO2 ~55 Hgmm 4,0 2,0 0,0 -2,0 -3,6 -5,0 
pO2 ~95 Hgmm 6,9 3,5 0,0 -3,5 -6,3 -8,6 
pO2 ~145 Hgmm 9,5 4,8 0,0 -4,8 -8,7 -11,9 
        
Paraméter Szint 15–17 °C 18–20 °C 21–23 °C 24–26 °C 27–28 °C 29–30 °C 
pCO2 ~9,33 kPa 0,22 0,11 0,00 -0,11 -0,20 -0,27 
pO2 ~7,33 kPa 0,53 0,26 0,00 -0,26 -0,48 -0,66 
pO2 ~12,66 kPa 0,92 0,46 0,00 -0,46 -0,84 -1,15 
pO2 ~19,33 kPa 1,27 0,63 0,00 -0,63 -1,16 -1,59 

9.3. táblázat A pCO2 és a pO2 célértékének hőkorrekciója vizes kontrollfolyadékok esetében 

9.4.6 Eljárás 
Minden vizes kontrollfolyadékot, beleértve a jártassági vizsgálat mintáit, az epoc rendszeren 
minőségbiztosítási tesztként kell futtatni (az MB teszt kiválasztására vonatkozó további 
információkat az epoc rendszer kézikönyvének „Az epoc rendszer használata” című részében 
talál).  
A minőségbiztosítási teszt funkció az alábbi jellemzőkkel bír: 
• A leletezhető tartomány esetében a „>” és „<” szimbólumok nem jelennek meg a leletezhető 

tartományon kívül eső teszteredmények mellett, ily módon a felhasználó tesztelheti a 
leletezhető tartomány határértékével megegyező vagy azon kívül eső szinteket. Az egyedi 
leletezhető tartományokra vonatkozó további információkért lásd „Az epoc Host 
adiminsztrálása” című részt; 

• A hematokrit eredménye „uncorrected” (nem korrigált) jelzéssel lesz leletezve, azaz az 
eredmény nem veszi figyelembe a minta nátriumkoncentrációját. Ez lehetővé teszi a 
hematokritszenzornak a nátriumszenzortól független értékelését (Megjegyzés:  
A nátriumszenzor teljesítményének ellenőrzése külön történik.);  

• A folyadékmátrixra vonatkozó számítások módosításai; 
• Az epoc Enterprise Data Manager a minőségbiztosítási teszteredményeket a vérteszt 

eredményeitől külön tárolja. 

Közvetlenül a felhasználás előtt legalább tizenöt másodpercig rázza erősen az ampullát az 
oldatban lévő gázok kiegyenlítésére. Rázás közben az ampullát tartsa a hüvelyk- és 
mutatóujja között, hogy ne melegítse fel az oldatot.  

Finoman forgassa az ampullát, hogy az oldat visszafolyjon az ampulla aljára. Rázás közben 
és felnyitás előtt hagyja a buborékokat feljönni.  
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Az ujjait védje gézzel, papírtörlővel vagy kesztyűvel.  

A folyadékban lévő gázok megtartásához azonnal vigye át a folyadékot az ampullából egy 
sima fecskendőbe, lassan felszívva azt egy nagy átmérőjű tűvel vagy tompa heggyel.  

Késlekedés nélkül vigye a folyadékot a tesztkártyára.  

9.4.7 Átvitel fecskendővel 
A kontrollfolyadék átviteléhez az ampullából a tesztkártyára az Epocal egy sima 3 ml-es 
fecskendő és 16-20 G-s tompa tű használatát javasolja. Óvatosan szívjon fel több mint 1 ml 
folyadékot az ampulla aljáról.  
A felszívás során lehet, hogy levegő marad a fecskendő dugattyúja és a folyadék között. Soha 
ne próbálja eltávolítani. Ez a levegő elég távol van, és nem befolyásolja a fecskendő hegyénél 
lévő oldatot. Azonban a mintán áthaladó légbuborékok már a teljes térfogatot szennyeznék. 
Ha légbuborékokat szívott fel a fecskendőbe, vagy egy légbuborék a fecskendő hegyénél akad 
el, dobja el a fecskendőt és az ampullát. Kezdje újra új fecskendővel és ampullával.  
Mielőtt a folyadékot a tesztkártyára juttatja, nyomjon ki pár cseppet a fecskendőből.  
Távolítsa el a tompa tűt, és helyezze a fecskendő Luer-hegyét a tesztkártya mintabeviteli 
nyílásába ugyanúgy, mint a vérteszt során. 

 

9.5 Érték-hozzárendelési adatlapok 
 

Az érték-hozzárendelések a gyártási tételre és a szoftverre (szenzorkonfigurációra) 
specifikusak, ezért a megfelelő érték-hozzárendelési adatlapokat (Value Assignment 
Datasheets, VAD) kell használni. 
Az érték-hozzárendelési adatlapok speciálisan az epoc rendszerre vonatkozó célértékeket és 
elfogadható tartományokat tartalmaznak a vizes kontroll- és kalibrálás-ellenőrző 
folyadékokhoz.  
Az epoc rendszerhez kinyomtatható érték-hozzárendelési adatlapok (VAD) és elektronikus 
érték-hozzárendelési adatlapok (eVAD) elérhetőek a alere-epoc.com weboldalon, a Customer 
Resource Center lapon. Az eVAD beszerzésével és használatával kapcsolatos további 
tudnivalókat lásd az E. függelékben („Bővített minőségbiztosítási funkciók”).  
 

Soha ne használja a kontrollfolyadékok tájékoztatójában szereplő célértékeket és 
tartományokat. 
 

Az epoc rendszer mért értékei alapján célértékek és tartományok kerülnek 
megállapításra. A számított értékek minőség-ellenőrzését a számított értékek 
kiszámításához használt mérési értékek minőség-ellenőrzése útján kell 
végrehajtani. 
 

A ME folyadéktételek vonalkódjainak (Code 128B) leolvasását elősegíti, ha 
nagyfelbontású nyomtatót használ a VAD-ok nyomtatásához. 

 
Az érték-hozzárendelési adatlapokat a folyadék neve, a szint, a tételszám, az epoc rendszer 
szenzorkonfigurációjának verziószáma és a kapcsolódó eVAD verziószáma azonosítja. Eltérő 
szenzorkonfigurációhoz és kontrollfolyadék-tételszámhoz eltérő érték-hozzárendelési adatlap 
tartozik. Ügyeljen arra, hogy minden adat helyes legyen amikor az érték-hozzárendelési 
adatlapok alapján határozza meg az eredmények elfogadhatóságát. Az epoc rendszer 
szenzorkonfigurációjának verziószáma az epoc Host Súgó Névjegy menüpontját kiválasztva 
tekinthető meg. 

http://www.alere-epoc.com/
http://www.alere-epoc.com/ww/home/customer-resource-center.html
http://www.alere-epoc.com/ww/home/customer-resource-center.html
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9.5.1 Célértékek (középértékek) 
A célértékek (középértékek) meghatározásához gyárilag tesztelnek minden koncentrációban 
több ampullát több különböző tétel epoc tesztkártya és több Reader felhasználásával.  

A célértékek megállapításához kiegyenlítődés után, a 21–23 °C-os tartományban elemzik a 
mintákat. A pCO2 és a pO2 értéke fordítottan arányos a hőmérséklettel 1%/°C arányban. Lásd a 
9.4.5 Hőkorrekció című részt a vérgáz minőség-ellenőrző folyadékaival, valamint a pO2 és a pCO2 
tartományainak a 21–23 °C-os hőmérsékleti tartományon kívüli beállításával kapcsolatban. 

A célértékek megállapításához a minták elemzése körülbelül 760 Hgmm-es légköri nyomáson 
történik. A pCO2 értékeit a légnyomás kis mértékben befolyásolja. A pO2 értéke (2 Hgmm + 
6%)/ 100 Hgmm emelkedést mutat 760 Hgmm-es légnyomás alatt. Ezért mielőtt a gáz 
értékeit összehasonlítja a publikált érték-hozzárendelésekkel, a pO2 értékét az alábbi módon 
korrigálni kell: 

 
pO2korrigált = pO2kapott + (2 Hgmm + 6%·pO2kapott)·(760 Hgmm – légnyomás [Hgmm])/100 Hgmm 

 
Ha például a pO2 értéke 150 Hgmm, és a légnyomás 630 Hgmm, a korrigált pO2-érték ezen 
a magasságon: 
 
pO2korrigált = 150 + (2+ 6% · 150)·(760 – 630)/100 = 150 + (2+9) · 1,3 = 164,3 Hgmm 

 

A fenti korrekciókat a légköri nyomásnak a vizes oldatokban lévő gázok parciális nyomásaira 
gyakorolt ismert hatásai, valamint az epoc rendszer speciális szempontjai alapján dolgozták ki. 
 

A célértékek csak az epoc rendszerre vonatkoznak. A vizes folyadékokkal más módszerekben 
kapott eredmények a mátrixhatás miatt eltérőek lehetnek. 
 

9.5.2 Tartományok 
A megjelenített tartományok a maximálisan várt eltérést jelentik, ha a folyadékok és a 
tesztkártyák megfelelően működnek. Ha a kapott eredmények a meghatározott tartományokon 
kívül esnek, lapozza fel a jelen kézikönyv „Hibaelhárítás és hibaüzenetek” című részét. 

A kontrollfolyadékok és kalibrálás-ellenőrző folyadékok tartományai az érték-hozzárendelési 
adatlapokon az egyes mérésekhez vannak meghatározva (n=1). A kalibrálás-ellenőrzés 
három mérés átlagára (n=3) számított tartományai kérésre rendelkezésre állnak.  
 

9.5.3 Szakirodalom 
1. Maas A.H.V, „Evaluation of ampouled tonometered buffer solutions as a quality control 

system for pH, pCO2 and pO2 measurements,” Clin. Chem., 23(9), 1977, 1718-1725. 
2. Battino R., Rettich T.R., Tominaga T., „The solubility of oxygen and ozone in liquids,” 

J. of Phys. Chem. Ref. Data, 12(2), 1983, 163-178. 
3. Burnett R. W. and Itano M., „An interlaboratory study of blood gas analysis: dependence 

of pO2 and pCO2 results on atmospheric pressure,” Clin. Chem., 35(8), 1989, 1779-
1781. 
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10.1 Általános tudnivalók 
 

Az epoc Reader, az epoc Host és az epoc tesztkártyák használatakor tartsa be a 
biztonsági óvintézkedéseket, hogy elkerülje a vérrel terjedő kórokozókkal való 
érintkezést.  

Soha ne próbálja meg tisztítani vagy fertőtleníteni az epoc Reader belsejét. Ha az epoc 
Readerbe vér került, kapcsolja ki a Readert, és helyezze „Biológiai veszély” címkével 
megjelölt műanyag zsákba. Vegye fel a kapcsolatot az Epocal forgalmazójával a 
Reader javításra visszaküldésének megszervezése érdekében. 

A helyes laboratóriumi eljárásokkal és a leggyakoribb fertőző kórokozókkal szembeni 
védekezéssel kapcsolatban lásd a CLSI által jóváhagyott, „A laboratóriumban 
dolgozók védelme a munka közben szerzett fertőzésekkel szemben” című útmutatót. 

10.2 Az epoc rendszer tisztítása 
 

Az epoc véranalizáló rendszer minimális tisztítást és karbantartást igényel.  
 

Az alábbiak elvégzése ajánlott: 

1. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki az epoc Readert és a Hostot, ha nem 
használja azokat. 

2. A Readert és a Hostot használaton kívül biztonságos helyen tárolja. 
3. A Readert és a Hostot a használat és a tárolás során tartsa száraz helyen. 
4. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékek és a hálózat adapter kábeleinek állapotát az 

elektromos csatlakozások épségének biztosítása érdekében. 
5. Az epoc rendszer jelen kézikönyvét tartsa a kezelő és a rendszergazda számára 

hozzáférhető helyen. 
6. Ügyeljen arra, hogy az epoc rendszer kézikönyve teljes és naprakész legyen. 

10.3 Tisztítás 
 

Az epoc rendszer tisztításakor kövesse az alábbi eljárásokat. Ha nem tartja be az 
utasításokat, a készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet. 

Óvja az elektromos csatlakozásokat a tisztítószerektől.  

Soha ne merítse az epoc Readert és az epoc Hostot folyadékba. Soha ne hagyja, 
hogy folyadék gyűljön össze a zsanér vagy a membránkapcsoló területén. 

Soha ne vigyen fel folyadékot az epoc Reader vagy az epoc Host bármely belső vagy 
külső területére.  

 

10 Az epoc® rendszer tisztítása és karbantartása 
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Soha ne próbálja a következőket:  

1. A Reader kártyafogadó nyílásának tisztítása. 
2. A tesztkártya tisztítása. 
3. Az epoc rendszer bármely részének sterilizálása vagy autoklávozása. 

Általános tisztítási módszerek 
Ne engedje, hogy folyadék jusson az epoc Reader vagy az epoc Host belsejébe, és 
érintkezésbe kerüljön az elektromos alkatrészekkel.  

Az epoc Readert és az epoc Hostot nedves, puha törlővel vagy gézlappal törölje le az alábbiak 
valamelyikének alkalmazásával: 

• Enyhe mosószer vagy nem súroló tisztítószer; 

• Alkohol; 

• Szappanos víz; 

• 10%-os háztartási fehérítőoldat.  

A fertőtlenítés módja 
Fertőtlenítse az epoc Readert vagy az epoc Hostot, ha vér került rájuk, hogy elkerülje a vérrel 
terjedő kórokozókkal való érintkezést.  

Megfelelő védőkesztyűt viselve hajtsa végre az alábbi műveletet: 

1. Készítsen 10%-os háztartási fehérítőoldatot (kilenc (9) rész csapvíz, egy (1) rész 
háztartási fehérítő). Ajánlott minden nap friss oldatot készíteni. 

2. Áztasson be több gézlapot a fehérítőoldatba. A gézlapok kivételekor nyomja ki belőlük a 
folyadékot, hogy ne csepegjenek. 

3. Egy vagy több lappal finoman dörzsölje a megszáradt vért, hogy felpuhuljon annyira, hogy 
letörölhető legyen.  

4. A szennyeződés eltávolítása után tisztítsa meg a teljes felületet fehérítőoldatba mártott 
tiszta gézlapokkal. Ügyeljen arra, hogy a fehérítőoldat három (3) percig érintkezzen a 
felülettel, mielőtt letörli. 

5. Áztasson tiszta gézlapot meleg csapvízbe, és nyomkodja ki a felesleges vizet. Az epoc 
rendszer bármely komponensének bekapcsolása előtt törölje le és hagyja megszáradni a 
felületeket. 

6. A gézlapokat helyezze a biológiai veszélyt jelentő hulladékok gyűjtőedényébe. 

10.4 Karbantartás 
 

Az epoc Reader és az epoc Host nem igényel karbantartást vagy beállítást. Abban az esetben, 
ha a Reader vagy a Host nem működik, vegye fel a kapcsolatot az Epocal céggel a javítás 
megszervezése érdekében.  

A Host akkumulátorát a felhasználó cserélheti. Az akkumulátor eltávolítását lásd az epoc Host 
rövid útmutatójában. 

A Reader tölthető akkumulátorát és az akkumulátorfedelet a felhasználó cserélheti. Lásd az 
alábbi utasításokat.  

A Reader gumitalpait a felhasználó cserélheti. Lásd az alábbi utasításokat.  
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Az epoc Reader akkumulátorának kicserélése  

 
1) Távolítsa el az akkumulátorfedelet és a Readert 

csatlakoztató csavart egy Philips #0 vagy 3/16” 
hornyos csavarhúzó segítségével (a Readerben 
található csavartól függően). 

2) Vegye le az akkumulátorfedelet a Readerről. 

3) Óvatosan távolítsa el az akkumulátort a tartóból, 
ezzel hozzáférhetővé válik a Reader 
kábelcsatlakozása. 

 

 

 

 

 
 

4) Óvatosan válassza le az akkumulátor 
csatlakozóját a Readerről. A csatlakozó 
eltávolításához csipeszt lehet használni. 

5) Csatlakoztassa az új akkumulátor csatlakozóját az 
epoc Readerhez. A csatlakozó irányát mutató 
fülnek láthatónak kell lennie, mint az ábra 
mutatja. 

6) Helyezze be a friss akkumulátort a tartóba.  
A vezetékeket az ábrán mutatott helyre kell 
tenni. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor 
vízszintesen feküdjön, és ne legyenek vezetékek 
sem alatta, sem fölötte. 

 

 

  

 

 

Húzza ki a 
konnektort 

Ebbe a nyílásba kell helyezni 
a vezetékeket 

Ügyeljen arra, hogy ne legyenek 
vezetékek az akkumulátor fölött 

  
   

Akkumulátor-
fedél csavar 

A konnektor 

irányát jelző fül 
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7) Az akkumulátorfedél visszahelyezésekor  
az akkumulátor mögé, körülbelül 30°-os szögben 
kell behelyezni a csuklópántot.  
A fedél szélére gyakorolt nyomással pattinthatók 
a helyükre a csuklópántok. Ezt követően 
becsukható az akkumulátorfedél. 

8) A fedél rögzítéséhez csavarozza a helyére 
a korábban eltávolított csavart egy Philips #0 
vagy 3/16” hornyos csavarhúzó segítségével. A 
műanyag károsodásának elkerülése érdekében 
nem szabad túlságosan rászorítani a csavart. 

 

Az epoc Reader akkumulátorfedelének kicserélése  
 

Az eljárás egyes lépései nagyon hasonlók az akkumulátorcsere lépéseihez. A fenti ábrák 
mutatják, hogy hol található az akkumulátorfedelet és a Readert csatlakoztató csavar, és 
hogy milyen szögben kell beilleszteni a fedél csuklópántját.  

1) Távolítsa el az akkumulátorfedelet és a Readert csatlakoztató csavart egy Philips #0 
vagy 3/16” csavarhúzó segítségével. 

2) Vegye le az akkumulátorfedelet a Readerről. 

3) Ne mozdítsa el az akkumulátort vagy a vezetékeket; ezek úgy vannak elhelyezve, 
hogy könnyen ki lehessen cserélni az akkumulátorfedelet. 

4) Az új akkumulátorfedél elhelyezésekor az akkumulátor mögé, körülbelül 30°-os 
szögben kell behelyezni a csuklópántot. A fedél szélére gyakorolt nyomással pattinthatók 
a helyükre a csuklópántok. Ezt követően becsukható az akkumulátorfedél. 

5) A fedél rögzítéséhez csavarozza a helyére az új akkumulátorfedélhez mellékelt csavart 
egy Philips #0 vagy 3/16” hornyos csavarhúzó segítségével. A műanyag 
károsodásának elkerülése érdekében nem szabad túlságosan rászorítani a csavart. 
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Az epoc Reader gumitalpainak kicserélése 
 

Öt helyen van gumitalp csatlakoztatva:  

 

 
 

Ezeket csak akkor kell kicserélni, ha leesnek az epoc Readerről.  

1) Alkohol és szöszmentes törlő segítségével távolítsa el a visszamaradt ragasztót a 
hiányzó gumitalp helyéről. A Reader felületének megérintése előtt nyomkodja ki a 
felesleges alkoholt a megnedvesített törlőből.  

2) Az új gumitalp felhelyezése előtt hagyja megszáradni az alkoholt. 

3) Húzza le az új gumitalpat a ragasztós védőfóliáról, és nyomja rá az epoc Reader alján 
a megtisztított helyre. A fenti lépés végrehajtása közben - a ragasztót tartalmazó felületek 
beszennyezésének megelőzése érdekében - javasolt kesztyűt viselni. 
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11.1 Az epoc® Host 

 

Az epoc Host egy hordozható számítógép, amelyre gyárilag telepítették az epoc Host 
szoftverét. Az epoc Host kizárólag az epoc véranalizáló rendszerben használható. Egyéb 
szoftver futtatása nem engedélyezett az epoc Hoston. 
 

 

Az epoc Host közvetlenül kommunikál az epoc Readerrel az alábbiak vételéhez: 
 

• A tesztkártya típusát, gyártási számát és lejáratát azonosító adatok; 

• A tesztkártya szenzorai által létrehozott, digitalizált, nyers elektromos jelek;  

• A légköri nyomás jele; 

• Három (3) hőmérsékleti jel; 

• A belső elektronikus minőség-ellenőrzés digitalizált, nyers elektromos jelei.  

 

 

Az epoc Host: 

 

• Utasításokat küld az epoc Readernek; 

• Meghatározza a működési hibákat a nyers minőség-ellenőrzési jelek alapján;  

• Kiszámítja az analitok koncentrációját a nyers digitális adatok alapján;  

• Számértékekkel megjeleníti a teszteredményeket;  

• Működteti a belső órát és naptárat; 

• Tárolja az összes tesztadatot, beleértve a belső minőség-ellenőrzési adatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 
A működés elve 
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11.2 Az epoc Reader 
 

11.2.1 A szenzorinterfész 
A tesztkártyán lévő szenzormodulból érkező jeleket a szenzorinterfész áramköri lap fogadja 
az epoc Readerben lévő belső csatlakozón. A szenzorinterfész áramkör a digitalizálás előtt 
felerősíti és sokszorozza a nyers szenzorjeleket.  

11.2.2 Mechanikus rendszer 
Az epoc Reader kártyafogadó nyílása két (2), egymáshoz illeszkedő felülettel rendelkezik, 
amelyek az epoc Readerbe helyezés után rögzítik a tesztkártyát.  
 

A tesztkártya kártyafogadó nyílásba helyezése után: 
• A Readerben lévő vonalkódolvasó leolvassa a tesztkártya vonalkódját; 
• Az epoc Reader csatlakozói érintkezésbe lépnek a szenzorokat tartalmazó modullal; 
• Az epoc Readerben lévő két (2) fűtőblokk érintkezésbe lép a tesztkártya szenzorokat 

tartalmazó részével a tesztkártya alatt és felett, és 37 °C-os hőmérsékletet tart fenn a 
teszt alatt. 

 

A behelyezés után a tesztkártya rögzítése aktiválja a motort, amely: 
• elmozdítja a tesztkártya szelepdugóját és kinyitja a tesztkártya lezárt kalibrátortartályát;  
• a kalibráló folyadékot a kalibrátortartályból a mérési területre juttatja, amely a tesztkártyán 

a szenzormodul feletti folyadékcsatorna. 

11.2.3 Sokszorozás és analóg–digitális konvertálás  
Az analóg–digitális konverter átalakítja az analóg jeleket digitális formába, majd vezeték 
nélkül továbbítható Bluetooth formátumba.  
 

Az epoc Reader az alábbi jeleket továbbítja az epoc Hostnak: 
• Potenciométer, amperméter és konduktométer jelei a szenzorinterfész áramkörről;  
• Az akkumulátor feszültsége és a Reader belső hőmérséklete; 
• A fűtési teljesítmény és a hőmérséklet-érzékelő jele minden fűtőblokktól a hőmérséklet 

37 oC-on tartásához a teszt folyamán;  
• A tesztkártyáról kapott vonalkódos adatok; 
• A nyomásszenzor által mért környezeti légnyomás. 

11.2.4 Analóg vezérlőjelek 
Az epoc Reader kétféle (2) jelet küld a szenzoroknak:  

1. egy digitális–analóg konverter áramot kelt, amely az áramerősség-mérő szenzorokhoz 
lesz vezetve;  

2. a váltakozó áramú konduktivitásmérő áramkör váltakozó áramú gerjesztő feszültséget 
hoz létre a konduktivitásmérő érzékelője és a földelés (GND) között. 

11.2.5 A kezelői interfész 
Az epoc Host mérési műveletének megkezdése után a felhasználó az epoc Host használata 
nélkül üzemeltetheti az epoc Readert az általa adott hang- és vizuális jelzések segítségével. 
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11.3 Az epoc tesztkártya 

Az epoc tesztkártya az alábbi fő komponensekből áll: 

• Öntött műanyag burkolat [1] folyadékcsatornákkal, tartályokkal és egy mélyedéssel, ahol a 
szenzormodul [2] foglal helyet úgy, hogy a külső érintkező felülete a kártya felszínével van 
egy síkban, és a modul belső érzékelő felülete a kártya folyadékcsatornái felé néz. 

• A szenzormodul [2] egy epoxi fólia, amelynek külső felületén elektródok, a belső 
felületén pedig szenzormembránok vannak. A szenzormembránok az epoxi fólia lyukain 
keresztül érintkeznek az elektromos érintkezőkkel. A szenzormodul a kártyába van 
szerelve, és UV-érzékeny ragasztóval van lezárva. 

 

• A kártyába mélyített kalibrálófolyadék-tartály körülbelül 150 µl vizes kalibráló folyadékot 
tárol. A tartályt két (2) réteg polietilénnel bevont alumínium fólia [6, 7] fedi. 
A kalibráló folyadékot a gyártás során a fóliarétegek leforrasztásával zárják be a kártyán. 

• A szelepdugó [5] a felső és alsó fóliaréteg közé van zárva a kalibráló folyadék 
tartályának kifolyó csatornájánál. A tesztkártya Readerbe helyezésekor aktiválódik egy 
motor, amely a szelepdugóval kilyukasztja a zárat a kifolyó csatornánál. 

• A műanyag felső címke [3] a gyártás során a kártyára van laminálva és szigetelve van, 
hogy a kártyába préselt folyadékcsatornákat lefedje. 

• Az öntött műanyag kártyán lévő egyik folyadékcsatorna a kalibráló folyadék tartályát köti 
össze a szenzormodullal, majd a hulladékkamrával. 

• A második folyadékcsatorna a mintabeviteli nyílást köti össze a szenzormodullal, majd a 
hulladékkamrával. A mintabeviteli nyílás egy szilikonalapú mintanyílászárral [4] 
rendelkezik, amely a minta bejuttatása során szigeteli a fecskendő hegyét. 

• Az alsó címke [8] fehér műanyag, erre vannak nyomtatva a tesztkártya adatai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

felső címke 

szelepdugó 

öntött műanyag 
burkolat 

szenzormodul 

alsó címke (vonalkód) 

mintabeviteli nyílás 
lezárása 

polietilén bevonatú 
alumínium fólia 

ÖSSZESZERELT KÁRTYA 
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11.4 Szenzormodul 

A szenzormodul: 

• Egy módosított okoskártyás modul; 

• Egyik oldalán epoxi fóliával van laminálva; 

• A másik oldalát arannyal bevont réz fólia fedi; 

• Az arany fólián elektródok és érintkezők vannak kialakítva;  

• Az epoxi fóliában minden elektród felett egy lyuk van. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

epoxi fólia 

A MODUL ELEKTRÓDÉRINTKEZŐKET TARTALMAZÓ FELÜLETE 

14 arany 
érintkező 

14 elvezetés az elektródok 
és az érintkezők között 

14 arany 
elektród 

arany érintkezők a leolvasó 
fűtőegységeihez 

A MODUL SZENZOROKAT TARTALMAZÓ FELÜLETE 

epoxi fólia 
14 lyuk az epoxi fólia érintkezős oldalán lévő 
14 arany elektród felett 

2 illesztőlyuk a modul kártyára 
szereléséhez 
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• A szenzormodulban 14 elektród helyezkedik el.  

• Az elektródok az epoxi fólia lyukai alatt találhatók; 

• Az epoxi szigeteli az elektródokat egymástól; 

• Az egyes elektródhelyeken kialakított lyukakba elektrokémiailag aktív szenzormembránokat 
helyeztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A MODUL SZENZORCSATORNÁJA A MEMBRÁN NYOMTATÁSA ELŐTT 

epoxi 14 lyuk 

14 arany elektród 

A MODUL SZENZORCSATORNÁJA A MEMBRÁN NYOMTATÁSA UTÁN 
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11.5 A szenzor elektródjai 

11.5.1 A mérés módja  
A mérések hígítatlan mintákon történnek. A nem hígított módszereket közvetlen (direkt) 
módszernek is nevezik, míg a minta hígítását alkalmazó módszerek elnevezése közvetett 
(indirekt) módszer. 

Elektrolitok esetében közvetett módszerrel történik az analit koncentrációjának mérése egy 
egység plazmában. A közvetlen módszerek, amelyek a szabad ionok koncentrációját mérik egy 
egység vizes plazmában, akár 7%-kal magasabb értéket adhatnak, mint a közvetett módszerek, 
mivel a plazma fehérjéi és lipidjei által elfoglalt térfogatot a közvetett módszerek figyelmen kívül 
hagyják. Azonban az eredmény általában csak 3-5%-kal magasabb, mert az analit egy része 
fehérjéhez kötődik. Ha a módszerek eltérő eredményeket adnak, például ha a páciens 
összfehérje- vagy lipidszintje rendellenesen magas, akkor azt az iparágon belül a közvetett 
módszerben fellépő interferenciának tartják, és az elektrolitok esetében a közvetlen módszer adja 
a klinikailag helyes eredményt1. A normális fehérje- és lipidszinteken a szisztematikus eltérést 
általában korrigálják a kereskedelmi forgalomban kapható, közvetlen mérést alkalmazó 
termékekben, hogy minden eszköz normál tartománya megegyezzen. Az epoc szenzorokat 
gyárilag úgy kalibrálják, hogy a normál tartományok megegyezzenek a normális fehérje- és 
lipidszinteken használt közvetett referenciamódszerekkel. 

A hematokrit konduktometriás technikával végzett közvetlen mérése a mintafolyadék nem 
vezető, kizárt térfogatrészéhez kapcsolódó eredményt ad. A vörösvérsejtek alkotják a nem 
vezető térfogat legnagyobb részét, de ahhoz a fehérjék, lipidek és fehérvérsejtek is 
hozzájárulnak. Ha ezeknek az összetevőknek a szintje rendellenesen emelkedett, akkor 
emelkedett hematokritérték várható. Rendellenesen alacsony fehérjeszint esetén, például 
kardiopulmonális bypasson lévő pácienstől vett, hígított mintánál csökkent hematokritérték 
várható. Az ozmotikus egyensúly felborulása a közvetlen (konduktometriás) és a közvetett 
(Coulter) mérések eltérését okozza az átlagos sejttérfogat változása miatt. 

Az epoc tesztkártya háromféle (3) szenzoros mérést alkalmaz: potenciometria, amperometria és 
konduktometria. 

A potenciometriás mérés során2,4, (nátrium, kálium, kalciumion, pH és pCO2) egy membránnal 
bevont szenzorelektród (amely az analit koncentrációjára reagál) nyitott áramköri potenciálját 
mérjük a referenciaelektródhoz képest (amely szinte teljesen nem reagáló). A mérést egy nagy 
bemeneti impedanciájú műveleti erősítő végzi az epoc Readerben, amely az érzékelő és 
referenciaelektródok alkotta elektródpárokhoz kapcsolódik. 

Az elektródpár V potenciálkülönbsége a Nernst- (Nicolsky-) egyenlet szerint alakul  

      
 

ahol C a mért analit koncentrációja és s az elektród válaszának meredeksége, amely 
körülbelül 60 mV/dekád koncentrációváltozás univalens analit (pH, K, Na, pCO2) esetén, 
illetve körülbelül 30 mV/dekád bivalens (iCa) analit esetén. V0 állandó. Az α = ΣKiCi kifejezés 
modellezi az i típusú zavaró anyagok együttes hatását Ci koncentrációnál, ahol Ki az 
interferenciás együttható. Ha a mérés kalibrálást is magában foglal, az elektródokat először 
Ccal koncentrációjú kalibráló folyadékba, majd az ismeretlen Csmpl koncentrációjú 
mintafolyadékba merítjük; a kalibrált szenzorjel a ∆V különbség a minta és a kalibrátor 
potenciálja között, amelynek kiszámítása: 
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A fenti egyenlet javított változata jól reprodukálható és meghatározható mV eltéréseket ad 
 

∆Vkorr=∆Vnyers+β 
 

Az amperometria során2 (pO2, glükóz és laktát esetén) mérjük a membránnal bevont 
amperometriás indikátorelektród és a föld között folyó i áramot, az indikátorelektródnak a 
referenciaelektródhoz képest rögzített potenciáljánál. Az oldott oxigén amperometriás 
mérésekor az elektród szelektíven redukálja az elektródot borító membránon átdiffundáló 
analitot. Glükóz amperometriás mérésekor az analit átdiffundál a felső membránon, és 
enzimatikusan hidrogén-peroxiddá alakul, amely alacsony negatív potenciál mellett tovább 
redukálódik redox-mediált torma-peroxidázzal (HRP) katalizált reakcióban. Az ideális, 
lineárisan jelző szenzort (a membrán diffúzió által limitált áramát) leíró egyenlet: 

 

 

 

ahol r az elektród reszponzivitása (amper/egység koncentráció a glükózszenzor esetében, 
illetve amper/egység parciális nyomás az oxigénszenzor esetében). Ha a mérés kalibrálást is 
magában foglal, a D kalibrált szenzorjel a minta és a kalibrátor szenzoráramainak hányadosa.  

        

 

 

Ezért az ideális szenzor egyenlete  

  
 

 

Ahol ccal az analit koncentrációja a kalibráló folyadékban és/vagy az oxigén parciális nyomása 
a kalibrátorban, amely a levegővel telített vizes folyadék értéke (a tengerszinten érvényes 
légköri nyomásra, 101,32 kPa-ra korrigálva a kártyaleolvasóban lévő nyomásmérő által mért 
tényleges érték alapján). A valóságban a szenzor kissé eltér az ideális értékektől. Mivel a 
szenzornak van egy kis nyugalmi árama, a kalibrált szenzorjel nulla koncentrációnál és/vagy 
az oxigén nulla parciális nyomásánál nem nulla. Ezt az a metszéspont és az s érzékenységi 
tényező modellezi; így a szenzor módosított egyenlete  

 

  

      

A D kalibrált szenzorjel kissé nemlineáris nagyon magas koncentrációknál vagy parciális 
nyomásoknál, amit egy hatványsor modellez i3-ig terjedő elemekkel. A kalibrált szenzorjel 
módosított egyenlete 
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A fenti egyenlet javított változata jól reprodukálható és meghatározható hatásokat ír le 

 

Dkorr=Dnyers(1+δ) 
 

A hematokrit mérése váltakozó áramú konduktometriával történik2. Az áramlási cellában két, 
egymástól távol lévő elektródot használunk (az érintkezési impedancia és a vérsejtek 
leülepedéséből származó hiba minimalizálása érdekében). A folyásirányban távolabbi magas 
konduktivitású elektród a megfelelő mintatérfogat leadását is méri. A mérés 8 kHz-es, 
csúcstól csúcsig 320 mV-os forrással történik. A D normalizált szenzorjel a vér és a 
kalibrátorfolyadék ellenállásának aránya  

 

        

 
 

D így egyenlő a fajlagos ellenállás arányával is, mivel a geometriai cellaállandók (A effektív 
terület és l úthossz) a minta és a kalibrátor mérésekor megegyeznek. 

A konduktometriás hematokritmérés alapja az a tény, hogy a vörösvérsejteket nem vezető 
membrán veszi körül, és a vér fajlagos ellenállása ezért összefügg a nem vezető 
vörösvérsejtek által elfoglalt térfogattal. Ezt a módosított Maxwell–Fricke egyenlet írja le3, 
amelyben a vér ρbld fajlagos ellenállása a plazma ρplsm fajlagos ellenállásának függvénye  

 

       

 

alapján, ahol a és b állandó, és H a hematokritértéket (a szilárd véralkotók térfogatarányát) jelöli.  

 

A plazma fajlagos ellenállása megbecsülhető a kalibrátorfolyadék fajlagos ellenállása alapján 
és a mintában mért CNa.smpl nátriumkoncentrációt összehasonlítva a kalibrátorfolyadék 
ismert CNa.cal nátriumértékével a következő egyenlet alapján 

 

        

ahol c a nátrium és az összfehérje (térfogatfrakció) koncentrációja a normál vérben. Ezért 
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11.5.2 Az elektródok 

1. pH-elektród 
A pH-szenzor képlékeny PVC membrán ionszelektív elektródból áll4, amely pH-szelektív 
ionofor tridodecilamint tartalmaz. 

2. pCO2-elektród  
A pCO2 szenzor egy módosított Severinghaus-elektród2,5, amelynek arany felületét egy 
kinhidront, nátrium-bikarbonátot és szénsav-anhidráz katalizátort tartalmazó belső réteg és 
egy külső, heterogén, szén-dioxid által átjárható membrán borítja. 

3. pO2-elektród 
A pO2-szenzor egy módosított Clarke-elektród2,5, amelynek arany katódfelületét heterogén, 
az oxigén által átjárható membrán borítja. 

4. Nátriumelektród 
A nátriumszenzor képlékeny PVC membrán ionszelektív elektródból áll4, amely nátriumszelektív 
metil-monenzin sót tartalmaz.  

5. Káliumelektród  
A káliumszenzor képlékeny PVC membrán ionszelektív elektródból áll4, amely káliumszelektív 
ionofor valinomicint tartalmaz.  

6. Kalciumion-elektród  
A kalciumion-szenzor képlékeny PVC membrán ionszelektív elektródból áll4, amely 
kalciumionra szelektív kalcium-tetrametil-butil-fenil-foszfát sót tartalmaz.  

7. Kloridelektród 
A kloridszenzor PVB-membrános ionszelektív elektródból áll4, amely egy kloridszelektív 
ionofór molekulát, ridodecil-metil-ammónium-kloridot tartalmaz. 

8. Glükózelektród 
A glükózszenzor egy hidrogén-peroxid elektród, amelynek arany katódfelületét egy glükóz-
oxidázt2, peroxidázt (HRP) és egy redoxi mediátort (ABTS-t, vagyis 2,2’-azino-bisz(3-etil-
benzotiazolin-6-szulfonsav) diammónium sót) tartalmazó belső réteg és egy külső, heterogén, 
az oxigén által átjárható membrán borítja. 

9. Laktátelektród 
A laktátszenzor egy hidrogén-peroxid elektród, amelynek arany katódfelületét egy laktát-
oxidázt, peroxidázt (HRP) és egy redoxi mediátort (ABTS-t, vagyis 2,2’-azino-bisz(3-etil-
benzotiazolin-6-szulfonsav) diammónium sót) tartalmazó belső réteg és egy külső, heterogén, 
az oxigén által átjárható membrán borítja. 

10. Kreatininelektród 
A kreatininszenzor egy hidrogén-peroxid elektród, amely kreatinin-amidohidroláz, 
kreatinamidinohidroláz és szarkozin-oxidáz enzimeket, peroxidázt (HRP-t), valamint egy 
redoxmediátort tartalmazó belső réteggel bevont arany katódfelszínből, egy középső, 
kreatinamidinohidroláz, szarkozin-oxidáz és kataláz enzimeket tartalmazó kreatinszűrő 
rétegből, valamint egy külső, heterogén oxigénáteresztő membránból áll. 
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11. Hematokritelektródok 
Két arany elektród. 

12. Referenciaelektród 
A referenciaelektród egy sóhíd típusú struktúra4; az elektród felületén egy redoxi pár található, 
és a felületet egy heterogén, a vízpára által átjárható, sóhíd elektrolitot tartalmazó membrán 
borítja. 

 

11.6 Minőség-ellenőrzés és az epoc rendszer 

11.6.1 Bevezetés 
Jelenleg a klinikai analizátoroknál kétféle (2) minőség-ellenőrzési eljárást alkalmaznak 
rutinszerűen a CLIA irányelveinek megfelelően: hagyományos minőség-ellenőrzést (a CLIA 
eredeti, 1988-as szabályozása szerint6) és ekvivalens minőség-ellenőrzést (a CLIA 2003-as 
módosítása szerint7).  

 

Az ekvivalens minőség-ellenőrzés nem helyettesíti a külső minőség-ellenőrzést. A 
minőség-ellenőrzés során kövesse a szövetségi, állami és helyi előírásokat. 

 

A hagyományos minőség-ellenőrzés során időnként (de legalább naponta két (2) szinten a 
CLIA 88 előírása szerint) folyékony kontrollt (álmintát) vizsgálunk az analizátorban a 
betegminták között. A hagyományos analizátorok újrafelhasználható összetevőket 
használnak a teszthez (reagenseket, szenzorokat, folyadékcsatornákat és mérőkamrákat). 
Mivel ezek az összetevők újrafelhasználhatók, a normál használat során állagromlás vagy 
szennyeződés következhet be. Az ilyen típusú vizsgálat hibalehetőségei például a minta 
okozta kémiai szennyeződés, amely aztán több mérési menetbe áthordódik; a 
folyadékcsatornák vagy mérőkamrák eldugulása, ami a folyadékkal kapcsolatos, különféle 
problémákat okozhat, például buborékképződést a mintában; fibrinképződés az érzékelő 
elemeken; a szenzorok elöregedése; a válaszmeredekség romlása, és hasonlók. Mivel ezek a 
problémák tartósak, több vizsgálatban is hibát okozhatnak, mielőtt egy minőség-ellenőrző 
álminta felfedi a problémát, és a kezelő elhárítja azt. Pontosan a hibák állandósága miatt 
képes a álmintás minőség-ellenőrzés felfedni ezeket a hibákat. A szórványos hibákat, amelyek 
csak egy-egy mintavizsgálatban fordulnak elő, a hagyományos álmintás minőség-ellenőrzés 
nem fedi fel hatékonyan.   

Az epoc rendszer olyan minőség-ellenőrző eljárásokat alkalmaz, amelyeket kifejezetten az 
egyszer használatos tesztkártyákkal működő készülékek számára fejlesztettek ki. Ez a 
minőség-ellenőrző eljárás az iparágban már elfogadott, a CLIA azt érvényesnek nyilvánította, 
és az ekvivalens minőség-ellenőrzés elnevezést kapta. A megközelítés alapja az, hogy az 
ellátási helyen vagy a laboratóriumban, ahol a teszteredmények alapján azonnali döntések 
történnek, fontos akkor észrevenni a hibát, amikor bekövetkezik. Itt nem hatékony elsődleges 
hibaészlelési módszerként használni az álmintás minőség-ellenőrzést, amely a hiba 
ismétlődésére alapozza a hiba észlelését.  
Mivel az epoc rendszer egyszer használatos tesztkártyákat használ, nem tartalmazza a 
hagyományos, többször használatos analizátoroknak azokat a komponenseit, amelyek a 
leginkább ki vannak téve a visszatérő hibák veszélyének. Az önállóan használt készülékeknél, 
mint az epoc rendszer esetében, a domináns hibamód a szórványos hiba, amely csak az éppen 
vizsgált kártyát érinti. Ennek megfelelően az ekvivalens minőség-ellenőrzés során az epoc 
rendszer belső minőség-ellenőrző tesztek sorát végzi el minden teszt futtatásakor, és 
megsemmisíti az eredményeket, ha hibát észlel. Minden teszt friss szenzorokkal és friss 
kalibrátorfolyadékkal indul. A szenzorok válaszjelei a friss kalibrátorfolyadékra jól  
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meghatározottak az Epocal gyárban végzett tesztek kiterjedt adatbázisa alapján. Ha a szenzor 
jele gyártási, kezelési vagy tárolási hibából eredően nem karakterisztikus, a rendszer szoftvere 
megsemmisíti az eredményt.  
Sokkal ritkábban fordulnak elő olyan hibák, amelyek a tesztrendszer több tesztben is használt 
elemeinél következnek be. Ilyen lehet az epoc Reader szennyeződése, amely elhárítása előtt több 
eredményt is befolyásolhat, vagy a készülékben használatos kártyák egy teljes tételének hibája. 
Ezeket a hibákat is hatékonyan felderítik a használt kártyán végrehajtott tesztek. Például a belső 
minőség-ellenőrző mérések, amelyek az epoc Reader elektronikus minőség-ellenőrzésére is 
kiterjednek, és a epoc Hosthoz való csatlakoztatáskor, illetve minden egyes kártya vizsgálata 
előtt elvégzésre kerülnek, észlelik az epoc Reader szennyeződését, amely hibás működést 
eredményezhet. További biztosítékként javasolt a tételek átvételi és monitorozási eljárásainak 
alkalmazása a nem megfelelő gyártás, szállítás vagy tárolás miatt meghibásodott tesztkártyák 
tartós hibáinak észlelése érdekében.  

11.6.2 Az epoc rendszer belső minőség-ellenőrzésének áttekintése. 
Minden alkalommal, amikor egy tesztkártya vizsgálatára kerül sor, a rendszer a háttérben 
több monitorozó tesztet végez a teszt minőségének ellenőrzésére, és a nem megfelelő tesztek 
megjelölésére. 
 

Az epoc rendszer által végzett minőség-ellenőrző teszteknek három (3) szakasza van: 

1. Inicializálás: Az epoc Reader az epoc Hosthoz csatlakozáskor minden alkalommal elvégez 
egy tesztsorozatot a dinamikus tartományban, két különböző koncentrációnál (ez az epoc 
Reader elektronikus minőség-ellenőrző tesztje). Az epoc Reader ezenkívül minőség-
ellenőrző QC teszteket végez a kártyán és a kártya behelyezése után a kezelő által végzett 
műveleteken az inicializálás során. 

2. Kalibrálás: A kalibrálás során minőség-ellenőrzésre kerül sor a kártya és a szenzorok 
megfelelőségének vizsgálatára a minta behelyezése előtt. 

3. A minta mérése alatt: A minta behelyezésekor és azt követően minőség-ellenőrzésekre 
kerül sor a kezelő által végzett műveletek és a minta megfelelőségének vizsgálatára. 

 

 Inicializálás Kalibrálás Minta 

epoc Reader √ √ √ 

Kártyák és teszt √ √ √ 

Felhasználói műveletek √  √ 

Minta megfelelősége   √ 
 

Ezek a tesztek együtt átfogó védelmet nyújtanak az epoc véranalizáló rendszer helytelen 
üzemeltetése ellen.  
 

Az epoc rendszer korlátai: Az epoc rendszer nem észleli és nem jelzi az analízis 
előtti mintakezelési problémákat. Ez azt jelenti, hogy csak a kapott mintákat elemzi. 
Analízis előtti mintahiba lehet a minta hemolízise, a minta állagromlása öregedés 
és nem megfelelő véralvadásgátlás miatt, a nem anaerob módon kezelt minták 
gázosodása, a minta helytelen vételéből eredő szennyeződés zavaró vegyi 
anyagokkal. Ezeket a mintakezelési hibákat a rendszer nem észleli, és azok 
kontrollálása és minimalizálása a felhasználó megfelelő képzését igényli.  
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Az epoc iQC rendszer hibaészlelési eljárása statisztikai alapú, és lényegében minden belső 
minőség-ellenőrzési kategória esetén változatlan. A gyári teszteredmények kiterjedt 
adatbázisa alapján a rendszer a következőket teszi: 

1. A megfelelő értékekről hisztogramot készít a belső minőség-ellenőrzéshez. 

2. Megállapítja az analitikai hibát eredményező, nem megfelelő belső minőség-ellenőrzési 
értékek eloszlását. 

3. Megállapítja a belső minőség-ellenőrzés küszöb- vagy határértékeit, amelyek alapján egy 
mérés elfogadásra vagy elvetésre kerül. Ha egy belső minőség-ellenőrzés az elfogadható 
határértékeken belül van, a teszt leletezi az analitikai értéket. Ha a mérés az elfogadható 
határértékeken kívül esik, a mérés típusától és a hiba kategóriájától függően az adott 
teszt vagy a teljes kártya analitikai értéke nem kerül leletezésre.  

 

11.6.3 Az epoc belső minőség-ellenőrzési rendszerének részletes 
ismertetése 

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az epoc rendszer hibaészlelési eljárásait. 

Mérésszám Mit mér Mérés típusa Mérés Mikor Mit ellenőriz Mit keres 

1 kártya 
vonalkódja optikai leolvasás   Inicializáláskor 

kártya típusa 
és 

megfelelősége 

lejárt tételből származó 
kártya 

10 minden 
szenzorcsatorna 

Reader csatornáinak 
izolációja i Inicializáláskor Reader 

megfelelősége 

Reader szennyeződése: 
a nem szűnő hibát el 

kell hárítani 

10 minden 
szenzorcsatorna 

kártya csatornáinak 
izolációja i 

Inicializáláskor, 
a kártya 

behelyezését 
követően 

Reader és 
kártya 

megfelelősége 

kártya szennyeződése / 
gyártása 

10 minden szenzor szenzor nyers jele v, i vagy σ A szenzor 
kalibrálásakor 

kártya 
megfelelősége 

gyártás / szállítás / 
tárolás megfelelősége 

10 minden szenzor szenzor nyers jele dv(i,σ)/dt A szenzor 
kalibrálásakor 

kártya 
megfelelősége 

gyártás / szállítás / 
tárolás megfelelősége 

10 minden szenzor szenzor nyers jele rms (v, i, σ) A szenzor 
kalibrálásakor 

kártya 
megfelelősége 

gyártás / szállítás / 
tárolás megfelelősége 

2 mindkét 
fűtőegység hőtranziens T A szenzor 

kalibrálásakor 
kártya 

megfelelősége 

a kártya és a 
fűtőegység rendellenes 

érintkezése 

2 mindkét 
fűtőegység teljesítménytranziens W A szenzor 

kalibrálásakor     

1 folyadékszenzor folyadék 
megfelelősége σ A szenzor 

kalibrálásakor 
kezelői 

műveletek 

kalibrátor megfelelő 
bejuttatása és 
konduktivitása 

10 minden szenzor szenzor nyers jele +dv(i,σ)/dt A minta 
behelyezésekor 

minta 
megfelelősége 

szenzor felfutási 
idejének 

rendellenessége 

10 minden szenzor szenzor nyers jele d2v(i,σ)/dt2 A minta 
behelyezésekor 

minta 
megfelelősége interferencia 

2 mindkét 
fűtőegység hőtranziens T A minta 

behelyezésekor 
kezelői 

műveletek 
határértéken kívül eső 

hideg minta 

2 mindkét 
fűtőegység teljesítménytranziens W A minta 

behelyezésekor 
kezelői 

műveletek   

1 folyadékszenzor levegőrész 
konduktivitása σ A minta 

behelyezésekor 
minta 

megfelelősége levegőrész a mintában 
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Mérésszám Mit mér Mérés típusa Mérés Mikor Mit ellenőriz Mit keres 

1 folyadékszenzor levegőrész szélessége 
(alsó) t A minta 

behelyezésekor 
kezelői 

műveletek 

túl gyors 
mintabefecskendezés 

miatt a folyadék 
szegmentálódása 

1 folyadékszenzor levegőrész szélessége 
(felső) σ A minta 

behelyezésekor 
kezelői 

műveletek 

 túl lassú vagy nem 
folyamatos 

mintabefecskendezés  

10 minden szenzor szenzor nyers jele dv(i,σ)/dt Mintában minta 
megfelelősége minta rendellenessége 

10 minden szenzor szenzor nyers jele rms(v,i,σ) Mintában minta 
megfelelősége minta rendellenessége 

2 mindkét 
fűtőegység teljesítményszint W Mintában     

1. Inicializálási tesztek 
Az inicializálási teszteket a rendszer csatlakoztatáskor és a mérés indításakor, a szenzor 
kalibrálása előtt végzi.  

2. Kalibrálási tesztek 
A belső minőség-ellenőrző kalibrálási teszteket a rendszer akkor végzi, amikor a kalibrátor 
eljut a szenzorokhoz. A kalibrálás alatt (150 és 175 másodperc között, a környezeti 
hőmérséklettől függően) a szenzorok 37 oC-ra melegednek, és száraz tárolási állapotból az 
első percben benedvesednek, és 60-100 másodperc alatt elérik a nedves állapotot.  

A kártyán a kalibrációs folyadék funkciója nem azonos a külső minőség-ellenőrzési 
folyadékéval, melynek hozzárendelt középértéke, szórása és beállított megfelelő/sikertelen 
koncentráció értékei vannak. Ehelyett a kalibrációs folyadék egypontos kalibrálásként 
használatos az összes tesztnél. Ez a fejezet részletesen leírja a kalibrálás közben végzett 
belső minőség-ellenőrzési folyamatot. 

3. A minta mérése során végzett tesztek 
 

A. Kezelői műveletek 
Az epoc rendszer tervezésekor szempont volt, hogy a laboratóriumi gyakorlatban nem jártas 
személyek, például az ellátási ponton dolgozó egészségügyi szakemberek kezében is 
megbízhatóan működjön. A minőség-ellenőrzés teljesen automatizált, és a felhasználó 
számára észrevehetetlen. Nem szükséges laboratóriumi képzés a megbízható eredmények 
eléréséhez . A rendszer észleli a hibás kezelői műveleteket, amikor azokra sor kerül.  
 

A rendszer jelzi például az alábbi eseteket, és nem ad ki teszteredményt: 

• Lejárt kártya  

• Már felhasznált tesztkártya futtatása  

• Túl kevés beadott minta 

• Túl gyors mintabevitel 

• Túl lassú mintabevitel 

• Nem megfelelő időben végzett mintabevitel 
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B. A minta megfelelőségének tesztjei 
A rendszer észleli a bevitt minta rendellenességeit is, például: 

• Légbuborékokat tartalmazó minta  

• Zavaró anyagokat tartalmazó minta 

11.6.4 Az epoc rendszer teljesítményének hitelesítése belső minőség-
ellenőrzéssel 

Nem sokkal ezelőttig a szabályozások és a laboratóriumi akkreditációs szabványok előírták a 
hagyományos minőség-ellenőrzési eljárások használatát, beleértve a folyékony kontrollanyagokat. 

Az új technológiák, például az epoc rendszer megjelenésével a szakma elismerte a hagyományos 
eljárásokra való támaszkodás korlátait, és a különféle szabályozó és akkreditáló szervezetek ennek 
megfelelően módosították a szabványaikat. 

Az új szabályozások és akkreditációs szabványok nagy része elismeri annak veszélyét, ha konkrét 
módszereket ír elő a hatékony minőség-ellenőrzés elérésére. Az előírt módszerek ezenkívül nem 
láthatják előre a technológiai változásokat, ezért sok szabályozó és akkreditáló szervezet 
módosította a szabványait, és a laboratóriumban használt minőség-ellenőrző rendszer 
létrehozásának és hitelesítésének felelősségét a laboratórium vezetőjére hárítja. 

A minőség-ellenőrzési eljárásokat a gyártó információi és a szakirodalom alapján kell kialakítani. 

Fontos az epoc rendszer teljesítményének és az ajánlott minőség-ellenőrzési eljárásoknak a 
hitelesítése, hogy kialakuljon egy személyes bizalom a diagnosztikai eszközök laboratóriumi 
gyakorlatban nem jártas személyek kezébe adását magában foglaló megközelítés irányában. 

Ajánlott a kereskedelmi forgalomban kapható, megfelelő minőség-ellenőrző anyagok használata 
az intézményt felügyelő szövetségi, állami és helyi szabályozó hatóságok előírásainak 
teljesítéséhez. 

11.7 Szakirodalom 
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Transport, Studies in Analytical Chemistry 2, Elsevier Publishing Co., Netherlands, 1981. 

5. Lásd például: O. Siggard-Andersen, The Acid-Base Status of Blood, 4th Edition, Williams 
and Wilkins, Baltimore 1974. 

6. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988; Final Rule. Federal Register. Feb 
28, 1992. 

7. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988; Final Rule. Federal Register. Jan. 
24, 2003. 



51006995 Változat: 04               A BGEM tesztkártya műszaki adatai                      12-1 

 
 

12.1  A BGEM tesztkártya általános műszaki adatai 

12.1.1  Az epoc® rendszer felhasználási területe 
Az epoc véranalizáló rendszer képzett egészségügyi szakemberek számára készült in 
vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, vénás és kapilláris 
teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy az ellátási ponton. 

 

A vérgázt, elektrolitot és metabolitokat mérő (BGEM, Blood Gas Electrolyte and 
Metabolytes) tesztkártya panel konfigurációja az alábbi szenzorokat foglalja magában: 
pH, pCO2, pO2, nátrium, kálium, kalciumion, klorid, glükóz, laktát, kreatinin és hematokrit. 

 

A pH, pCO2, pO2 (vérgázok) epoc véranalizáló rendszer által végzett mérése 
felhasználható az életveszélyes sav-bázis zavarok diagnózisához és kezeléséhez.  

 

A nátrium és kálium epoc véranalizáló rendszer által végzett mérése felhasználható az 
elektrolit-egyensúly felborulásával járó betegségek diagnózisához és kezeléséhez.  

 

Az epoc véranalizáló rendszer kalciumion-mérése felhasználható a mellékpajzsmirigy 
megbetegedése, különféle csontbetegségek, krónikus veseelégtelenség és tetánia 
diagnózisához és kezeléséhez.  

 

Az epoc véranalizáló rendszer klorid-mérése felhasználható az elektrolit- és metabolikus 
rendellenességek diagnózisához és kezeléséhez. 

 

A glükóz epoc véranalizáló rendszer által végzett mérése felhasználható a szénhidrát-
anyagcsere rendellenességeinek, például a diabetes mellitusnak és az idiopátiás 
hipoglikémiának, valamint a hasnyálmirigy-szigetsejtek tumorainak a diagnózisához és 
kezeléséhez. 

  

A laktát epoc véranalizáló rendszer által végzett mérése felhasználható a sav-bázis állapot 
értékeléséhez, valamint a tejsavas acidózis (a vér rendellenesen magas savassága) 
diagnózisához és kezeléséhez. 

 

A kreatinin epoc véranalizáló rendszer által végzett mérése felhasználható bizonyos 
vesebetegségek diagnózisához és kezeléséhez, és a vesedialízis monitorozásához.  

 

A hematokrit epoc véranalizáló rendszer által végzett mérése felhasználható a vértérfogat 
normál és rendellenes állapotának megkülönböztetésére, például anémia vagy eritrocitózis 
esetén. 

12 A BGEM tesztkártya műszaki adatai 
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12.2 A tesztkártya beállítása és használata 
 

Az epoc Vérgáz, elektrolit és metabolit (BGEM) tesztkártyái az alábbi mért és számított 
teszteredményeket tartalmazzák.  

Megjegyzés: A CT-1006-00-00 epoc BGEM tesztkártya megegyezik az előző verzióval, 
a CT-1004-00-00 epoc BGEM tesztkártyával, kivéve, hogy a CT-1006-00-00 epoc BGEM 
tesztkártyán a korábban üresen hagyott cellákba kreatinin- és kloridszenzor van nyomtatva.  

epoc BGEM 
CT-1004-00-00 
pH 
pCO2 
pO2 
Nátrium Na+ 
Kálium K+ 
Kalciumion Ca++ 
Glükóz Glu 
Laktát Lac 
Hematokrit Hct 
*Bikarbonát cHCO3- 
*Teljes szén-dioxid cTCO2 
*Bázistöbblet BE 
*Oxigénszaturáció cSO2 
*Alveoláris oxigén A 
*Artériás-alveoláris oxigén-
nyomásgrádiens A-a 
*Artériás-alveoláris oxigén-
nyomásarány 
a/A*Hemoglobin cHgb 
 
 
 
 
* számított értékek 

epoc BGEM 
CT-1006-00-00 
pH 
pCO2 
pO2 
Nátrium Na+ 
Kálium K+ 
Kalciumion Ca++ 
Klorid Cl- 
Glükóz Glu 
Laktát Lac 
Kreatinin Crea 
Hematokrit Hct 
*Bikarbonát cHCO3- 
*Teljes szén-dioxid cTCO2 
*Bázistöbblet BE 
*Oxigénszaturáció cSO2 

*Alveoláris oxigén A 
*Artériás-alveoláris oxigén-nyomásgrádiens A-a 
*Artériás-alveoláris oxigén-nyomásarány a/A 
*Anionrés AGap, AGapK 
*Glomeruláris filtrációs ráta (GFR) számított értéke 

eGFR, eGFR-a 
*Hemoglobin cHgb 
 
* számított értékek 

Megjegyzés: Egyes tesztek nem feltétlenül elérhetőek minden piacon.  

12.2.1  Tárolási stabilitás 
 

A tesztkártyákat mindig a tasakjukban kell tárolni 15 és 30 oC közötti 
szobahőmérsékleten. Soha ne tárolja a tesztkártyákat hűtőszekrényben, és ne 
engedje, hogy megfagyjanak. 

12.2.2 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 
A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.2.3 A teszt időzítése 
A teszt inicializálása a Host és a Reader közötti kommunikáció létrejöttekor kezdődik. Vegye 
ki a tesztkártyát a tasakból. Azonnal helyezze be a kártyát a Readerbe. A (körülbelül) 165 
másodperces kalibrálási idő elteltével a felhasználó vegye le a teszthez szükséges vérmintát. 
A kalibrálás végeztével a Reader és az epoc Host tájékoztatja a felhasználót, hogy a kártya 



51006995 Változat: 04               A BGEM tesztkártya műszaki adatai                      12-3 

kész a vérminta fogadására. A kártya készen áll a minta bevitelére, és a minta 
450 másodpercig (7,5 percig) bármikor behelyezhető; a mintabeviteli időszak ezután véget 
ér, és a minta tovább nem fogadható. A minta behelyezése után körülbelül 
30 másodperccel a Host megjeleníti a teszteredményeket; vegye ki a kártyát a Readerből, 
és helyezze a biológiai hulladékok gyűjtőjébe.  

12.2.4 A minta típusa 
Friss teljes vér artériás, vénás vagy kapilláris forrásból, fecskendővel vagy az epoc Care-
Fill™ vérvételi csővel a kártyára helyezve. Arra vonatkozóan, hogy a vér mikor tekinthető 
frissnek és ezért tesztelésre alkalmasnak, lásd az alábbi „Részletek a mintagyűjtésről” c. 
részt. 

12.2.5 A minta térfogata 
Legalább 92 mikroliter.  
Megjegyzés: Az epoc Care-Fill kapilláris csövek kapacitása 90 mikroliter plusz a dugattyú 
teljes lenyomásakor a minta mögé nyomott levegő térfogata, mindösszesen meghaladja a 
92 mikrolitert. 

12.2.6 A minta gyűjtése 
Az epoc rendszer az ellátási pontban végzett vérvizsgálathoz készült. A páciens 
állapotát lehető legpontosabban leíró eredmények mérése érdekében levételük 
után azonnal el kell végezni a minták tesztelését. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az epoc rendszer minden tesztje a közepesen összetett 
(nem mentesített) kategóriába esik a CLIA meghatározása szerint. 

 

A minta bevitelére mindig az ISO594-1 szabványnak megfelelő fecskendőt 
használjon. 

 

Az epoc rendszer kizárólag friss teljesvér-mintákkal használható. Ne használjon 
alvadt mintákat.  

 
A vérminták kezelésekor mindig viseljen védőkesztyűt. 

 

A tesztkártya feltöltésére használt mintát megfelelően kell gyűjteni és 
kezelni annak érdekében, hogy az eredmények a páciens aktuális állapotát 
tükrözzék. 

 

A vérmintákat az intézményi házirendnek és eljárásoknak megfelelően kell 
levenni. Az ebben a részben foglalt információ mellett mindig kövesse az 
egyéb gyártók által adott specifikus utasításokat is. 

 
Ha antikoagulánsra van szükség, kizárólag heparint használjon. 
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Lásd az alábbi táblázatot az egyes tesztekkel és mintavételi módszerekkel kapcsolatban. 

Teszt 

Részletek a mintagyűjtésről 
(lásd a Szakirodalom alatt, a jelen alfejezet végén) 

Fecskendők 
• 1 vagy 3 ml-es műanyag 
• Véralvadásgátló nélkül 3-

5 percen belül le kell 
futtatni 

• Li- vagy Na-heparinnal 
• Kiegyenlített heparinnal 

Vákuumcsövek 
• Li- vagy Na-heparinnal 
• Véralvadásgátló nélkül 

azonnal futtatandó  
Vegye figyelembe,  
hogy egyes 
begyűjtőeszközökben 
vérrögaktiváló anyagok 
lehetnek jelen 

Kapilláris csövek 
• epoc Care-Fill        

kizárólag kapilláris 
csöveknek 

 

pO2 • Nem jegelt fecskendők 1,2 
• Teszt 30 percen belül1,2 

• Nem ajánlott1 • Javasolt a tesztet 
5 percen belül 
elvégezni 

pH/pCO2* • Teszt 30 percen belül1,2 • Teszt 30 percen belül1,2 • Javasolt a tesztet 
5 percen belül 
elvégezni 

Kalciumion  • Li- vagy Na-heparinnal, csak 
ha <10 NE/ml3 

• Kiegyenlített heparinnal, csak 
ha <70 NE/ml3 

• A tesztet 30 percen belül el 
kell végezni az anyagcsere-
tevékenységgel összefüggő 
műtermékek elkerülése 
érdekében1,2,3 

• Li- vagy Na-heparinnal, 
csak ha <10 NE/ml3 

• A tesztet 30 percen belül 
el kell végezni az 
anyagcsere-
tevékenységgel 
összefüggő műtermékek 
elkerülése érdekében1,2,3 

• A Care-Fill kapilláris 
csövek 65 NE/ml 
kalcium-kiegyenlített 
lítium-heparint 
tartalmaznak 

• Javasolt a tesztet 
5 percen belül 
elvégezni 

Glükóz • A tesztet 30 percen belül el 
kell végezni a glikolízis 
hatásainak elkerüléséhez11,12 

• Kizárólag Li- vagy Na-
heparinnal (NaF nem 
használható) 

• A tesztet 30 percen belül 
el kell végezni a glikolízis 
hatásainak 
elkerüléséhez11,12 

• Javasolt a tesztet 
5 percen belül 
elvégezni 
 

Laktát • A tesztet 5 percen belül el kell 
végezni a glikolízis hatásainak 
elkerüléséhez13 

• Kizárólag Li- vagy Na-
heparinnal (NaF nem 
használható) 

• A tesztet 5 percen belül el 
kell végezni a glikolízis 
hatásainak elkerüléséhez13 

• Javasolt a tesztet 
5 percen belül 
elvégezni 
 

Hematokrit  • Ajánlott az azonnali tesztelés 
a vörösvérsejtek 
leülepedésének elkerülése 
érdekében. (Megjegyzés: 
 A vörösvérsejtek 
újraszuszpendálása jelentős 
térfogatú légbuborékot 
igényel4) 

• Csak Li- vagy Na-
heparinnal (ne használjon 
EDTA-t) 

• A tesztet 1 órán belül el 
kell végezni a glikolízis és 
az elektroliteltolódások 
hatásainak elkerülése 
érdekében14 

• Ajánlott az azonnali 
tesztelés a 
vörösvérsejtek 
leülepedésének 
elkerülése 
érdekében. 

Minden más 
teszt 

• A tesztet 1 órán belül el kell 
végezni a glikolízis és az 
elektroliteltolódások 
hatásainak elkerülése 
érdekében14 

• Li- vagy Na-heparinnal** 
• A tesztet 1 órán belül el 

kell végezni a glikolízis és 
az elektroliteltolódások 
hatásainak elkerülése 
érdekében14 

• Javasolt a tesztet 
5 percen belül 
elvégezni 

 

* Nem hűtött minták javasoltak. Hűtött minták esetében megnövekedhetnek a pH-mérés 
belső minőség-ellenőrzési hibái. 
** A Na-heparint tartalmazó gyűjtő vákuumcsövek alkalmazása a nátrium mért értékének 
pozitív hibáját okozhatja.15 További információk a 12.6.7 D fejezetben találhatók. 



51006995 Változat: 04               A BGEM tesztkártya műszaki adatai                      12-5 

12.2.7 Az analízis időszükséglete  
A mintabevitel után körülbelül 35 másodperc vérteszt üzemmód esetén. 
A mintabevitel után körülbelül 44 másodperc MB teszt üzemmód esetén. 
A részleteket lásd a jelen kézikönyv 6., „epoc Host” című fejezetében.  

12.2.8 Az eredmények értelmezése 
Ha a páciens teszteredménye nem áll összhangban a klinikai értékeléssel, vegyen friss 
mintát a pácienstől, és tesztelje másik kártyával. 
A különböző szenzorokat befolyásoló tényezőket lásd a jelen szakasz további részeiben. 
Egyes anyagok, például gyógyszerek, hatással lehetnek a teszteredményekre5-7. 

12.2.9 Mérési tartományok (egyes értékek kerekítve lehetnek) 
Megjegyzés: Az alábbi táblázatok a szakirodalomban közölt referenciatartományok adatait 
mutatják (a részleteket lásd a referenciákban). Az intézményeknek meg kell erősíteniük a 
saját referenciatartományuk értékeit. 

Mért paraméterek 

Teszt neve Rövidítés Mértékegység Mérési 
tartomány Referenciatartomány8-10 

pH pH pH-egység 6,5–8,0 7,35–7,45 artériás  
7,32–7,43 vénás 

Szén-dioxid, 
parciális nyomás pCO2 

Hgmm 5–250 35–48 artériás    
41–51 vénás 

kPa 0,7–33,3 4,7–6,4 artériás      
5,4–6,8 vénás 

Oxigén, parciális 
nyomás pO2 

Hgmm 5–750 83–108 artériás** 
kPa 0,7–100 11,1–14,4 artériás** 

Nátrium Na+ mmol/l 85–180 138–146 mEq/l 

Kálium K+ mmol/l 1,5–12,0 3,5–4,5 mEq/l 

Ionizált kalcium Ca++ 
mmol/l 0,25–4,00 1,15–1,33 
mg/dl 1,0–16,0 4,6–5,3 
mEq/l 0,5–8,0 2,3–2,7 

Klorid Cl- mmol/l 65–140 98–107 mEq/l 

Glükóz* Glu 
mmol/l 1,1–38,5  4,1–5,5 
mg/dl 20–700 74–100 

g/l 0,20–7,00 0,74–1,00 

Laktát Lac 
mmol/l 0,30–20,00 0,56–1,39 vénás 
mg/dl 2,7–180,2 5,0–12,5 vénás 

g/l 0,03–1,80 0,05–0,12 vénás 

Kreatinin Crea mg/dl 0,30–15,00 0,51–1,19 
µmol/l 27–1326 45–105 

Hematokrit Hct % PCV 10–75 38–51 
l/l 0,10–0,75 0,38–0,51 

* A glükóz egyes mértékegységei nem minden régióban használhatók.  
** A CLSI C46-A21 dokumentum szerint a vérgázelemzéshez előnyösebbek az artériás vérminták. 
Ezért az artériás vérgázok referenciatartományai nem feltétlenül vonatkoznak a vénás és a kapilláris 
vérgázokra. Vegye figyelembe, hogy egymásnak ellentmondó jelentések jelentek meg16-21 az arterializált 
kapillárisvér-mintákból végzett pO2 elemzésnek az artériás pO2 elemzéshez viszonyított validitásáról. 
A kapillárisvér-minták levételi folyamatának és magának a kapillárisvérnek a variabilitása 
befolyásolhatja a kapillárisvér-mintákból végzett pH, pO2, pCO2 és számított sO2 tesztek eredményeit. 
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Számított paraméterek 

Teszt neve Rövidítés Mértékegység Mérési 
tartomány 

Referencia-
tartomány8-10,22 

Aktuális bikarbonát cHCO3- 
mmol/l 1–85 21–28 artériás 

22–29 vénás 

mEq/l 1–85 21–28 artériás 
22–29 vénás 

Teljes szén-dioxid cTCO2 
mmol/l 1–85 22–29 artériás 

23–30 vénás 

mEq/l 1–85 22–29 artériás 
23–30 vénás 

Extracelluláris folyadék 
bázistöbblete BE(ecf) mmol/l -30 – +30 -2 – +3 mEq/l 

Vér bázistöbblete BE(b) mmol/l -30 – +30 -2 – +3 mEq/l 
Oxigénszaturáció cSO2 % 0–100 94–98 artériás 

Alveoláris oxigén  A 
Hgmm 5-800 † 

kPa 0,67-106,64 † 

Artériás-alveoláris 
oxigén-nyomásgrádiens A–a Hgmm 1-800 † 

kPa 0,13-106,64 † 
Artériás-alveoláris 
oxigén-nyomásarány a/A % 0-100 † 

frakció 0-1 † 

Anionrés AGap mmol/l -14 – +95 7–16 mEq/l 

Anionrés, K+ AGapK mmol/l -10 – +99 10–20 mEq/l 
Glomeruláris filtrációs 
ráta számított értéke eGFR ml/perc/1,73 m2 2–60 

vagy > 60* † 

Glomeruláris filtrációs 
ráta számított értéke, 
afroamerikai páciensek 
esetében 

eGFR-a ml/perc/1,73 m2 2–60 
vagy > 60* † 

Hemoglobin cHgb 
g/dl 3,3–25 12–17 

mmol/l 2,0–15,5 7,4–10,6 
g/l 33–250 120–170 

* A 2-60 ml/perc/1,73 m2 tartományba eső értékek esetében numerikus értékek kerülnek leletezésre. 
A > 60 értékek > 60 ml/perc/1,73 m2 formában kerülnek leletezésre. Ez a tartomány az amerikai 
Nemzeti Vesebetegség Oktatási Program (National Kidney Disease Education Program, NKDEP) által 
az eGFR értékek leletezésére vonatkozóan kiadott specifikus ajánláson alapul. 
Lásd a következő internetes hivatkozást:  
http://nkdep.nih.gov/lab-evaluation/gfr/reporting.shtml.  
Az eGFR > 60 érték nem zárja ki az enyhe fokú vesebetegség lehetőségét. A normál vesefunkció és 
az enyhe fokú vesebetegség megkülönböztetéséhez további laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére 
lehet szükség. 
† A széles körben elfogadott referenciatartományok nincsenek teljes biztonsággal megállapítva. Az 
intézményeknek meg kell állapítaniuk és be kell állítaniuk a saját referenciatartományuk értékeit. 

12.2.10 Szakirodalom 
1. CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 

Approved Guideline—second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 
2. CLSI H11-A4, Vol. 24, No. 28, Procedures for the collection of arterial blood specimens- 

Approved Standard, Wayne, Pennsylvania, USA, 2004. 
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3. CLSI C31-A2, Vol. 21, No. 10, Ionized Calcium Determinations: recollection variables, 
specimen, choice, collection and handling, approved guideline-second edition, Wayne, 
Pennsylvania, USA, 2001. 

4. CLSI H07-A3, Vol. 20, No. 18, Procedures for determining packed cell volume by micro-
hematocrit method- Approved Standard, Wayne, Pennsylvania, USA, 2000. 

5. T.P. Moyer, L.M. Shaw, 33. fejezet, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 
Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Burns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

6. D.S. Young, Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, third edition, AACC Press, 
Washington DC, 1990. 

7. N.W. Tietz, Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition, W.B. Saunders Company, 
1995. 

8. Referenciatartományok 56-1. táblázata, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Burns eds., 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. B.E. Statland, Clinical Decision Levels for Lab Tests, Medical Economic Books, Oradell, 
NJ, 1987. 

10. F. Ceriotti, et al, IFCC Committee on Reference Intervals and decision limits (C-RIDL), 
“Reference Intervals for Serum Creatinine Concentrations: Assessment of Available 
Data for Global Application”, Clin Chem, 54:3, p559-566, 2008. 

11. D.B. Sacks, 25. fejezet (p. 837), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 
Diagnostics-Fourth Edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Burns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

12. 141. fejezet, Blood Glucose, J. Michael McMillin, Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. 
Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations, third edition. 
Boston: Butterworths; 1990. 

13. D.B. Sacks, 22. fejezet (p. 929), Tietz Textbook of Clinical Chemistry, second edition, 
C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, Philadelphia, 1994. 

14. M.G. Scott, V.A. LeGrys, J.S. Klutts, 27. fejezet, Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, D.E. Bruns eds, 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

15. D. Young, E. Bermes, Jr, 2. fejezet, Tietz Textbook of Clinical Chemistry, third edition, 
C.A. Burtis and E.R. Ashwood, eds., W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999. 

16. Courtney S.E. et al., Capillary Blood Gases in the Neonate, Am. J. of Diseases of Children, 
vol 144 (2), p. 168-172, 1990. 

17. Eaton T. et al., The clinical utility of arterialized earlobe capillary blood in the 
assessment of patients for long-term oxygen therapy, Respiratory Medicine, vol. 95(8), 
p.655-660, 2001. 

18. Fajac I. et al., Blood gas measurement during exercise: a comparative study between 
arterialized earlobe sampling and direct arterial puncture in adults, The European 
Respiratory Journal, vol. 11(3), p. 712-715, 1998. 

19. Sauty A. et al., Differences in pO2 and pCO2 between arterial and arterialized earlobe 
samples, European Respir. J., vol. 9, p. 186-189, 1996. 

20. Zavorsky G.S. et al., Arterial versus capillary blood gases: A meta-analysis, Respiratory 
Physiology & Neurobiology, vol. 155(3), p. 268-279, 2007. 

21. The Blood Gas Handbook, Radiometer Medical ApS, Denmark, 2011. 
22. Pruden E.L., Siggaard-Andersen O., and Tietz N.W., 30. fejezet (Blood Gases and pH), 

Tietz Textbook of Clinical Chemistry, second edition, eds. C.A. Burtis and E.R. Ashwood. 
W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1994. 
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12.3 pH 

A pH mérése egy pH-szelektív membránelektród segítségével, potenciometriával történik. 
A hidrogénionok koncentrációját a mért potenciálból a Nernst-egyenlettel kapjuk. 

12.3.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező pH-teszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

A pH, pCO2, pO2 (vérgázok) mérése felhasználható az életveszélyes sav-bázis zavarok 
diagnózisához és kezeléséhez. 

12.3.2 Tartalom 
A pH-teszt tesztkártyái egy hidrogénion-szelektív membránnal ellátott hidrogénion-
érzékelő elektródot, egy referenciaelektródot és ismert pH-puffersó koncentrációjú 
kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.3.3 Visszavezethetőség 
A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt pH-értékek visszavezethetők az NIST 
szabványaira. 

12.3.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.3.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.3.6 Mérési tartomány 
  

 Mérési tartomány Referenciatartomány1  

Artériás Vénás 

pH 6,5–8,0 7,35–7,45  7,32–7,43  

12.3.7 Hőkorrekció 
A pH hőmérsékletfüggő mennyiség, amelyet az epoc rendszer 37 oC-on mér. A pH-érték a 
páciens hőmérsékletére korrigálható. A páciens testhőmérsékletét az epoc Hoston a Reader 
oldal Tesztinformáció lapján adhatja meg (lásd a jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer 
használata” című fejezetében). 

A páciens hőmérsékletén a pH (T, oC) az alábbi módon kerül kiszámításra2: 

pH (T) = pH – 0,0147(T - 37) + 0,0065(7,4 – pH) (T – 37)  
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12.3.8  Teljesítményadatok 

Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A23 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A24 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A210 a pontosság vizsgálatához. 

A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább láthatóak: 
  

Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. pH-egység 7,641 0,008 0,1 

Alacsony konc. pH-egység 7,045 0,010 0,1 
 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek pH-értékei 
lefedik a leletezhető tartományt. A linearitást egy belső szabvány szerinti pH-elektródos 
módszerrel összehasonlítva vizsgálták, amely visszavezethető az NIST szabványaira.  
 

 Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

pH 6,4–7,9 pH-egység 1,021 -0,15 0,999 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően3. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort6 a laboratóriumban (2 teszt), majd három 
ellátási ponton. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: i-STAT 300 teszt 
Y: epoc teszt 
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pH 1. labor 2. labor 1. ell. 
pont 

2. ell. 
pont 

3. ell. 
pont 

Mind Mind* 

N 34 24 35 27 22 142 149 

Sxx 0,016 0,012 0,010 0,010 0,015 0,013 0,014 

Syy 0,005 0,006 0,006 0,006 0,008 0,006 0,007 

Tengelymetszet 0,152 0,006 0,448 -0,772 -0,367 0,029 0,251 

Meredekség 0,978 0,999 0,938 1,104 1,050 0,995 0,966 

Syx 0,019 0,021 0,013 0,015 0,024 0,018 0,020 

Xmin 6,991 7,085 7,243 7,223 7,174 6,991 6,770 

Xmax 7,592 7,557 7,507 7,522 7,557 7,592 7,982 

R 0,993 0,985 0,961 0,981 0,985 0,987 0,991 

Eltérés középértéke 
(pH-egységben) 

      -0,007 

* Ez az adatkészlet NaOH-dal kevert betegmintákat is tartalmaz az adattartomány 
kiterjesztésére. 
 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
a Radiometer ABL 735 analizátorral7 hasonlították össze a laboratóriumban. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Radiometer ABL 735 
Y: epoc teszt 
 

pH N Sxx Syy Tengelymetsze
t 

Meredeksé
g 

Syx Xmi
n 

Xma
x 

R Eltérés 
középérték

e (pH-
egységben) 

Labo
r 

7
7 

0,01
1 

0,01
0 0,366 0,952 0,01

7 
7,17

5 7,542 0,97
5 

0,011 

 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
Ha a minta levegővel érintkezik, módosul a pH, a pCO2, a pO2 és a kalciumion értéke, mivel 
a minta a levegőben lévő gázokkal kiegyenlítődik, és a pH értéke módosul a pCO2 
változásával9, a kalciumion értékét pedig a pH változása befolyásolja8. A levegő pCO2-
értéke kevesebb mint 1 Hgmm, pO2-értéke pedig körülbelül 150–180 Hgmm. Ne hagyja, 
hogy légbuborékok jussanak a mintavevő eszközbe. Légbuborékok jelenléte esetén azonnal 
távolítsa el azokat a mintavétel után. 

A teljesvér-mintákat ne hígítsák túl folyékony véralvadásgátlóval vagy a kezelésekben 
használt egyéb oldatokkal, mert ez befolyásolhatja az eredményeket. Lásd: 12.2.6 A minta 
gyűjtése. 

Az interferencia vizsgálatát4 saját szakembereink végezték az epoc pH-szenzorral. Ezekben a 
tesztekben a teljesvér-mintát két egyenlő mintába osztották szét. A tesztmintához 
interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. Kiszámították a pH 
eltérését hat példány átlagán a kontrollminta és az interferenssel kevert tesztminta esetében.  
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A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• Az állandó katéterek bevonataként használt benzalkónium sókkal szennyezett minta 
a pH-értékek csökkenését okozhatja2. A megfelelő katéteröblítési eljárást lásd: CLSI 
H11-A45.  

Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 447 mg/dl etanol, 1 mmol/l nátrium-pentotál, 4,3 mmol/l acetil-szalicilát, 
0,4 mmol/l aszkorbát, 4,3 mmol/l szalicilát, 1 mmol/l jodid, 2,2 mmol/l ibuprofen, 1,66 
mmol/l acetaminofen, 2 mmol/l ammónium, 4 mmol/l lítium, 35 mmol/l bromid, 2,64 
mmol/l propofol, 0,7 mmol/l cefotaxim, 0,16 mmol/l ampicillin, 1 mmol/l nátrium-perklorát, 
4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-acetil-cisztein. 

Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 20 mmol/l NaCl, 8 mmol/l KCl, 3 mmol/l CaCl2, 10–120 Hgmm pCO2, pH 
6,9–7,7, +20 mmol/l bikarbonát, 10 mmol/l laktát, +20% PCV Hct, 3–11% összfehérje, 
0,8 g/dl lipid, 9,1 mmol/l koleszterin, 20 mmol/l β-hidroxibutirát, 1 mmol/l (24 mg/dl) L-
cisztein, 0,26 mmol/l bilirubin, +2 mmol/l foszfát. 

E. Szakirodalom 
1. Referenciatartományok 56-1. táblázata, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 

Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Burns eds., 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

2. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, CLSI 
C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- Approved 
Guideline—second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

3. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. CLSI. Procedures for the Collection of Arterial Blood Specimens; Approved Standard, 
CLSI document H11-A4 (ISBN 1-56238-545-3), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, 
Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

6. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520; az „i-STAT” az Abbott Laboratories bejegyzett védjegye. 

7. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, “Radiometer” and “ABL” are registered trademarks of Radiometer Medical 
ApS. 

8. D.B. Endres and R.K. Rude, 49. fejezet (p. 1901), Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns 
eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, 27. fejezet, Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns 
eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

10. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, second 
edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West Valley Road, 
Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 
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12.4 pCO2  
 

A pCO2 mérése potenciometriával történik egy membránnal borított pH-érzékelő elektród 
segítségével9,10. Az elektród feszültsége a Nernst-egyenlet alapján arányos az oldott szén-
dioxid koncentrációjával. 

12.4.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező pCO2-teszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

A pH, pCO2, pO2 (vérgázok) mérése felhasználható az életveszélyes sav-bázis zavarok 
diagnózisához és kezeléséhez. 

12.4.2 Tartalom 
A pCO2-teszt tesztkártyái egy bikarbonát membránnal ellátott pH-érzékelő elektródot, egy 
szén-dioxid által átjárható membránt, egy referenciaelektródot és ismert oldott szén-dioxid 
koncentrációjú kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.4.3 Visszavezethetőség 
Az oldott szén-dioxid kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt értékei 
visszavezethetők az NIST szabványaira a kereskedelmi forgalomban kapható gázokra 
vonatkozó szabványokon keresztül. 

12.4.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.4.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.4.6 Mérési tartomány 
  

 Mérési tartomány Referenciatartomány2 

Artériás Vénás 

pCO2 5–250 Hgmm 35–48 Hgmm 41–51 Hgmm 

0,7–33,3 kPa 4,7–6,4 kPa 5,4–6,8 kPa 
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12.4.7 Hőkorrekció 
A pCO2 hőmérsékletfüggő mennyiség, amelyet az epoc rendszer 37 oC-on mér. A pCO2 
értéke a páciens hőmérsékletére korrigálható. A páciens testhőmérsékletét az epoc Hoston 
a Reader oldal Tesztinformáció lapján adhatja meg (lásd a jelen kézikönyv 3., „Az epoc 
rendszer használata” című fejezetében). 

A páciens hőmérsékletén a pCO2 (T, oC) az alábbi módon kerül kiszámításra1 
pCO2 (T) = pCO2 x 100,019(T - 37) 

12.4.8  Teljesítményadatok 

Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A24 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A27 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A211 a pontosság vizsgálatához. 

A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább 
láthatóak: 
  

Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. Hgmm 67,9 2,5 3,7 

Alacsony konc. Hgmm 20,8 0,7 3,4 
 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek pCO2-
értékei lefedik a leletezhető tartományt. A linearitást egy belső szabvány szerinti vérgázmérő 
módszerrel összehasonlítva vizsgálták, amely visszavezethető az NIST szabványaira.  

  Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

pCO2 10–230 Hgmm 1,058 -3,6 0,999 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően4. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 
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1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort5 a laboratóriumban (2 teszt), majd három 
(3) ellátási ponton. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: i-STAT 300 teszt 
Y: epoc teszt 

pCO2 1. labor 2. labor 1. ell. pont 2. ell. pont 3. ell. pont Mind 

N 34 24 35 28 22 143 

Sxx 1,4 2,1 0,6 1,5 1,7 1,5 

Syy 1,3 1,3 0,6 1,1 1,2 1,1 

Tengelymetszet -2,0 -1,2 -6,1 5,0 1,0 -0,9 

Meredekség 1,048 1,055 1,167 0,911 0,983 1,041 

Syx 3,1 2,3 1,6 2,3 2,4 2,4 

Xmin 19,7 26,7 35,6 29,1 23,6 19,7 

Xmax 112,2 92,5 54,4 55,6 63,0 112,2 

R 0,993 0,991 0,967 0,949 0,978 0,990 

Eltérés középértéke 
(Hgmm) 

     0,8 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
a Radiometer ABL 735 analizátorral6 hasonlították össze a laboratóriumban. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Radiometer ABL 735 
Y: epoc teszt 

pCO2 N Sx
x 

Sy
y 

Tengelymetsze
t 

Meredeksé
g 

Syx Xmi
n 

Xma
x 

R Eltérés 
középérték
e (Hgmm) 

Labo
r 

7
7 

1,5 0,8 1,6 0,924 1,9
7 

27,6 101,5 0,98
7 

-1,445 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
Ha a minta levegővel érintkezik, módosul a pH, a pCO2, a pO2 és a kalciumion értéke, mivel 
a minta a levegőben lévő gázokkal kiegyenlítődik, és a pH értéke módosul a pCO2 
változásával3, a kalciumion értékét pedig a pH változása befolyásolja8. A levegő pCO2-
értéke kevesebb mint 1 Hgmm, pO2-értéke pedig körülbelül 150–180 Hgmm. Ne hagyja, 
hogy légbuborékok jussanak a mintavevő eszközbe. Légbuborékok jelenléte esetén azonnal 
távolítsa el azokat a mintavétel után. 

A teljesvér-mintákat ne hígítsák túl folyékony véralvadásgátlóval vagy a kezelésekben 
használt egyéb oldatokkal, mert ez befolyásolhatja az eredményeket. Lásd: 12.2.6 A minta 
gyűjtése. 

Az interferencia vizsgálatát7 saját szakembereink végezték az epoc pCO2-szenzorral. 
Ezekben a tesztekben a teljesvér-mintát két egyenlő mintába osztották szét. A tesztmintához 
interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. Kiszámították a pCO2 
eltérését hat példány átlagán a kontrollminta és az interferenssel kevert tesztminta esetében.  
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A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• Egy mM bromid 0,19 Hgmm-rel növeli a pCO2 értékét. 

Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 447 mg/dl etanol, 1 mmol/l nátrium-pentotál, 4,3 mmol/l acetil-szalicilát, 
0,4 mmol/l aszkorbát, 4,3 mmol/l szalicilát, 2,2 mmol/l ibuprofen, 1,66 mmol/l 
acetaminofen, 2 mmol/l ammónium, 4 mmol/l lítium, 0,4 mmol/l jodid, 2,64 mmol/l 
propofol, 0,7 mmol/l cefotaxim, 0,16 mmol/l ampicillin, 1 mmol/l nátrium-perklorát, 4,8 µM 
Zofran™, 2,5 mM N-acetil-cisztein, 0,7 mM metronidazol. 

Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 20 mmol/l NaCl, 8 mmol/l KCl, 3 mmol/l CaCl2, pH 6,9–7,7, +20 mmol/l 
bikarbonát, 10 mmol/l laktát, +20% PCV Hct, 3–11% összfehérje, 0,8% lipid, 9,1 mmol/l 
koleszterin, 20 mmol/l β-hidroxibutirát, 2 mmol/l (24 mg/dl) L-cisztein, 0,26 mmol/l 
bilirubin, +2 mmol/l foszfát. 
 

E. Szakirodalom 
1. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 

CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 
Approved Guideline—second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

2. Referenciatartományok 56-1. táblázata, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

3. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, 27. fejezet, Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

4. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520; az „i-STAT” az Abbott Laboratories bejegyzett védjegye. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, “Radiometer” and “ABL” are registered trademarks of Radiometer Medical 
ApS. 

7. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

8. D.B. Endres and R.K. Rude, 49. fejezet (p. 1901), Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns 
eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. Stow, R.W, Baer, R.F., Randall, B.F., Rapid measurement of the tension of carbon 
dioxide in blood, Arch.Phys.Med.and Rehabilit., 39, 646-650, 1957. 

10. Severinghaus, J.W. and Bradley, A.F., Electrodes for blood pO2 and pCO2 
determination, J.Appl.Pysiol., 13, 515-520, 1958. 

11. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

12. Referenciatartományok 41-20. táblázata, Tietz Textbook of Clinical Chemistry, second 
edition, C.A. Burtis and E.R. Ashwood eds., Elsevier Saunders, Philadelphia, 1994. 
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12.5 pO2  
 

A pO2 mérése amperometriával történik egy membránnal borított oxigénérzékelő 
katódelektród segítségével. Az oxigén esetében a redukciós áram arányos az oldott oxigén 
koncentrációjával9. 

12.5.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező pO2-teszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

A pH, pCO2, pO2 (vérgázok) mérése felhasználható az életveszélyes sav-bázis zavarok 
diagnózisához és kezeléséhez. 

12.5.2 Tartalom 
A pO2-teszt tesztkártyái egy oxigént áteresztő membránnal ellátott érzékelőelektródot, egy 
referenciaelektródot, egy segédelektródot és ismert oldottoxigén-koncentrációjú 
kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.5.3 Visszavezethetőség 
Az oldott oxigén kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt értékei visszavezethetők 
az NIST szabványaira a kereskedelmi forgalomban kapható gázokra vonatkozó 
szabványokon keresztül. 

12.5.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.5.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   
 

12.5.6  Mérési tartomány  
 Mérési tartomány Referenciatartomány3 

Artériás 

pO2 5–750 Hgmm 83–108 Hgmm  

0,7–100 kPa 11,1–14,4 kPa 

A minták típusairól a CLSI C46-A21 5.2.2, 5.2.3 és 5.2.4 fejezeteiben talál további információt.  
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12.5.7 Hőkorrekció 
A pO2 hőmérsékletfüggő mennyiség, amelyet az epoc rendszer 37 oC-on mér. A pO2 értéke 
a páciens hőmérsékletére korrigálható. A páciens testhőmérsékletét az epoc Hoston a 
Reader oldal Tesztinformáció lapján adhatja meg (lásd a jelen kézikönyv 3., „Az epoc 
rendszer használata” című fejezetében). 

A páciens hőmérsékletén a pO2 (T, oC) az alábbi módon kerül kiszámításra1 

 

 

12.5.8 Teljesítményadatok 

Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A24 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A27 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A210 a pontosság vizsgálatához. 

A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább 
láthatóak: 
  

Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. Hgmm 181,7 6,2 3,4 

Alacsony konc. Hgmm 63,8 4,1 6,4 
 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek pO2-értékei 
lefedik a leletezhető tartományt. A linearitást egy belső szabvány szerinti vérgázmérő 
módszerrel összehasonlítva vizsgálták, amely visszavezethető az NIST szabványaira.  

 Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

pO2 10–750 Hgmm 1,022 -3,9 0,9995 

)37(
30.21071.9
071.01049.5

88.3
2

9
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2
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−
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−
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pOx
pOx

pO2 (T) = pO2 x  
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C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően4. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort5 a laboratóriumban (2 teszt), majd három 
ellátási ponton. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: i-STAT 300 teszt 
Y: epoc teszt 

pO2 1. labor 2. labor 1. ell. 
pont 

2. ell. 
pont 

3. ell. 
pont 

Mind 

N 34 23 35 28 22 142 

Sxx 2,6 4,3 3,2 6,2 2,7 4,6 

Syy 1,7 3,5 3,0 2,9 2,6 2,7 

Tengelymetszet -6,5 -3,1 -1,3 0,3 -3,9 -1,7 

Meredekség 1,142 1,006 1,083 1,041 1,090 1,053 

Syx 8,5 4,5 4,5 4,9 4,2 6,6 

Xmin 26,0 35,0 43,5 36,0 35,5 26,0 

Xmax 174,5 226,5 185,0 187,5 166,0 226,5 

R 0,977 0,995 0,995 0,990 0,994 0,978 

Eltérés középértéke 
(Hgmm) 

     1,2 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
a Radiometer ABL 735 analizátorral6 hasonlították össze a laboratóriumban. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Radiometer ABL 735 
Y: epoc teszt 

pO2 N Sx
x 

Sy
y 

Tengelymetsze
t 

Meredeksé
g 

Sy
x 

Xmi
n 

Xma
x R 

Eltérés 
középérték
e (Hgmm) 

Labo
r 

7
7 3,4 3,7 -0,8 1,117 5,1 10,2 278,5 0,99

7 5,0 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
Ha a minta levegővel érintkezik, módosul a pH, a pCO2, a pO2 és a kalciumion értéke, mivel 
a minta a levegőben lévő gázokkal kiegyenlítődik, és a pH értéke módosul a pCO2 
változásával1, a kalciumion értékét pedig a pH változása befolyásolja8. A levegő pCO2-
értéke kevesebb mint 1 Hgmm, pO2-értéke pedig körülbelül 150–180 Hgmm. Ne hagyja, 
hogy légbuborékok jussanak a mintavevő eszközbe. Légbuborékok jelenléte esetén azonnal 
távolítsa el azokat a mintavétel után. 
A teljesvér-mintákat ne hígítsák túl folyékony véralvadásgátlóval vagy a kezelésekben 
használt egyéb oldatokkal, mert ez befolyásolhatja az eredményeket. Lásd: 12.2.6 A minta 
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gyűjtése. 
Az interferencia vizsgálatát7 saját szakembereink végezték az epoc pO2-szenzorral. Ezekben 
a tesztekben a teljesvér-mintát két egyenlő mintába osztották szét. A tesztmintához 
interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. Kiszámították a pO2 
eltérését hat példány átlagán a kontrollminta és az interferenssel kevert tesztminta esetében.  
A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel:  
100 μM metronidazol átlagosan +4 Hgmm eltérést okoz. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a 
CLSI EP07-A27 szabványnak megfelelően a metronidazol terápiás tartománya 35 és 234 μM 
között van. 
Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 447 mg/dl etanol, 1 mmol/l nátrium-pentotál, 4,3 mmol/l acetil-szalicilát, 
0,4 mmol/l aszkorbát, 4,3 mmol/l szalicilát, 1 mmol/l jodid, 2,2 mmol/l ibuprofen, 1,66 
mmol/l acetaminofen, 2 mmol/l ammónium, 4 mmol/l lítium, 37,5 mmol bromid, 2,7% 
halotán, 2,64 mmol/l propofol, 0,7 mmol/l cefotaxim, 0,16 mmol/l ampicillin, 1 mmol/l 
nátrium-perklorát, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-acetil-cisztein. 
Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 20 mmol/l NaCl, 8 mmol/l KCl, 3 mmol/l CaCl2, 10–120 Hgmm pCO2, pH 
6,9–7,7, +20 mmol/l bikarbonát, 10 mmol/l laktát, +20% PCV Hct, 3–11% összfehérje, 
0,8% lipid, 9,1 mmol/l koleszterin, 20 mmol/l β-hidroxibutirát, 1 mmol/l  
L-cisztein, 0,26 mmol/l bilirubin, +2 mmol/l foszfát. 

E. Szakirodalom 
1. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, CLSI 

C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- Approved 
Guideline—second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

2. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, 27. fejezet, Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns 
eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

3. Referenciatartományok 56-1. táblázata, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

4. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520; az „i-STAT” az Abbott Laboratories bejegyzett védjegye. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, “Radiometer” and “ABL” are registered trademarks of Radiometer Medical 
ApS. 

7. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

8. D.B. Endres and R.K. Rude, 49. fejezet (p. 1901), Tietz Textbook of Clinical Chemistry 
and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns 
eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. L.C. Clark Jr., Monitor and Control of Blood and Tissue Oxygen Tensions, Tr. AM. Soc. 
for Art. Int. Organs, 2:41, 1956 

10. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, second 
edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West Valley Road, 
Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 
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12.6 Nátrium (Na+) 
 

A nátrium mérése egy ionszelektív membránelektród segítségével, potenciometriával 
történik. A nátriumionok koncentrációját a mért potenciálból a Nernst-egyenlettel kapjuk. 
Az epoc a nátrium mérését hígítás nélküli (közvetlen) módszerrel végzi. Az értékek 
eltérhetnek a hígításos (közvetett) módszerekkel kapott értékektől.1 

12.6.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező nátrium-teszt képzett egészségügyi 
szakemberek számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem 
antikoagulált artériás, vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére 
laboratóriumban vagy ellátási ponton.  

A nátrium mérése felhasználható az elektrolit-egyensúly felborulásával járó betegségek 
diagnózisához és kezeléséhez. 

12.6.2 Tartalom 
A nátriumteszt tesztkártyái egy nátriumszelektív membránnal ellátott nátriumérzékelő 
elektródot, egy referenciaelektródot és ismert nátriumsó-koncentrációjú kalibrátorfolyadékot 
tartalmaznak. 

12.6.3 Visszavezethetőség 
A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt nátriumion-koncentráció értéke 
visszavezethető az NIST szabványaira. 

12.6.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.6.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.  

12.6.6 Mérési tartomány 
  

 Mérési tartomány Referenciatartomány2,3 

Na+ 85–180 mmol/l 138–146 mmol/l 

85–180 mEq/l 138–146 mmol/l 

12.6.7 Teljesítményadatok 

Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas 
egészségügyi szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI 
vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A24 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A25 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A212 a pontosság vizsgálatához. 
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A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább 
láthatóak:  

Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. mmol/l 164,3 0,98 0,6 

Alacsony konc. mmol/l 112,5 0,76 0,7 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek 
nátriumkoncentrációi lefedik a leletezhető tartományt. A linearitást egy belső szabvány 
szerinti ionszelektív módszerrel összehasonlítva vizsgálták, amely visszavezethető az NIST 
szabványaira.  

 Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

Na+ 80–190 mmol/l 0,973 3,8 0,9995 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően4. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort6 a laboratóriumban (2 teszt), majd három 
(3) ellátási ponton: 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: i-STAT 300 teszt 
Y: epoc teszt   
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Na+ 1. labor 2. 
labor 

1. ell. 
pont 

2. ell. 
pont 

3. ell. 
pont 

Mind Mind* 

N 34 24 35 27 22 142 156 

Sxx 0,79 0,61 0,48 0,62 0,45 0,61 0,62 

Syy 0,77 0,82 0,84 0,89 0,66 0,80 0,88 

Tengelymetszet 22,2 8.4 5.3 27,9 28,9 8,8 -9,6 

Meredekség 0,839 0,944 0,963 0,812 0,803 0,941 1,077 

Syx 2,18 2,07 1,67 1,38 2,46 2,05 2,22 

Xmin 125 123 130 135 130 123 123 

Xmax 143 145 143 146 146 146 179 

R 0,822 0,914 0,888 0,847 0,813 0,880 0,953 

Eltérés 
középértéke (mM) 

      0,77 

*Ez az adatkészlet NaCl-dal kevert betegmintákat is tartalmaz az adattartomány 
kiterjesztésére. 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
a Radiometer ABL 735 analizátorral7 hasonlították össze a laboratóriumban. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Radiometer ABL 735 
Y: epoc teszt 

Na+ N Sxx Syy Tengelymetszet Meredekség Syx Xmin Xmax R Eltérés 
középértéke 

(mM) 

Labor 77 0,78 0,79 19,1 0,881 1,81 131 160 0,924 2,67 
 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
A többi száraz módszerhez hasonlóan az összfehérje mennyiségének csökkenése 
(növekedése) 1,3 mM/(g/dl) értékkel növeli (csökkenti) a Na+ koncentrációját a közvetlen 
módszerhez képest. Az epoc Na+ eredménye egy közvetett (hígításos) módszer értékeit 
követi1,8,9. 

A közvetlen módszerekkel megegyezően a hiperlipidémia nem befolyásolja a Na+ 
mérését8,9. Az Intralipid hatását 5%-os (lipidtérfogat)/(plazmatérfogat) arányig tesztelték, 
és klinikailag inszignifikánsnak találták. 
A teljesvér-mintákat ne hígítsák túl folyékony véralvadásgátlóval vagy a kezelésekben 
használt egyéb oldatokkal, mert ez befolyásolhatja az eredményeket. Lásd: 12.2.6 A minta 
gyűjtése.  
Az interferencia vizsgálatát5 saját szakembereink végezték az epoc nátriumszenzorral. 
Ezekben a tesztekben a teljesvér-mintát két (2) egyenlő mintába osztották szét.  
A tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a nátrium eltérését hat (6) példány átlagán a kontrollminta és az 
interferenssel kevert tesztminta esetében.  
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A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• Na-heparint tartalmazó gyűjtő vákuumcsövek alkalmazása helytelenül magas 
nátriumeredményeket adhat. Az ezekben a csövekben található nátrium-heparin 
hatására a nátrium mérési eredménye hozzávetőlegesen 1-2 mmol/l-rel emelkedik13 

• 20 mmol/l β-hidroxibutirát a Na+ értékét 3 mmol/l-rel csökkenti; 
• 16 mmol/l bromid a nátrium értékét 5 mmol/l-rel növeli; 
• Az állandó katéterek bevonataként használt benzalkónium sókkal szennyezett minta 

a nátriumértékek szignifikáns emelkedését okozhatja10. A megfelelő katéteröblítési 
eljárást lásd: CLSI H1111.  

 

A nátriummérés során szisztematikus hiba állhat elő a plazma 20% feletti hígításakor, ha 
olyan oldatokat használnak, amelyek nem felelnek meg a plazma ionos jellemzőinek; ilyen 
például a normál sóoldat, a Ringer-oldat (Baxter Healthcare Corporation) és a 10%-os 
dextróz (Baxter Healthcare Corporation).  
Vérhígításra a kardiopulmonális bypasspumpák feltöltésekor, a plazma térfogatának 
növelésekor vagy egyéb, folyadékbevitellel járó kezelés során kerülhet sor.  
Az ilyen hibák elkerülhetők, ha a plazma ionos jellemzőinek megfelelő, alacsony mobilitású 
anionokat tartalmazó, több elektrolitból álló intravénás fiziológiás oldatot használnak; 
ilyenek például a Plasma-Lyte™-A (Baxter Healthcare Corporation), a laktátos Ringer-oldat 
(Baxter Healthcare Corporation), a laktátos Ringer-oldat + 5% dextróz injekció (Baxter 
Healthcare Corporation), a Plasbumin™-5 (Telacris Biotherapeutics), a Pentaspan™ (Bristol-
Myers Squibb) és a Voluven™ (Fresenius Kabi). 
Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 447 mg/dl etanol, 1 mmol/l nátrium-pentotál, 4,3 mmol/l acetil-szalicilát, 
0,4 mmol/l aszkorbát, 4,3 mmol/l szalicilát, 0,7 mmol/l jodid, 2,2 mmol/l ibuprofen, 1,66 
mmol/l acetaminofen, 2 mmol/l ammónium, 4 mmol/l lítium, 3 µmol/l dobutamin, 2,5 
mmol/l tolbutamid, 2,64 mmol/l propofol, 0,7 mmol/l cefotaxim,  
0,16 mmol/l ampicillin, 1 mmol/l nátrium-perklorát, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-acetil-
cisztein, 0,7 mM metronidazol.  
Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 8 mmol/l KCl, 3 mmol/l CaCl2, 10–120 Hgmm pCO2, pH 6,9–7,7,  
+20 mmol/l bikarbonát, +20% PCV Hct, 9,1 mmol/l koleszterin, 2 mmol/l (24 mg/dl)  
L-cisztein, 0,26 mmol/l bilirubin, +2 mmol/l foszfát.  
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12.7 Kálium (K+) 

A kálium mérése egy ionszelektív membránelektród segítségével, potenciometriával 
történik. A káliumionok koncentrációját a mért potenciálból a Nernst-egyenlettel kapjuk. 
Az epoc a kálium mérését hígítás nélküli (közvetlen) módszerrel végzi. Az értékek 
eltérhetnek a hígításos (közvetett) módszerekkel kapott értékektől.1 

12.7.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező kálium-teszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

A kálium mérése felhasználható az elektrolit-egyensúly felborulásával járó betegségek 
diagnózisához és kezeléséhez. 

12.7.2 Tartalom 
A káliumteszt tesztkártyái egy káliumszelektív membránnal ellátott káliumérzékelő 
elektródot, egy referenciaelektródot és ismert káliumsó-koncentrációjú kalibrátorfolyadékot 
tartalmaznak. 

12.7.3 Visszavezethetőség 
A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt káliumion-koncentráció értéke 
visszavezethető az NIST szabványaira. 

12.7.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.7.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.7.6 Mérési tartomány 
 Mérési tartomány Referenciatartomány2 

K+ 1,5–12,0 mmol/l  3,5–4,5 mmol/l 

1,5–12,0 mEq/l 3,5–4,5 mEq/l 

Ha a mért K-érték meghaladja a klinikai állapotnak megfelelő értéket, a vérmintát le kell 
centrifugálni, és vizuálisan vagy laboratóriumi analizátor segítségével meg kell vizsgálni, 
hogy van-e hemolízis a mintában. 
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12.7.7   Teljesítményadatok 
Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas 
egészségügyi szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI 
vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A23 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A24 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A29 a pontosság vizsgálatához. 

A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább 
láthatóak:  

Vizes 
kontroll 

Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. mmol/l 6,09 0,06 1,0 

Alacsony konc. mmol/l 2,1 0,04 1,9 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek 
káliumkoncentrációi lefedik a leletezhető tartományt. A linearitást egy belső szabvány 
szerinti ionszelektív módszerrel összehasonlítva vizsgálták, amely visszavezethető az NIST 
szabványaira.  

 Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

K+ 1,5–12,0 mmol/l 1,006 0,03 0,9995 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően3. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort5 a laboratóriumban (2 teszt), majd három 
(3) ellátási ponton. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: i-STAT 300 teszt 
Y: epoc teszt   
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K+ 1. labor 2. labor 1. ell. 
pont 

2. ell. 
pont 

3. ell. 
pont 

Mind Mind* 

N 34 24 35 27 22 142 146 

Sxx 0,040 0,061 0,040 0,061 0,030 0,047 0,048 

Syy  0,043 0,052 0,045 0,045 0,045 0,046 0,049 

Tengelymetszet -0,164 -0,144 -0,171 -0,134 0,134 -0,044 -0,018 

Meredekség 1,056 1,042 1,051 1,057 0,971 1,021 1,013 

Syx 0,088 0,114 0,057 0,077 0,114 0,094 0,094 

Xmin 2,5 3,0 2,6 2,9 3,3 2,5 2,5 

Xmax 6,1 4,8 5,1 4,9 6,7 6,7 7,8 

R 0,991 0,979 0,993 0,993 0,988 0,989 0,993 

Eltérés középértéke 
(mM) 

      0,04 

*Ez az adatkészlet KCl-dal kevert betegmintákat is tartalmaz az adattartomány 
kiterjesztésére. 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
a Radiometer ABL 735 analizátorral6 hasonlították össze a laboratóriumban. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Radiometer ABL 735 
Y: epoc teszt 

K+ N Sxx Syy Tengelymetszet Meredekség Syx Xmin Xmax R Eltérés 
középértéke 

(mM) 

Labor 77 0,057 0,044 -0,073 1,026 0,090 2,4 7,1 0,996 0,05 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
A minta hemolízise emelkedett káliumértékeket eredményezhet. A helytelen mintavételi 
technika hemolízis következtében a káliumértékek eltérését eredményezheti1.  
A teljesvér-mintákat ne hígítsák túl folyékony véralvadásgátlóval vagy a kezelésekben 
használt egyéb oldatokkal, mert ez befolyásolhatja az eredményeket. Lásd: 12.2.6 A minta 
gyűjtése.  
Az interferencia vizsgálatát4 saját szakembereink végezték az epoc káliumszenzorral. 
Ezekben a tesztekben a teljesvér-mintát két egyenlő mintába osztották szét. A 
tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a kálium eltérését hat (6) példány átlagán a kontrollminta és az interferenssel 
kevert tesztminta esetében.  
A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• Az állandó katéterek bevonataként használt benzalkónium sókkal szennyezett minta 
a káliumértékek szignifikáns emelkedését okozhatja7. A megfelelő katéteröblítési 
eljárást lásd: CLSI H11-A48.  
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Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 447 mg/dl etanol, 1 mmol/l nátrium-pentotál, 4,3 mmol/l acetil-szalicilát, 
0,4 mmol/l aszkorbát, 4,3 mmol/l szalicilát, 0,7 mmol jodid, 2,2 mmol/l ibuprofen, 1,66 
mmol/l acetaminofen, 2 mmol/l ammónium, 4 mmol/l lítium, 38 mmol/l bromid, 3 µmol/l 
dobutamin, 2,5 mmol/l tolbutamid, 2,64 mmol/l propofol, 0,7 mmol/l cefotaxim, 0,16 
mmol/l ampicillin, 1 mmol/l nátrium-perklorát, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-acetil-cisztein, 
0,7 mM metronidazol.  
Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 20 mmol/l NaCl, 3 mmol/l CaCl2, 10–120 Hgmm pCO2, pH 6,9–7,7, +20 
mmol/l bikarbonát, 10 mmol/l laktát, +20% PCV Hct, 3–11% összfehérje, 0,8% lipid, 9,1 
mmol/l koleszterin, 20 mmol/l β-hidroxibutirát, 2 mmol/l (24 mg/dl) L-cisztein,  
0,26 mmol/l bilirubin, +2 mmol/l foszfát. 

E. Szakirodalom 
1. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, 27. fejezet, Tietz Textbook of Clinical Chemistry 

and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns 
eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

2. Referenciatartományok 56-1. táblázata, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

3. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520; az „i-STAT” az Abbott Laboratories bejegyzett védjegye. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, “Radiometer” and “ABL” are registered trademarks of Radiometer Medical 
ApS. 

7. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, CLSI 
C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- Approved 
Guideline—second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

8. CLSI. Procedures for the Collection of Arterial Blood Specimens; Approved Standard, 
CLSI document H11-A4 (ISBN 1-56238-545-3), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, 
Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

9. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, second 
edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West Valley Road, 
Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 
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12.8 Kalciumion (Ca++) 
 

Megjegyzés: A Ca++ és iCa rövidítések egyaránt a kalciumion analitot jelölik. 

A kalciumion mérése egy ionszelektív membránelektród segítségével, potenciometriával 
történik. A kalciumionok koncentrációját a mért potenciálból a Nernst-egyenlettel kapjuk. 

12.8.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező kalciumion-teszt képzett egészségügyi 
szakemberek számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált 
artériás, vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási 
ponton.  
A kalciumion mérése felhasználható a mellékpajzsmirigy megbetegedése, különféle 
csontbetegségek, krónikus veseelégtelenség és tetánia diagnózisához és kezeléséhez. 

12.8.2 Tartalom 
A kalciumionteszt tesztkártyái egy kalciumion-szelektív membránnal ellátott kalciumion-
érzékelő elektródot, egy referenciaelektródot és ismert kalciumsó-koncentrációjú 
kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.8.3 Visszavezethetőség 
A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt kalciumion-koncentráció értéke 
visszavezethető az NIST szabványaira. 

12.8.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.8.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 
A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.8.6 Mérési tartomány 
 Mérési tartomány Referenciatartomány1 

Ca++  

0,25–4,00 mmol/l  1,15–1,33 mmol/l 

1,0–16,0 mg/dl 4,6–5,3 mg/dl 

0,5–8,0 mEq/l 2,3–2,7 mEq/l 
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12.8.7 Teljesítményadatok 

Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A22 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A23 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A211 a pontosság vizsgálatához.  

A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább 
láthatóak: 
 

Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. mmol/l 1,56 0,018 1,2 

Alacsony konc. mmol/l 0,66 0,011 1,7 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek kalciumion-
koncentrációi lefedik a leletezhető tartományt. A linearitást egy belső szabvány szerinti 
ionszelektív módszerrel összehasonlítva vizsgálták, amely visszavezethető az NIST 
szabványaira.  

 Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

Ca++ 0,6–3,7 mmol/l 1,017 -0,01 0,999 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően2. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort4 a laboratóriumban (2 teszt), majd három 
ellátási ponton. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: i-STAT 300 teszt 
Y: epoc teszt 
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Ca++ 1. 
labor 

2. 
labor 

1. ell. 
pont 

2. ell. 
pont 

3. ell. 
pont 

Mind Mind* 

N 34 24 35 28 22 143 156 

Sxx 0,016 0,019 0,014 0,017 0,015 0,016 0,016 

Syy 0,011 0,014 0,017 0,014 0,015 0,014 0,015 

Tengelymetszet 0,003 0,050 0,157 0,106 0,103 0,102 -0,026 

Meredekség 0,980 0,953 0,851 0,925 0,923 0,908 1,021 

Syx 0,025 0,033 0,020 0,016 0,024 0,029 0,031 

Xmin 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,80 

Xmax 1,4 1,6 1,3 1,3 1,3 1,6 2,20 

R 0,974 0,961 0,891 0,978 0,939 0,943 0,985 

Eltérés középértéke 
(mM) 

      0,014 

*Ez az adatkészlet CaCl2-dal kevert betegmintákat is tartalmaz az adattartomány 
kiterjesztésére. 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
a Radiometer ABL 735 analizátorral5 hasonlították össze a laboratóriumban. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Radiometer ABL 735 
Y: epoc teszt 

Ca++ N Sxx Syy Tengelymetszet Meredekség Syx Xmin Xmax R 
Eltérés 

középértéke 
(mM) 

Labor 77 0,023 0,016 -0,045 1,025 0,040 0,34 1,52 0,981 -0,013 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
A minta kiválasztása, a gyűjtési technika, az antikoaguláns típusa és koncentrációja, 
valamint a minta kezelése befolyásolja a kalciumion koncentrációját6.  

Ha a minta levegővel érintkezik, módosul a pH, a pCO2, a pO2 és a kalciumion értéke, mivel 
a minta a levegőben lévő gázokkal kiegyenlítődik, és a pH értéke módosul a pCO2 
változásával7, a kalciumion értékét pedig a pH változása befolyásolja8. A levegő pCO2-
értéke kevesebb mint 1 Hgmm, pO2-értéke pedig körülbelül 150–180 Hgmm. Ne hagyja, 
hogy légbuborékok jussanak a mintavevő eszközbe. Légbuborékok jelenléte esetén azonnal 
távolítsa el azokat a mintavétel után. 

A teljesvér-mintákat ne hígítsák túl folyékony véralvadásgátlóval vagy a kezelésekben 
használt egyéb oldatokkal, mert ez befolyásolhatja az eredményeket. Lásd: 12.2.6 A minta 
gyűjtése. 

Az interferencia vizsgálatát3 saját szakembereink végezték az epoc kalciumion-szenzorral. 
Ezekben a tesztekben a teljesvér-mintát két egyenlő mintába osztották szét.  
A tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a kalciumion eltérését hat (6) példány átlagán a kontrollminta és az 
interferenssel kevert tesztminta esetében.  
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A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 
• 20 mmol/l β-hidroxibutirát a Ca++ értékét 0,038 mmol/l-rel csökkenti; 

• 4,3 mmol/l szalicilát vagy acetil-szalicilát a Ca++ értékét 0,06 mmol/l-rel csökkenti. 
A szalicilát terápiás tartománya 0,1–2 mM (1,4–27,4 mg/dl)13; 

• 10 mmol/l bromid a Ca++ értékét 0,05 mmol/l-rel növeli; 

• 1 mmol/l nátrium-perklorát a Ca++ értékét 0,23 mmol/l-rel csökkenti. 

A perklorát terápiás koncentrációja a 100–1000 mg/dl-es tartományban van. Nem figyeltek 
meg hatást a 0,5 mg/dl vagy az alatti mennyiségnek kitett személyeknél12. 
Az állandó katéterek bevonataként használt benzalkónium sókkal szennyezett minta a 
kalciumion-értékek szignifikáns emelkedését okozhatja9. A megfelelő katéteröblítési 
eljárást lásd: CLSI H1110.  
Az erősen heparinozott minták csökkentik a iCa értékét6; ajánlott a kiegyensúlyozott 
heparin vagy az alacsony heparintartalmú mintavételi csövek/fecskendők használata. 
A kalciumion-mérés során szisztematikus hiba állhat elő a plazma 20% feletti hígításakor, 
ha olyan oldatokat használnak, amelyek nem felelnek meg a plazma ionos jellemzőinek; 
ilyen például a normál sóoldat, a Ringer-oldat (Baxter Healthcare Corporation) és a 10%-
os dextróz (Baxter Healthcare Corporation).  
Vérhígításra a kardiopulmonális bypasspumpák feltöltésekor, a plazma térfogatának 
növelésekor vagy egyéb, folyadékbevitellel járó kezelés során kerülhet sor.  
Az ilyen hibák elkerülhetők, ha a plazma ionos jellemzőinek megfelelő, alacsony mobilitású 
anionokat tartalmazó, több elektrolitból álló intravénás fiziológiás oldatot használnak; 
ilyenek például a Plasma-Lyte™-A (Baxter Healthcare Corporation), a laktátos Ringer-oldat 
(Baxter Healthcare Corporation), a laktátos Ringer-oldat + 5% dextróz injekció (Baxter 
Healthcare Corporation), a Plasbumin™-5 (Telacris Biotherapeutics), a Pentaspan™ (Bristol-
Myers Squibb) és a Voluven™ (Fresenius Kabi). 
Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 447 mg/dl etanol, 1 mmol/l nátrium-pentotál, 0,4 mmol/l aszkorbát,  
1 mmol/l jodid, 2,2 mmol/l ibuprofen, 1,66 mmol/l acetaminofen, 2 mmol/l ammónium,  
4 mmol/l lítium, 3 µmol/l dobutamin, 2,5 mmol/l tolbutamid, 1,34 mmol/l propofol,  
0,7 mmol/l cefotaxim, 0,16 mmol/l ampicillin, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-acetil-cisztein, 
0,7 mM metronidazol.  

Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 20 mmol/l NaCl, 8 mmol/l KCl, 10–120 Hgmm pCO2, pH 6,9–7,7,  
+20 mmol/l bikarbonát, +20% PCV Hct, 0,8 g/l lipid, 9,1 mmol/l koleszterin, 2 mmol/l (24 
mg/dl) L-cisztein, 0,26 mmol/l bilirubin, +2 mmol/l foszfát. 
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12.9 Klorid (Cl-) 

A klorid mérése egy ionszelektív membránelektród segítségével, potenciometriával történik. 
A kloridionok koncentrációját a mért potenciálból a Nernst-egyenlettel kapjuk. 

12.9.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező klorid-teszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

Az epoc véranalizáló rendszer klorid-mérése felhasználható az elektrolit- és metabolikus 
rendellenességek diagnózisához és kezeléséhez. 

12.9.2 Tartalom 
A kloridteszt tesztkártyái egy kloridszelektív membránnal ellátott kloridérzékelő elektródot, egy 
referenciaelektródot és ismert kloridsó-koncentrációjú kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.9.3 Visszavezethetőség 
A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt kloridion-koncentráció értéke 
visszavezethető az NIST szabványaira. 

12.9.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.9.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.9.6  Mérési tartomány 
 Mérési tartomány Referenciatartomány1 

Cl- 
65–140 mmol/l 98–107 mmol/l 

65–140 mEq/l 98–107 mEq/l 

12.9.7 Teljesítményadatok 

Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas 
egészségügyi szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI 
vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A22 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A23 a 
zavaró hatások vizsgálatához, CLSI EP05-A24 a pontosság vizsgálatához és CLSI EP06-A8 
a linearitás vizsgálatához.  
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A. Pontossági adatok 
Pontosság (CLSI EP05-A24): Három kártyatétellel, legalább 25 epoc Readert használva 
párhuzamos méréseket futtattak saját szakembereink minden egyes folyadékkal naponta 
kétszer, húsz napon át. Az alább látható pontossági adattáblázatokban az SDWD a napon 
belüli szórást (standard deviációt), az SDDD a napok közötti szórást, az SDT pedig az összes 
szórást jelzi. 

Vizes 
kontroll 

Mértékegység N Átlag SDWD SDDD SDT WD 
CV% 

Összes 
CV% 

Magas konc. mM 240 125,0 0,61 0,61 0,86 0,5% 0,7% 

Alacsony 
konc. mM 240 76,9 0,35 0,18 0,39 0,5% 0,5% 

Teljesvér-pool pontossági adatai: Száznegyvenöt páciensmintát futtattak két példányban, 
megközelítőleg azonos számú vénás, artériás és kapilláris mintákat használva. Három 
koncentrációtartományban becsülték meg az összesített páronkénti pontatlanságot. 

Tartomány < 90 90–112 ≥ 112 
N 20 98 27 
Átlagos mérés, mM 78 105 123 
Pár pontossága (SD), mM 0,4 0,7 1,2 
CV% 0,5% 0,6% 1,0% 

B. Linearitási adatok 
Teljes vér linearitási vizsgálata (CLSI EP06-A8): Ezt a vizsgálatot saját szakembereink 
végezték több teljesvér-mintán, amelyek kloridértékei lefedik a leletezhető tartományt.  
A linearitást a (belső szabvány módszerrel mért) magas és alacsony klorid-koncentrációjú 
minták gravimetriás keverékein alapuló elméleti kloridértékekkel összehasonlítva mutatjuk. 
A vizsgálat során hat kártyatételt használtunk.  

Vizsgált 
tartomány 

Meredekség Tengelymetszet R 

65–144 mM 0,968 3,08 0,9995 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-A2 
szabványnak megfelelően2. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

A módszer összehasonlítását két kórházban végezték. A vénás mintákat 2 nem ellátási 
ponton használt rendszerrel (2 szérum módszer) hasonlították össze. A vénás, artériás és 
kapilláris páciensmintákat egy teljes vért alkalmazó, ellátási ponton használt rendszerrel 
hasonlították össze. 
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Cl- Nem ellátási helyen 
használt rendszerek* i-STAT 300† 

N 95 155 
Sxx 0,6 0,9 
Syy 0,7 0,8 
Meredekség 0,90 0,99 
Tengelymetszet 9,62 0,07 
Syx 2,2 1,9 
Xmin 71 69 
Xmax 142 139 
R 0,97 0,99 
Eltérés középértéke 112 mM 
koncentrációnál -1,4 -1,0 

* Vénásminta-pool adatai. Megközelítőleg azonos számú vs. Roche Cobas 60006, Siemens 
Advia7 
† Megközelítőleg azonos számú vénás,artériás és kapilláris mintákból álló páciensminták 
vs. i-STAT 3005 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
Az interferencia vizsgálatát3 saját szakembereink végezték az epoc kloridszenzorral. 
Ezekben a tesztekben a humánszérum-poolt két (2) egyenlő mintába osztották szét.  
A tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a klorid eltérését hat (6) példány átlagán a kontrollminta és az interferenssel 
kevert tesztminta esetében.  
Elfogadhatatlan interferencia a meghatározás szerint az, amely szignifikáns hibát okoz az 
esetek több mint 5%-ában. A zavaró anyag azon koncentrációja, amely nem okoz 
klinikailag szignifikáns interferenciát, ≤125 mM kloridkoncentráció esetében ≤ 3,5%-
os, >125 mM kloridkoncentráció esetében pedig ≤ 5,9%-os eltérésként (a teszt- és  
a kontrollminta közötti különbség) definiálható. 
A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• A ß-hidroxibutirát 8,27 mM-ig (85,2 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást,  
e felett a kloridérték növekedése akár 0,37 mM/mM β-hidroxibutirát is lehet. 

• A bromid 1,63 mM-ig (13,1 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett  
a kloridérték növekedése akár 2,75 μM/mM bromid is lehet. 

• A citrát 2,79 mM-ig (52,7 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett  
a kloridérték növekedése 1,13 mM/mM citrát is lehet.  

• Az N-acetil-cisztein 5,55 mM-ig (90,5 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást,  
e felett a kloridérték csökkenése akár 0,79 μM/mM N-acetil-cisztein is lehet.  
A jelentések szerint 1 mM N-acetil-cisztein terápiásan elérhetetlen a plazmában9. 
Az N-acetil-cisztein terápiás szintje 0,3 mM10. 

• A szalicilsav 1,67 mM-ig (22,9 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett  
a kloridérték emelkedése akár 2,94 μM/mM szalicilsav is lehet. A szalicilát 
terápiás tartománya 0,1–2 mM (1,4–27,4 mg/dl)11 

• A tiocianát 0,89 mM-ig (5,2 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett  
a kloridérték növekedése akár 5,62 mM/mM tiocianát is lehet. 
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Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 1,324 mmol/l (20 mg/dl) acetaminofen, 3,62 mmol/l (65,2 mg/dl) 
acetilszalicilsav, 342 μmol/, (6,8 mg/dl) Na-aszkorbát, 3,4 μmol/l (0,1 mg/dl) EDTA,  
71 μmol/l (1,7 mg/dl) metildopa, 2,55 mmol/l (156 mg/dl) oxidált glutation, 2,55 mmol/l 
(78 mg/dl) redukált glutation, 920 μmol/l (6,96 mg/dl) hidroxi-karbamid, 282 μmol/l  
(4 mg/dl) izoniazid (nydrazid), 0,8% (800 mg/dl) intralipid, 3 μmol/l (0,1 mg/dl) dobutamin, 
5,87 μmol/l (0,1 mg/dl) dopamin, 86,8 mmol/l (400 mg/dl) etanol, 105 μmol/l (0,44 mg/dl) 
fluorid, 133 μmol/l (0,4 mg/dl) formaldehid, 55 mmol/l (990 mg/dl) glükóz, 0,4 mmol/l (5 
mg/dl) gvajakol, 3000 U/l heparin, 2,43 mmol/l (50 mg/dl) ibuprofen,  
0,1 mmol/l (2,0 mg/dl) L-Dopa, 51,2 μmol/l (1,2 mg/dl) lidokain, 248 μmol/l (6 mg/dL) 
tiopentál, 2,37 mmol/l (64 mg/dl) tolbutamid, 2,99 mmol/l (38 mg/dl) jodid, 2,643 mmol/l 
(120 mg/dl) cefazolin, 1,46 mmol/l (81 mg/dl) ceftriaxon. 
Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: +342 μmol/l (+20,1mg/dl) nem konjugált bilirubin, +342 μmol/l (+28,8 
mg/dl) konjugált bilirubin, +382 μmol/l (+5,0 mg/dl) kreatin, 109 Hgmm CO2,  

15 Hgmm C02, +40 mmol/l (+244 mg/dl) bikarbonát, pH > 8,0, pH < 6,8, +20% 
hematokrit, -20% hematokrit, <6% fehérje, >9% fehérje, 1,4 mmol/l (23,5 mg/dL) 
húgysav. 6,6 mmol/l (74 mg/dl) laktát, 131 Hgmm O2, 22 Hgmm O2, 0,25 mmol/l  
(2,9 mg/dl) prolin, 1 μmol/l (0,01 mg/dL) szarkozin, 42,9 mmol/l (258 mg/dl) karbamid. 

E. Szakirodalom 
1. Referenciatartományok 56-1. táblázata, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 

Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

2. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

3. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, second 
edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West Valley Road, 
Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 
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12.10 Glükóz (Glu) 
A glükóz mérése amperometriával történik1. A szenzor az elektródmodul arany elektródján 
lévő immobilizált enzimes első rétegből, valamint egy második, diffúziós gátat képező 
rétegből áll. A glükóz-oxidáz enzim a glükózt hidrogén-peroxiddá alakítja,  

                                            Glükóz-oxidáz 

  β-D-glükóz + O2 + H2O                  D-glükonsav + H2O2  (1) 

majd amperometriás szenzorral észleli az enzimatikusan termelt hidrogén-peroxidot.  
A peroxid észlelése redox-mediált (ABTS (2,2’-azino-bisz(3-etilbenzotiazolin-6-szulfonsav) 
diammónium só), torma-peroxidázzal (HRP) katalizált redukció az arany elektródon. 

H2O2 + HRPred  HRPox (2) 

HRPox + Red  Ox + HRPred (3) 

Ox + e-  Red (4) 

A redukciós áram erőssége fordítottan arányos a mintában lévő glükóz koncentrációjával.  

Az epoc glükózeredménye plazmaekvivalens2 glükózkoncentrációként lesz leletezve. 

12.10.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező glükóz-teszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

A glükóz mérése felhasználható a szénhidrát-anyagcsere rendellenességeinek, például a 
diabetes mellitusnak és az idiopátiás hipoglikémiának, valamint a hasnyálmirigy-szigetsejtek 
tumorainak diagnózisához és kezeléséhez. 

12.10.2 Tartalom 
A glükózteszt tesztkártyái egy redox-mediált enzimes membránnal burkolt, az oxigént 
áteresztő diffúziós réteggel ellátott érzékelőelektródot, egy referenciaelektródot, egy 
segédelektródot és ismert glükózkoncentrációjú kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.10.3 Visszavezethetőség 
A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt glükózkoncentrációk visszavezethetők 
az NIST szabványaira. 

12.10.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

Tietz13 szerint a kapillárisvér-minták glükózszintje meghaladja a vénásvér-mintákét, éhomi 
mérés esetén 2-5 mg/dl-rel, glükózterhelés után pedig 20-25%-kal. 

A minta begyűjtése után glikolízis miatt a vér glükózszintje óránként hozzávetőleg 6%-
kal13, illetve óránként akár 13%-kal csökken14. 

Li- vagy Na-heparin véralvadásgátló használata esetén, illetve ha nem használ 
véralvadásgátlót, mindig azonnal végezze el a tesztet.  

Ne használjon NaF-ot vagy kálium-oxalátot tartósítószerként. 



51006995 Változat: 04               A BGEM tesztkártya műszaki adatai                      12-39 

12.10.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.10.6 Mérési tartomány  
 Mérési tartomány Referenciatartomány3 

Glükóz 

20–700 mg/dl 74–100 mg/dl 

1,1–38,5 mmol/l 4,1–5,5 mmol/l 

0,20–7,00 g/l 0,74–1,00 g/l 
 

12.10.7 Teljesítményadatok 

Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A24 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A25 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A6 a pontosság vizsgálatához. 

A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább 
láthatóak: 

 Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. mg/dl 263,9 7,5 2,8 

Alacsony konc. mg/dl 44,2 1,5 3,4 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 
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 B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek 
glükózértékei lefedik a leletezhető tartományt. Három típusú mintát vizsgáltak: normál 
hematokrit – normál vénás vér pO2, normál hematokrit – hipoxiás vérminta és emelkedett 
hematokrit – normál vénás vér pO2. A linearitást a teljes vér glükózszintjét mérő, belső 
szabvány szerinti két módszerrel összehasonlítva vizsgálták, amelyek visszavezethetők az 
NIST szabványaira.  

Vérminta 
típusa 

Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

43% Hct,  
30 Hgmm 

pO2 

20–700 mg/dl 1,022 -3,32 0,9999 

62% Hct,  
30 Hgmm 

pO2 

20–700 mg/dl 1,018 -4,04 0,9998 

43% Hct,  
<20 Hgmm 

pO2 

20–700 mg/dl 0,955 +0,33 0,9998 

 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően4. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

 

1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort7 a laboratóriumban, majd egy ellátási ponton. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: i-STAT 300 CG8 kazetta 
Y: epoc teszt 

Glu N Sxx Syy Tengelymetszet Meredekség Syx Xmin Xmax R 

Mind 80 0,93 3,4 -2,2 1,031 5,6 20,0 605,5 0,9995 

A teljes vér tesztjének pontosságát a módszer-összehasonlítási adatokból vett, egy 
módszerrel vizsgált párok összesítése alapján értékelték. Ezt az alábbi táblázat mutatja. 

Glükóz [mg/dl] 

Tartomány 20–70 70–200 200–700 

N 10 59 11 

Átlagos mérés 44,8 116,4 383,8 

Pár pontossága (SD) 0,80 2,44 7,08 

CV% 1,8% 2,1% 1,8% 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
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a Roche-Hitachi8 készülékkel hasonlították össze a laboratóriumban, valamint az i-STAT 
3007 analizátorral. Az összefoglalók az alábbi táblázatokban láthatók.  

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Roche-Hitachi P800-D2400 teszt 
Y: epoc teszt 

Glu N Sx
x 

Sy
y 

Tengelymetsze
t 

Meredeksé
g 

Sy
x 

Xmi
n 

Xma
x 

R Eltérés 
középérték

e (%) 

Min
d 

7
3 

- 3,6 -0,2 0,971 3,0 23,0 546,0 0,99
8 

-3,14 

 
A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér 
X: i-STAT 300 G kazetta 
Y: epoc teszt 

Glu N Sxx Syy Tengelymetsze
t 

Meredeksé
g 

Syx Xmi
n 

Xma
x 

R Eltérés 
középérték

e (%) 

Min
d 

8
0 

3,2
5 

4,2
5 

-1,33 1,003 4,4
5 

22,5 517,5 0,99
9 

-2,23% 

 

A teljes vér tesztjének pontosságát a módszer-összehasonlítási adatokból vett, egy 
módszerrel vizsgált párok összesítése alapján értékelték. Ezt az alábbi táblázat mutatja. 
 

Glükóz [mg/dl] 
Tartomány 20–70 70–200 200–700 
N 16 53 11 
Átlagos mérés 53,5 113,4 299,0 
Pár pontossága (SD) 1,32 3,18 8,73 
CV% 2,47% 2,81% 2,92% 

D. Összesített módszer-összehasonlító vizsgálat az alacsony 
glükóztartományban  
Megvizsgáltuk az epoc glükózszenzor teljesítményét az alacsony glükózkoncentrációk 
tartományában, betegmintákon, több különböző kórházban klinikai környezetben és 
ellátási ponton. Az alább látható eredmények a i-STAT7 (teljes vér), az ABL 800 Flex9 (teljes 
vér), Roche-Hitachi8 (plazma) és a J&J12 (plazma) készülékekkel való módszer-
összehasonlítás adatait foglalják össze. A fenti klinikai eredményeket kiegészítettük egy 
belső, teljes duplikáttal végzett módszer-összehasonlítással4 az i-STAT7 és az ABL7059 
készülékeken. Ebben a vizsgálatban magas hematokritértékű vérmintákat készítettünk elő 
a fél plazmatérfogatot eltávolítva egy vénás mintából, amelyet hagytunk glikolizálódni. A 
minták hematokritértékét mikrocentrifugálással11 határoztuk meg, és az ~62%-nak 
adódott, ami az újszülöttek vérének felső tartományára jellemző10. Miután a glükózszint 
elérte a ~20 mg/dl-t, beállítottuk, hogy egyenletesen lefedje az alacsony glükóztartományt, 
azaz az újszülött populációra jellemző 20–80 mg/dl-t10. Az egyik mintát hexokinázzal, 
NADH-β-vel és ATP-vel kezeltük a nulla glükózkoncentráció eléréséhez. 

Az adatokat a CLSI EP09-A2 ajánlásai4 alapján dolgoztuk fel. A korreláció és az eltérések 
grafikonja alább látható. A teszt eredményeit az egyes referenciakészülékeknek (X) 
megfelelő színkóddal jeleztük. 
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epoc alacsony tartomány 
vizsgálata 

Minden 
pont 

Labor 
(plazma) 

i-
STAT 

ABL Roche J&J 

N 78 11 40 27 9 2 
Sxx 1,0  0,6 1,6   
Syy 1,1 1,4 1,1 1,0 1,5 0,7 
Tengelymetszet -0,2 1,1 1,0 -2,2 0,8  
Meredekség 0,984 0,936 0,992 0,990 0,942  
Syx 2,9 2,1 2,55 2,16 2,21  
Xmin 1,5 23,0 20 1,5 23 25 
Xmax 63,0 63,0 60 53 63 25 
R 0,973 0,980 0,974 0,985 0,973  
Döntési szint 40 40 40 40 40  
Eltérés -0,8 -1,4 0,7 -2,6 -1,52  
Eltérés 95% konf. Magas -0,3 -0,5 1,3 -1,9 -0,18  
Eltérés 95% konf. Alacsony -1,3 -2,3 0,1 -3,3 -2,86  

 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  

X (kék kör): i-Stat 300 G kazetták (teljes vér) 
X (zöld négyzet):  Roche Hitachi Lab (plazma) 
X (piros rombusz):  ABL 705 (teljes vér) 
X (sárga háromszög):  J&J Lab (plazma) 
Y:  epoc teszt 
 

 
Alacsony glükóztartomány,  
az összehasonlításhoz használt 
készülékek korrelációs grafikonja 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alacsony glükóztartomány,  
az összehasonlításhoz használt  
készülékek eltérésgrafikonja 
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E. Módszer-összehasonlító vizsgálat kapilláris vérmintákon  
Megvizsgáltuk az epoc tesztek teljesítményét valódi kapilláris vérmintákon, klinikai 
környezetben az ellátási ponton. Az összehasonlító módszer i-STAT 3007 analizátorokat 
használt CG8 kazettákkal és Radiometer CLINITUBE kapillárisokkal. Az összehasonlító 
teszteket négy (4) helyszínen végeztük: az újszülött intenzív osztályon, az egészséges 
újszülött részlegen és két (2) különböző ambuláns vérvételi helyen. Összesen 48 mintát 
gyűjtöttünk, amelyből 24 teljes duplikátum. A 48 minta közül 12 felnőtt vérminta, 36 pedig 
újszülött vérminta volt. 

Az adatokat a CLSI EP09-A2 ajánlásai4 alapján dolgoztuk fel. A korreláció és az eltérések 
grafikonja alább látható. A teszt eredményeit a páciens korának megfelelő színkóddal 
jeleztük. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: kapilláris vér  

X: i-STAT 300 teszt 
Y: epoc teszt 
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F. Korlátozások és zavaró anyagok 
Tietz13 szerint a kapillárisvér-minták glükózszintje meghaladja a vénásvér-mintákét, éhomi 
mérés esetén 2-5 mg/dl-rel, glükózterhelés után pedig 20-25%-kal. 
A minta begyűjtése után glikolízis miatt a vér glükózszintje óránként hozzávetőleg 6%-
kal13, illetve óránként akár 13%-kal csökken14. 
Li- vagy Na-heparin véralvadásgátló használata esetén, illetve ha nem használ 
véralvadásgátlót, mindig azonnal végezze el a tesztet.  
Ne használjon NaF-ot vagy kálium-oxalátot tartósítószerként. 
Az interferencia vizsgálatát5 saját szakembereink végezték az epoc glükózszenzorral. 
Ezekben a tesztekben a teljesvér-mintát két egyenlő mintába osztották szét.  
A tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a glükóz eltérését hat példány átlagán a kontrollminta és az interferenssel 
kevert tesztminta esetében.  
A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• A jodid 28 µM-ig (0,47 mg/dl KI-ig) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett akár  
(-0,16 mg/dl)/ µM I-, azaz (-9,5 mg/dl)/(mg/dl KI) mértékben csökkenti a glükóz értékét.  

• A bromid 28 mM-ig (224 mg/dl NaBr-ig) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett  
(-0,23 mg/dl)/mM Br, azaz (-0,029 mg/dl)/(mg/dl NaBr) mértékben csökkenti a glükóz 
értékét. 

• Az N-acetilcisztein 500 µM-ig (8,2 mg/dl) N-acetilcisztein koncentrációig nem vált ki 
szignifikáns hatást, e felett (-7,2 mg/dl)/mM N-acetilcisztein, azaz (-0,44 mg/dl)/ 
(mg/dl N-acetilcisztein) mértékben csökkenti a glükóz értékét. A jelentések szerint  
1 mM N-acetil-cisztein terápiásan elérhetetlen a plazmában6. Az N-acetil-cisztein 
terápiás szintje 0,3 mM16.  

• A Flaxedil™ (gallamin-trietijodid) 11 µM-ig (1 mg/dl-ig) nem vált ki szignifikáns hatást, 
e felett (-0,27 mg/dl)/µM gallamin-trietijodid, azaz (-3 mg/dl)/(mg/dl gallamin-
trietijodid) mértékben csökkenti a glükóz értékét. 

• A tiocianát 1 mM-ig (5,9 mg/dl KSCN-ig) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett  
-1,7%/mM SCN, azaz (-0,29 mg/dl)/(mg/dl KSCN) mértékben csökkenti a glükóz értékét. 

• A húgysav 700 µM-ig (11,8 mg/dl-ig) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett  
(-3,5 mg/dl)/mM húgysav, azaz (-0,21 mg/dl)/(mg/dl húgysav) mértékben csökkenti a 
glükóz értékét. 

• A mannóz 2 mM-ig (36 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett 2,12 mg/dl / (mM 
mannóz), azaz 0,059 mg/dL / (mg/dl mannóz) mértékben növeli a glükóz értékét. 

• A xilóz 3 mM-ig (45 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett 0,96 mg/dl /  
(mM xilóz), azaz 0,064 mg/dL / (mg/dl xilóz) mértékben növeli a glükóz értékét. 

• A metamizol (dipiron) 0,194 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a glükóz 
csökkenése akár 3% / 0,1mM metamizol is lehet. 

Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 1,66 mM (25 mg/dl) acetaminofen, 0,09 mmol/l (10 mg/dl) 
anidulafungin, 3,3 mmol/l (60 mg/dl) acetil-szalicilát, 630 µmol/l (12,5 mg/dl) Na-
aszkorbát, 89,2 µmol/l (4,5 mg/dl) klindamicin-hidroklorid, 0,1 mmol/l (0,65 mg/dl) K-
cianid, 6,15 nmol/l (507 ng/dl) digoxin, 66 µmol/l (2,2 mg/dl) dobutamin, 100 µmol/l (1,9 
mg/dl) dopamin HCl, 50 µmol/l (~1 mg/dl) L-dopa, 9 mmol/l (263 mg/dl) EDTA,  
12 µmol/l (0,2 mg/dl) efedrin, 87 mM (400 mg/dl) etanol, 4,84 mmol/l (30 mg/dl) etilén-
glikol, 1,78 µmol/l (60 µg/dl) famotidin, 1 mmol/l (18 mg/dl) fruktóz, 181 µmol/l  
(6 mg/dl) furoszemid, 3,3 mmol/l (59 mg/dl) galaktóz, 238 µmol/l (10 mg/dl) gentamicin, 
4,5 µmol/l (200 µg/dl) glipizid, 1,1 mmol/l (28,5 mg/dl) glükózamin, 2,55 mmol/l RBC 
oxidált glutation, 2,55 mmol/l RBC redukált glutation, 400 µmol/l (5 mg/dl) gvajakol,  
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80 U/ml heparin, 0,4 mmol/l (14,5 mg/dl) hidrokortizon, 2,5 mmol/l (19 mg/dl) hidroxi-
karbamid, 292 µmol/l (4 mg/dl) Nydrazid™ (izoniazid), 48,6 µmol/l (1,76 mg/dl) 
levofloxacin, 1 mmol/l (34 mg/dl) linezolid, 13,3 mmol/l (479 mg/dl) maltóz, 937,5 µmol/l 
(1500 mg/dl) ikodextrin, 71 µmol/l (1,7 mg/dl) metildopa, 77,4 µmol/l (2,9 mg/dl)  
6α-metil-prednizolon, 0,7 mM (12 mg/dl) metronidazol, 17,4 µM (0,6 mg/dl) omeprazol, 
102 µmol/l (2,4 mg/dl) prokainamid, 4,22 µmol/l (0,12 mg/dl) prometazin-hidroklorid,  
37 µmol/l (1,2 mg/dl) kinidin, 1,67 µmol/l (40 µg/dl) szalbutamol (albuterol), 4,34 mmol/l 
(60 mg/dl) szalicilsav, 1,96 µmol/l (60 µg/dl) szertralin, 413 µmol/l (10 mg/dl) nátrium-
pentotál, 1 mmol/l (31 mg/dl) Tolinase™ (tolazamid), 2,37 mmol/l (64 mg/dl) tolbutamid, 
69 µmol/l (10 mg/dl) vankomicin, 21,3 µmol/l (1 mg/dl) K1 vitamin, 2,64 mmol/l (47 mg/dl) 
propofol, 0,7 mmol/l (334,2 mg/dl) cefotaxim, 0,16 mmol/l (59,4 mg/dl) ampicillin,  
1 mmol/l (122,4 mg/dl) nátrium-perklorát, 4,8 µM (1,75 mg/dl) Zofran™.  
Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: +20 mmol/l (168 mg/dl) Na-bikarbonát, +86 µmol/l (+7,3 mg/dl) 
konjugált bilirubin, +510 µmol/l (+30 mg/dl) nem konjugált bilirubin, 13 mM (503,1 mg/dl) 
koleszterin, 15-140 Hgmm pCO2, 2 mmol/l (24 mg/dl) L-cisztein, +20 mmol/l (+256 mg/dl) 
Na-β-hidroxibutirát, +20 mmol/l (+180 mg/dl) Na-L-laktát, +0,8 g/dl lipid, +59,2 µmol/l 
(+1,9 mg/dl) noradrenalin, pH 6,7-7,7, +20% PCV Hct, 3,4-10,4% összfehérje, 11.2 mM 
(991 mg/dl) triglicerid. 
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12.11 Laktát (Lac) 
 

A laktát mérése amperometriával történik1. A szenzor az elektródmodul arany elektródján 
lévő immobilizált enzimes első rétegből, valamint egy második, diffúziós gátat képező 
rétegből áll. A laktát-oxidáz enzim a laktátot hidrogén-peroxiddá alakítja,  

                                            Laktát-oxidáz 

  L-laktát + O2 + H2O                  Piroszőlősav + H2O2  (1) 

majd amperometriás szenzorral észleli az enzimatikusan termelt hidrogén-peroxidot. A 
peroxid észlelése redox-mediált (ABTS (2,2’-azino-bisz(3-etilbenzotiazolin-6-szulfonsav) 
diammónium só), torma-peroxidázzal (HRP) katalizált redukció az arany elektródon. 

H2O2 + HRPred  HRPox     (2) 

HRPox + Red  Ox + HRPred    (3) 

    Ox + e-  Red       (4) 

A redukciós áram erőssége fordítottan arányos a mintában lévő laktát koncentrációjával.  

12.11.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező laktátteszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

A laktát mérése felhasználható a sav-bázis állapot értékeléséhez, valamint a tejsavas 
acidózis (a vér rendellenesen magas savassága) diagnózisához és kezeléséhez. 

12.11.2 Tartalom 
A laktátteszt tesztkártyái egy redox-mediált enzimes membránnal burkolt, az oxigént 
áteresztő diffúziós réteggel ellátott érzékelőelektródot, egy referenciaelektródot, egy 
segédelektródot és ismert laktátkoncentrációjú kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.11.3 Visszavezethetőség 
Tanúsítvánnyal ellátott, szabványos laktát referenciaanyag jelenleg nem áll rendelkezésre. 
A kontrollokhoz és kalibrálóanyagokhoz rendelt laktátértékek visszavezethetők a Sigma-
Aldrich Co. >99%-os tisztaságú nátrium-L-laktát anyagából (cikkszáma: 71718) készített 
munkakalibrátorra. 

12.11.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

Laktát elemzésekor a megfelelő minőségű minta levétele speciális eljárásokat igényel a 
vérvétel előtti, illetve utáni laktátszintváltozás megelőzése érdekében11.  

Tietz11 szerint vénás minták esetében nem szabad érszorítót használni, vagy a közvetlenül 
vérvétel előtt le kell venni az érszorítót. Fizikai terhelés közben a laktátszint 10 
másodpercen belül szignifikánsan megnövekedhet. Releváns laktátértékek mérése 
érdekében tehát a páciens legalább 2 óráig nem ehet és nyugalomban kell lennie.  
A vérminta levétele után glikolízis miatt gyorsan megnövekszik a laktátszint: 25 °C-on 
mérve 3 perc alatt akár 20%-kal és 30 perc alatt 70%-kal.  

Li- vagy Na-heparin véralvadásgátló használata esetén, illetve ha nem használ 
véralvadásgátlót, mindig azonnal végezze el a tesztet.  

Ne használjon NaF-ot vagy kálium-oxalátot tartósítószerként. 
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12.11.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.11.6 Mérési tartomány  
 Mérési tartomány Referenciatartomány2 Vénás 

Laktát 

2,7–180,2 mg/dl 5,0–12 mg/dl 

0,30–20,00 mmol/l 0,56–1,39 mmol/l 

0,03–1,80 g/l 0,05–0,12 g/l 

12.11.7 Teljesítményadatok 
Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 

Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A23 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A24 a 
zavaró hatások vizsgálatához, CLSI EP06-A7 a linearitás vizsgálatához és CLSI EP05-A5 a 
pontosság vizsgálatához. 

A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből származó 
epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább láthatóak:  

Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. mmol/l 6,11 0,21 3,4 

Alacsony konc. mmol/l 0,95 0,06 6,3 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Teljes vér linearitási vizsgálata (CLSI EP06-A7): Ezt a vizsgálatot saját szakembereink 
végezték több teljesvér-mintán, amelyek laktát értékei lefedik a leletezhető tartományt.  
A linearitást magas és alacsony laktátkoncentrációjú minták gravimetrikus keverékére 
alapuló elméleti laktátértékekhez képest határozták meg. A vizsgálat során négy (4) 
kártyatételt használtak.  

Vizsgált tartomány Meredekség Tengelymetszet R 

0,3–20,1 mM 1,001 0,271 0,9995 
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C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően3. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

A módszer összehasonlítását két (2) kórházban végezték. Az egyik kórházban 99 vénás 
mintát teszteltek. A másik kórházban 43 artériás és 44 kapilláris mintát teszteltek.  
A minta laktátkoncentrációja az összehasonlításhoz használt eszközön 0,57 és 14,57 mmol/l 
között változott. 

Ezekben a vizsgálatokban az epoc rendszert az i-STAT 300 analizátorral hasonlították 
össze6. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér – vénás, artériás, kapilláris 
X: i-STAT CG4+ kazetták 
Y: epoc teszt 

La
c 

epoc N Sxx Syy Tengelymetsze
t 

Meredeksé
g Syx Xmi

n 
Xma

x R 
Eltérés 

középérték
e (%) 

i-STAT 37
3 

0,21
5 

0,53
0 0,132 0,967 0,94

8 0,48 19,95 0,98
5 2,75 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
Laktát elemzésekor a megfelelő minőségű minta levétele speciális eljárásokat igényel a 
vérvétel előtti, illetve utáni laktátszintváltozás megelőzése érdekében11.  

Tietz11 szerint vénás minták esetében nem szabad érszorítót használni, vagy a közvetlenül 
vérvétel előtt le kell venni az érszorítót. Fizikai terhelés közben a laktátszint 10 
másodpercen belül szignifikánsan megnövekedhet. Releváns laktátértékek mérése 
érdekében tehát a páciens legalább 2 óráig nem ehet és nyugalomban kell lennie. 

A vérminta levétele után glikolízis miatt gyorsan megnövekszik a laktátszint: 25 °C-on 
mérve 3 perc alatt akár 20%-kal és 30 perc alatt 70%-kal.  

Li- vagy Na-heparin véralvadásgátló használata esetén, illetve ha nem használ 
véralvadásgátlót, mindig azonnal végezze el a tesztet.  

Ne használjon NaF-ot vagy kálium-oxalátot tartósítószerként. 

Az interferencia vizsgálatát4 saját szakembereink végezték az epoc laktátszenzorral. 
Ezekben a tesztekben a humánszérum-poolt két (2) egyenlő mintába osztották szét.  
A tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a laktát eltérését hat (6) példány átlagán a kontrollminta és az interferenssel 
kevert tesztminta esetében.  

Elfogadhatatlan interferencia a meghatározás szerint az, amely szignifikáns hibát okoz az 
esetek több mint 5%-ában. 
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A szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• Az acetaminofen 0,81 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a laktát emelkedése 
akár 306 μM/mM Tylenol™ (acetaminofen) is lehet. Mivel az acetaminofen felső 
terápiás határértéke 0,20 mM, az acetaminofen zavaró szintjeivel csak túladagolás 
esetén találkozhatunk. 

• A jodid 0,3 mM alatt mM-onként akár 3,3 mM-lal csökkenti a mért laktátkoncentrációt. 
0,3 mM jodid felett a laktát eltérése állandó -1,0 mM. 

• A bromid 25,4 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a laktát csökkenése akár 
14,6 μM/mM bromid is lehet. 

• A tiocianát 2,7 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a laktát csökkenése akár 
96,6 μM/mM tiocianát is lehet. 

• Az N-acetil-cisztein 3,7 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a laktát 
csökkenése akár 96,3 μM/mM N-acetil-cisztein is lehet. A jelentések szerint 1 mM  
N-acetil-cisztein terápiásan elérhetetlen a plazmában9. Az N-acetil-cisztein terápiás 
szintje 0,3 mM10.  

Etilén-glikol fogyasztása és metabolizálása kimutatottan hamisan emelkedett laktátértéket 
eredményez8. Interferencia szempontjából az etilén-glikolt és három metabolikus termékét, 
a glikolsavat, a glioxilsavat és az oxálsavat tesztelték. Az etilén-glikol és az oxálsav nem 
okoz jelentős interferenciát. 

• A glikolsav 0,87 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a laktát emelkedése 
akár 142 μM/mM glikolsav is lehet. 

• A glioxilsav 0,85 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a laktát emelkedése 
akár 373 μM/mM glioxilsav is lehet. 

Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 630 μmol/l (12,5 mg/dl) Na-aszkorbát, 20 mmol/l (588 mg/dl) citrát, 
100 μmol/l (~2 mg/dl) L-dopa, 9 mmol/l (263 mg/dl) EDTA, 4,84 mmol/l (30 mg/dl) etilén-
glikol, 105 μmol/l (0,441 mg/dl) Na-fluorid, 71 μmol/l metildopa, 2,55 mmol/l oxidált 
glutation, 2,55 mmol/l redukált glutation, 132 μmol/l (1,0 mg/dl)  hidroxi-karbamid, 292 
μmol/l (4 mg/dl) Nydrazid™ (izoniazid), 81 μmol/l (1,5 mg/dl) K -oxalát, 0,037 mmol/l (1,2 
mg/dl) kinidin, 2,64 mmol/l (47 mg/dl) propofol, 0,7 mmol/l (334,2 mg/dl) cefotaxim, 0,16 
mmol/l (59,4 mg/dl) ampicillin, 1 mmol/l (122,4 mg/dl) nátrium-perklorát, 3,7 mmol/l (603,8 
mg/dl) N-acetil-cisztein, 4,8 µM Zofran™, , 0,7 mM metronidazol.  

Az  endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: +342 μmol/l (+29,0 mg/dl) konjugált bilirubin, +342 μmol/l (+20,1 mg/dl) 
nem konjugált bilirubin, +13 mmol/l (+503,1 mg/dl) koleszterin, +2 mmol/l (+24 mg/dl) 
L-cisztein, +0,8 g/dl lipid, pH (+0,4, -0,4), 3–10% összfehérje, 1,4 mM (+ 23,5 mg/dl) 
húgysav. Az alacsony hematokritérték nem okozott zavaró hatást 21%-ig, és a magas 
hematokritérték nem okozott zavaró hatást 61%-ig. A trigliceridek nem mutattak 
szignifikáns zavaró hatást 37 mM (3274 mg/dl) szintig. A 20 Hgmm (2,67 kPa) alatti 
parciális pO2 nyomás csökkentheti a laktát értékeit. 
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12.12 Kreatinin (Crea) 
 

A kreatinin mérése amperometriával történik1. A kreatinin-szenzorok háromrétegű 
enzimelektródák, az első az aranyelektródára felvitt, immobilizált enzimet tartalmazó 
kreatinin-konvertáló alsó réteg, a második az immobilizált enzimet tartalmazó kreatinin-
szűrő réteg, a harmadik pedig a diffúziós gátat képező réteg.  

A kreatinin elektróda alsó rétege kreatinin-amidohidroláz, kreatin-amidinohidroláz és 
szarkozin-oxidáz enzimeket tartalmaz, amelyek egy enzim  termék kaszkád útján 
hidrogén-peroxiddá konvertálják a kreatinint,  

 
Kreatinin-amidohidroláz 

kreatinin + H20                                           kreatin 
Kreatin-amidinohidroláz 

Kreatin+ H20                                           szarkozin + karbamid 
Szarkozin-oxidáz 

Szarkozin + O2 + H20                                              glicin + formaldehid +H2O2 

 

majd az alsó rétegben lévő aranyelektróddal észleli az enzimatikusan termelt hidrogén-
peroxidot. A peroxid észlelése redox-mediált torma-peroxidázzal (HRP) katalizált redukció. 

H2O2 + HRPred                  HRPox 

H2O2 + HRPox+Red                 HRPred+Ox 

Ox +e-             Red 

 

A redukciós áram erőssége fordítottan arányos a  mintában lévő kreatinin koncentrációjával.  

12.12.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező kreatinin-teszt képzett egészségügyi 
szakemberek számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem 
antikoagulált artériás, vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére 
laboratóriumban vagy ellátási ponton. 

A kreatinin epoc véranalizáló rendszer által végzett mérése felhasználható bizonyos 
vesebetegségek diagnózisához és kezeléséhez, és a vesedialízis monitorozásához. 

12.12.2 Tartalom 
A kreatininteszt tesztkártyái egy redox-mediált enzimes membránréteggel burkolt, az 
oxigént áteresztő diffúziós réteggel ellátott érzékelőelektródot, egy referenciaelektródot, 
egy segédelektródot és ismert kreatininkoncentrációjú kalibrátorfolyadékot tartalmaznak. 

12.12.3 Visszavezethetőség 
A epoc kreatininteszt egy IDMS-re visszavezethető teljesvér-módszer, amely 
plazmaekvivalens koncentrációt leletez. A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt 
kreatininkoncentrációk visszavezethetők az SRM 967 NIST-szabványra. 
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12.12.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.12.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 
A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.12.6 Mérési tartomány  
 

 Mérési tartomány Referenciatartomány2,9 

Kreatinin 
0,30–15,00 mg/dl 0,51–1,19 mg/dl 

27–1326 µmol/l 45–105 µmol/l 

12.12.7  Teljesítményadatok 
Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 
Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A23 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A24 a 
zavaró hatások vizsgálatához, CLSI EP06-A7 a linearitás vizsgálatához és CLSI EP05-A5 a 
pontosság vizsgálatához. 

A. Pontossági adatok 
Pontosság (CLSI EP05-A25): Három kártyatétellel, legalább 25 epoc Readert használva 
párhuzamos méréseket futtattak saját szakembereink minden egyes folyadékkal naponta 
kétszer, húsz napon át. Az alább látható pontossági adattáblázatokban az SDWD a napon 
belüli szórást (standard deviációt), az SDDD a napok közötti szórást, az SDT pedig az összes 
szórást jelzi. 

Vizes 
kontroll 

Mértékegység N Átlag SDWD SDDD SDT WD 
CV% 

Összes 
CV% 

Magas 
konc. 

mg/dl 241 5,50 0,197 0,112 0,226 3,6% 4,1% 

Alacsony 
konc. 

mg/dl 239 0,71 0,030 0,017 0,035 4,2% 4,9% 

Teljesvér-pool pontossági adatai: Százhuszonhét páciensmintát futtattak két példányban, 
megközelítőleg azonos számú vénás, artériás és kapilláris mintákat használva. Három 
koncentrációtartományban becsülték meg az összesített páronkénti pontatlanságot. 

Tartomány ≤ 2 2–10 > 10 
N 88 44 22 
Átlagos érték, mg/dl 0,74 5,96 13,40 
Pár pontossága (SD), mg/dl 0,05 0,28 0,67 
CV% 6,4% 4,6% 5,0% 
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Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Teljes vér linearitási vizsgálata (CLSI EP06-A7): Ezt a vizsgálatot saját szakembereink 
végezték több teljesvér-mintán, amelyek kreatininértékei lefedik a leletezhető tartományt. 
A linearitást az (IDMS-re visszavezethető, belső, szabvány teljesvér-kreatinin módszerrel 
mért) magas és alacsony kreatininkoncentrációjú minták gravimetriás keverékein alapuló 
elméleti kreatininértékekkel összehasonlítva mutatjuk. A vizsgálat során három kártyatételt 
használtak.  

Vizsgált tartomány Meredekség Tengelymetszet R 

0,251–15,5 mg/dl 1,00 0,07 0,995 

C. Módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően3. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

A vénás, artériás és kapilláris páciensmintákat egy IDMS-re visszavezethető, szérumalapú 
laboratóriumi rendszerrel hasonlítottuk össze.  

Crea Roche Cobas 600010 
N 144* 
Sxx 0,10 
Syy 0,30 
Meredekség 1,03 
Tengelymetszet -0,10 
Syx 0,45 
Xmin 0,30 
Xmax 14,80 
R 0,995 
Eltérés középértéke a vizsgált eGFR-tartományban 
(1,00–1,50 mg/dl) 

-0,06 

*Megközelítőleg azonos számú vénás,artériás és kapilláris mintákból álló páciensminták 
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D. Korlátozások és zavaró anyagok 
Az interferencia vizsgálatát4 saját szakembereink végezték az epoc kreatininszenzorral. 
Ezekben a tesztekben a humánszérum-poolt két (2) egyenlő mintába osztották szét.  
A tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a kreatinin eltérését hat (6) példány átlagán a kontrollminta és az 
interferenssel kevert tesztminta esetében.  
Elfogadhatatlan interferencia a meghatározás szerint az, amely szignifikáns hibát okoz az 
esetek több mint 5%-ában. A zavaró anyag azon koncentrációja, amely nem okoz 
klinikailag szignifikáns interferenciát,  ≤ 2 mg/dl kreatininkoncentráció esetében ≤ 0,23 
mg/dl, > 2 mM kreatininkoncentráció esetében pedig ≤ 6,8%-os eltérésként (a teszt- és a 
kontrollminta közötti különbség) definiálható. 
A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• A kreatin 0,10 mmol/l-ig (1,34 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a 
kreatininkoncentráció emelkedése akár 2,17 mg/dl kreatinin / mM/l kreatin is lehet. 
A plazma kreatin referenciatartománya 8–31 µmol/l (0,1- 0,4 mg/dl) férfiaknál, és 
15–53 µmol/l (0,2 – 0,7 mg/dl) nőknél11.  

• A jodid 0,45 mmol/l-ig (5,74 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a 
kreatininkoncentráció csökkenése akár 0,49 mg/dl kreatinin / mmol/l jodid is lehet. 

• Az N-acetil-cisztein 0,47 mmol/l-ig (7,70 mg/dl) nem vált ki szignifikáns hatást,  
e felett a kreatininkoncentráció csökkenése akár 0,72mg/dl kreatinin / mmol/l  
N-acetil-cisztein is lehet. A jelentések szerint 1 mM N-acetil-cisztein terápiásan 
elérhetetlen a plazmában8. Az N-acetil-cisztein terápiás szintje 0,3 mM12.   

Interferencia szempontjából az etilén-glikolt és három metabolikus termékét, a glikolsavat, 
a glioxilsavat és az oxálsavat tesztelték. Az etilén-glikol, a glioxilsav és az oxálsav nem 
interferál jelentős mértékben az epoc kreatininjával. 

• A glikolsav 1,69 mM-ig nem vált ki szignifikáns hatást, e felett a kreatinin 
csökkenése akár 5% / 1 mM glikolsav is lehet. 

Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 1,324 mmol/l (20 mg/dl) acetaminofen, 3,62 mmol/l (65,2 mg/dl) 
acetilszalicilsav, 342 μmol/, (6,8 mg/dl) Na-aszkorbát, 3,4 μmol/l (0,1 mg/dl) EDTA,  
71 μmol/l (1,7 mg/dl) metildopa, 2,55 mmol/l (156 mg/dl) oxidált glutation, 2,55 mmol/l 
(78 mg/dl) redukált glutation, 920 μmol/l (6,96 mg/dl) hidroxi-karbamid, 282 μmol/l  
(4 mg/dl) izoniazid (nydrazid), 0,8% (800 mg/dl) intralipid, 3 μmol/l (0,1 mg/dl) dobutamin, 
5,87 μmol/l (0,1 mg/dl) dopamin, 86,8 mmol/l (400 mg/dl) etanol, 105 μmol/l (0,44 mg/dl) 
fluorid, 133 μmol/l (0,4 mg/dl) formaldehid, 55 mmol/l (990 mg/dl) glükóz, 0,4 mmol/l (5 
mg/dl) gvajakol, 3000 U/l heparin, 2,43 mmol/l (50 mg/dl) ibuprofen,  
0,1 mmol/l (2,0 mg/dl) L-Dopa, 51,2 μmol/l (1,2 mg/dl) lidokain, 248 μmol/l (6 mg/dL) 
tiopentál, 2,37 mmol/l (64 mg/dl) tolbutamid, 2,643 mmol/l (120 mg/dl) cefazolin,  
1,46 mmol/l (81 mg/dl) ceftriaxon, 4,34 mmol/l (70 mg/dl) szalicilát, 6,88 mmol/l (40 mg/dl) 
tiocianát, 10 mmol/l (104 mg/dl) β-hidroxibutirát, 37,5 mmol/l (300 mg/dl) bromid,  
20 mmol/l (384 mg/dl) Na citrát, 78,1 μmol/l (6,4 mg/dl) rifampicin, 5 μmol/l (0,7 mg/dl) 
bacitracin, 30,2 μmol/l (1 mg/dl) ciprofloxacin, 48,6 μmol/l (1,8 mg/dl) levofloxacin,  
2,4 μmol/l (0,08 mg/dl) norfloxacin. 
Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: +342 μmol/l (+20,1mg/dl) nem konjugált bilirubin, +342 μmol/l (+28,8 
mg/dl) konjugált bilirubin, 109 Hgmm CO2, 15 Hgmm C02, +40 mmol/l (+244 mg/dl) 
bikarbonát, pH > 8,0, pH < 6,8, +20% hematokrit, -20% hematokrit, <6% fehérje, >9% 
fehérje, 1,4 mmol/l (23,5 mg/dL) húgysav. 6,6 mmol/l (74 mg/dl) laktát, 131 Hgmm O2, 
22 Hgmm O2,  0,25 mmol/l (2,9 mg/dl) prolin, 1 μmol/l (0,01 mg/dL) szarkozin, 42,9 mmol/l 
(258 mg/dl) karbamid.  
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12.13 Hematokrit (Hct) 
 

A hematokritértéket váltakozó áramú konduktometriával mérjük két (2) aranyelektród 
segítségével. A vérminta vezetőképessége a folyadékútban a két (2) elektróda között, a 
plazma változó vezetőképességének a nátriumkoncentráció mérésére alapuló korrekciója 
után fordítottan arányos a hematokritértékkel. 

12.13.1 Felhasználási terület 
Az epoc véranalizáló rendszer részét képező Hct-teszt képzett egészségügyi szakemberek 
számára készült in vitro diagnosztikai eszköz heparinos vagy nem antikoagulált artériás, 
vénás és kapilláris teljes vér kvantitatív tesztelésére laboratóriumban vagy ellátási ponton. 
A hematokrit mérése felhasználható a vértérfogat normál és rendellenes állapotának 
megkülönböztetésére, például anémia vagy eritrocitózis esetén. 

12.13.2 Tartalom 
Minden Hct-tesztet tartalmazó kártya két (2) arany érzékelőelektróddal, és ismert 
koncentrációjú és vezetőképességű oldott elektrolitokat tartalmazó kalibrátorfolyadékkal 
rendelkezik. 

12.13.3 Visszavezethetőség 
A kontrollokhoz és kalibrátorfolyadékokhoz rendelt hematokritértékek visszavezethetők a 
sejttérfogat mikrohematokrit módszerrel végzett mérésére, amelynek során teljes vért 
használnak K3EDTA antikoagulánssal. A vonatkozó szabvány: CLSI H07-A31. 

12.13.4 A minta gyűjtése 
Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése.  

12.13.5 További információ 
A mintavétellel és a vérvizsgálat elvégzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd a 
jelen kézikönyv 3., „Az epoc rendszer használata” című fejezetében. 

A minőség-ellenőrzési követelményeket lásd a jelen kézikönyv 9., „Minőségbiztosítás” című 
fejezetében.   

12.13.6 Mérési tartomány 
  

 Mérési tartomány Referenciatartomány2 

Hct 
10–75% 38–51% 

0,10–0,75 0,38–0,51 l/l 

12.13.7 Teljesítményadatok 
Az alábbiakban összefoglalt jellemző teljesítményadatokat saját szakembereink, valamint 
különféle egészségügyi intézményekben az epoc rendszer használatában jártas egészségügyi 
szakemberek rögzítették. A kísérleti rendszerek megfeleltek a CLSI vonatkozó irányelveinek. 
Vonatkozó szabványok: CLSI EP09-A23 a módszer összehasonlításához, CLSI EP07-A24 a 
zavaró hatások vizsgálatához és CLSI EP05-A27 a pontosság vizsgálatához. 
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A. Pontossági adatok 
Kereskedelemben kapható kontrollokat vizsgáltak két koncentrációban, húsz példányban, 
20 különböző helyszínen. A pontossági vizsgálatot minden helyszínen kettő (2) és nyolc (8) 
közötti számú epoc Readerrel végezték, és minden helyszínen több gyártási tételből 
származó epoc Tesztkártyákat használtak. Az összesített szórás és az átlagok alább láthatóak: 
  

Vizes kontroll Mértékegység Átlag Szórás CV% 

Magas konc. % PCV 43,9 0,7 1,6 

Alacsony konc. % PCV 22,7 0,5 2,2 
 

Mivel az itt közölt szórások több vásárló teljesítményméréséből származnak, esetenként 
előfordulhat, hogy az egyes pontossági vizsgálatok szórása ezeknél magasabb vagy 
alacsonyabb lesz. Minden helyszínen külön meg kell állapítani, hogy a saját pontossági 
vizsgálat eredménye klinikailag elfogadható-e. Egy másik módszerként f-próba végezhető, 
amely alapján megállapítható, hogy a saját pontossági vizsgálat eredménye statisztikailag 
egyenértékű-e a fent összesített pontossági értékekkel. 

B. Linearitási adatok 
Ezt a vizsgálatot saját szakembereink végezték több teljesvér-mintán, amelyek 
hematokritértékei lefedik a leletezhető tartományt. A linearitást egy belső szabvány szerinti 
centrifugás hematokritmérési módszerrel összehasonlítva vizsgálták.  
 

 Vizsgált 
tartomány 

Mértékegység Meredekség Tengelymetszet R 

Hct 0–75 % PCV 1,005 -0,58 0,9995 

C. Klinikai módszer-összehasonlítási adatok 
A módszer-összehasonlítási adatokon lineáris regressziós analízist végeztek a CLSI EP09-
A2 szabványnak megfelelően3. A módszer-összehasonlítás statisztikai táblázatában N az 
adatkészletben lévő betegminták száma, Sxx és Syy az összehasonlító, illetve az epoc teszt 
módszer összesített páronkénti pontatlansága, Syx a standard hiba, és R a korrelációs 
együttható. 

1. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy (1) kórházi vizsgálatban összehasonlították 
az epoc rendszert és az i-STAT 300 analizátort5 a laboratóriumban (2 teszt), majd három 
(3) ellátási ponton. 

A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
1. X: i-STAT 300 teszt 
2. Y: epoc teszt 
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Hct 1. labor 2. labor 1. ell. pont 2. ell. pont 3. ell. pont Mind 

N 34 23 35 28 22 142 

Sxx 0,49 0,66 0,46 0,67 0,69 0,58 

Syy 0,69 0,42 0,65 0,57 0,80 0,64 

Tengelymetszet -1,5 1,3 0,0 -0,4 -0,4 -1,1 

Meredekség 1,086 1,006 1,034 1,027 1,051 1,066 

Syx 1,28 1,17 1,05 1,48 1,82 1,36 

Xmin 19 24 28 23 24 19 

Xmax 73 57 41 39 60 73 

R 0,995 0,990 0,964 0,955 0,976 0,987 

Eltérés középértéke 
(CV%) 

     1,7 

2. klinikai módszer-összehasonlítás: Egy másik kórházi vizsgálatban az epoc rendszert 
a Radiometer ABL 735 analizátorral6 hasonlították össze a laboratóriumban.  
(Az ABL 735 hematokritértékét a mért hemoglobin alapján számították ki.) 
A módszer-összehasonlítás összefoglaló statisztikája: teljes vér  
X: Radiometer ABL 735 
Y: epoc teszt 

Hct N Sxx Syy Tengelymetszet Meredekség Syx Xmin Xmax R Eltérés 
középértéke 

(CV%) 

Labor 77 1,42 1,16 -2,3 1,006 2,84 21 63 0,964 -1,6 

D. Korlátozások és zavaró anyagok 
A vérmintákat jól össze kell keverni a pontos hematokritértékek elérése érdekében. Ennek 
legjobb módja, ha a mintát a levétel után azonnal tesztelik. Az olyan mintáknál, ahol egy 
percnél hosszabb idő telt el a tesztelés előtt, a mintát a tenyerei között mindkét irányban 
többször görgetve alaposan keverje fel a sejteket.  
Megjegyzés: Vékony mintavételi eszközök (például 1 köbcentiméteres fecskendők vagy az 
epoc Care-Fill kapilláris csövek) esetében az újrakeverés nehézségekbe ütközhet. Ezért 
ajánlott az ilyen eszközök tesztelését azonnal elvégezni. Lásd: 12.2.6 A minta gyűjtése. 
Az interferencia vizsgálatát4 saját szakembereink végezték az epoc hematokritszenzorral. 
Ezekben a tesztekben a teljesvér-mintát két egyenlő mintába osztották szét.  
A tesztmintához interferenst, a kontrollmintához az interferens oldószerét adták. 
Kiszámították a hematokrit eltérését hat példány átlagán a kontrollminta és az 
interferenssel kevert tesztminta esetében.  
Megjegyzés: Az automatizált hematológiai analizátorok alul- vagy túlbecsülhetik a 
hematokrit értékeket, mivel eltérő ozmotikus hatások érik a vörösvértesteket az izotóniás 
puffermátrixban, mint a natív plazmamátrixban8. 
A klinikailag szignifikáns zavaró anyagokat alább soroljuk fel: 

• Az összfehérje-tartalom a következő módon befolyásolja a hematokrit eredményeit: 
az összfehérje 1 g/dl-es növekedése (csökkenése) körülbelül 1%-kal növeli 
(csökkenti) a hematokritértéket. Az összfehérje-koncentráció a klinikai 
populációkban változó2. Az összfehérje-tartalom alacsony az újszülöttekben, égési 
sérültekben, nagy mennyiségű intravénás folyadékot kapó páciensekben, valamint 
a kardiopulmonális bypasson (CPB) lévő, illetve extrakorporális membránon 
keresztüli oxigénellátásban (ECMO) részesülő páciensekben. Ha vérhígítást 
végeznek, aktiválja a hemodilúciós korrekciós faktort (HCF) az epoc Hoston (a 
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részleteket lásd a 6. és 7. részben). A HCF korrigálja a hematokritértéket az alacsony 
fehérjetartalmú vérmintákban, amelyeket fehérjét nem tartalmazó folyadékkal 
hígítottak. 42% feletti Hct esetén nem kerül alkalmazásra a HCF. Ajánlott minden 
praxisban ellenőrizni a HCF-algoritmus használatát, valamint azt az időtartamot, 
ameddig a HCF-et alkalmazni kell a helyreállási szakaszban. 

 
• A fehérvérsejtek jelentős emelkedése a hematokritérték emelkedését okozhatja. 
• A rendellenesen magas lipidszint a hematokritérték emelkedését okozhatja. 

Az exogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 447 mg/dl etanol, 1 mmol/l nátrium-pentotál, 4,3 mmol/l acetil-szalicilát, 
0,4 mmol/l aszkorbát, 4,3 mmol/l szalicilát, 1 mmol/l jodid, 2,2 mmol/l ibuprofen, 4 mmol/l 
lítium, 19 mmol/l bromid, 2,64 mmol/l propofol, 0,7 mmol/l cefotaxim, 0,16 mmol/l 
ampicillin, 1 mmol/l nátrium-perklorát, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-acetil-cisztein, 0,7 mM 
metronidazol.  
Az endogén interferenciákat az alábbi koncentrációkban tesztelték és találták klinikailag 
inszignifikánsnak: 0,8 g/dl lipid, 9,1 mmol/l koleszterin, 20 mmol/l β-hidroxibutirát,  
1 mmol/l (24 mg/dl L-cisztein, 0,26 mmol/l bilirubin, +2 mmol/l foszfát. 
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2. B.E. Statland, Clinical Decision Levels for Lab Tests, Medical Economic Books, Oradell, 
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3. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520; az „i-STAT” az Abbott Laboratories bejegyzett védjegye. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, Radiometer and ABL are registered trademarks of Radiometer Medical ApS. 

7. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, second 
edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West Valley Road, 
Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

8. Osmotic Error in Erythrocyte Volume Determinations, W Beautyman and T Bills, 
University of Massachusetts Medical School, Berkshire Medical Center, American 
Journal of Hematology 12:383-389 (1982). 

Hemodilúciós korrekciós faktor (HCF) 
Végső Hct = Hematokrit HCF nélkül = HCF 

Hematokrit HCF nélkül 
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12.14 Számított értékek 
 

Megjegyzés: Hacsak nincs külön jelezve, a számított értékek csak akkor érhetőek el, ha 
a mért értékek, melyekből kiszámítják ezeket, megjelennek a képernyőn. 

12.14.1 Számított bikarbonát (cHCO3-), számított össz-széndioxid 
(cTCO2), bázistöbblet (BE)1 

Megjegyzés: A cHCO3- analit jelölése lehet még HCO3-act vagy HCO3- is. 

Számított bikarbonát: LOG cHCO3- = pH + LOG pCO2 – 7,608 
Számított TCO2:  cTCO2 = cHCO3- + 0,0307 x pCO2 
Bázistöbblet (extracelluláris folyadék):  BE(ecf) = cHCO3- – 24,8 + 16,2 x (pH – 7,4) 
Bázistöbblet  (vér): BE(b) = (1 – 0,014 x cHgb) x (cHCO3- – 24,8 + (1,43 x cHgb + 7,7) x 
(pH – 7,4))* 
Vonatkozó szabványok: CLSI C46-A21. A fenti egyenletekben a pCO2 egysége Hgmm,  
a cHgb egysége pedig g/dl. 
* A cHgb értékét a mért hematokrit értékből kapják meg, még abban az esetben is, ha a 
hematokrit és a cHgb nem jelenik meg a képernyőn. 

Mérési tartomány 
 Mértékegység Mérési 

tartomány 
Referenciatartomány8-10   

Artériás Vénás 
cHCO3- mmol/l 1–85  21–28  22–29  

mEq/l 
cTCO2 mmol/l 1–85  22–29  23–30  

mEq/l 
BE(ecf) mmol/l -30 – +30  -2 – +3  -2 – +3  

mEq/l 
BE(b) mmol/l -30 – +30  -2 – +3  -2 – +3 

mEq/l 

12.14.2 Számított oxigénszaturáció (cSO2)2 
Megjegyzés: A cSO2 analit jelölése O2SAT is lehet. 

cSO2 = 100(X3 + 150X) / (X3 + 150X + 23400) 

X = pO2 x 10(0,48(pH-7,4)-0,0013(cHCO3-25)) 

Mérési tartomány 

 Mérési tartomány Referenciatartomány, artériás 

cSO2 0–100% 94–98% 

Mivel az oxigénszaturáció a vér 2,3-difoszfoglicerát-tartalmától, valamint a diszfunkcionális 
hemoglobinok (karboxi-, met– és szulfhemoglobin) hatásától függ, a fenti képlet ezen 
értékek eltéréseivel nem számol, ezért a kapott oxigénszaturációt csak a tényleges érték 
becsléseként lehet használni1,3,11. Az oxihemoglobin disszociációs görbe eltolódását urémiás 
és diabetikus kóma, valamint vészes vérszegénység eseteiben is tapasztalták11. Klinikailag 
jelentős hiba keletkezhet, ha az oxigénszaturáció becsült értékét további számításokban 
használják fel (például söntfrakció), vagy ha azt feltételezik, hogy a kapott érték 
megegyezik az oxihemoglobin-frakcióval. 
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Az oxigénszaturáció hasznos előrejelzője a szöveti perfúzióra rendelkezésre álló oxigén 
mennyiségének. A csökkent cSO2-érték oka lehet az alacsony pO2-szint vagy a hemoglobin 
csökkent oxigénszállító képessége. 

12.14.3 Anionrés (AGap)8 
Anionrés:  AGap = (Na+) - (Cl- + cHCO3-) 
Anionrés, K: AGapK = (Na+ + K+) - (Cl- + cHCO3-) 
Vonatkozó referencia: Tietz 2nd ed.8. 

Mérési tartomány 
 Mértékegység Mérési tartomány Referenciatartomány 
AGap mmol/l -14 – +95  7-16  

mEq/l 
AGapK mmol/l -10 – +99  10-20  

mEq/l 

12.14.4 Glomeruláris filtrációs ráta számított értéke (eGFR)4,5 
Glomeruláris filtrációs ráta számított értéke (IDMS-re visszavezethető MDRD típus): 
 
eGFR = 175 x (Crea-1,154) x (életkor-0,203) x (nők: 0,742, férfiak: 1) 
 
Glomeruláris filtrációs ráta számított értéke, ha afrikai-amerikai (IDMS-re visszavezethető 
MDRD típus): 
 
eGFR-a = 175 x (Crea-1,154) x (életkor-0,203) x (nők: 0,742, férfiak: 1) x 1,212 
 
A Crea-koncentráció egysége mg/dl. Az életkort (év) és a nemet (férfi vagy nő) a 
felhasználónak kell bevinnie. Az epoc rendszer az eGFR-értéket és az eGFR-a-értéket is 
leletezi. 18 éves életkor alatt vagy 120 éves életkor fölött az eGFR-érték és az eGFR-a-
érték nem kerül leletezésre. 

Mérési tartomány 
 Mérési tartomány Referenciatartomány 
eGFR 2–60 vagy > 60 ml/perc/1,73m2 * † 
eGFR-a 2–60 vagy > 60 ml/perc/1,73m2 * † 

* A 2-60 ml/perc/1,73 m2 tartományba eső értékek esetében numerikus értékek kerülnek 
leletezésre. A > 60 értékek > 60 ml/perc/1,73 m2 formában kerülnek leletezésre. Ez a 
tartomány az amerikai Nemzeti Vesebetegség Oktatási Program (National Kidney Disease 
Education Program, NKDEP) által az eGFR értékek leletezésére vonatkozóan kiadott 
specifikus ajánláson alapul4. 
* Az eGFR > 60 érték nem zárja ki az enyhe fokú vesebetegség lehetőségét. A normál 
vesefunkció és az enyhe fokú vesebetegség megkülönböztetéséhez további laboratóriumi 
vizsgálatok elvégzésére lehet szükség. 
† Széles körben elfogadott referenciatartományok nincsenek teljes biztonsággal 
megállapítva az eGFR esetében. Az intézményeknek meg kell állapítaniuk és be kell 
állítaniuk a saját referenciatartományuk értékeit. 
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12.14.5 Számított hemoglobin (cHgb)6,7 
A hemoglobin koncentrációját a mért hematokritérték alapján számítjuk ki a következő 
egyenlet szerint:  

cHgb (g/dl)  = Hct (tizedes tört) x 34 

A fenti egyenlet a vörösvérsejtek normál, 34%-os átlagos hemoglobintartalmát feltételezi6,7. 

Mérési tartomány 

 Mérési tartomány Referenciatartomány 

cHgb 

3,3–25 g/dl 12–17 g/dl 

2,0–15,5 mmol/l 7,4–10,6 mmol/l 

33–250 g/l 120–170 g/l 

12.14.6 Alveoláris oxigén (A), Artériás-alveoláris oxigén 
nyomásgrádiens (A-a), Artériás-alveoláris oxigén 
nyomásarány (a/A) 

Megjegyzés: Az A alternatív mozaikszava a pO2(A). 

Megjegyzés: Az A-a alternatív mozaikszavai a pO2(A-a) és az AaDO2. Artériás-alveoláris 
oxigén-nyomáskülönbségként is említik. 

Megjegyzés: Az a/A alternatív mozaikszava a pO2(a/A).  

A beteg testhőmérsékletének beírása az alábbi hőmérsékletkorrigált paramétereknél 
szükséges: A(T), A-a(T), a/A(T). 

Megjegyzés: Ezekhez a számításokhoz a minta típusát Artériás vagy Kapilláris lehetőségre 
kell beállítani. Ha ezek a mintatípusok nincsenek kiválasztva, akkor ezek a paraméterek 
nem jelennek meg.  

Megjegyzés: Ha a FiO2 nincs megadva, ezek a paraméterek nem jelennek meg. 

A hat paraméter kiszámításának módja a következő. 

A = FiO2 x (pAmb-pH2O) – pCO2 x (1/RQ-FiO2(1/RQ-1)) 

A(T) = FiO2 x (pAmb-pH2O(T)) – pCO2(T) x (1/RQ-FiO2(1/RQ-1)) 

A-a = A – pO2 

A-a(T) = A(T) – pO2(T) 

a/A = pO2 / A 

a/A(T)= pO2(T) / A(T) 

ahol: 

RQ = légzési hányados, bemenő paraméter (tartomány: 0,01-2,00). Ha az RQ nincs 
megadva, a rendszer a 0,86-ot használja helyette. 

FiO2 = belélegzett oxigénfrakció (O2), bemenő paraméter (tartomány: 21-100%). 
Ha a FiO2 nincs megadva, ezek a paraméterek nem jelennek meg. 

pH2O = 6,275 kPa 

pH2O(T) = 6,275 x 10((T-37)(0,0236–0,000096(T-37))) kPa, a hőmérséklet mértékegysége: ºC. 

pAmb = környezeti légköri nyomás (az epoc Reader mérése szerint) kPa 

T = beteg hőmérséklete, bemenő paraméter. 
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Mérési tartomány 
 Mérési tartomány Referenciatartomány 

A, A(T) 
5–800 Hgmm † 

0,67-106,64 kPa † 

A–a, 
A–a(T) 

1–800 Hgmm † 

0,13-106,64 kPa † 

a/A, 
a/A(T) 

0-100 % † 

0-1  † 

† A széles körben elfogadott referenciatartományok nincsenek teljes biztonsággal 
megállapítva. Az intézményeknek meg kell állapítaniuk és be kell állítaniuk a saját 
referenciatartományuk értékeit. 

 
12.14.7 Referenciák 

1. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 
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13.1 Az epoc Reader 
 

HOSSZA 215 mm 

SZÉLESSÉGE 85 mm 

MAGASSÁGA 50 mm 

TÖMEGE < 500 g 

ÜZEMELTETÉS Hálózati adapter vagy akkumulátor 

EGYENÁRAMÚ BEMENET 5 V, 3 A 

AKKUMULÁTOROS ÜZEM Max. 50 teszt  
AKKUMULÁTOR  

KÉSZENLÉTI IDEJE 
10,5 óra teljesen feltöltött akkumulátor esetén 

Megjegyzés: A készenlét azt jelenti, hogy nem végeznek teszteket, és a Reader a Hosthoz 
Bluetooth kapcsolaton csatlakozik. 

TÖLTÉSI IDŐ <4 óra  

TÖLTÉS HASZNÁLAT KÖZBEN Igen 
AKKUMULÁTOR TARTOZÉKA  Csere akkumulátorfedél kapható. Egy csavarral, 

műanyag tasakban kerül szállításra.  

BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNYOK MSZ EN 61010-1 – Villamos mérő- szabályozó- és 
laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai – 1. rész: 
Általános követelmények  

  MSZ EN 61010-2-81 – 2-081. rész: Elemzési és egyéb 
célú automatikus és félautomata laboratóriumi 
készülékek egyedi előírásai 

  MSZ EN 61010-2-101 – 2-101. rész: Az in vitro 
diagnosztikában (IVD) használt gyógyászati 
berendezések egyedi előírásai 

TANÚSÍTVÁNY JELZÉSEI c CSA us – CSA megfelelőség 
CE jel – Európai Uniós tanúsítvány 
MIC - A rádióhullámú készülékekre vonatkozó japán 
törvény betartását jelölő szimbólum 
KC jel – Dél-koreai tanúsítvány 

MEGFELELŐSÉG Ausztrál EMI megfelelőség 
2011/65/EU (RoHS2) és REACH irányelv 

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET 15 oC – 30 oC  

SZÁLLÍTÁSI/TÁROLÁSI 
HŐMÉRSÉKLET 

-20–45 oC [-4–113 oF] 

MŰKÖDTETÉSI/SZÁLLÍTÁSI/ 
TÁROLÁSI PÁRATARTALOM  

Max. 85% relatív páratartalom, 30 ºC-on nem 
kondenzálódó 

MŰKÖDTETÉSI/SZÁLLÍTÁSI/ 
TÁROLÁSI LÉGKÖRI NYOMÁS 

400–825 Hgmm [53,33–110 kPa] 
 

13 Az epoc® Reader és Host műszaki adatai 
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Megjegyzés: A 2000 m (604 Hgmm vagy 81 kPa megfelelője) és 5000 m (400 Hgmm 
vagy 53,33 kPa megfelelője) tengerszint feletti magasság között üzemeltetett készülék 
csak az alábbi komponensekkel használható:  

• Host2 (Motorola, modell: MC55A0™) 
• Protek Power váltóáramú adapter, modell: PMP15M-10 

Egyéb esetben a maximális üzemeltetési magasság 2000 m (604 Hgmm vagy 81 kPa 
megfelelője). 

SZENZORELEKTRONIKA amperometriás, potenciometriás, konduktometriás 

TESZTELÉS IDŐTARTAMA 45 másodperc a minta behelyezését követően 
(körülbelül) 

VÍZBEHATOLÁS IPX0  

13.2 Az epoc Reader komponensei 
 

HÁLÓZATI ADAPTER(EK) SL Power Electronics, modell: MW172KA05 

Globtek Inc., Modell: GTM41060-1505  

Protek Power, modell: PMP15M-10 
Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V, 0,5 A, 50–60 Hz 
Egyenáramú kimenet: 5 V, 3 A 
Folyamatos működés, 2. osztály 
Biztonság: MSZ EN 60601-1, CSA/UL 601  
EMC: MSZ EN 60601-1-2 

Megjegyzés: Kizárólag a PMP15M-10 modell engedélyezett a 400–825 Hgmm [53,33–110 kPa] 
légköri nyomás mellett (maximális tengerszint feletti magasság: 5000 m). A fent felsorolt 
egyéb váltóáramú adapterek legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságon használhatók. 

BIZTONSÁG Reader hálózati adapterrel: orvosi besorolás: IEC 60601-1, 
CSA/UL 601  

EMC Reader hálózati adapterrel: IEC60601-1-2 

AKKUMULÁTOR Ultralife™, újratölthető lítiumion-akkumulátor, UBP103450A 

BEÉPÍTETT 
VONALKÓDOLVASÓ 

Opticon LB SAM12 látható vörös fényt kibocsátó LED-es 
vonalkódolvasó-modul a tesztkártyákon található Code 128 
formátumú vonalkódok leolvasására konfigurálva 

HŐSZABÁLYOZÁS A Reader 37,0 ±0,15 °C-ra van kalibrálva 

JELZŐFÉNYEK Narancssárga – Akkumulátor állapotjelzője 
Zöld/Piros – Teszt állapotjelzője 
Zöld – Tápfeszültségjelző 

BLUETOOTH MODUL 
(EZURIO BISM2 vagy  

BISMS02BI-01) 

Rádió: R&TTE EN300 328-2 V1.1.1, EN301 489-1 V1.3.1 
Elektromágneses kibocsátás: FCC 15B Class B, EN55022 Class B 
Elektromágneses zavartűrés: EN 55024, EN 60950-1 Part 1 
Orvosi: EN 60601-1-2 

  Üzemi frekvencia: 2,400–2,485 GHz 
Teljesítmény: 0,0021 watt 

  FCC ID: PI403B 
USB-PORT Karbantartási célokra, az Epocal meghatalmazott 

munkatársainak kizárólagos használatára. 
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13.3 Az epoc Host (Socket)  
 

Megjegyzés: Az epoc rendszer az adott régiótól függően tartalmaz Host (Socket) vagy Host2 
(Zebra, korábban Motorola) készüléket. Lásd a megfelelő szakaszt. 
 

HARDVER Kéziszámítógép, Socket SoMo™ 650  

SZOFTVER Microsoft® Windows® Mobile (5.0 Premium verzió) operációs rendszer, SP4 
vagy 
Microsoft Windows Mobile (6.0-s verzió) operációs rendszer, SP7 vagy 
újabb.  
epoc Host szoftvere 

PROCESSZOR Intel® PXA270, 624 MHz 

MEMÓRIA 128 MB SDRAM, 256 MB NAND FLASH 

KIJELZŐ 3,5” LCD érintőképernyő 

HOSSZA 127 mm 

SZÉLESSÉGE 74,6 mm 

MAGASSÁGA 20,6 mm 

TÖMEGE 178,8 g 
LÍTIUMIONOS 

AKKUMULÁTOR 
3,7 V, 1200 mAh (normál) 
Modell: SoMo™-650-1200 (Socket Communications Inc. # HC1601-756) 
vagy 
3,7 V, 2600 mAh (bővített) 
Modell: SoM™o-650-2600 (Socket Communications Inc. # HC1602-757) 

AKKUMULÁTOROS 
ÜZEM 

Tipikus használatban max. 40 (normál) vagy 90 (bővített) teszt  
(Az akkumulátortól és a használattól függ) 

TÖLTÉSI IDŐ <3 óra (normál) vagy <5 óra (bővített)  

BLUETOOTH V2.0 + EDR, 2. osztály 
Hatótávolság: Max. 10 m (Adatátviteli sebesség: 3 Mbit/s) 
Maximális teljesítmény:  2,5 mW (4 dBm) 
Névleges teljesítmény:  1 mW (0 dBm) 
Minimális teljesítmény:  0 25 mW (-6 dBm) 

BLUETOOTH 
ADATVÉDELME 

128 bites titkosítás PIN kódos hitelesítéssel. 

VEZETÉK 
NÉLKÜLI HELYI 

HÁLÓZAT 

IEEE™ 802.11 b/g 
Hatótávolság: Max. 30 m (Adatátviteli sebesség: 
1/2/5,5/6/9/11/12/18/24/36/48/54 Mbps) 
Frekvenciatartomány: Országfüggő ( 1–14. csat.); 2,412–2,484 GHz 
Teljesítmény: 14,5 dBm (OFDM); 16 dBm (CCK) 

WI-FI 
ADATVÉDELME 

WEP (64/128): Nyílt és megosztott 
WPA (TKIP):   Előre kiosztott kulcs és vállalati 
WPA2 (AES):   Előre kiosztott kulcs és vállalati 
EAP (802.1x):  PEAPv0/MSCHAPv2, PEAPv1/GTC, LEAP, FAST, TLS 

és TTLS  
CCKM alapú gyors roaming 
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SD KÁRTYÁK Csak 1 GB-os vagy 2 GB-os SD kártya használható a Socket Hostok 
bővítésére.  

VONALKÓDOLVASÓ 1D-s lézerszkenner (Socket Mobile Compact Flash Scan Card, CFSC-5P) 
 
Vonalkódformátumok:  
UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Bookland-EAN; Code-128; 
UCC EAN-128; ISBT-1281; Code-39; Trioptic Code-39; Code-39 Full 
ASCII Conversion; Code-93; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; 
Codabar; MSI 
 

TANÚSÍTVÁNYOK /  
MEGFELELŐSÉG 

• FCC: Part 15, Class B 
• Industry Canada 
• megfelel a RoHS és WEEE 

előírásainak 
• EMI / RFI 
• Bluetooth tanúsítvány (BQB teszt) 
• Microsoft Windows Mobile 5.0 Logo 

Test tanúsítvány 
• EU/Nemzetközi: EN301 489-1, -17 
• EN61000-4-2: 1995, ESD ±8 kV 

levegő/±4 kV érintkezés 

• EN61000-4-3: 1997, sugárzott 
zavar tűrése eV/m 

• EN61000-4-4: 1995, EFT ±0,55 kV 
• EN61000-4-5: 1995, Túláram  

±0,5 kV 
• EN61000-4-6: 1 
• CE: EN 
• Elektromos biztonság EN60950, 

UL, CSA 
• Wi-Fi Alliance tanúsítvány 
• USB IF teszt 

ÜZEMI  
HŐMÉRSÉKLET 

0–50 °C 

LÉGKÖRI NYOMÁS 604–825 Hgmm [81-110 kPa] (legfeljebb 2000 m tengerszint feletti 
magasság) 

ÜZEMI 
PÁRATARTALOM 

95% relatív páratartalom, nem kondenzálódó 

VÍZBEHATOLÁS IPX0 

 

13.4 Az epoc Host tartozékai (Socket) 
 

HÁLÓZATI 
ADAPTEREK 

(OPCIONÁLIS) 

1. PIE Electronics (H K) Limited, Modell: AD3230  
Bemenet: 100–240 V-os váltakozó áram, 50/60 Hz, 500 mA  
Kimenet: 5 V-os egyenáram, 3000 mA  
IEC60950-1 szabványnak megfelelő, CSA, UL, TUV 

 2. Phihong Technology Co., Modell: PSA15R-050P 
Bemenet: 100–240 V-os váltakozó áram, 50/60 Hz, 500 mA  
Kimenet: 5 V-os egyenáram, 3000 mA  
IEC60950-1 szabványnak megfelelő, CSA, UL, TUV 

VONALKÓDOLVASÓ 
(EPOC HOSTHOZ 

 MELLÉKELVE) 

Socket Communications, Modell: CFSC5P 
2. osztályú lézer – megfelel az IEC 60825-1 előírásainak 
3,3 V-os egyenáram, 4 mA készenlét (tipikus), 90 mA szkennelés 
(tipikus) 
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13.5 Az epoc Host2 (Zebra) 
 

Megjegyzés: Az epoc rendszer az adott régiótól függően tartalmaz Host (Socket) vagy Host2 
(Zebra, korábban Motorola) készüléket. Lásd a megfelelő szakaszt. 

HARDVER Kéziszámítógép, MC55A0-HC 

SZOFTVER Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic 

PROCESSZOR: Marvell™ PXA 320 @ 806 MHz-es processzor 

MEMÓRIA: 256 MB RAM; 1 GB Flash 

KIJELZŐ: PenTile™ 3,5 hüvelykes színes VGA, szuperfényes 650+ NITS 

HOSSZA 147 mm 

SZÉLESSÉGE 77 mm 

MAGASSÁGA 27 mm 

TÖMEGE 359 g 
 

LÍTIUMIONOS 
AKKUMULÁTOR Újratölthető lítiumionos, 3,7 V-os, 3600 mAh-s Smart akkumulátor  

AKKUMULÁTOROS 
ÜZEM 

Normál használatban max. 70 teszt (Az akkumulátortól és a 
használattól függ) 

TÖLTÉSI IDŐ <5 óra  

BLUETOOTH II. osztály, v 2.1 EDR 
Hatótávolság: Max. 10 m (Adatátviteli sebesség: 3 Mbit/s) 
Maximális teljesítmény:  2,5 mW (4 dBm) 
Névleges teljesítmény:  1 mW (0 dBm) 

Minimális teljesítmény:  0 25 mW (-6 dBm) 

BLUETOOTH 
ADATVÉDELME: 

128 bites titkosítás PIN kódos hitelesítéssel. 

VEZETÉK NÉLKÜLI 
HELYI HÁLÓZAT 

Tri-mode IEEE™ 802.11a/b/g  

Hatótávolság: Max. 30 m (Adatátviteli sebességek: 1, 2, 5,5, 6, 9, 
11, 12, 18, 24, 36, 48 és 54 Mbps)  

Frekvenciatartomány: 8–165. csat. (5040–5825 MHz), 1-13. csat. 

(2412–2472 MHz), 14. csat. (2484 MHz) Csak Japánban, a 
tényleges üzemben használt csatornák/frekvenciák a hatósági 
szabályozástól és a tanúsító hatóságoktól függenek.  

Biztonság: WPA2, WEP (40 vagy 128 bites), TKIP, TLS, TTLS, 
(MS-CHAP), TTLS, (MS-CHAP v2), TTLS, (CHAP), TTLS-MD5, 
TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP, CCXv4, 
tanúsítvánnyal; FIPS 140-2 tanúsítvánnyal 

Teljesítmény: 14,5 dBm (tipikus) 
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WI-FI 
ADATVÉDELME 

WEP (40/128):   Nyílt és megosztott 
WPA (TKIP):  Előre kiosztott kulcs és vállalati 
WPA2 (AES):  Előre kiosztott kulcs és vállalati 
EAP (802.1x):  TLS, TTLS (MS-CHAP ), TTLS (MS-CHAP v2), 

TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-
TLS, PEAP (MS- CHAP v2), LEAP, FAST 

Tanúsítványok:  CC Xv4 tanúsítvány, FIPS 140-2 tanúsítvány 
(NIST FIPS 140-2 tanúsítvány száma: 1210) 

 

VONALKÓDOLVASÓ 2D leképező (SE4500-DL)  

Vonalkódformátumok: 

1D vonalkódok: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13, Bookland 
EAN, Code-128, UCC EAN-128, Code-39 Full ASCII Conversion, 
Code-39, Trioptic Code-39, ISBT-1281, Code-93, Interleaved 2 of 
5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI 

2D vonalkódok: PDF417, MICROPDF, MACROPDF, MaxiCode, 
DataMatrix, QRCode, MACROMICROPDF, Composite AB, Composite, 
TLC39, AZTEC, MICROQR 

 

TANÚSÍTVÁNYOK / 
MEGFELELŐSÉG 

Elektromos biztonság: UL/cUL 
60950-1, IE C/EN60950-1 
Környezeti: megfelel a RoHS 
előírásainak 
WLAN és Bluetooth (PAN) 
USA: FCC Part 15.247, 15.407 
Kanada: RSS-210, RSS 310 
EU: EN 300 328, EN 300 440-2, 
EN 301 893  
Japán: ARI B STD-T33, ARI B 
STD-T66, ARI B, STD-T70 & T71 
Ausztrália: AS/NZS 4268 
2011/65/EU (RoHS2) és REACH 
irányelv 

Rádiófrekvenciás kitettség: 
USA: FCC Part 2, FCC OET 
Bulletin 65, Supplement C 
Kanada: RSS-102 
EU: EN 50392 
Ausztrália: Radio 
communications Standard 2003 
EMI/RFI Észak-Amerika: FCC 
Part 15, Class B 
Kanada: ICES 003 Class B 
EU: EN55022 Class B,  
EN 301 489-1, EN 301 489-17, 
EN 301 489-19, EN 60601-1-2 
Lézerbiztonság IE C/Class 2/ 
FDA ll, IE C60825-1/EN 60825-1 
előírásainak megfelel  

ÜZEMI 
HŐMÉRSÉKLET 

-10 °C és 50 oC között  

LÉGKÖRI NYOMÁS 400–825 Hgmm [53,33–110 kPa] (legfeljebb 5000 m tengerszint 
feletti magasság) 

ÜZEMI 
PÁRATARTALOM 

95% relatív páratartalom, nem kondenzálódó 

VÍZBEHATOLÁS IP64 
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13.6 Az epoc rendszer tartozékai 
 

ASZTALI 
BÖLCSŐK 

(OPCIONÁLIS) 

1. Zebra Single Slot Cradle, #CRD5501-1000XR modell (csak Host2 
esetében) 

2. Portsmith Technologies Ethernet Cradle, a MC67, MC65, és MC55 
sorozatokhoz, #PSCMC67UE modell (csak Host2 esetében) 

Megjegyzés: Az epoc Host2 epoc Readerhez történő csatlakoztatásához 
használt eredeti bölcsőt le kell venni, mielőtt az asztali bölcsőbe helyezné.  

Megjegyzés: Az epoc Host2 behelyezése az asztali bölcsőbe elindíthatja 
a vonalkódolvasót. Soha ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe. 
A közvetlen lézerfény károsíthatja a látását.  

NYOMTATÓK 
(OPCIONÁLIS) 

 

Megjegyzés: A támogatott karakterkészletek a zárójelekben láthatóak. 

1. EPSON TM-T88IV. Támogatja az angol (ASCII), francia (1252), német 
(1252), spanyol (1252), olasz (1252), finn (1252), norvég (1252), 
svéd (1252), holland (1252), dán (1252) és portugál (1252) nyelvű 
nyomtatást. 

2. EPSON TM-P60. Támogatja az angol (ASCII), francia (1252), német 
(1252), spanyol (1252), olasz (1252), finn (1252), norvég (1252), 
svéd (1252), holland (1252), dán (1252) és portugál (1252) nyelvű 
nyomtatást. 

3. Zebra MZ320/iMZ320 hőnyomtató. Támogatja az angol (ASCII), francia 
(1252), német (1252), spanyol (1252), olasz (1252), finn (1252), 
norvég (1252), svéd (1252), holland (1252), dán (1252) és portugál 
(1252) nyelvű nyomtatást. 

4. EPSON BLM-80BT. Támogatja az angol (ASCII), francia (1252), spanyol 
(1252), olasz (1252), német (1252), japán (Shift-JIS), görög (1253), 
román (1250), holland (1252), portugál (1252), norvég (1252), svéd 
(1252), dán (1252), finn (1252), török (857), észt (1252), lengyel 
(852), magyar (1250) és cseh (1250) nyelvű nyomtatást. 

5. DATECS DPP350. Támogatja az angol (ASCII), francia (1252), spanyol 
(1252), olasz (1252), német (1252), görög (1253), román (1250), 
holland (1252), portugál (1252), norvég (1252), svéd (1252), dán 
(1252), finn (1252), török (857), észt (1252), lengyel (852), magyar 
(1250) és cseh (1250) nyelvű nyomtatást. 

6. Martel LLP1880B-391 Unicode™ nyomtató. Támogatja az angol (UTF-8), 
francia (UTF-8), spanyol (UTF-8), olasz (UTF-8), német (UTF-8), görög 
(UTF-8), román (UTF-8), holland (UTF-8), portugál (UTF-8), norvég 
(UTF-8), svéd (UTF-8), dán (UTF-8), finn (UTF-8), török (UTF-8), észt 
(UTF-8), lengyel (UTF-8), magyar (UTF-8), cseh (UTF-8) és 
egyszerűsített kínai (UTF-8) nyelvű nyomtatást. 

7. Zebra ZQ110 standard. Támogatja az angol (ASCII), francia (1252), 
spanyol (1252), olasz (1252), német (1252), görög (1253), román 
(1250), holland (1252), portugál (1252), norvég (1252), svéd (1252), 
dán (1252), finn (1252), török (857), észt (1252), lengyel (1250), 
magyar (1250) és cseh (1250) nyelvű nyomtatást.  

8. Zebra ZQ110 kínai. Csak a GB18030, egyszerűsített kínai karaktereket 
támogatja. 

9. Citizen CMP-20BT. Támogatja a japán (Shift-JIS) és angol (ASCII) 
nyelvű nyomtatást. 
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Az állapotra vonatkozó információ kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató 
típusának megfelelően: 

Epson TM-P60 (Wi-Fi és BT típusok): Tartsa egyszerre lenyomva a Power (Tápfeszültség) 
és Feed (Papíradagolás) gombokat. A nyomtató aktiválódása után engedje fel a gombokat. 
A nyomtató kinyomtatja az állapotadatokat tartalmazó oldalt.  

Zebra MZ320: Tartsa lenyomva a Feed (Papíradagolás) gombot. Nyomja le, majd engedje 
fel a Power (Tápfeszültség) gombot, miközben nyomva tartja a Feed (Papíradagolás) 
gombot. A nyomtatás indulásakor engedje fel a Feed (Papíradagolás) gombot. A nyomtató 
kinyomtat egy sor egymásba kapcsolódó „x” karaktert annak ellenőrzésére, hogy a 
nyomtatófej minden eleme működik-e, majd kinyomtatja a nyomtatóba feltöltött szoftver 
verziószámát, végül két leletet. 

Sanei BLM-80BT, DATECS DPP350: Tartsa lenyomva a Line Feed (Soremelés) gombot. A 
Line Feed (Soremelés) gombot lenyomva tartva nyomja addig a Power (Tápfeszültség) 
gombot, amíg az állapotjelző fény zöldre nem vált. Amikor a nyomtató egy sípjelzést ad, 
engedje fel a Line Feed (Soremelés) gombot. A nyomtató kinyomtatja az állapotadatokat 
tartalmazó oldalt. 

Citizen CMP-20BT: Tartsa lenyomva a Feed (Papíradagolás) gombot, majd engedje fel. 
Tartsa lenyomva a Power (Tápfeszültség) gombot, amíg az összes LED egyszer felvillan, 
majd engedje fel. A nyomtató kinyomtatja az állapotadatok első részét (mely tartalmazza a 
BT címet és egyéb jellemzőket). Nyomja le ismét a Feed (Papíradagolás) gombot, hogy 
befejezze az állapotadatok nyomtatását. Megjegyzés: ezen a nyomtatón egy, a bekapcsolt 
állapotot jelző LED, egy hibát jelző LED és három akkumulátortöltöttséget jelző LED található. 

Martel LLP1880B-391: Tartsa lenyomva a Power/Feed (Tápfeszültség/Papíradagolás) 
gombot 2 másodpercig, majd engedje fel. Megjegyzés: Ezen a nyomtatón csak egy gomb van. 
A nyomtató kinyomtatja az állapotadatok első részét, majd egy másodpercre leáll. Ezután 
kinyomtatja az állapotadatok többi részét. A befejezéshez nyomja meg a Power/Feed 
(Tápfeszültség/Papíradagolás) gombot, és a nyomtató kikapcsol. Másként a Hostok nem 
tudnak rajta nyomtatni. 

Zebra ZQ110: Tartsa lenyomva a Feed (Papíradagolás) gombot. Tartsa lenyomva a Power 
(Tápfeszültség) gombot, amíg az első LED be nem kapcsol, majd engedje fel a gombot. 
Engedje fel a Feed (Papíradagolás) gombot. A nyomtató kinyomtatja az állapotadatok első 
részét (mely tartalmazza a BT címet és egyéb jellemzőket). Tartsa lenyomva a Power 
(Tápfeszültség) gombot, amíg az összes LED ki nem alszik, hogy kikapcsolja a nyomtatót. 
Vagy nyomja le ismét a Feed (Papíradagolás) gombot, hogy befejezze az állapotadatok többi 
részét. 

13.7 Az epoc rendszer megfelelősége 
 

EURÓPAI UNIÓ IVD irányelv (98-79-EC), EMC irányelv (2004/108/EC),  
Alacsony feszültségű eszközökre vonatkozó irányelv 
(2006/95/EC), WEEE irányelv (2002-96-EC) 

MEGFELELŐSÉG JELZÉSE CE 

EMC SZABVÁNYOK MSZ EN 61326-1 – Villamos mérő- szabályozó- és 
laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai – EMC-
követelmények Általános követelmények. 
MSZ EN 61326-2-6 – Villamos mérő- szabályozó- és 
laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai – EMC-
követelmények Az in vitro diagnosztikában (IVD) használt 
gyógyászati berendezések egyedi előírásai 
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14.1 Általános információ 

Ebben a részben az epoc® rendszer egyszerűbb működési problémáinak diagnosztizálásához 
és elhárításához nyújtunk információt. A legtöbb előforduló probléma megoldható az epoc 
Host szoftvere által megjelenített és ebben a részben felsorolt üzenetek áttekintésével. 

 

Ne próbálja meg felnyitni a Readert és a Hostot, vagy módosítani az epoc 
tesztkártyát. A lítiumakkumulátor és az akkumulátorfedél kivételével az epoc 
rendszer nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket, illetve felhasználói 
módosításokat.  

A rendszer hibás működése esetén először próbálja meg elvégezni az ebben a 
részben ajánlott műveleteket, vagy kérje a rendszergazda segítségét. Ha a probléma 
nem oldható meg, a készülék javításáért forduljon a műszaki szolgálathoz és/vagy 
a helyi forgalmazóhoz. 

14.2 Tartományon kívüli eredmények a tesztkártyán 
folyadékos minőség-ellenőrzéskor vagy kalibrálás-
ellenőrzéskor  

Válassza le a Readert az epoc Hostról, majd csatlakoztassa ismét. Ha a vezeték nélküli 
kapcsolat létrejött és az elektronikus minőség-ellenőrzés sikeres, ellenőrizze az alábbiakat, 
majd ismételje meg a tesztet. 
 

1. A helyes kontroll- vagy kalibrálás-ellenőrző érték-hozzárendelési adatlap használata. 

2. A kontrollok nem jártak le. 

3. A kontrollokat megfelelően kezelték: lásd a használati útmutatót. 

4. A tesztkártyákat és kontrollokat megfelelően tárolták. 
 

Ha a megismételt eredmények tartományon belüliek, a kártyák felhasználhatók. Ha az 
eredmények a fentiek teljesítése ellenére továbbra is a tartományon kívülre esnek, ismételje 
meg a tesztet új doboz kontrolloldattal és/vagy tesztkártyával. Hívja a műszaki szolgálatot, 
ha a kontrollok vagy a tesztkártyák továbbra is a meghatározott tartományokon kívülre esnek. 

14.3 A Reader sikertelen elektronikus minőség-
ellenőrzése  
 

Ha egy Reader elektronikus minőség-ellenőrzése sikertelen, először erősítse meg a hibát. 
Zárja be a Reader képernyőjét, kapcsolja ki, majd kapcsolja be a Readert, és próbálja meg 
ismét csatlakoztatni. Ha a Reader sikeresen csatlakozik (és így megfelel az elektronikus 
minőség-ellenőrzésen), akkor használatra alkalmas. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja 
a műszaki szolgálatot. 
 

14 Hibaelhárítás és hibaüzenetek 
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14.4 A fűtőegység minőség-ellenőrzése sikertelen 

Végezze el a fűtőegység MB-t a Readeren, ha azt nem szellőző helyen (pl. dobozban vagy 
szekrényben) tárolták, és a hőmérséklet legalább két (2) órája nem változott. 
A Reader legalább 30 percig legyen kikapcsolva a fűtőegység MB előtt, mivel a Readerben 
lévő áramkörök hőmérséklet-ingadozásokat okoznak. 
Ha a Reader fűtőegység MB-je sikertelen, az azt jelentheti, hogy a Readerben lévő három (3) 
hőmérséklet-érzékelő hőmérséklete nem azonos. Ez akkor lehetséges, ha a Reader 
hőmérséklete a kikapcsolás után nem teljesen egyenlítődött ki a szobahőmérséklettel.  
Kapcsolja be a Readert. Ismételje meg egyszer a fűtőegység MB-t. A Reader használatra 
alkalmas, ha a fűtőegység MB a második alkalommal sikeres. 
Ha az ismételt fűtőegység MB sikertelen, hívja a műszaki szolgálatot. 

14.5 Az epoc Host szoftverének üzenetei 

Az üzenetek a szerint vannak csoportosítva, hogy az epoc Host szoftverében hol jelennek meg. 
Minden üzenetnél leírás jelzi, hogy miért jelent meg az üzenet, és megadjuk a megfelelő 
válaszlépést is.  
Az epoc Host szoftverének használata során jelentkező problémák megoldásához először 
próbálja meg elvégezni a „Teendő” részben megadottakat az ajánlott sorrendben. Ha a 
probléma nem szűnik meg, először kérje a rendszergazda segítségét, majd hívja a műszaki 
szolgálatot. 
 
14.5.1 A Bejelentkezési oldal 
 

1. üzenet:  „Adja meg a felhasználónevet és jelszót.” 

Leírás:  Az epoc Host felhasználói azonosítót és esetenként jelszót kér a rendszer eléréséhez. 

Teendő:  Ellenőrizze, hogy helyes felhasználói azonosítót és jelszót adott-e meg szóközök és 
egyéb rejtett karakterek nélkül. A rendszer a jelszavak esetén érzékeny a kis- és 
nagybetűk különbségére. Írja be ismét az adatokat. Ha továbbra sem tud bejelentkezni, 
kérje el a helyes felhasználói azonosítót és jelszót a rendszergazdától. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 

2. üzenet:  „Kritikus hiba: Indítófájlok nem olvashatók. Forduljon a rendszergazdához.” 

Leírás:  A Host szoftvere nem tudja kiolvasni a felhasználói azonosítót és a jelszót 
tartalmazó fájlt, mert az sérült vagy hiányzik. Megjelenik egy bejelentkezés előtti 
hibaüzenet, és a képernyőn marad. A felhasználó nem tud kilépni erről a hibajelző 
oldalról. 

Teendő:  Kérje meg a rendszergazdát, hogy hívja a műszaki szolgálatot. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 

3. üzenet:  „Kritikus hiba: Hiányzó fájlok a Hoston. Forduljon a rendszergazdához.” 

Leírás:  Ha az alkalmazás egy szükséges fájl hiányát észleli, megjelenik egy bejelentkezés 
előtti hibaüzenet, és a képernyőn marad. Erről a hibajelző oldalról nem lehet kilépni. 

Teendő:  Kérje meg a rendszergazdát, hogy hívja a műszaki szolgálatot. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 
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4. üzenet:  „Érvénytelen felhasználói azonosító vagy jelszó. Próbálja újra.” „Hiba” 

Leírás:  A megadott felhasználói azonosító vagy jelszó hibás. A rendszer a jelszavak esetén 
érzékeny a kis- és nagybetűk különbségére.  

Teendő:  Ellenőrizze, hogy érvényes felhasználói azonosítót és jelszót adott-e meg a 
bejelentkezéshez szóközök és egyéb rejtett karakterek nélkül. Figyelmesen írja be 
ismét az adatokat. Ha továbbra sem tud bejelentkezni, kérje el a helyes felhasználói 
azonosítót és jelszót a rendszergazdától. Ha nincs beállított fiók, kérje a rendszergazdát, 
hogy hozzon létre egy fiókot. A rendszergazda eldönti, hogy érvényes felhasználói 
azonosítót és jelszót, csak érvényes felhasználói azonosítót, vagy bármilyen felhasználói 
azonosítót kelljen-e megadni a bejelentkezéshez. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 

5. üzenet:  „A felhasználói fiók zárolt. Forduljon a rendszergazdához.” „Hiba” 

Leírás:  Egymást követő három (3) sikertelen bejelentkezési kísérlet után a felhasználói fiók 
zárolva lesz, amíg a rendszergazda ismét nem aktiválja a fiókot. 

Teendő:  Ha az EDM nem érhető el, a fiók feloldásához a rendszergazdának be kell 
jelentkeznie, és ki kell választania az Eszközök > Rendszergazdai opciók > 
Felhasználói fiók oldal > Felhasználó módosítása > Fiók állapota > Engedélyezett 
menüpontokat. Ha elérhető  
az EDM, a fiók feloldásához bármely felhasználó bejelentkezhet, és szinkronizálást 
végezhet, amennyiben maga nincs kizárva az EDM-en keresztül. Ha a fiók zárolva 
van az EDM-ben, a rendszergazdának a szinkronizálás előtt módosítania kell a fiók 
állapotát az EDM-ben. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 

6. üzenet:  „A felhasználói fiók ideiglenesen zárolva van. Próbálja újra öt perc múlva.” 
„Hiba” 

Leírás:  Egymást követő három (3) sikertelen bejelentkezési kísérlet után a rendszergazdai 
fiók az utolsó bejelentkezési kísérlettől számítva öt (5) percig zárolva lesz. 

Teendő:  A rendszergazdának öt (5) percet várnia kell, mielőtt az érvényes felhasználói 
azonosítóval és jelszóval bejelentkezhet. Ha a rendszergazda elfelejtette a jelszót, 
vegye fel a kapcsolatot a műszaki szolgálattal, akiktől kap egy szükségjelszót, amely 
az adott napon használható. A rendszergazda ezután a szükségjelszóval 
bejelentkezve módosíthatja a fiókjához tartozó jelszót. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 

7. üzenet:  „A felhasználói fiók lejárt. Forduljon a rendszergazdához.” „Hiba” 

Leírás:  A felhasználói fiók lejárt a rendszergazda által megadott dátummal. 

Teendő:  Ha az EDM nem érhető el, a fiók újraaktiválásához a rendszergazdának be kell 
jelentkeznie, és ki kell választania az Eszközök > Rendszergazdai opciók > 
Felhasználói fiók oldal > Felhasználó módosítása > Fiók lejárta menüpontokat. A fiók 
újraaktiválásához módosítsa a lejárat dátumát egy későbbi dátumra a Dátum mező 
megérintésével megnyitott naptárban. Ha az EDM elérhető, a fiók újraaktiválásához 
az EDM rendszergazdájának módosítania kell a lejárati dátumot az EDM-ben; ezután 
bármely felhasználó bejelentkezhet a Hostba, és elvégezheti a szinkronizálást a fiók 
új lejárati dátumával való frissítéshez. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 
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8. üzenet:  „Helytelen dátum és idő. A folytatáshoz állítsa be helyesen a dátumot és 
időt.” 

Leírás:  Ha a felhasználó bejelentkezésekor az alkalmazás azt állapítja meg, hogy a dátumot 
és az időt a Host utolsó használata óta visszaállították, akkor a Host megpróbálja 
lekérni az aktuális dátumot és a pontos időt az EDM-től, ha az be van állítva. Ha az 
EDM nincs beállítva, vagy a Host nem tudja lekérni az aktuális dátumot és a pontos 
időt az EDM-től, megjelenik egy ablak, amelyben a felhasználó megadhatja az 
aktuális dátumot és a pontos időt. 

Teendő:  A felhasználó állítsa be az aktuális dátumot és a pontos időt, majd nyomja meg a 
„Folytatás” gombot. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 

9. üzenet:  „Érvénytelen dátum.” „Hiba” 

Leírás:  A felhasználó megpróbálta átállítani a dátumot és a pontos időt az utolsó felhasználói 
tevékenység ismert dátuma előtti időpontra. 

Teendő:  A felhasználónak az utolsó felhasználói tevékenység ismert dátumára (a 
dátumválasztó mezőben megjelenő alapértelmezett dátumra) vagy későbbi időpontra 
kell állítania a dátumot. Ezt megelőző időpontra állításhoz a felhasználónak be kell 
jelentkeznie, és az „Eszközök”, majd a „Dátum/idő beállítása” menüpontot kell 
használnia. 

--------------------------------------------- Bejelentkező oldal--------------------------------------------- 

14.5.2 Indítás 
1. üzenet:  „Kritikus hiba: Az adatfájlok sérültek. Forduljon a rendszergazdához.” 

Leírás:  Az üzenet akkor jelenik meg, ha a Host nem tudja kiolvasni a tesztadatfájlt, sem 
annak biztonsági másolatát.  

Teendő:  Kérje meg a rendszergazdát, hogy hívja a műszaki szolgálatot. 

--------------------------------------------- Indítás---------------------------------------------- 

2. üzenet:  „Kritikus hiba: A teszt konfigurációs fájljai sérültek. Forduljon a 
rendszergazdához.” 

Leírás:  Az üzenet akkor jelenik meg, ha a Host nem tudja kiolvasni a teszt konfigurációs 
fájlját, sem annak biztonsági másolatát.  

Teendő:  Kérje meg a rendszergazdát, hogy hívja a műszaki szolgálatot. 

--------------------------------------------- Indítás---------------------------------------------- 

14.5.3 Fő Reader lap 
1. üzenet:  „Nincs észlelt Reader. Ellenőrizze, hogy a Readerek be vannak-e kapcsolva 

és hatótávolságon belül vannak-e, majd próbálja újra.” 

Leírás:  Az alkalmazás nem észlelt egy epoc Readert sem. Lehet, hogy a Reader(ek) ki 
van(nak) kapcsolva, hatótávolságon kívül van(nak), vagy kommunikációs hiba 
történt a Readerben, illetve a Hostban. 

Teendő:  Helyezze a kívánt epoc Readereket hatótávolságon belülre és kapcsolja be őket. 
Próbálja meg ismét megkeresni azokat a Reader keresése ikon megérintésével a 
képernyő jobb felső sarkában. Ha egy epoc Reader nem található, kapcsolja ki, majd 
ismét be a kérdéses epoc Readert. Kísérelje meg ismét a Reader megkeresését. Ha 
az epoc Reader továbbra sem található, kapcsolja ki, majd ismét be a Hostot. 
Kísérelje meg ismét a Reader megkeresését. Ha ez nem oldja meg a keresési 
problémát, indítsa újra a Hostot, és jelentkezzen be újra az epoc Hostba. Szükség 
esetén végezze el még egyszer az újraindítást és a keresést.  
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----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
2. üzenet:  „Válasszon Readert a teszteléshez.” „Hiba” 

Leírás:  A menü megjelenítéséhez nyomja meg a képernyő egy üres területét. Válassza ki a 
Vérteszt futtatása vagy Minőségbiztosítási teszt futtatása menüpontot. 

Teendő:  Nyomja meg egy Reader ikonját a menü megnyitásához, hogy a Readeren 
elindíthassa a teszt futtatását. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
3. üzenet:  „Válasszon ki egy Readert az állapot megtekintéséhez.” „Hiba” 

Leírás:  A menü megjelenítéséhez nyomja meg a képernyő egy üres területét. Válassza ki 
az Állapot menüpontot. 

Teendő:  Nyomja meg egy Reader ikonját a menü megnyitásához, hogy ellenőrizhesse a 
Reader állapotát. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
4. üzenet:  „Válasszon ki egy Readert a jeladáshoz.” „Hiba” 

Leírás:  A menü megjelenítéséhez nyomja meg a képernyő egy üres területét. Válassza ki a 
Jeladás menüpontot. 

Teendő:  Nyomja meg egy Reader ikonját a menü megnyitásához, amelyben jelet küldhet a 
Readernek. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
5. üzenet:  „Válasszon ki egy Readert a fűtőegység MB-hez.” „Hiba” 

Leírás:  A menü megjelenítéséhez nyomja meg a képernyő egy üres területét. Válassza ki a 
Fűtőegység MB menüpontot. 

Teendő:  Nyomja meg egy Reader ikonját a menü megnyitásához, hogy a Readeren 
elindíthassa a fűtőegység MB-t. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
6. üzenet:  „A tesztelés már folyamatban van!” „Hiba” 

Leírás:  A felhasználó kiválasztotta a „Vérteszt futtatása” vagy a „Minőségbiztosítási teszt 
futtatása” menüpontot egy olyan Readeren, amely már teszteléshez csatlakoztatva 
van. 

Teendő:  Érintse meg kétszer a Reader ikont a Reader lap megnyitásához, vagy érintse meg a 
Reader lapot a képernyőn. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
  

7. üzenet:  „Nincs kapcsolat a Readerrel...” „Hiba.” 

Leírás:  Az alkalmazás nem tud csatlakozni a kiválasztott epoc Readerhez. A Reader csak egy 
epoc Hosthoz csatlakozhat, és lehet, hogy már csatlakozik egy másik Hosthoz. Az is 
lehet, hogy a Reader(ek) ki van(nak) kapcsolva, hatótávolságon kívül van(nak), 
vagy kommunikációs hiba történt a Readerben, illetve a Hostban. 

Teendő:  Győződjön meg arról, hogy a Reader nem csatlakozik másik epoc Hosthoz. Ha egy 
másik Host használja, várja meg, amíg a teszt elkészül. A másik epoc Host 
bezárhatja a Readerrel való kapcsolatot, ha megérinti a piros „X”-et a Reader lapon. 
Ha a másik Host nem áll rendelkezésre, kapcsolja ki, majd ismét be a Readert a 
másik Hostról való leválasztáshoz. Indítsa el ismét a keresést a Reader keresése 
ikont megérintve a képernyő jobb felső sarkában. Ha megtalálta, próbálja meg ismét 
megnyitni a menüt.  
Ha megtalálta a Readert, de továbbra sem tud hozzá csatlakozni, ellenőrizze, hogy a 
kívánt Reader hatótávolságon belül van-e. Indítsa el ismét a keresést a Reader keresése 
ikont megérintve a képernyő jobb felső sarkában. Ha megtalálta, próbálja meg ismét 
megnyitni a menüt. 
Ha nem találta meg a Readert, indítsa újra a Hostot, és jelentkezzen be újra az epoc 
Host szoftverébe. Szükség esetén végezze el még egyszer az újraindítást és a 
keresést. 
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----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

8. üzenet:  „Az állapot leolvasása sikertelen. Próbálja meg később.” 

Leírás:  Az alkalmazás csatlakozott a kiválasztott epoc Readerhez, de a Reader nem válaszolt 
az állapotadatok lekérésére. 

Teendő:  A felhasználó zárja be a Reader állapotjelző ablakát, és kapcsolja ki, majd ismét be 
az epoc Readert. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

9. üzenet: „Csatlakozzon le a Readerről a konfigurálás elkezdése előtt.” 

Leírás:  A rendszergazda már csatlakoztatott Readert próbál konfigurálni. 

Teendő:  Várja meg, hogy a folyamatban lévő teszt véget érjen, különben a tesztelés 
megszakad a Reader leválasztásakor. Válassza le a Readert a Reader lapra lépve, és 
a jobb felső sarokban lévő piros „X”-et megnyomva. A Reader lap bezárása után a 
rendszergazda kiválaszthatja a Beállítás lehetőséget. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

10. üzenet:  „A Beállítás lap már megjelent.” 

Leírás:  A rendszergazda olyan Readert próbál konfigurálni, amelynek a beállítási képernyője 
már látható.  

Teendő:  A rendszergazda a Reader beállítási képernyőjét a <Sorozatszám> beállítása 
lapra kattintva nyithatja meg. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

11. üzenet:  „<név> Reader nem válaszol.” 

Leírás:  A fűtőegység MB alatt az epoc Host csatlakozhat a Readerhez, de a Reader nem 
válaszol. 

Teendő:  Helyezze a kívánt Readereket hatótávolságon belülre és kapcsolja be. Próbálja 
meg ismét megkeresni azokat a Reader keresése ikon megérintésével a képernyő 
jobb felső sarkában. Kísérelje meg ismét elvégezni a fűtőegység MB-t. Ha egy 
Reader nem található, kapcsolja ki, majd ismét be a kérdéses Readert. Kísérelje 
meg ismét a Reader megkeresését. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

12. üzenet:  „A Readerek nem kereshetők. Kapcsolja ki, majd be a Hostot, és próbálja 
újra.” „Hiba” 

Leírás:  A Host Bluetooth funkciója hibát jelzett a Readerek keresésekor.  

Teendő:  Várjon öt (5) másodpercet, és próbálja meg ismét a keresést. Ha az üzenet ismét 
megjelenik, kapcsolja ki, majd be a Hostot, és próbálja meg ismét a keresést. Ha  
a hiba nem szűnik, indítsa újra a Hostot, jelentkezzen be, és próbálja meg ismét. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

13. üzenet:  „Nincs elég memória újabb teszt futtatásához. Forduljon a rendszergazdához” 
„Hiba” 

Leírás:  Amikor a kezelő megpróbál csatlakozni a Readerhez, az epoc Host megállapítja, 
hogy nincs elegendő memória a további teszteredményekhez.  

Teendő:  Kérje meg a rendszergazdát, hogy szabadítson fel memóriát az epoc Hoston. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
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14. üzenet:  „A Readerek keresése előtt zárjon be minden Reader lapot.” „Hiba” 

Leírás:  Ha a Host programja már csatlakozott egy Readerhez, a többi epoc Reader keresése 
blokkolva van. 

Teendő:  Az új keresés előtt zárjon be minden kapcsolatot. Ha folyamatban van egy teszt, 
várja meg a teszt befejezését, mielőtt megszakítja a kapcsolatot a Readerrel. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

15. üzenet:  „A kilépés előtt zárjon be minden Reader lapot.” 

Leírás:  A rendszergazda nem tud kilépni az epoc Host szoftveréből, ha egy vagy több Reader 
még csatlakozik.  

Teendő:  Mielőtt kilépne az alkalmazásból, szakítsa meg a kapcsolatot az összes Readerrel. 
Az egyes Reader lapokon érintse meg a piros „X” gombot a Readerrel való 
kapcsolat bezárásához. Lépjen ki ismét. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

16. üzenet:  „A kijelentkezés előtt zárjon be minden Reader lapot.” 

Leírás:  A felhasználó nem tud kijelentkezni az epoc Host szoftveréből, ha egy vagy több 
Reader még csatlakozik. 

Teendő:  Mielőtt kilépne a programból, szakítsa meg a kapcsolatot az összes Readerrel. Az 
egyes Reader lapokon érintse meg a piros „X” gombot a Readerrel való kapcsolat 
bezárásához. Jelentkezzen ki ismét. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

17. üzenet:  „A dátum és idő módosítása előtt zárjon be minden Reader lapot.” „Hiba.” 

Leírás:  A rendszergazda megpróbálja módosítani a dátumot és az időt az Eszközök és a 
Dátum/idő beállítása menüpontokkal, miközben a Reader képernyők meg vannak 
nyitva. Mivel a tesztelés ideje fontos eleme a tesztadatoknak, a dátum és az idő 
módosítása blokkolva van, ha a Reader képernyők meg vannak nyitva. 

Teendő:  Zárjon be minden Reader képernyőt, majd próbálja meg ismét módosítani a 
dátumot és az időt. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

18. üzenet:  „Szinkronizálás előtt zárjon be minden Reader lapot.” „Hiba.” 

Leírás:  A felhasználó szinkronizálni próbál az EDM-mel az Eszközök, majd a 
Szinkronizálás EDM-mel menüpontot kiválasztva, vagy a Szinkronizálás EDM-
mel gombot megnyomva (jobbról a második a fő Reader képernyőn), miközben 
Reader képernyők vannak nyitva.   

Teendő:  Zárjon be minden Reader képernyőt, majd próbálja meg ismét a szinkronizálást az 
EDM-mel. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

19. üzenet:  „Az adminisztrációs beállítások módosítása előtt zárjon be minden Reader 
lapot.” „Hiba.” 

Leírás:  A rendszergazda módosítani próbálja az adminisztrációs beállításokat, miközben 
Reader képernyők vannak nyitva.    

Teendő:  Zárjon be minden Reader képernyőt, majd próbálja meg ismét módosítani az 
adminisztrációs beállításokat. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 
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20. üzenet:  „A személyes beállítások módosítása előtt zárjon be minden Reader lapot.” 
„Hiba.” 

Leírás:  A felhasználó módosítani próbálja a személyes beállításokat, miközben Reader 
képernyők vannak nyitva.  

Teendő:  Zárjon be minden Reader képernyőt, majd próbálja meg ismét módosítani a 
személyes beállításokat. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

21. üzenet:  „Az EDM beállításainak módosítása előtt zárjon be minden Reader lapot.” 
„Hiba.” 

Leírás:  A rendszergazda módosítani próbálja az EDM beállításait, miközben Reader 
képernyők vannak nyitva.    

Teendő:  Zárjon be minden Reader képernyőt, majd próbálja meg ismét módosítani az EDM 
beállításait. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

22. üzenet:  „A kártya beállításainak módosítása előtt zárjon be minden Reader lapot.” 
„Hiba.” 

Leírás:  A rendszergazda módosítani próbálja a kártya beállításait, miközben Reader 
képernyők vannak nyitva. 

Teendő:  Zárjon be minden Reader képernyőt, majd próbálja meg ismét módosítani a kártya 
beállításait. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

23. üzenet:  „A Host frissítése előtt zárjon be minden Reader lapot.” „Hiba.” 

Leírás:  A rendszergazda kiválasztotta az Eszközök, majd a Frissítés menüpontot, 
miközben a Readerek beállítási lapjai nyitva voltak. 

Teendő:  Zárja be a Readerek beállítási lapjait, majd válassza ki ismét a Eszközök és a 
Frissítés  menüpontot, és a frissítés módját. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

24. üzenet:  „A frissítőfájl nem található az SD kártyán.” „Hiba” 

Leírás:  Az Eszközök, Frissítés, majd az  SD kártyáról menüpont kiválasztása után az 
epoc Host nem találja a frissítőfájlt az SD kártyán. 

Teendő:  Helyezze az Epocaltól kapott frissítőfájlokat tartalmazó SD kártyát az epoc Host 
tetején lévő SD kártyanyílásba, és próbálja meg újra. Ha az SD kártya az epoc 
Hostban van, vegye ki, majd tegye vissza, és próbálja meg újra. Ha a hibaüzenet 
továbbra is megjelenik, hívja a műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------- Fő Reader lap------------------------------------------ 

14.5.4 A Reader lap 
1. üzenet:  „Nincs kommunikáció a Readerrel.” „A kapcsolat meg lesz szakítva” 

Leírás:  A teszt megkezdése előtt az epoc Host nem tud kommunikálni az epoc Readerrel. 

Teendő:  Zárja be a Reader lapot, kapcsolja ki, majd kapcsolja be a Readert, végezze el 
ismét a keresést, és csatlakoztassa ismét a Readert. Ha ez nem oldja meg a 
problémát, indítsa újra a Hostot, jelentkezzen be újra, és próbálja meg még 
egyszer. 
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----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
2. üzenet:  „A(z) <név> Reader nem kompatibilis az aktuális Hosttal. Forduljon a 

rendszergazdához.” „A kapcsolat meg lesz szakítva” 
Leírás:  Az epoc Host megállapította, hogy az epoc Reader szoftvere elavult. 

Teendő:  A Reader szoftverét frissíteni kell. Kérje meg a rendszergazdát, hogy hívja a 
műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
3. üzenet:  „Reader-hiba: A Reader nem válaszol.” „Vegye ki a tesztkártyát, kapcsolja 

ki, majd kapcsolja be a Readert, csatlakoztassa ismét, helyezzen be egy új 
kártyát, és ismételje meg a tesztet” 

Leírás:  Az epoc Host 30 másodpercig vár az üzenetre, utána időtúllépés történik. Ez a 
tesztelés alatt és a Reader beállításakor fordul elő. 

Teendő:  Zárja be a Reader lapot. Ellenőrizze, hogy az epoc Reader hatótávolságon belül 
van-e, és be van-e kapcsolva. Kapcsolja ki, majd ismét be a kérdéses epoc 
Readert. Csatlakoztassa ismét a Readert, és végezze el még egyszer a tesztet. 
Ha a csatlakozás sikertelen, ismételje meg még egyszer a műveletet. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
4. üzenet:  „Alacsony akkufeszültség. Töltse fel a Readert.” „A kapcsolat meg lesz 

szakítva” 
Leírás:  A Reader akkumulátorának töltöttsége 5% alatt van. Lehet, hogy a maradék 

energia nem lesz elegendő a teszt befejezéséhez. 
Teendő:  Zárja be a Reader lapot, dugja be a hálózati adaptert a Readerbe, és várja meg, 

hogy a Reader akkumulátora feltöltődjön annyira, hogy a teszt elvégezhető legyen, 
vagy a hálózati adapterről üzemeltesse a készüléket. Csatlakoztassa ismét a 
Readert. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
5. üzenet:  „Sikertelen elektronikus minőség-ellenőrzés.” „Kapcsolja ki, majd be a 

Readert, és csatlakoztassa újra.” 
Leírás:  A Reader elektronikus minőség-ellenőrzést végez az epoc Host minden csatlakozásakor. 

Ha a Reader elektronikus minőség-ellenőrzése többször sikertelen, az azt jelenti, 
hogy nem alkalmas a használatra. Ha egy Reader elektronikus minőség-ellenőrzése 
sikertelen, akkor a Reader nem használható. Ez szennyeződésre utalhat a 
Readerben a kártya érintkezési területén. 

Teendő:  Erősítse meg a sikertelenséget. Zárja be a Reader képernyőjét, kapcsolja ki, majd 
be a Readert, és próbálja meg ismét csatlakoztatni. Ha a Reader sikeresen 
csatlakozik, akkor használható. Ha ez nem oldja meg a problémát, hívja a műszaki 
szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
6. üzenet:  „Vegye ki a tesztkártyát új teszt indításához” 

Leírás:  A tesztkártyát a Readerbe helyezték, mielőtt az készen állt a kártya fogadására, vagy 
a kártya már a Readerben volt, mielőtt az epoc Host csatlakozott a Readerhez. 

Teendő:  Vegye ki a Readerből a kártyát, és indítson új tesztet. 
----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

7. üzenet:  „Kritikus Reader-hiba.” „A kapcsolat meg lesz szakítva” 
Leírás:  Az epoc Host megállapította, hogy kritikus hiba van a Reader beállításában. 

Teendő:  Kérje meg a rendszergazdát, hogy hívja a műszaki szolgálatot. 
----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
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8. üzenet:  „A környezeti hőmérséklet túl alacsony a Reader használatához.”  
„A kapcsolat meg lesz szakítva” 

Leírás:  A környezeti hőmérséklet túl alacsony az epoc Reader megfelelő működéséhez. 
Teendő:  Vigye a Readert olyan helyre, ahol a környezeti hőmérséklet a jelen kézikönyvben 

megadott határértékeken belül van. Hagyja, hogy a Reader felvegye az új 
hőmérsékletet. Ha a környezeti hőmérséklet a megadott határértékeken belül van, 
jelentse a problémát a rendszergazdának, és az hívja műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
9. üzenet:  „A környezeti hőmérséklet túl magas a Reader használatához.” „A 

kapcsolat  
meg lesz szakítva” 

Leírás:  A környezeti hőmérséklet túl magas az epoc Reader megfelelő működéséhez. 
Teendő:  Vigye a Readert olyan helyre, ahol a környezeti hőmérséklet a jelen kézikönyvben 

megadott határértékeken belül van. Hagyja, hogy a Reader felvegye az új 
hőmérsékletet. Ha a környezeti hőmérséklet a megadott határértékeken belül van, 
jelentse a problémát a rendszergazdának, és az hívja műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
10. üzenet: „A légnyomás túl alacsony a Reader használatához.” „A kapcsolat meg lesz 

szakítva” 
Leírás:  A légnyomás túl alacsony az epoc Reader megfelelő működéséhez. 

Teendő:  Vigye a Readert olyan helyre, ahol a légnyomás a jelen kézikönyvben megadott 
határértékeken belül van. Hagyja, hogy a Reader alkalmazkodjon az új 
környezethez. Ha a légnyomás a megadott határértékeken belül van, jelentse a 
problémát a rendszergazdának, és az hívja a műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
11. üzenet:  „A légnyomás túl magas a Reader használatához.” „A kapcsolat meg lesz 

szakítva” 
Leírás:  A légnyomás túl magas az epoc Reader megfelelő működéséhez. 

Teendő:  Vigye a Readert olyan helyre, ahol a légnyomás a jelen kézikönyvben megadott 
határértékeken belül van. Hagyja, hogy a Reader alkalmazkodjon az új 
környezethez. Ha a légnyomás a megadott határértékeken belül van, jelentse a 
problémát a rendszergazdának, és az hívja a műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
12. üzenet:  „A légnyomásszenzor minőség-ellenőrzése sikertelen.” „A kapcsolat meg 

lesz szakítva” 
Leírás:  A légnyomásszenzor nem felelt meg a minőség-ellenőrzésen. 

Teendő:  A felhasználó zárja be a Reader képernyőjét, kapcsolja ki, majd be a Readert, és 
próbálja meg ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, a rendszergazdának hívnia 
kell a műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

13. üzenet:  „Reader-hiba. Kapcsolja ki, majd be a Readert.” „A kapcsolat meg lesz 
szakítva” 

Leírás:  Az epoc Reader hibaüzenetet küldött az epoc Hostnak a beállítás során. 

Teendő:  Zárja be a Reader képernyőjét, és kapcsolja ki, majd be a Readert. Végezze el ismét 
a keresést, és próbálja meg még egyszer. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
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14. üzenet:  „Folyadék van a tesztkártyán.” „Távolítsa el, és helyezzen be egy másik 
kártyát” 

Leírás:  Folyadékot észlelt a rendszer a tesztkártyán még a kalibrációs ciklus megkezdése 
előtt.  

Teendő:  Helyezzen be új tesztkártyát a Readerbe. Dobja ki a régi tesztkártyát. 
Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a készülék folyadékot észlel közvetlenül a 
kártya Readerbe helyezése után. Lehetséges, hogy már használták a kártyát, vagy 
hogy a kártya Readerbe helyezése előtt fecskendeztek be mintát.  
Megjegyzés: Vizsgálja meg a kártyát, és ellenőrizze, hogy van-e folyadék a mérési 
területen (lásd: az epoc rendszer kézikönyve, 4.1 fejezet). Ha több kártyánál is 
hibát jelez a Reader, és nincs folyadék a kártyákon, előfordulhat, hogy a hibát a 
Reader belső hibája okozza. Hívja a műszaki szolgálatot, és küldje el a Readert 
szervizelésre. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

15. üzenet:  „A vonalkód nem olvasható. Vegye ki, majd tegye vissza a kártyát” 

Leírás:  Az epoc Reader nem tudja leolvasni a tesztkártyán lévő vonalkódot. 

Teendő:  Vegye ki, majd tegye vissza a kártyát gyors, folyamatos mozdulattal. Ha a 
behelyezés többszöri próbálkozásra is sikertelen, használjon új tesztkártyát.  

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

16. üzenet:  „Érvénytelen vonalkód. Ellenőrizze, hogy a tesztkártya nem sérült-e.” 

Leírás:  Az epoc Reader leolvasta a tesztkártyán lévő vonalkódot, de az érvénytelennek 
tűnik. 

Teendő:  Vegye ki a kártyát, és ellenőrizze, hogy a vonalkód nem sérült-e. Ha a vonalkód 
sérült, használjon másik tesztkártyát. Ha a vonalkódon nem látszik sérülés, tegye 
vissza a kártyát gyors, folyamatos mozdulattal. Ha a behelyezés többszöri 
próbálkozásra is sikertelen, használjon új tesztkártyát.  

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

17. üzenet:  „A kártya gyártási dátuma érvénytelen. Ellenőrizze a Host által jelzett 
dátumot.” 

Leírás:  Az epoc Reader leolvasta a tesztkártyán lévő vonalkódot, de a kártya gyártási dátuma 
az epoc Host által jelzett dátum után van, így nem határozható meg, hogy a kártya 
lejárt-e. 

Teendő:  Ellenőrizze az epoc Hoston beállított dátumot a Reader lapon. Ha a dátum 
helytelen, a rendszergazda jelentkezzen be a dátum javításához. A dátum és az idő 
az EDM-mel szinkronizálva is javítható. Ha a dátum és az idő az EDM-mel való 
szinkronizálás után is hibás, az EDM rendszergazdájának ellenőriznie kell a dátumot 
és a pontos időt az EDM gazdaszámítógépén. Ha a dátum és az idő helyes, vegye ki a 
kártyát, és ellenőrizze, hogy a vonalkód nem sérült-e. Ha a vonalkód sérült, 
használjon új tesztkártyát. Ha a vonalkódon nem látszik sérülés, tegye vissza a 
kártyát gyors, folyamatos mozdulattal. Ha a behelyezés többszöri próbálkozásra is 
sikertelen, használjon új tesztkártyát.  

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

18. üzenet:  „Lejárt tesztkártya. Helyezzen be új tesztkártyát” 

Leírás:  A tesztkártya lejárt. Az aktuális dátum a tesztkártya lejárati dátuma után következik. 

Teendő:  Használjon olyan tesztkártyát, amely még nem járt le. A lejárati dátum a kártyán és 
a csomagoláson van feltüntetve. A lejárt tesztkártyákat vonja ki a használatból. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 



51006995 Változat: 04                     Hibaelhárítás és hibaüzenetek                           14-12  

19. üzenet:  „Figyelem! Lejárt tesztkártya. Az eredmények nem jelennek meg.” 

Leírás:  Lejárt tesztkártyát helyeztek a Readerbe, miután az epoc Hostot beállították a lejárt 
kártyák futtatásának engedélyezésére. Az üzenet figyelmezteti a kezelőt, hogy a 
tesztkártya lejárt, és a minőség-ellenőrzésen megfelelt teszteredmények értéke 
semmis.  

Teendő:  A teszteredmények érvénytelenek, és csak oktatási célra használhatók. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

20. üzenet:  „4-nél több teszt nem végezhető egyszerre.” 

Leírás:  Az epoc Host már négy (4) tesztet futtat, és tesztkártyát helyeztek be az ötödik 
Readerbe. 

Teendő:  Várja meg, amíg az egyik teszt véget ér, majd helyezze vissza a kártyát. 
Egyszerre csak négy (4) teszt futhat egy epoc Hoston. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

21. üzenet:  „A tesztkártya nincs megfelelően behelyezve. Vegye ki, majd tegye 
vissza a kártyát” 

Leírás:  A tesztkártya nincs teljesen betolva az epoc Readerbe. Távolítsa el a kártyát, majd 
tolja be teljesen, hogy a helyére kattanjon. 

Teendő:  Távolítsa el a kártyát, majd tolja be teljesen az epoc Readerbe a tesztelés 
megkezdéséhez. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

22. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Nincs kalibráló folyadék.” „Helyezzen 
be új kártyát, és ismételje meg a tesztet.” 

Leírás:  A rendszer nem észlelte a kalibráló folyadékot a kártyán a tesztkártya behelyezése 
után eltelt első öt (5) másodpercben. A teszt leáll. 

Teendő:  Távolítsa el a kártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt megkezdéséhez.  

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

23. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Szenzor ellenőrzése.” „Helyezzen be 
új kártyát, és ismételje meg a tesztet.” 

Leírás:  A tesztelés során, de még a minta bevitele előtt, az epoc Host folyamatos 
monitorozással figyeli, hogy a szenzorok megfelelnek-e a minőség-ellenőrzésen. Ha 
ezek az ellenőrzések sikertelenek, a teszt hibás lesz. 

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt 
megkezdéséhez. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

24. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Folyadék ellenőrzése.” „Helyezzen be 
új kártyát, és ismételje meg a tesztet.” 

Leírás:  A tesztelés során, de még a minta bevitele előtt, az epoc Host folyamatos 
monitorozással figyeli, hogy a folyadékcsatorna megfelel-e a minőség-ellenőrzésen. 
Ha ezek az ellenőrzések sikertelenek, a teszt hibás lesz.  

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt 
megkezdéséhez.  

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
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25. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Páratartalom ellenőrzése.” 
„Helyezzen be új kártyát, és ismételje meg a tesztet.” 

Leírás:  A tesztelés során, de még a minta bevitele előtt, az epoc Host ellenőrzi, hogy  
a tesztkártya értékei megfelelnek-e a száraz környezetben tárolt 
tesztkártyákon várható értékeknek. Ha az ellenőrzés sikertelen, a teszt hibás 
lesz. 

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt 
megkezdéséhez. Várja meg a kalibrálás végét, mielőtt befecskendezi a mintát. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

26. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Fűtőegység ellenőrzése.” 
„Használjon másik Readert” 

Leírás:  A teszt során folyamatosan végzett minőség-ellenőrzésen a fűtőegység nem felelt 
meg. A teszt hibás. 

Teendő:  Használjon másik Readert, mivel valószínű, hogy a jelenlegi Reader olyan 
környezetben van, amely megakadályozza a megfelelő működését. Ha a Reader 
hőmérséklete a jelen kézikönyvben megadott környezeti határértékeknek 
megfelelően ki van egyenlítve, és ez az üzenet folyamatosan megjelenik a Readeren, 
hívja a műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

27. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Gyors mintabefecskendezés.” 
„Helyezzen be új kártyát, ismételje meg a tesztet, és csökkentse a 
befecskendezési sebességet” 

Leírás:  A tesztmintát túl gyorsan (<0,2 másodperc alatt) fecskendezte be. A teszt hibás. 

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt 
megkezdéséhez. A tesztmintát valamivel lassabban fecskendezze be. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

28. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Elégtelen mintamennyiség.” 
„Helyezzen be új kártyát, ismételje meg a tesztet, és fecskendezze be a 
teljes mennyiséget” 

Leírás:  A Reader észlelte a minta befecskendezésének kezdetét, de a teljes minta nem 
érkezett meg 3,4 másodperccel a minta befecskendezésének megkezdése 
után. A teszt hibás.  

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt megkezdéséhez. 
Ügyeljen arra, hogy a befecskendezés megkezdése után 3,4 másodpercen belül 
befecskendezze a teljes mintát. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

29. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Mintabevitel.” „Helyezzen be új 
kártyát, ismételje meg a tesztet, és folyamatosan, egyenletesen 
fecskendezzen be” 

Leírás:  A készülék a minta egyenetlen befecskendezését észlelte. A teszt hibás. 

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt 
megkezdéséhez. Ügyeljen arra, hogy a fecskendő vagy a kapilláris cső megfelelően 
zárva illeszkedjen a tesztkártyához, és folyamatosan, egyenletesen végezze a 
befecskendezést. Ne juttasson be levegőt a tesztkártyára. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
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30. üzenet:  „Időtúllépés: A mintabevitel nem történt meg időben.” „Helyezzen be új 
kártyát, ismételje meg a tesztet, és a határidőn belül vigye be a mintát” 

Leírás:  A tesztmintát nem vitték be a tesztkártyára a megadott időn belül. A teszt hibás. 

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, helyezzen be új tesztkártyát egy másik teszthez, és 
vigye be a mintát a kalibrálás elvégzése utáni 7,5 perces időtartam alatt. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

31. üzenet:  „Az eredmények megtekintéséhez: Adja meg a minta típusát. Nyomja 
meg a MENTÉS gombot, ha kész” 

Leírás:  A teszt elkészült, de a Tesztadatok lapon nem választották ki a minta 
típusát. A teszteredmények nem érhetők el. 

Teendő:  Lépjen a Tesztadatok lapra, válassza ki a minta típusát, és nyomja meg a Mentés 
gombot.  

Ezen hiba mellett más hibák is megjelenhetnek egy listán (31–35. hiba). 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

32. üzenet:  „Az eredmények megtekintéséhez: Adja meg a páciensazonosítót. 
Nyomja meg a MENTÉS gombot, ha kész” 

Leírás:  Nem adtak meg érvényes páciensazonosítót a vérteszthez. A teszteredmények nem 
érhetők el.  

Teendő:  Adjon meg érvényes páciensazonosítót (a rendszergazda által meghatározott 
karakterszámban), és érintse meg a Mentés ikont. A páciensazonosítót a Reader lap 
bezárása vagy a kártya Readerbe helyezése előtt kell megadni, ellenkező esetben a 
teszteredmények nem tárolódnak a tesztadatokban.  

Ezen hiba mellett más hibák is megjelenhetnek egy listán (31–35. hiba). 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

33. üzenet:  „Az eredmények megtekintéséhez: Adja meg a tételszámot.  
Nyomja meg a MENTÉS gombot, ha kész” 

Leírás:  Nem adtak meg érvényes tételszámot az MB teszthez. A teszteredmények nem 
érhetők el. 

Teendő:  Adjon meg érvényes tételszámot (tetszőleges karaktersor), és érintse meg a Mentés 
ikont. A tételszámot a Reader lap bezárása vagy a kártya Readerbe helyezése előtt 
kell megadni, ellenkező esetben a teszteredmények nem tárolódnak a 
tesztadatokban.  

Ezen hiba mellett más hibák is megjelenhetnek egy listán (31–35. hiba). 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

34. üzenet:  „Az eredmények megtekintéséhez: Válassza ki a tesztet.  
Nyomja meg a MENTÉS gombot, ha kész” 

Leírás:  A teszt elkészült, de a Teszt kiválasztása lapon nem választottak ki 
analitokat. A teszteredmények nem érhetők el. 

Teendő:  Lépjen a Teszt kiválasztása lapra, és válasszon ki legalább egy analitot, majd 
nyomja meg a Mentés gombot.  

Ezen hiba mellett más hibák is megjelenhetnek egy listán (31–35. hiba). 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
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35. üzenet:  „Az eredmények megtekintéséhez: Adja meg a vérhígítás beállítását. 
Nyomja meg a MENTÉS gombot, ha kész” 

Leírás:  A teszt elkészült, de a Tesztadatok lapon nem adták meg a vérhígítás 
beállítását. A teszteredmények nem érhetők el. 

Teendő:  Lépjen a Tesztadatok lapra, adja meg, hogy alkalmazni kell-e a vérhígítás-korrekciót 
az eredményekre, majd nyomja meg a Mentés gombot.  

Ezen hiba mellett más hibák is megjelenhetnek egy listán (31–35. hiba). 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

36. üzenet:  „Reader hiba: Általános hiba.” „Vegye ki a kártyát, kapcsolja ki, majd 
kapcsolja be a Readert, csatlakoztassa ismét, helyezzen be új kártyát, és 
ismételje meg a tesztet” 

Leírás:  Ha a kalibrálás során a Host általános hibát észlel az epoc Readerben, a teszt 
sikertelen lesz. 

Teendő:  Zárja be a Reader lapot, és kapcsolja ki, majd be a Readert. Csatlakoztassa 
ismét, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt megkezdéséhez. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

37. üzenet:  „Sikertelen csatlakozás: Megszakadt a kapcsolat a Readerrel” 

Leírás:  Az epoc Host és az epoc Reader között megszakadt a Bluetooth-kapcsolat.  

Teendő:  Ügyeljen arra, hogy a Reader mindig hatótávolságon belül, bekapcsolva legyen. 
Csatlakoztassa újra a Readert a Reader lapon a páciensazonosító/tételszám mellett 
megjelenő újracsatlakoztató gombbal (ha a kapcsolat megszakad), vagy zárja be a 
Reader lapot a jobb felső sarokban lévő piros „X” gombbal, majd nyomja meg a 
Reader ikonját, és válassza ki a „Vérteszt futtatása” (vagy a „Minőségbiztosítási 
teszt futtatása”) lehetőséget. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

38. üzenet:  „Kritikus értékek nincsenek dokumentálva. Folytatja?” „Igen.” „Nem.” 
„Figyelem!” 

Leírás:  A teszt futása kritikus eredményekkel ért véget, a felhasználó a piros „x” gomb 
megnyomásával be próbálja zárni a tesztet a kritikus értékek kezelésének 
meghatározása nélkül. 

Teendő:  A felhasználó zárja be a hibaüzenetet, és szükség szerint nyomja meg a kritikus 
eredmények kezelésének gombját az eredmények táblázatában. A 
felhasználónak ki kell választania egy műveletet a legördülő listán. Ha a 
felhasználó az „Orvos értesítése”, „Nővér értesítése” vagy „Egyéb” lehetőséget 
választja ki a legördülő listán, akkor be kell írnia egy szöveget az értesítés 
mezőbe. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

39. üzenet:  „A kritikus eredmény kezelési dátuma/időpontja megelőzi a teszt 
dátumát/időpontját.” „Hiba” 

Leírás:  A felhasználó olyan dátumot/időpontot próbált megadni a kritikus eredmények 
kezeléséhez, amely megelőzi a teszt dátumát/időpontját. 

Teendő:  A felhasználó zárja be a hibaüzenetet, és módosítsa a kritikus eredmény kezelési 
dátumát/időpontját a teszt dátuma/időpontja utánra. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 
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40. üzenet:  „A teszt nyomtatás után nem módosítható. Folytatja?” „Igen.” „Nem.” 
„Figyelem!” 

Leírás:  A felhasználó megpróbálta kinyomtatni a tesztet a Reader lapról.  

Teendő:  A felhasználónak ki kell választania az Igen lehetőséget a teszt nyomtatás előtti 
mentéséhez, vagy a Nem lehetőséget a teszt nyomtatásának kihagyásához. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

41. üzenet:  „A nem mentett adatok ELVESZNEK. Folytatja?.” „Igen.” „Nem.” 
„Figyelem!” 

Leírás:  A felhasználó megpróbálta bezárni a tesztet, de még voltak nem mentett adatok. 

Teendő:  A felhasználónak ki kell választania az Igen lehetőséget a teszt bezárásához, 
vagy a Nem lehetőséget a teszthez való visszatéréshez. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

42. üzenet:  „Felhasználói művelet: A kártya el lett távolítva a Readerből.” „Helyezzen 
be új kártyát, és ismételje meg a tesztet” 

Leírás:  A felhasználó a tesztelés alatt kivette a kártyát a Readerből. 

Teendő:  A felhasználó helyezzen be új kártyát, és ismételje meg a tesztet. Ha az epoc 
Readerből a tesztelés közben erővel kiveszik a kártyát, az epoc Reader károsodhat, 
és javításra szorulhat. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

43. üzenet:  „A tesztkártya el lett távolítva. Helyezzen be tesztkártyát a teszt 
megkezdéséhez” 

Leírás:  A tesztkártyát a teszt elvégzése után kivették. Az epoc Host kéri a kezelőt, hogy 
helyezzen be másik tesztkártyát az új teszthez. 

Teendő:  Helyezzen be másik tesztkártyát az új teszt megkezdéséhez, vagy érintse meg a 
piros „X” gombot a Reader lap bezárásához és a Readerrel való kapcsolat 
megszakításához. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

44. üzenet:  „Alacsony akkufeszültség. Töltse fel a Hostot..” „A kapcsolat meg lesz 
szakítva” 

Leírás:  A Host akkumulátorának töltöttsége 10% alatt van. Lehet, hogy a maradék energia 
nem lesz elegendő a teszt befejezéséhez. 

Teendő:  Zárja be a Reader lapot, dugja be a hálózati adaptert a Hostba, és várja meg, 
hogy a Host akkumulátora feltöltődjön annyira, hogy a teszt elvégezhető legyen, 
vagy a hálózati adapterről üzemeltesse a készüléket. Csatlakoztassa ismét a 
Readert. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

45. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Korai mintabevitel.” „Helyezzen be 
új kártyát, és ismételje meg a tesztet.” 

Leírás:  A kalibrálás során a Host korai befecskendezést észlelt. 

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt 
megkezdéséhez. Ügyeljen arra, hogy csak a kalibrálás befejezése után fecskendezze 
be a mintát. 
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----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

46. üzenet:  „Sikertelen belső minőség-ellenőrzés: Ellenállás ellenőrzése.” 
„Helyezzen be új kártyát, és ismételje meg a tesztet.” 

Leírás:  A tesztelés során, de még a minta bevitele előtt, az epoc Host folyamatos 
monitorozással figyeli, hogy a folyadékcsatorna megfelel-e a minőség-ellenőrzésen. 
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik ellenőrzés a folyadékszenzor 
meghibásodását jelzi. 

Teendő:  Távolítsa el a tesztkártyát, és helyezzen be új tesztkártyát egy új teszt 
megkezdéséhez. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja a műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

47. üzenet:  „A tesztkártya nem támogatott.” 

Leírás:  Az epoc Reader leolvasta a tesztkártya vonalkódját, az epoc Host pedig 
megállapította, hogy a vonalkód által azonosított tesztkártyatípust nem támogatja a 
rendszer.  

Teendő:  Az azonosított tesztkártyatípus nem használható az epoc Hoston futó szoftverrel. 
Frissítse a szoftvert, vagy további információkért hívja a műszaki szolgálatot. 

----------------------------------------------Reader lap-------------------------------------------- 

14.5.5 Rendszergazdai beállítások 
1. üzenet:  „A nyers adatok mentése növeli a memóriafelhasználást, és ronthatja a 

rendszer teljesítményét” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  Az üzenet figyelmezteti a rendszergazdát, hogy a Nyers adatok mentése  négyzet 
bejelölésével jelentősen megnő az adatok tárolásának memóriaigénye az epoc 
Hoston, és ez lelassítja az alkalmazást.  

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Csak akkor állítsa a nyers 
adatok mentését „Mindig” módba, ha az epoc rendszer teljesítményproblémáinak 
diagnosztizálásához kérték az adatgyűjtést. Ezeket az adatokat csak az Epocal 
meghatalmazott munkatársai hívhatják le. 

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 

2. üzenet:  „A lejárt kártyákkal futtatott tesztek csak oktatási célokat szolgálnak. 
Az eredmények nem jelennek meg.” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  Az üzenet figyelmezteti a rendszergazdát, hogy a Lejárt kártya használható 
opció csak oktatási célokból jelölhető be. Ha az opció be van jelölve, a rendszer 
nem menti a teszteredményeket. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Ne hagyja az opciót oktatástól 
eltérő célra bejelölve. Az oktatás végén törölje az opció bejelölését. 

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 

3. üzenet:  „A Felh. azon. már létezik.” „Hiba” 

Leírás:  A rendszergazda új felhasználót próbál felvenni egy már létező felhasználói 
azonosítóval.  

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Módosítsa a Felh. azon. mezőt, 
hogy a már használatban lévőktől eltérjen. Érintse meg a Hozzáadás gombot új 
felhasználó hozzáadásához. 

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 
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4. üzenet  „Töltsön ki minden mezőt.” „Hiba” 

Leírás:  A rendszergazda új felhasználót vagy nyomtatót próbál felvenni, és az oldalon lévő 
mezők közül egy vagy több nincs kitöltve. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Írja be a hiányzó adatokat az 
üres mező(k)be. Érintse meg a Hozzáadás gombot új felhasználó vagy 
nyomtató hozzáadásához. 

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 
 

5. üzenet:  „A jelszónak legalább 4 karakter hosszúnak kell lennie.” „Hiba” 

Leírás:  A rendszergazda új felhasználót vesz fel, de a Jelszó mezőben négynél (4) kevesebb 
karakter van, amikor a rendszergazda megérinti a Hozzáadás gombot. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Bővítse ki a Jelszó mezőbe írt 
jelszót négy (4) vagy több karakterre. Érintse meg a Hozzáadás gombot a 
felhasználó hozzáadásához. 

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 
6. üzenet:  „A módosítások elvesznek. Folytatja?” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  A rendszergazda beállításokat módosít, de azokat nem menti. 

Teendő:  Érintse meg az Igen gombot a módosítások elvetéséhez, vagy a Nem gombot a 
beállítások további módosításához.  

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 
7. üzenet:  „Törli a nyers adatfájlokat?” 

Leírás:  A rendszergazda megnyomja a Törlés gombot a rendszergazdai beállításokban. 

Teendő:  A rendszergazda megnyomhatja az Igen  gombot az epoc Hoston lévő nyers 
adatfájlok törléséhez (ez több percet is igénybe vehet a fájlok számától függően) 
vagy a Nem gombot a rendszergazdai beállítások ablakához való visszalépéshez. 

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 
8. üzenet:  „A felhasználói azonosítónak legalább 4 karakter hosszúnak kell lennie.” 

„Hiba” 

Leírás:  A rendszergazda új felhasználót vesz fel, de a Felh. azon. mezőben négynél (4) 
kevesebb karakter van, amikor a rendszergazda megérinti a Hozzáadás gombot. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Bővítse ki a Felh. azon. 
mezőbe írt felhasználói azonosítót négy (4) vagy több karakterre. Érintse meg a 
Hozzáadás gombot a felhasználó hozzáadásához. 

----------------------------------------Rendszergazdai beállítások-------------------------------------- 
9. üzenet:  „A teszt zárásakor végzendő művelet nem lehet Nincs, ha a háttérben 

szinkronizálás engedélyezve van.” „Hiba” 

Leírás:  A rendszergazda engedélyezte a háttérben szinkronizálást, de „A teszt zárásakor 
végzendő művelet” beállításánál „Nincs” értéket adott meg. Az ilyen beállítás azt 
eredményezné, hogy a teljes szinkronizálásra csak ritkán kerülne sor, mivel a 
tesztadatok a háttérben lesznek elküldve. Annak érdekében, hogy a teljes 
szinkronizálásra rendszeresen sor kerüljön, az „A teszt zárásakor végzendő művelet” 
beállításánál adja meg a „Szinkronizálás” vagy a „Szinkronizálás és kijelentkezés 
(egytesztes mód)” értéket, ha a háttérben szinkronizálás engedélyezve van. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Módosítsa az „A teszt zárásakor 
végzendő művelet” beállítását a „Szinkronizálás” vagy a „Szinkronizálás és 
kijelentkezés (egytesztes mód)” értékre. A háttérben szinkronizálást ki is 
kapcsolhatja. 
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14.5.6 A kártya beállításai 1 
1. üzenet:  „Ez módosítja minden későbbi teszt mértékegységét.” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  Az üzenet akkor jelenik meg, amikor a rendszergazda először módosítja a 
mértékegységet a Rendszergazdai beállítások lap megnyitása után. Az üzenet 
figyelmezteti a rendszergazdát, hogy a mértékegységek módosításával minden későbbi 
tesztben módosul a mértékegység. A mértékegységek a Referenciatartomány lapon is 
módosíthatók az alsó és felső határértékeknek az új mértékegységre való 
konvertálása nélkül. 

Teendő:  Érintse meg az „OK” gombot az üzenet bezárásához. A módosítás előtt alaposan 
gondolja végig a mértékegységek módosításának hatását. 

---------------------------------------------A kártya beállításai 1------------------------------------------- 

2. üzenet:  „Ez módosítja minden későbbi teszt referencia- és kritikus tartományát.” 
„Figyelmeztetés” 

Leírás:  Az üzenet akkor jelenik meg, amikor a rendszergazda először módosítja a 
referenciatartományokat a Rendszergazdai beállítások lap megnyitása után. Az 
üzenet figyelmezteti a rendszergazdát, hogy a felső/alsó határértékek módosításával 
minden későbbi teszteredményben módosul a referenciatartomány. 

Teendő:  Érintse meg az „OK” gombot az üzenet bezárásához. A módosítás előtt alaposan 
gondolja végig a referenciatartomány határértékei módosításának hatását. 

---------------------------------------------A kártya beállításai 1------------------------------------------- 

3. üzenet:  „Az <alsó vagy felső> <Vér vagy MB> - <tartomány típusa> 
referenciatartomány <analit> esetében nem lehet <alacsonyabb vagy 
magasabb>, mint a <konvertált, ha a mértékegység megváltozott> 
<mértékegység> leletezhető tartománya (<eredeti leletezhető alsó vagy 
felső> <alapértelmezett mértékegység, ha a mértékegység megváltozott>.” 
„Tartományhiba” 

Leírás:  Az üzenet akkor jelenik meg, ha a rendszergazda módosítja a referenciatartományok 
felső / alsó határértékét, vagy a mértékegységeket, aminek következtében az analit 
tartománya túlnyúlik a leletezhető tartományon. 

Teendő:  Érintse meg az „OK” gombot az üzenet bezárásához. Javítsa ki az érvénytelen 
tartományt, és érintse meg a Mentés gombot a módosítások mentéséhez. 

---------------------------------------------A kártya beállításai 1------------------------------------------- 

4. üzenet:  „Az <alsó vagy felső> <Vér vagy MB> - <tartomány típusa> <referencia 
vagy kritikus> tartomány <analit> esetében érvénytelen.” „Hiba” 

Leírás:  Érvénytelen karakterek lettek beírva a megadott referencia- vagy kritikus tartomány 
oldalán. 

Teendő:  Érintse meg az „OK” gombot az üzenet bezárásához. Javítsa ki az érvénytelen 
tartományt (csak számot és tizedespontot használjon), és érintse meg a Mentés 
gombot a módosítások mentéséhez. 

---------------------------------------------A kártya beállításai 1------------------------------------------- 
5. üzenet:  „A <Vér vagy MB> - <tartomány típusa> <referencia vagy kritikus> 

tartomány alsó határértéke <analit> esetében magasabb, mint a felső 
határérték.” „Hiba” 

Leírás:  A megadott alsó határérték magasabb, mint a felső. Vagy a tartomány alsó 
határértékét csökkentse a felső határérték alá, vagy a tartomány felső határértékét 
növelje, hogy magasabb legyen az alsónál. 

Teendő:  Érintse meg az „OK” gombot az üzenet bezárásához. Javítsa ki az érvénytelen 
tartományt, és érintse meg a Mentés gombot a módosítások mentéséhez. 
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---------------------------------------------A kártya beállításai 1------------------------------------------- 

6. üzenet:  „Legalább egy tesztet alapértelmezetten engedélyezni kell.” „Hiba.” 

Leírás:  A tesztkártyán engedélyezett tesztek egyikének négyzete sincs bejelölve. 

Teendő:  A rendszergazda nyomja meg az OK gombot az üzenet bezárásához, majd válasszon 
ki legalább egy tesztet a tesztkártyán való engedélyezéshez, és nyomja meg a 
Mentés gombot a kártya beállításainak mentéséhez. 

---------------------------------------------A kártya beállításai 1------------------------------------------- 

7. üzenet:  „A módosítások elvesznek. Folytatja?” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  A rendszergazda beállításokat módosít, de azokat nem menti. 

Teendő:  Érintse meg az Igen gombot a módosítások elvetéséhez, vagy a Nem  gombot a 
beállítások további módosításához.  

---------------------------------------------A kártya beállításai 1------------------------------------------- 

14.5.7 A kártya beállításai 2 
1. üzenet:  „Legalább egy bázistöbblet-megjelenítést ki kell választani.” „Hiba.” 

Leírás:  A két négyzet egyike sincs bejelölve, amellyel a rendszergazdának ki kell választania, 
hogy milyen típusú bázistöbblet jelenjen meg. 

Teendő:  A rendszergazda nyomja meg az OK gombot az üzenet bezárásához, majd 
válasszon ki legalább egy bázistöbbletet a tesztadatokban való megjelenítéshez, és 
nyomja meg a Mentés gombot a kártya beállításainak mentéséhez. 

---------------------------------------------A kártya beállításai 2------------------------------------------- 

2. üzenet:  „A módosítások elvesznek. Folytatja?” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  A rendszergazda beállításokat módosít, de azokat nem menti. 

Teendő:  Érintse meg az Igen gombot a módosítások elvetéséhez, vagy a Nem  gombot a 
beállítások további módosításához.  

---------------------------------------------A kártya beállításai 2------------------------------------------- 

14.5.8 Az EDM beállításai 
1. üzenet:  „Csatlakozás az EDM-hez sikertelen.” 

Leírás:  Az üzenet akkor jelenik meg, ha a csatlakozás sikertelen, amikor a rendszergazda 
megpróbálja tesztelni az EDM csatlakozását az EDM beállításai ablakban. 

Teendő:  A rendszergazda ellenőrizze az epoc Host vezeték nélküli kapcsolatát, és azt, hogy az 
EDM fut-e a meghatározott címen, majd próbálja meg még egyszer. 

--------------------------------------------Az EDM beállításai-------------------------------------------- 

2. üzenet:  „A módosítások elvesznek. Folytatja?” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  A rendszergazda beállításokat módosít, de azokat nem menti. 

Teendő:  Érintse meg az Igen gombot a módosítások elvetéséhez, vagy a Nem  gombot a 
beállítások további módosításához.  

--------------------------------------------Az EDM beállításai-------------------------------------------- 
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3. üzenet:  „EDM IP-címe érvénytelen” 

Leírás:  A rendszergazda által megadott IP-cím nem felel meg a xxx.xxx.xxx.xxx maszknak. 

Teendő:  A rendszergazdának érvényes IP-címet kell megadnia, amely megfelel a 
xxx.xxx.xxx.xxx maszknak. Kérjen a hálózati rendszergazdától érvényes IP-címet. 

--------------------------------------------Az EDM beállításai-------------------------------------------- 

4. üzenet:  „Érvénytelen EDM portszám” 

Leírás:  A rendszergazda által megadott IP portszám az érvényes tartományon kívülre esik, 
vagy érvénytelen karaktereket tartalmaz. 

Teendő:  A rendszergazda adjon meg érvényes portszámot. Az érvényes 
portszámtartomány 0–65 535. 

--------------------------------------------Az EDM beállításai-------------------------------------------- 

14.5.9 A Reader beállítása képernyő 
1. üzenet:  „A Reader beállítása nem frissíthető” 

Leírás:  A Reader beállítása lapon lévő Beállítás elküldése a Readernek gomb 
megérintésekor a Reader nem fogadja az új beállítási adatokat. 

Teendő:  Hívja a műszaki szolgálatot. 

------------------------------------A Reader beállítása képernyő----------------------------------- 

2. üzenet:  „<név> Reader nem válaszol” 

Leírás:  Az epoc Reader nem kommunikál a vezeték nélküli hálózaton az epoc Hosttal. 

Teendő:  Szakítsa meg a Reader csatlakozását a Reader lapon lévő piros „X” gomb 
megnyomásával. Ellenőrizze, hogy a Reader hatótávolságon belül van-e, be van-e 
kapcsolva, és hogy nem használja-e más epoc Host. Nyomja meg a Reader 
keresése ikont a fő Reader lapon. Ha megtalálta, a Reader beállításához érintse meg 
a Reader menüjének „Beállítás” pontját. 

Ha sikertelen, kapcsolja ki, majd be a Readert. Keresse meg ismét a Readereket, és 
próbálja meg beállítani. 

------------------------------------A Reader beállítása képernyő----------------------------------- 

3. üzenet:  „Csatlakozzon le a Readerről a beállítás előtt.” 

Leírás:  A rendszergazda megpróbálta megnyitni a Reader beállítási lapját, miközben a 
Reader lap nyitva volt, vagy egy epoc Host csatlakoztatva volt a Readerhez. 

Teendő:  A rendszergazda akkor nyissa meg a Reader beállítási lapját, amikor a Host már nem 
csatlakozik a Readerhez. 

------------------------------------A Reader beállítása képernyő----------------------------------- 

4. üzenet:  „Nem áll rendelkezésre frissítés.” 

Leírás:  A rendszergazda megpróbálta frissíteni az epoc Readert, amikor nem volt szükség 
frissítésre. 

Teendő:  A rendszergazda zárja be a Reader beállítási képernyőjét. 

------------------------------------A Reader beállítása képernyő----------------------------------- 
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14.5.10 Személyes beállítás 
 

1. üzenet:  „Érvénytelen jelszó.” „Hiba” 

Leírás:  A régi jelszó nem felel meg a nyilvántartásban lévő jelszónak. A jelszó nem módosítható. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Javítsa a jelszót a Régi jelszó 
mezőben, hogy megfeleljen az aktuális jelszónak. Ha a kezelő elfelejtette a jelszavát, 
kérje a rendszergazdától a jelszó visszaállítását. Ha a rendszergazda elfelejtette a 
jelszavát, kérjen ideiglenes jelszót a műszaki szolgálattól, amellyel visszaállíthatja a 
rendszergazdai jelszót. 

---------------------------------------Személyes beállítás-------------------------------------- 

2. üzenet:  „A jelszavak nem egyeznek.” „Hiba” 

Leírás:  Az új jelszót kétszer kell beírni a jelszó megváltoztatásakor. Hibaüzenet jelzi, hogy az 
új jelszó és a jelszó megerősítése nem egyezik. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. Törölje a jelszavakat az Új jelszó 
és az Ellenőrzés mezőben. Figyelmesen írja be az új jelszót mindkét mezőbe. 

---------------------------------------Személyes beállítás-------------------------------------- 

3. üzenet:  „<a bejelentkezéshez használt felhasználói azonosító> fiókja nem található” 

Leírás:  A bejelentkezéshez szükséges hitelesítési szint beállítása Nincs. Fiókkal nem 
rendelkező felhasználó próbál bejelentkezni és módosítani a személyes beállításokat. 

Teendő:  Érintse meg az OK gombot az üzenet bezárásához. A felhasználónév és a jelszó 
szerkesztése előtt a rendszergazdának létre kell hoznia egy felhasználói fiókot. 

---------------------------------------Személyes beállítás-------------------------------------- 

4. üzenet:  „A módosítások elvesznek. Folytatja?” „Figyelmeztetés” 

Leírás:  A rendszergazda beállításokat módosít, de azokat nem menti. 

Teendő:  Érintse meg az Igen gombot a módosítások elvetéséhez, vagy a Nem  gombot a 
beállítások további módosításához.  

---------------------------------------Személyes beállítás-------------------------------------- 

14.5.11 Korábbi teszteredmények 
1. üzenet:  „A tesztadatok törlése. Folytatja?” „Igen.” „Nem.” „Figyelem!” 

Leírás:  A rendszergazda törölheti a tesztet a készülékről, hogy memóriát szabadítson fel az 
epoc Hoston. Az üzenet figyelmezteti a rendszergazdát, hogy a tesztadat véglegesen 
törlődik. 

Teendő:  Érintse meg az Igen gombot a tesztadat eltávolításához. Érintse meg a Nem 
gombot a tesztadat megőrzéséhez. 

----------------------------------------Korábbi teszteredmények--------------------------------------- 
2. üzenet:  „A teszthez nem tartoznak tárolt eredmények.” 

Leírás:  Olyan tesztadatot választottak ki megtekintésre, amelyhez az epoc Host nem tárol 
megtekinthető teszteredményeket. Eredményekkel nem rendelkező tesztadatok 
létrejöhetnek a teszt elvégzése előtt megszakadt teszt miatt, vagy páciensazonosító 
vagy egyéb szükséges információ (mintatípus stb.) hiányában. A tárolt eredmények 
hiányának oka az üzenet alatt látható. 

Teendő:  Nincs 

----------------------------------------Korábbi teszteredmények--------------------------------------- 



51006995 Változat: 04                     Hibaelhárítás és hibaüzenetek                           14-23  

3. üzenet:  „A tesztadat nem nyitható meg.” „Hiba” 

Leírás:  A megtekintésre kiválasztott tesztadat nincs az epoc Hoston tárolva. Ez az epoc 
Hoston végzett beavatkozás miatt fordulhat elő. 

Teendő:  Nincs 

----------------------------------------Korábbi teszteredmények--------------------------------------- 
4. üzenet:  „Minden <szűrt> teszt véglegesen törlődik. Folytatja?” „Igen.” „Nem.” 

„Figyelem!” 

Leírás:  A rendszergazda eltávolíthatja az eredménytáblázatban megjelenített összes tesztet. 
Az üzenet figyelmezteti a rendszergazdát, hogy az összes megjelenített tesztadat 
véglegesen törlődik. 

Teendő:  Érintse meg az Igen gombot a tesztadatok eltávolításához. Érintse meg a Nem 
gombot a tesztadatok megőrzéséhez. 

14.5.12 Szinkronizálás EDM-mel 
1. üzenet:  „Nincs kapcsolat az EDM-mel” 

Leírás:  Az epoc Host nem tudott kapcsolatot létrehozni az EDM IP-címén. 
Teendő:  A felhasználó ellenőrizze, hogy az epoc Host csatlakozik-e a vezeték nélküli 

hálózathoz, és van-e hozzáférése az EDM-hez. Keresse a vezeték nélküli hálózat 
ikonját az eszköztárban. Ha nincs vezeték nélküli hálózat, a rendszergazdának be kell 
állítania a vezeték nélküli hálózatot. Ha van kapcsolat, a rendszergazda jelentkezzen 
be, és ellenőrizze, hogy az EDM IP-címe és portszáma helyes-e. 

----------------------------------------Szinkronizálás EDM-mel--------------------------------------- 
2. üzenet:  „Megszakadt a kapcsolat az EDM-mel. Próbálja meg később.” 

Leírás:  Az epoc Host és az EDM kapcsolata megszakadt a szinkronizálás közben. 
Teendő:  A felhasználó ellenőrizze, hogy az epoc Host csatlakozik-e a vezeték nélküli 

hálózathoz, és van-e hozzáférése az EDM-hez. Keresse a vezeték nélküli hálózat 
ikonját az eszköztárban. Ha nincs vezeték nélküli hálózat, a rendszergazdának be kell 
állítania a vezeték nélküli hálózatot. Ha van kapcsolat, a rendszergazda ellenőrizze, 
hogy az EDM fut-e még. 

----------------------------------------Szinkronizálás EDM-mel--------------------------------------- 

14.5.13 Nyomtatás kompatibilis nyomtatón 
1. üzenet:  „A tesztadat nem nyomtatható” 
Wi-Fi nyomtató: 
Leírás:  Az epoc Host nem tudott kapcsolatot létrehozni a nyomtató IP-címén. 

Teendő:  A rendszergazda ellenőrizze, hogy az epoc Host csatlakozik-e ahhoz a vezeték nélküli 
hálózathoz, amelyhez a nyomtató. Keresse a vezeték nélküli hálózat ikonját az 
eszköztárban. Ha nincs vezeték nélküli hálózat, a rendszergazdának be kell állítania  
a vezeték nélküli hálózatot. Ha van kapcsolat, a rendszergazda jelentkezzen be, és 
ellenőrizze, hogy az epoc Host és a nyomtató IP-címe és portszáma helyes-e. 

Bluetooth nyomtató: 
Leírás: Az epoc Host nem tudott Bluetooth-kapcsolatot létrehozni a nyomtatóval. 

Teendő:  A rendszergazda jelentkezzen be, és ellenőrizze, hogy a nyomtató Bluetooth-címe 
helyesen van-e megadva a rendszerben. 
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14.6 Az epoc Host – Képernyőillesztés 
Ritkán előfordul, hogy a Host nem megfelelően reagál az érintőceruza érintésére. Ebben az 
esetben lépjen ki a Hostról az Eszköz. megérintésével, majd a Kilépés gombbal a menüből.  

Host (Socket™): 
A „Today” képernyőn kattintson a Start (Indítás) opcióra, majd válassza a Settings 
(Beállítások) opciót. A Settings (Beállítások) alatt keresse meg a Screen (Képernyő) ikont.  
A Screen (Képernyő) oldalon válassza a Portrait (Álló helyzet) módot, és kattintson az Align 
Screen (Képernyő illesztése) opcióra.  
Állítsa be a képernyőt úgy, hogy erősen és pontosan rákattint mindegyik célkeresztre. Amikor 
befejezte, akkor visszakerül a Screen (Képernyő) oldalra. Kattintson az OK gombra a 
kilépéshez. 

 

Host2 (Zebra): 
A „Today” képernyőn kattintson a Start (Indítás) opcióra, válassza a Settings (Beállítások) 
opciót, utána a System (Rendszer), és a Screen (Képernyő) opciót.  
A Screen (Képernyő) oldalon válassza a Portrait (Álló helyzet) módot, és kattintson az Align 
Screen (Képernyő illesztése) opcióra. 
Állítsa be a képernyőt úgy, hogy erősen és pontosan rákattint mindegyik célkeresztre. Amikor 
befejezte, akkor visszakerül a Screen (Képernyő) oldalra. Kattintson az OK gombra a 
kilépéshez. 
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15.1 Szimbólumok 
 

Az epoc® rendszer címkéin található szimbólumok értelmezése: 
 

 
Vigyázat: Biológiai 
kockázat  Gyártó 

 
Vigyázat: Biológiai 
veszély  

Gyártás dátuma ÉÉÉÉ-HH 

 Vigyázat: 
Lézerberendezés 
sugárzása  

Elektromos és elektronikus 
berendezések elkülönített 
gyűjtése 

 

Vigyázat: Olvassa  
el a mellékelt 
dokumentációt  

Hivatalos képviselet 
az Európai Unióban 

 Lásd a használati 
útmutatót  

In vitro orvosi 
diagnosztikus eszköz 

 

Kizárólag egyszeri 
felhasználásra. Nem 
használható fel többször 

 
Gyártási szám vagy 
tételszám 

 
Érintése tilos  

Modell száma és/vagy 
katalógusszám 

 
Hőmérsékleti korlátozás  Sorozatszám 

 

Felhasználandó ÉÉÉÉ-HH-
NN vagy ÉÉÉÉ-HH  

Nem ionizáló sugárzás 

 

C és pipa szimbólum  
és forgalmazói kód  
az ausztráliai EMI-
megfelelőséghez 

 A japán rádióhullámú 
készülékre vonatkozó 
törvény betartását jelölő 
MIC szimbólum 

 
KC jel – Dél-koreai 
tanúsítvány 

 
Egyenáram 

15 

 
Szószedet 

_ _ _ 



51006995 Változat: 04                                  Szószedet                                             15-2  

 Kártyák száma a dobozban 
 

CSA jel – CSA megfelelőség 

 Receptköteles  CE jel – Európai Uniós 
tanúsítvány 

15.2 Terminológia és rövidítések 

Az epoc rendszer címkéin lévő kifejezések és rövidítések értelmezése: 

A  Alveoláris oxigén  

A-a  Artériás-alveoláris oxigén-nyomásarány  

A-a  Artériás-alveoláris oxigén-nyomásgrádiens 

AC Váltakozó áram 

AGap Anionhiány 

Analit A mért anyag 

BE Bázistöbblet 

BGEM  Vérgáz, elektrolit és metabolit 

BT Bluetooth® 

Ca++, iCa Kalciumion 

Cl- Kloridion 

CLIA Clinical Laboratory Improvement Amendments (a klinikai  
 laboratóriumok fejlesztését célzó program az Amerikai Egyesült  
 Államokban) 

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute, Klinikai és  
 Laboratóriumi Szabványok Intézete (korábban NCCLS)  

cnc Nem számítható ki (teszteredmény) 

Crea Kreatinin 

CV Variációs koefficiens, vagyis a szórás osztva a középértékkel 

CSA Canadian Standards Association, Kanadai Szabványügyi Szövetség 

Csatlakoztatás Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása 

DC Egyenáram 

EDTA Etilén-diamin-tetraecetsav 

eGFR Glomeruláris filtrációs ráta számított értéke 

Elektróda Elektromos csatlakozáshoz használt vezető 

EMC Elektromágneses megfelelőség 

FCC Szövetségi Kommunikációs Bizottság 

Felfedezési mód Eljárás a vezeték nélküli eszközök észlelésre  

FiO2 Belélegzett oxigén koncentrációja, az oxigén százalékos aránya  
 a gázban 

Glu Glükóz 
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GND Föld(elés) 

HCO3- Bikarbonát-ion 

Hct Hematokrit 

Hematokrit A vörösvérsejtek százaléka a teljes vérben 

Hemolízis A vörösvérsejtek szétesése és a hemoglobin felszabadulása 

Heparin A vér hígítására és a véralvadás lassítására használt anyag 

Hgb Hemoglobin 

Hitelesítés A felhasználó személyazonosságának vagy hozzáférési  
 jogosultságának ellenőrzése  

Host Dedikált felhasználású hordozható számítógép – epoc Host 

Hőszabályozás A szenzorokat a kívánt hőmérsékleten tartó rendszer 

ID Azonosító 

IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 

iQC Belső minőség-ellenőrzés 

K+ Káliumion 

K2 dikálium 

K2EDTA dikálium-EDTA 

K3EDTA trikálium-EDTA 

Kalibrálási mód A mérési referenciák megállapításának művelete 

Lac Laktát 

LAN Helyi hálózat 

LED Fénykibocsátó dióda 

Lejárt A „Felhasználandó” dátummal jelzett nap elmúlt 

MCHC Átlagos sejthemoglobin-koncentráció  

Na+ Nátriumion 

Na2EDTA dinátrium-EDTA 

NIST Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Hivatal 

Nyers tesztadatok Elemzés előtti tesztparaméterek és mérések 

pCO2 A szén-dioxid parciális nyomása 

PCV Hematokritérték 

pH A hidrogénion-koncentráció egy adott szabvány szerint 

PIN Személyi azonosító szám 

pO2 Parciális oxigénnyomás 

POC Ellátási pont 

PVB  Polivinil-butirál  

QA Minőségbiztosítás 

QC Minőség-ellenőrzés 

Reader Tesztkártya-leolvasó – epoc Reader 

Referenciatartomány A páciensek teszteredményeinek optimális tartománya 
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SN Sorozatszám 

sO2 Oxigénszaturáció 

Szenzor Kémiai jelet elektromos jellé alakító eszköz 

TCO2 Össz-széndioxid 

Tesztkártya Az epoc BGEM tesztkártya 

Tesztmód A vérminta elemzése a mérési eredmény előállításához 

USB Univerzális soros busz 

UV Ultraibolya 

Vonalkód Különböző szélességű függőleges vonalakból álló nyomtatott kód 

Vonalkódolvasó A különböző felületeken elhelyezett vonalkódok leolvasására  
 szolgáló elektronikus eszköz 

 



Ez a rövid útmutató az epoc Host első beállítását ismerteti. A teljes felhasználói útmutatót
lásd az epoc rendszer kézikönyvében.

Az epoc Host komponensei

Az alábbi ábrán láthatók az epoc Host elsődleges komponensei.

Az epoc® Host rövid útmutatója

Vonalkódolvasó

Állapotjelzők
Bal – Wi-Fi és Bluetooth
Jobb – Akkumulátor

Foglalat kiálló része

Tápkapcsoló

A vonalkódolvasó
gombja
(Ezüst színű, a készülék
oldalán)

A vonalkódolvasó
gombja
(Ezüst színű, a készülék
oldalán)

Érintőceruza

51007147-02

Gyártó:
Epocal Inc. 
2060 Walkley Road 
Ottawa, ON K1G 3P5 Kanada
1 613 738 6192 
Fax: 1 613 738 6195 

Forgalmazó:
Alere North America, LLC 
30 S. Keller Road, Suite 100 
Orlando, FL 32810 USA 
1 877 441 7440 (USA) 
1 321 441 7200 (az USA-n kívül) 

Hivatalos képviselő:
Emergo Europe 
Molenstraat 15, 2513 BH 
Hága, Hollandia 
+31 70 345 8570
Fax: +31 70 346 7299



Használat előtt ...

1. lépés:  Telepítse az epoc Host akkumulátorát

1. Kapcsolja ki az epoc Hostot.

2. Hajtsa vissza a gumi borítás sarkait, hogy 
láthatóvá váljon a két (2) rögzítőcsavar.

3. Távolítsa el a két (2) csavart a megfelelő
csavarhúzóval.

4. Húzza előre és felfelé a vonalkódolvasó keretét 
a vonalkódolvasó kioldásához. Húzza ki a
vonalkódolvasót az aljzatból.

5. Emelje fel a Hostot, és vegye ki a foglalatból.

6. Az SD kártya nyílása a vonalkódolvasó alatt
található. 
Szükség esetén óvatosan húzza ki a
vonalkódolvasót az aljzatából, hogy hozzáférjen.

7. Az érintőceruzával nyissa fel az akkumulátortartó
fedelét.

8. Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét a Host
hátoldaláról.

9. Távolítsa el az akkumulátort.

10. A csereakkumulátorra vonatkozó tudnivalókat az
epoc rendszer kézikönyvének 13. részében találja.

11. Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét, és
rögzítse szorosan.

12. Szerelje vissza a Hostot a foglalatba. Pontosan
illessze a Hostot a foglalat csatlakozójához.
Helyezze be a vonalkódolvasót a gumi galléron
keresztül. Tolja a vonalkódolvasó keretét a helyére.
Csavarja be a két (2) rögzítőcsavart.

A foglalat eltávolítása (az SD kártya nyílásának eléréséhez és/vagy az
akkumulátor cseréjéhez)

Az A verziójú (fekete gumival borított hátoldalú) foglalat eltávolítása:

Az Ön új epoc Hostjához tartozó újratölthető akkumulátor nincs telepítve. Ugyanabban a műanyag
tasakban található, mint a Host. Az első használat előtt vegye ki az akkumulátort a műanyag tasakból,
és szerelje be a Hostba a B verziójú foglalatokra vonatkozó alábbi utasítások szerint.

Az akkumulátor telepítése után szerelje össze a Hostot. Töltse fel az akkumulátort a 2. lépésben
leírtak szerint. 

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort (bármely foglalat esetén) kizárólag az előírt típusú
akkumulátorra cserélje.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort mindig a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa. 
Soha ne dobja ki az akkumulátort a kommunális hulladékkal.

Akkumulátor

Akkumulátor-
tartó fedele



A B verziójú (műanyag hátoldalú, egy darabból álló) foglalat eltávolítása:

1. Kapcsolja ki az epoc Hostot.

2. Csavarja ki a két (2) csavart a megfelelő
csavarhúzóval úgy, hogy a műanyag házban
maradjanak.

3. Csatolja le a foglalatot a vonalkódolvasóról, majd
emelje fel a Hostot, és vegye ki a foglalatból.

4. Az SD kártya nyílása a vonalkódolvasó alatt
található. Szükség esetén óvatosan húzza ki 
a vonalkódolvasót az aljzatából, hogy 
hozzáférjen.

5. Az érintőceruzával nyissa fel az akkumulátortartó
fedelét.

6. Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét a Host
hátoldaláról.

7. Távolítsa el az akkumulátort.

8. A csereakkumulátorra vonatkozó tudnivalókat az
epoc rendszer kézikönyvének 13. részében találja.

9. Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét, és
rögzítse szorosan.

10. Helyezze vissza a vonalkódolvasót a Hostba. Szerelje
vissza a Hostot a foglalatba. Pontosan illessze a
Hostot a foglalat csatlakozójához. Csavarja be a két
(2) rögzítőcsavart.

2. lépés:  Az epoc Host akkumulátorának feltöltése

Az epoc Host használata előtt töltse fel az
akkumulátorát az alábbi módon:

1. Csatlakoztassa az epoc Reader tápkábelét a Reader
hátoldalán lévő csatlakozóba.

2. Helyezze az epoc Hostot a Reader zsanérján lévő
nyílásba az alább látható módon. Az első feltöltés
körülbelül nyolc órát vesz igénybe.

• Az akkumulátor jelzőfénye PIROS, ha az epoc
Host tölt.

• Az akkumulátor jelzőfénye ZÖLD, ha az epoc
Host teljesen fel van töltve.

Akkumulátor

Akkumulá-
tortartó fedele



3. lépés:  Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

MEGJEGYZÉS: Szükség lehet rá, hogy az intézmény informatikusai megadják a vezeték nélküli és
biztonsági beállításokat.

1.  A Wi-Fi Companion elindítása.

• Kapcsolja be az epoc Hostot a tápkapcsoló gomb
megnyomásával. 

• A bejelentkező képernyőn írja be az „administrator”
szót a Felh. azon. és a Jelszó mezőkbe.

A beolvasáshoz irányítsa a vonalkódolvasót 
a vonalkódra, és nyomja meg a 
Vonalkódolvasó gombot.

MEGJEGYZÉS: Kérésre adja meg a dátumot 
és az időt.

• Az epoc Host alkalmazásból való kilépéshez 
érintse meg a „Eszközök”, majd a „Kilépés” 
menüpontot.

MEGJEGYZÉS: Ha az intézményében nem használják az epoc Enterprise Data Management
rendszert, hagyja ki a 3. és a 4. lépést.

A meleg újraindító gomb az epoc Host alján lévő
mélyedésben található. A meleg újraindításhoz illessze 
az érintőceruzát a Host foglalatának alján lévő lyukba. 
A meleg újraindítást használhatja a Host szoftverének
újraindítására, ha az epoc Host nem működik, vagy 
nem válaszol.

Ha a meleg újraindító gomb nem reagál, a hideg
újraindításhoz nyomja meg egyszerre a két (2)
felső gombot és a meleg újraindító gombot 
(lásd az ábrát).

MEGJEGYZÉS: Tesztelés közben soha ne végezzen újraindítást. A teszt ilyen esetben azonnal
leáll.

MEGJEGYZÉS: Hideg újraindítás után mindig ellenőrizze a dátum és idő helyességét.

Az epoc Host újraindítása

Hideg újraindító
gombok

Meleg újraindító gomb
hozzáférési nyílása



2.  A Wi-Fi beállítása.
MEGJEGYZÉS: A képernyőképek csak példák.

• Érintse meg a „New” (Új) gombot.

• Adja meg a helyes hálózatnevet 
(SSID), majd érintse meg a 
„Next” (Tovább) gombot.

• Válassza ki a megfelelő hálózati
biztonsági beállítást, majd 
érintse meg a „Next” 
(Tovább) gombot. 

• Érintse meg a „Finish” (Befejezés)
gombot. Az epoc Host visszalép 
az elérhető hálózatok listájára.

• Érintse meg         a Wi-Fi eszköz
bekapcsolásához, és állítsa be 
a vezeték nélküli hálózati profilt.

• Érintse meg:          .



4. lépés:  Csatlakozás az EDM-hez

1.  Az EDM beállításai

• Kapcsolja be az epoc Hostot a tápkapcsoló gomb
megnyomásával. 

• A bejelentkező képernyőn írja be az  „administrator”
szót a Felh. azon. és a Jelszó mezőkbe.

A beolvasáshoz irányítsa a vonalkódolvasót a vonalkódra, 
és nyomja meg a Vonalkódolvasó gombot.

3.  A Wi-Fi kapcsolat megerősítése.

• Érintse meg a jobb felső sarokban lévő 
„OK” gombot a sikeres Wi-Fi csatlakozás 
megerősítésére.

MEGJEGYZÉS: A képernyőn megjelenik 
a sikeres Wi-Fi csatlakozás.

4.  Az epoc Host újraindítása.

• Végezze el a meleg újraindítást; ehhez 
illessze az érintőceruzát az epoc Host 
alján lévő lyukba.



• Válassza ki az „Eszközök”, majd az 
„EDM beállításai” pontot a legördülő 
menüben. 

• Az „EDM jelen van?” mellett jelölje 
be az  „Igen” lehetőséget.

• Adja meg a helyes EDM címet (nevet)
és portszámot.

• Érintse meg a Mentés
ikont          . 

2.  Az EDM-kapcsolat megerősítése

• Érintse meg az „EDM-kapcsolat 
ellenőrzése” gombot az 
EDM-hez való sikeres csatlakozás
megerősítése érdekében.

MEGJEGYZÉS: Az epoc rendszer kézikönyvében olvassa el az epoc Host szoftverének 
frissítéséről szóló részt.

MEGJEGYZÉS: A készülék használatba vétele előtt ismerje meg az intézmény belső 
minőség-ellenőrzési eljárásait és a szabályozó hatóságok követelményeit.

Az epoc Host használatra kész.

© 2015 Alere. Minden jog fenntartva. Az Alere logó, az Alere és az epoc az Alere vállalatcsoport védjegyei.
Az összes többi védjegy a birtokosaik tulajdonában áll.



Ez a rövid útmutató az epoc Host2 (Motorola MC55A0) első beállítását ismerteti, és egyéb
hasznos tudnivalókkal szolgál. A teljes felhasználói útmutatót lásd az epoc rendszer
kézikönyvében.

Az epoc Host2 komponensei 

Az epoc® Host2 rövid útmutatója

Beolvasó
gomb(ok)

Beolvasó billentyű
(oldalt)

Vonalkódolvasó

Foglalat kiálló része

Billentyűzet

Vonalkód-beolvasás jelzőfénye

Vonalkód-beolvasás aktív

Sikeres beolvasás (villog)

Rádió állapotjelző fénye
(NEM HASZNÁLT!)

Érintőképernyő

51007148-02

Tápkapcsoló

 

Töltés/akkumulátor jelzőfénye

Akkumulátor teljesen feltöltve

Akkumulátor töltése (villog)

Töltési hiba (gyorsan villog)
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Az epoc Host2 számbillentyűzete 

Tápkapcsoló

Beolvasás Váltóbillentyű

•  A készülék a tápkapcsoló gombbal kapcsolható be és ki.
A tápkapcsoló gombot 5 másodpercig lenyomva a készülék
újraindul.

•  A beolvasó billentyű (és a Host oldalain lévő beolvasó
gombok) aktiválják a vonalkódolvasót.

•  Az alfanumerikus billentyűk alapértelmezetten számokat
írnak. A betűkaraktereket a váltóbillentyű megnyomásával
írhatja be. (A billentyű világít, és egy narancssárga szimbólum
jelenik meg a képernyőn, ha aktív). A váltóbillentyű ismételt
megnyomására a billentyűk visszaállnak a számértékekre.

•  A Tab és Enter billentyűkkel léphet a következő
szerkeszthető mezőre.

•  A visszatörlő billentyűvel (BKSP) törölheti a bevitt
karaktereket.

Használat előtt ...

1. lépés: Az epoc Host2 feltöltése

Az epoc Host2 használata előtt töltse fel az akkumulátorát az alábbi módon:

1.  Csatlakoztassa az epoc Reader tápkábelét a Reader hátoldalán lévő csatlakozóba.

2.  Helyezze az epoc Host2 készüléket a epoc Reader zsanérján lévő nyílásba az alább látható módon.
Az első feltöltés körülbelül nyolc órát vesz igénybe.

Megjegyzés: A besatírozott billentyűk
nem aktívak.

•  Az akkumulátor jelzőfénye sárgán villog, ha
az epoc Host2 tölt.

• Az akkumulátor jelzőfénye folyamatos sárga
fénnyel világít, ha az epoc Host2 teljesen fel
van töltve.
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Ha az intézményében nem használják az epoc Enterprise Data Management rendszert,
hagyja ki a 2. és a 3. lépést.

2. lépés: Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

MEGJEGYZÉS: A művelet megkezdése előtt olvassa végig a 2. lépés leírását. Szükség lehet rá,
hogy az intézmény informatikusai megadják a vezeték nélküli és biztonsági
beállításokat.

1.  Indítsa el a Motorola Wireless Fusion alkalmazást.

•  Kapcsolja be az epoc Host2 készüléket a tápkapcsoló 
gomb       megnyomásával.

•  A bejelentkező képernyőn írja be az „administrator” szót a Felh.
azon. és a Jelszó mezőbe. 

• A beolvasáshoz irányítsa a vonalkódolvasót a vonalkódra, 
és nyomja meg a Beolvasó billentyűt.

         •  Lépjen ki az epoc Host2 alkalmazásából 
az „Eszközök”, majd a „Kilépés” menüpontot
megérintve.

Az SSID-t publikáló hálózatok esetén: 

         •  Érintse meg a „Fusion” gombot, és válassza ki a 
„Find WLANS” (WLAN keresése) pontot a menüben.

         •  Érintse meg hosszan a kívánt WLAN hálózatot, és 
válassza ki a „Create profile” (Profil létrehozása)
menüpontot.

         •  Lépjen a következő oldalon található A Wi-Fi hálózati
profil beállítása rész 3. pontjára. A beállítások 
normál esetben már meg vannak adva.

Az SSID-t NEM publikáló hálózatok esetén:

         •  Érintse meg a „Fusion” gombot, és válassza ki a
„Manage Profiles” (Profilok kezelése) pontot a
menüben.

         •  Lépjen a következő oldalon található A Wi-Fi hálózati
profil beállítása részre. A beállításokat manuálisan 
kell megadnia.  
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A Wi-Fi hálózati profil beállítása

•  Érintse meg hosszan a képernyőt a menü 
megjelenítéséhez, majd érintse meg a 
„Add” (Hozzáadás) pontot. 

•  Adja meg a helyes profil- és hálózatnevet 
(ESSID), majd érintse meg az „Add” (Tovább) gombot. 

•  Folytassa a hálózat helyes biztonsági beállításainak
megadásával a további képernyőkön (2–8. ábra) 
az „Add” (Tovább) és a „Save” (Mentés) gombokat
megérintve.

MEGJEGYZÉS: A képernyőképek csak példák.

2/8

3/8

4/8

6/8

7/8

5/8
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•  Ha kész, érintse meg hosszan a hálózat nevét, majd érintse meg a „Connect” (Csatlakozás) pontot. 

•  Érintse meg a képernyő alján lévő „OK” gombot a „Ma” képernyőre visszatéréshez. 

•  Szükség esetén érintse meg a „Fusion” gombot, és válassza ki a „Settings” (Beállítások)
lehetőséget a vezeték nélküli hálózat megfelelő beállításainak megadásához.

MEGJEGYZÉS: Egyes hálózatokban szükség lehet a 802.11d letiltására a „Regulatory” (Szabályozás)
lehetőség alatt.

2.  Az epoc Host2 újraindítása.

•  A meleg újraindításhoz a tápkapcsolót       5 másodpercig tartsa nyomva. 
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3. lépés:  Csatlakozás az epoc Enterprise Data Manager(EDM) alkalmazáshoz

1.  Az EDM beállításai

•  Kapcsolja be az epoc Host2 készüléket a tápkapcsoló gomb       megnyomásával. 

•  A bejelentkező képernyőn írja be az „administrator” szót 
a Felh. azon. és a Jelszó mezőbe. (Kérésre adja meg 
a dátumot és az időt.)

• A beolvasáshoz irányítsa a vonalkódolvasót a vonalkódra,
és nyomja meg a Beolvasó billentyűt.

•  Válassza ki az „Eszközök”, a „Opciók” pontot, majd az „EDM-opciók” pontot a menüben.

•  Az „EDM jelen van?” mellett jelölje be az „Igen” lehetőséget, majd adja meg az EDM helyes címét
és portszámát, és érintse meg a hajlékonylemez szimbólumot.

2.  Az EDM-hez csatlakozás megerősítése

•  Érintse meg az „EDM-kapcsolat ellenőrzése” gombot az EDM-
hez való sikeres csatlakozás megerősítésére.

Az epoc Host2 használatra kész.

6



Az epoc Host2 újraindítása

Kétféle újraindítás lehetséges: meleg és hideg újraindítás. Abban a ritka esetben, ha az epoc Host2

nem reagál vagy nem működik megfelelően, végezzen meleg újraindítást. Ha az epoc Host2 továbbra

sem reagál, végezzen hideg újraindítást. Az adatok nem vesznek el egyik művelet során sem, és az

egész körülbelül egy percet vesz igénybe. 

•  A meleg újraindításhoz a tápkapcsolót         5 másodpercig tartsa nyomva. 

•  A hideg újraindításhoz nyomja meg egyszerre a tápkapcsolót, az „1” és a „9” billentyűt, majd
engedje fel azokat. 

A foglalat felszerelése

Abban az esetben, ha a foglalat leválik az epoc Host2

készülékről, helyezze el a foglalatot az ábrán látható

módon, és nyomja össze a készülékkel, hogy a foglalat

mindkét rögzítőfüle a készülék oldalán lévő

mélyedésekbe pattanjon.

7

MEGJEGYZÉS: Az epoc rendszer kézikönyvében olvassa el az epoc Host szoftverének frissítéséről szóló részt.

MEGJEGYZÉS: A készülék használatba vétele előtt ismerje meg az intézmény belső minőség-ellenőrzési
eljárásait és a szabályozó hatóságok követelményeit.



A microSD kártya behelyezése vagy cseréje az epoc Host2 készüléken

Az SD kártya nyílása az epoc Host2 hátoldalán, az akkumulátortartó alatt található.

MEGJEGYZÉS: A műanyag foglalatot nem szükséges eltávolítani.

      1.     Nyomja meg és engedje fel a tápkapcsolót 
az epoc Host2 kikapcsolásához. 

      2.     Az ujjával vagy az érintőceruzával tolja az
akkumulátor rögzítőjét jobbra az akkumulátor
kioldásához. Az akkumulátor kissé kilökődik.

      3.     Vegye ki az akkumulátort a készülékből.  

      4.     Emelje fel a gumiból készült fedelet, és eltolva
oldja ki a SIM-kártyatartó rögzítését.

      5.     Emelje fel a SIM-kártyatartót, ha rendelkezésre
áll, majd a microSD kártya tartóját.

      6.     A microSD kártya eltávolításakor egyszerűen
vegye ki a microSD kártyát a tartóból.

      7.     Helyezze be a microSD kártyát a tartóba úgy,
hogy az aranyszínű érintkezői kifelé nézzenek,
és ügyeljen arra, hogy a kártya mindkét oldalon
becsússzon a tartóba. 

      8.     Zárja le a microSD-kártyatartót, és eltolva zárja 
a SIM-kártyatartó rögzítését.

      9.    Zárja le a gumiból készült fedelet.

   10.    Az aljával előre helyezze be az akkumulátort az

epoc Host2 hátoldalán lévő akkumulátortartóba.

   11.    Nyomja be az akkumulátort az

akkumulátortartóba, hogy a rögzítők 

a helyükre pattanjanak.

MEGJEGYZÉS:    Az epoc Host2 szoftverének SD kártyáról történő frissítéséhez lásd az epoc
rendszerkézikönyvét.

SIM-kártya
tartója

Gumi fedél

Akkumulátor kioldóretesze

Akkumulátor

microSD
kártya
tartója

microSD kártya

Tartó
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Ez az útmutató az epoc Reader első beállítását ismerteti. 
A teljes felhasználói útmutatót lásd az epoc rendszer kézikönyvében.

A csomag tartalma

• epoc Reader • Címkék

• Hálózati tápadapter • Átlátszó címkefólia

Az epoc Reader komponensei

Az alábbi ábrán láthatók az epoc Reader elsődleges komponensei és állapotjelző fényei.

Az epoc® Reader rövid útmutatója

Zsanér

KártyanyílásAkkumulátor állapotjelzője

Tápkapcsoló jelzőfénye

Folyamatos – táphálózatra csatlakoztatva, teljesen feltöltve

Villog – táphálózatra csatlakoztatva, töltés alatt

Nem világít – Akkumulátorról üzemel

Folyamatos – használatra kész

Villog – feldolgozás

Piros – hiba

Nem világít – nincs
csatlakoztatva

A Leolvasó be van kapcsolva

A Leolvasó ki van kapcsolva

Teszt állapotjelzője

51007149-01

Ez az útmutató az epoc Reader első beállítását ismerteti.
A teljes felhasználói útmutatót lásd az epoc rendszer kézikönyvében.

A csomag tartalma

• epoc Reader • Címkék

• Hálózati tápadapter • Átlátszó címkefólia

Az epoc Leolvasó komponensei

Az alábbi ábrán láthatók az epoc Reader elsődleges komponensei és állapotjelző fényei.

Az epoc® Reader rövid útmutatója

Zsanér

KártyanyílásAkkumulátor állapotjelzője

Tápkapcsoló jelzőfénye

Folyamatos – táphálózatra csatlakoztatva, teljesen feltöltve

Villog – táphálózatra csatlakoztatva, töltés alatt

Nem világít – Akkumulátorról üzemel

Folyamatos – használatra kész

Villog – feldolgozás

Piros – hiba

Nem világít – nincs
csatlakoztatva

A Leolvasó be van kapcsolva

A Leolvasó ki van kapcsolva

Teszt állapotjelzője

51007149-01
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Hálózat adapter

tápcsatlakozó

Használat előtt ...

1. lépés: Töltés

Az epoc Reader használata előtt töltse fel az akkumulátorát az alábbi módon:

1.  A Reader legyen kikapcsolva. Ha a tápkapcsoló jelzőfénye zölden világít, nyomja meg és
legalább három másodpercig tartsa lenyomva a tápkapcsolót a Reader kikapcsolásához.

2.  Dugja be a hálózati adaptert egy fali aljzatba.

3.  Csatlakoztassa a tápkábelt a Reader hátoldalán lévő csatlakozóba.

• A tápkapcsoló sárga jelzőfénye villogni kezd.

• Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a sárga állapotjelző abbahagyja a villogást. 

Megjegyzés: Az első feltöltés körülbelül négy órát vesz igénybe.

2. lépés: Címke

Címkézze fel az epoc Readert, hogy könnyen megkülönböztesse az intézményben található többi
leolvasótól. Használja a mellékelt címkéket, és helyezzen rájuk átlátszó címkefóliát, hogy tartósabbak
legyenek.

Megjegyzés:  A készülék használatba vétele előtt ismerje meg az intézmény
belső minőség-ellenőrzési eljárásait és a szabályozó hatóságok
követelményeit.

Hálózat adapter

tápcsatlakozó

Használat előtt ...

1. lépés: Töltés

Az epoc Reader használata előtt töltse fel az akkumulátorát az alábbi módon:

1.  A Reader legyen kikapcsolva. Ha a tápkapcsoló jelzőfénye zölden világít, nyomja meg és
legalább három másodpercig tartsa lenyomva a tápkapcsolót a Reader kikapcsolásához.

2.  Dugja be a hálózati adaptert egy fali aljzatba.

3.  Csatlakoztassa a tápkábelt a Reader hátoldalán lévő csatlakozóba.

• A tápkapcsoló sárga jelzőfénye villogni kezd.

• Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a sárga állapotjelző abbahagyja a villogást. 

Megjegyzés: Az első feltöltés körülbelül négy órát vesz igénybe.

2. lépés: Címke

Címkézze fel az epoc Readert, hogy könnyen megkülönböztesse az intézményben található többi
leolvasótól. Használja a mellékelt címkéket, és helyezzen rájuk átlátszó címkefóliát, hogy tartósabbak
legyenek.

Megjegyzés:  A készülék használatba vétele előtt ismerje meg az intézmény
belső minőség-ellenőrzési eljárásait és a szabályozó hatóságok
követelményeit.

© 2015 Alere. Minden jog fenntartva. Az Alere logó, az Alere és az epoc az Alere vállalatcsoport
védjegyei. Az összes többi védjegy a birtokosaik tulajdonában áll.

© 2015 Alere. Minden jog fenntartva. Az Alere logó, az Alere és az epoc az Alere vállalatcsoport
védjegyei. Az összes többi védjegy a birtokosaik tulajdonában áll.



 In vitro diagnosztikai felhasználásra.

Alkalmazási terület
Az epoc Care-Fill kapilláris csövek az epoc véranalizáló rendszerrel használhatók kapilláris vérminták
gyűjtésére és azok epoc tesztkártyákra való átvitelére.

A termék leírása
Az epoc Care-Fill kapilláris csövek Mylar® bevonatú üveg kapilláris csövek. A kapilláris csövek speciálisan az epoc
tesztkártyákhoz tervezett adapterrel rendelkeznek. A kapilláris csöveket kék sáv jelöli, és a 90 µl-es jelzésnél fehér, porózus
dugó található bennük.

Törés esetén a szúrásnak ellenálló Mylar bevonat minimalizálja az üveg kapillárisok törése esetén fennálló veszélyeket
azáltal, hogy az üveget és a vért összefogja. 

A termék műszaki adatai
Csomagolás: 10 kapilláris cső/doboz, 5 doboz/csomag

Tárolás: 2–30 ˚C

Eltarthatóság: A lejárati dátumot lásd a címkén

Térfogat: 90 µl

Véralvadásgátló: Körülbelül 65 NE/ml kalcium-kiegyenlített lítium-heparin

Rendelési információk
Katalógusszán: AT-0006-00-00

Leírás: epoc Care-Fill kapilláris csövek

Biztonsági és szabályozási információk

Az eszköz használatakor tartsa be az általános óvintézkedéseket. A vérrel terjedő kórokozókkal szembeni védelem
érdekében viseljen kesztyűt, köpenyt, szemüveget vagy szükség szerint egyéb védőfelszerelést. Használat után
helyezze az éles és biológiai veszélyt jelentő hulladékok tárolójába az intézménye házirendjének és eljárásainak
megfelelően. 

2006-ban az FDA, a NIOSH és az OSHA közös figyelmeztetést adott ki a sima üveg kapilláris csövek használatából
eredő esetleges veszélyekkel kapcsolatban¹. A laboratóriumok akkreditálásával és ellenőrzésével foglalkozó hatóságok
erre hivatkozva biztonsági okokból ösztönzik a sima kapilláris csövek mintavételre történő használatának
beszüntetését². A kockázatok csökkentésére különböző módszereket javasolnak, például a nem üvegből készült
kapilláris csövek vagy a szúrásnak ellenálló filmmel bevont kapilláris csövek használatát¹,². A Mylar bevonatú epoc
Care-Fill kapilláris csövek megfelelnek a jelenlegi szabályozási előírásoknak.

1. Burlington, D. et al. Glass Capillary Tubes: Joint Safety Advisory About Potential Risks, Center for Disease Control and Prevention. 1999. feb., USDHHS.

2006. június 1.

2. Laboratory General Checklist. College of American Pathologists. 2006. április 6.: Gen.71032, 110. oldal, 2006. június 1.
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Használati útmutató

A kapilláris vérminta vételét az intézménye
házirendjének és eljárásainak megfelelően végezze.

Vegyen ki egy epoc Care-Fill csövet a dobozból. A kapilláris
csövet csak a kék sávnál fogva tartsa. Ne távolítsa el, ne
mozgassa, és ne nyomja le vagy ne fogja meg a kapilláris cső dugattyúját. Ne távolítsa el az adaptert. Az adapter a kezelés
megkönnyítése és a fehér, porózus dugó mintavétel közbeni láthatóságának biztosítása érdekében elmozdítható.

1. Mintavétel a pácienstől 

a. Tartsa vízszintesen a kapilláris csövet, a hegyét a punkciós hely felé fordítva, és érintse a vércsepphez.

b. Továbbra is vízszintesen tartva töltse fel a kapilláris csövet addig, amíg a vérminta el nem éri a 
porózus dugót.

MEGJEGYZÉS: A levett mintában ne legyenek buborékok. A porózus dugó benedvesítése megakadályozza a minta
kifolyását, amikor a kapilláris cső hegye lefelé néz.

2. A cső előkészítése a minta bevitelére

a. Tartsa a csövet a kék sávnál fogva úgy, hogy a kapilláris cső hegye felfelé nézzen.

b. Tolja az adaptert a kapilláris cső hegye felé, és helyezze a kapilláris cső hegyét az adapterbe.

c. A kapilláris csövet finoman az adapterbe nyomva rögzítse az adaptert a kapilláris csövön.

3. A páciensminta bevitele

a. Tartsa a kapilláris csövet függőleges helyzetben az adapter vastag részénél fogva, illessze be a tesztkártya
mintavételi nyílásába, és forgassa el az adaptert 1/4 fordulattal a jó zárás érdekében.

b. Továbbra is fogja az egyik kezével az adaptert, és a másik kezével egy mozdulattal teljesen nyomja 
le a dugattyút.

c. Tartsa teljesen lenyomva a dugattyút és várja meg, amíg a Reader sípoló hangot ad. 

d. A Reader által kibocsátott sípoló hang után megdöntve húzza ki a kapilláris csövet a kártyából 
(ne egyenesen felfelé húzza). 

Óvintézkedések

• Ne nyomja vagy „fejje” a punkciós helyet túl erősen, mert ez a minta hemolíziséhez vezethet*.

• Ne használja az epoc Care-Fill kapilláris csövet, ha a mintában légbuborék maradt.

• Ne használja a mintát, ha alvadtnak tűnik.

• Ne használja a mintát, ha az epoc Care-Fill kapilláris cső eltört.

• Csak egyetlen epoc Care-Fill kapilláris csövet használjon epoc tesztkártyánként.

Ajánlások

• A tű méretét úgy válassza meg, hogy 90 µl vérmintát biztosítson.

• Törölje le az első csepp vért a szöveti folyadékkal való szennyeződés elkerülése érdekében.

• A vérminta vételekor a szabad kezével finoman nyomogassa a punkciót körülvevő szövetet*.

• Az epoc rendszer az ellátási pontban végzett vérvizsgálathoz készült. Általában ajánlott a mintákat a levétel után
azonnal tesztelni, hogy a lehető legnagyobb pontossággal reprezentálják a páciens állapotát.

• Ha a mintabevitelre később kerül sor, a csövet a tenyerei között görgetve keverje fel a vért.
* Forrás: Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard- Fifth Edition, CLSI H4-A5, 

Vol 24, No 21, 2004.  

További információért látogasson el a www.epocal.com weboldalra.

© 2015 Alere. Minden jog fenntartva. Az Alere logó, az Alere, a Care-Fill és az epoc az Alere vállalatcsoport védjegyei. 
Az összes többi védjegy a birtokosaik tulajdonában áll.
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Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített minőségbiztosítási funkciók az alábbi előnyöket biztosítják:  
1. Elektronikus érték-hozzárendelési adatlapokkal, más néven eVAD-okkal javított 

minőségbiztosítási munkamenet. 
2. A minőségbiztosítási ütemezéseknek és zárolásoknak köszönhetően javított 

minőségbiztosítási megfelelés. 
Az új funkciók használatához a következő szoftverre van szükség. 

• epoc Host szoftver verziója: 3.22.4 vagy újabb verzió 
• epoc Reader készülékszoftver verziója: 2.2.12.1 vagy újabb verzió 
• epoc Enterprise Data Manager (EDM) szoftver verziója: 2.12 vagy újabb verzió 

Megjegyzés: Habár biztonságos a beteg és a minőségbiztosítási tesztelés folytatása, a megfelelő 
epoc Reader készülékszoftver nélkül a teszt futtatásakor figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

Elektronikus érték-hozzárendelési adatlapok (eVAD-ok) 
A Bővített minőségbiztosítási funkció elektronikus érték-hozzárendelési adatlapok (eVAD-ok) 
használatával javítja a minőségbiztosítási-tesztelési munkafolyamatot. Az eVAD fájl az epoc 
Hoston tárolt egyedi fájl, amely az összes érvényes minőség-ellenőrzési (QC) folyadék, kalibrálás-
ellenőrzési (CV) folyadék és szenzorkonfiguráció-verzió aktuális tartományát és lejárati dátumát 
tartalmazza. 
Az eVAD-ok QC vagy CV tesztelés közbeni használata esetén az epoc Host felhasználója 
egyszerűen beolvashatja a folyékony kontrollanyag tétel vonalkódját a nyomtatott érték-
hozzárendelési adatlapról (VAD), és lefuttathatja a QC vagy CV tesztet. Ha az eredmények 
készen vannak, a minőségbiztosítási tartományok automatikusan alkalmazásra kerülnek (a tétel 
és a szenzor konfigurációja alapján), és az epoc Host jelzi, hogy a minőségbiztosítási teszt 
sikeres vagy sikertelen volt-e.  
Az alábbi képek sikeres (1. ábra) és sikertelen (2. ábra) minőség-ellenőrző tesztek példáit, 
valamint az eredményeket mutatják. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ábra                                     2. ábra                                  3. ábra 
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1. LÉPÉS: A legfrissebb eVAD fájl lekérése  
Az elektronikus érték-hozzárendelési adatlapok (eVAD) és a nyomtatható érték-hozzárendelési 
adatlapok (VAD-ok) a Customer Resource Center weboldalon érhetők el az epoc rendszerhez. 

1. A www.alere-epoc.com weboldalon kattintson a Customer Resource Center lehetőségre az 
elektronikus érték-hozzárendelési adatlap (eVAD) oldalra vonatkozó hivatkozás 
eléréséhez.  

2. Az utasítások (4. ábra) végrehajtásával töltse le az eVAD fájlt asztali gépre. 
3. Ellenőrizze az eVAD fájl nevét, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő eVAD fájl 

került letöltésre (lásd az alábbi „Az eVAD fájl nevének ellenőrzése” című szakaszt). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ábra 

Mielőtt folytatná, ellenőrizze, hogy a megfelelő eVAD frissítési fájllal rendelkezik-e. Az eVAD fájl 
nevének formátuma a következő: epocYYDDD.eVAD, és az egyes nyomtatható adatlapok 
fejlécében látható (az 5. ábrán bekarikázva).  
 
 
 

 
5. ábra 

 
  

http://www.alere-epoc.com/
http://www.alere-epoc.com/ww/home/customer-resource-center.html
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2. LÉPÉS: Az eVAD fájl betöltése az EDM rendszerbe 
Frissített eVAD fájl betöltése az EDM rendszerbe: Lépjen a Beállítások  Hostbeállítások  
eVAD frissítés lehetőségre (6. ábra). Ekkor megnyílik az eVAD frissítési oldal (7. ábra):  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra 
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Hajtsa végre az eVAD frissítés oldalon felsorolt lépéseket (fenti 7. ábra).  
1) A Browse (Tallózás) gombot megnyomva keresse meg az érvényes eVAD fájlt (formátum: 

epocXXXXX.eVAD).  
2) Nyomja meg az Ellenőrzés gombot (8. ábra) az eVAD fájl ellenőrzéséhez és a részletes 

adatok – az eVAD fájl neve, a szenzorkonfiguráció verziója, valamint a használt eVAD 
fájlhoz tartozó PDF fájl neve – megjelenítéséhez (a 9. ábrán bekarikázva). 

Megjegyzés: A meghajtó, a mappa és a frissítőfájl neve csak példa. Győződjön meg róla,  
hogy a legújabb eVAD fájlt használja. 

 

 
 

 
 

8. ábra 
3) Az ellenőrzött eVAD fájl tárolásához nyomja meg az Elfogadás gombot (9. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. ábra 
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3. LÉPÉS: Az egyes epoc Hostok szinkronizálása 
Az újonnan betöltött eVAD fájl működéséhez minden epoc Hostot szinkronizálni kell az EDM 
rendszerrel. 
Miután az összes epoc Hostot szinkronizálta az EDM rendszerrel, ellenőrizze az eVAD verziót a 
Hostok Súgó  Névjegy képernyőjére lépve (bekarikázva a 10. ábrán). Ennek a verziószámnak 
meg kell egyeznie a legutóbb nyomtatott VAD fejlécével (bekarikázva a 11. ábrán).  

    
              10. ábra                                                                11. ábra 

eVAD fájl eltávolítása a használatból 
Szükség esetén az eVAD fájl eltávolítható a használatból. Nyomja meg az Akt. eVAD 
eltávolítása elemet, majd válassza az OK lehetőséget (12. ábra).  

 
 

12. ábra  
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Most azt láthatja, hogy a mezők ismét üresek, és az  
Akt. eVAD eltávolítása gomb nem aktív (13. ábra).  
 
 

 

 
                        13. ábra 

Most minden epoc Hostnak szinkronizálva kell lennie az EDM rendszerrel, és az eVAD el lesz 
távolítva a használatból. 
 
Minőségbiztosítási teszt futtatása eVAD fájl használatával 
1. Indítson el minőségbiztosítási tesztet az MB teszt futtatása opció kiválasztásával, vagy 

váltson át MB tesztre vérteszt elvégzése közben (14. ábra). 

              

14. ábra                                         15. ábra                                         16. ábra 

2. Minőség-ellenőrzési folyadékra vonatkozó információk beolvasása: 
a. Keresse meg a használni kívánt folyadékot a VAD adatlapon (bekarikázva a 15. ábrán; 

a tétel száma csak példaként szolgál). 
b. Olvassa be a megfelelő VAD vonalkódot a Tétel mezőbe. A képernyő automatikusan a 

középső lapra vált (16. ábra), ahol az MB folyadék adatai láthatók. 
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3. Válassza ki a teszt típusát a legördülő menüből (17. ábra).  
A teszttípusok a következők: 

a. Minőség-ellenőrzés 
b. Kalibrálás ellenőrzése 
c. Alkalmasság  
d. Egyéb  
Megjegyzés: Az MB ütemezések külön kerülnek beállításra 
és működnek minőség-ellenőrzési és a kalibrálás 
ellenőrzését szolgáló teszttípusok esetén.  
 
 

 
17. ábra 

4. Válassza ki a kívánt analitokat a minőség-ellenőrzési teszthez.  
A folyadék típusától függően minden megfelelő analit automatikusan kiválasztásra kerül a vonalkód 
beolvasását követően. A lista módosításához szüntesse meg azokhoz az analitokhoz tartozó 
jelölőnégyzeteknek a bejelölését, amelyeket nem kíván belefoglalni a jelentésbe (18., 19. ábra).  

             

18. ábra                                 19. ábra 

5. A teszteredmények megtekintése 
Ha a minőségbiztosítási teszt befejeződött, a képernyőn megjelenik a Megfelel (20. ábra) vagy a 
Nem felel meg (21. ábra) felirat. Érintse meg a zöld sávot a teljes eredmény megtekintéséhez  
(22. ábra).  
Megjegyzés: Ha a beolvasott folyadék tételszáma nem található az eVAD fájlban, nem jelenik 
meg a Megfelel vagy Nem felel meg jelzés.  
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20. ábra                                      21. ábra                                       22. ábra 

Tételszám megadása a képernyő-billentyűzet segítségével 
Habár a tételszám vonalkódját ajánlott a nyomtatott VAD-ról beolvasni, a képernyő-billentyűzet és 
az érintőceruza segítségével is beírhatja az adatokat a Tétel mezőbe. A képernyő-billentyűzet 
használatakor pontosan úgy kell megadnia a folyadékszintet és -számot, ahogyan az a VAD 
nyomtatványokon szerepel, kettősponttal és szóköz nélkül, például: 

CV1:183-1-B428, L1:179-1-B445, HPX:16301512, HA:195-2-B427 

Ha beírta a Tételszámot, a keresés ikon  megérintésével juthat a középső fülre (23. ábra).  
Ismeretlen folyadéktípus 
Ha beolvassa vagy beírja a vonalkódot, és az epoc Host nem találja 
azt az eVAD fájlban, a tesztinformációkat tartalmazó középső fülön az 
„Ismeretlen” jelzés jelenik meg az összes folyadékmezőben (23. 
ábra). 
Ebben az esetben tegye a következőket:  
1. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott VAD-on szereplő vonalkód nem 

sérült-e.  
2. Ellenőrizze, hogy az epoc Hoston szereplő Tétel mezőben lévő 

adat pontosan megegyezik-e a nyomtatott VAD-on szereplő 
Tételszámmal. 

3. Ellenőrizze, hogy az epoc Hostra telepített eVAD fájl 
megegyezik-e a nyomtatott verzióval; ehhez a Súgó  Névjegy 

23. ábra 
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részében keresse meg az eVAD verziószámát (bekarikázva a 24. ábrán). Vesse össze ezt a 
számot a legutolsóként kinyomtatott  
VAD fejlécében lévővel (bekarikázva a 25. ábrán).  

 

  

 

 

 

 
 

 

                 24. ábra                                                                      25. ábra 
 
MB ütemezések és zárolás konfigurálása az EDM rendszer használatával 
Az EDM 2.12 vagy újabb verziójú rendszerek a rendszeres minőségbiztosítási ütemezések  
és zárolás konfigurálására és érvényesítésére szolgálnak az intézményi irányelveknek és 
eljárásoknak megfelelően. Az MB ütemezések a következőket teszik lehetővé: 

• Három ellenőrzési típus segítheti elő a minőségbiztosítási ütemezések érvényesítését  
a vértesztek elvégzése közben: Zárolás, Kérdez és Letiltott. Ezek a beállítások megadják, 
hogy az eszköz minőség-ellenőrzési ütemezésének lejártakor a felhasználó egyszerűen 
értesítve legyen (és a rendszer megkérdezze, hogy kívánja-e folytatni), vagy a rendszer 
szigorúan zárolja az eszközt, hogy a vérvizsgálat addig ne folytatódhasson, amíg nem 
teljesülnek a megfelelő minőség-ellenőrzési követelmények. 

• Lehetőség van arra, hogy a minőségbiztosítási ütemezések adott számú minőség-
ellenőrzési folyadékszinthez vagy speciális minőség-ellenőrzési folyadékszintekhez 
legyenek kötve, az intézményi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében. 

• Minden osztály rendelkezhet saját minőségbiztosítási ütemezéssel, hogy az eszköz 
rendszeres (rögzített, óránként, hetente, havonta stb.) ütemezésben történő minőség-
ellenőrzési zárolása révén biztosítani tudják a követelményeknek való megfelelést 

 



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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Fontos: A minőségbiztosítási ütemezések engedélyezése előtt minden szükséges 
minőségbiztosítási tesztelést be kell fejezni.  
Ha az MB ütemezések a minőségbiztosítási tesztek befejezése előtt kerülnek engedélyezésre,  
a Reader váratlanul zárolásra kerülhet.  
Az MB ütemezéseket a Beállítások  MB ütemezések részben konfigurálhatja. Az egyes 
minőségbiztosítási tesztekhez egy MB ütemezés hozható létre: Minőség-ellenőrzés,  
Kalibrálás ellenőrzése, Elektronikus ME és a Fűtőegység MB (26. ábra). 

 

26. ábra 



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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Az egyes MB ütemezéseknek az intézmény igényei szerinti konfigurálásához több opció is 
rendelkezésre áll: az ellenőrzés típusa, az ütemezési időszak vagy a szükséges folyadékok 
szerint.  
Ellenőrzés típusa 

Az ellenőrzés típusa határozza meg a rendszer működését az MB ütemezési időszak lejártakor.  
3 ellenőrzési típus létezik. 

1) Zárolás 
Ha az MB ütemezés beállítása Zárolás, és az MB ütemezés időszaka lejárt, a rendszer 
lezár, és a kezelő nem végezhet vértesztet, amíg el nem végezték a megfelelő MB 
tesztelést. 
Megjegyzés: Az Elektronikus ME beállítása mindig Zárolás, és nem módosítható (27. 
ábra). 

 
27. ábra 

2) Kérdez 
Ha az MB ütemezés beállítása Kérdez, és az MB ütemezés időszaka lejárt, a rendszer 
figyelmezteti a felhasználót, hogy a MB ütemezés időszaka lejárt, és megkérdezi, hogy 
folytatni kívánja-e a tesztet.   
3) Letiltott 
Ha az MB ütemezés beállítása Letiltott, nincs érvényben ütemezés.  

Ütemezési időszak 

Ütemezési időszak állítható be, amely meghatározza a minőségbiztosítási tesztek lefuttatásának 
gyakoriságát. Az ütemezési időszak háromféleképpen állítható be. 

1) Rögzített idő 
Az ütemezési időszak rögzített időtartamra lesz beállítva, pl. 30 naponként (28. ábra).  

 
28. ábra 

 
 



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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2) Hetente 
Az ütemezési időszak a hét meghatározott napjának meghatározott időpontjában jár le,  
pl. keddenként 07:00 órakor (29. ábra). 

 
29. ábra 

3) Havonta 
Havi ütemezés esetén két lehetőség áll rendelkezésre. Az ütemezési időszak beállítható úgy, 
hogy a hónap megadott napján járjon le, pl. a hónap első napján 07:00 órakor (30. ábra).  

 
30. ábra 

Az ütemezési időszak megadható úgy is, hogy a hónap meghatározott hetén járjon le,  
pl. minden hónap első hétfőjén 07:00 órakor (31. ábra). 

 
31. ábra  

4) Évente kétszer 
Megjegyzés: Az évente kétszer (azaz kétszer egy évben) végrehajtandó MB ütemezés 
lehetősége a 2.13 vagy újabb verziójú EDM rendszert használó ügyfelek számára áll 
rendelkezésre.  
Hónappár (hat hónapos köztes időszakkal) választható a legördülő menüből. A hónap 
valamely napja vagy valamely hete választható ki, mint a Havonta lehetőségnél.  



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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32. ábra  

 

Türelmi időtartam 

A Türelmi időtartam akkor állítható be, ha az ellenőrzés típusa Zárolás. A Türelmi időtartam az 
MB ütemezési időszak lejártakor kezdődik. A Türelmi időtartam alatt a felhasználó továbbra is 
futtathat teszteket, de figyelmeztetés jelenik meg, és a felhasználónak el kell döntenie, hogy 
folytatja-e a tesztet vagy sem. A türelmi időtartamnak rövidebbnek kell lennie az ütemezési 
időtartamnál (33. ábra). 

 
33. ábra 

Figyelmeztetési időtartam 

Figyelmeztetési időtartam akkor állítható be, ha az ellenőrzés típusa Zárolás vagy Kérdez.  
A Figyelmeztetési időtartam a MB ütemezési időszakának lejárta előtti időtartam. A Figyelmeztetési 
időtartam alatt a felhasználók emlékeztetőket kapnak a MB lejártának közeledtéről.  
A Figyelmeztetési időtartamnak rövidebbnek kell lennie az ütemezési időtartamnál (34. ábra). 

 
34. ábra 

Szükséges folyadékok  

Az MB ütemezéshez szükséges folyadékokra vonatkozó adatokat a Szükséges folyadékok részben 
lehet beállítani. A szükséges folyadékok beállítása Szintek száma vagy Adott szintek lehet. 
 

1) Szintek száma 
A szintek minimális száma meg van adva. Ezzel a módszerrel minden engedélyezett 
analitnek rendelkeznie kell a sikeresen megfelelt folyadékszintek minimális számával  
az ütemezési időszakon belül (35. ábra).  



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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35. ábra 

2) Adott szintek 
Az adott szintek az ütemezési időszakban való futtatásra vonatkoznak. Ha ez a módszer 
van megadva, a rendszer megköveteli az összes analit sikeres tesztjét az egyes 
kiválasztott folyadékok esetén az ütemezési időszakon belül (36. ábra).  

 
36. ábra  

 
Teszt eng. lejárt ütemezésnél?  

Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az ellenőrzés típusának beállítása Zárolás.  
Amikor az opció beállítása Igen (37. ábra), a Host felhasználói a türelmi időtartam leteltét követően 
elvégezhetik a vérteszteket. Viszont csak a le nem járt MB állapotú analitok lesznek elérhetőek.  

 
37. ábra  

Fontos: Az egyes ütemezések ellenőrzési típusát, a megfelelő figyelmeztetési időtartamot és 
türelmi időtartamot, valamint a folyadékszint-módosítás követelményeit az intézmény 
szabályzatának és eljárásainak megfelelően kell beállítani.  
 
MB ütemezés hozzárendelése az osztályokhoz  

Az MB ütemezés konfigurálását követően hozzá kell rendelni ezt az MB ütemezést az egyes 
osztályokhoz, ahol használni fogják őket. Ezt a Beállítások  Osztályok elemnél teheti meg  
(38. ábra).  



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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38. ábra 

Ezt követően az érintett osztályok epoc Hostjait szinkronizálni kell az új ütemezés érvénybe lépéséhez. 
A minőségbiztosítási ütemezések EDM-ben történő beállítását és osztályokhoz rendelését 
követően minden epoc Hostot szinkronizálnia kell, hogy az új ütemezések érvénybe lépjenek. 
Az MB ütemezések hatályba lépését követően csak akkor kerülhet sor vértesztre, ha a rendszer 
megfelel az ütemezéseknek.   
 

MB ütemezés elvégeztetése teszt futtatása közben 
Három lehetséges ellenőrzési típus áll rendelkezésre a minőségbiztosítási ütemezések 
elvégeztetéséhez vérteszt közben: Zárolás, Kérdez és Letiltott.  
1. Zárolás: 
Ha az MB ütemezés ellenőrzési típusának beállítása Zárolás, és az MB ütemezés időszaka lejárt, 
a rendszer lezár, és a kezelő nem végezhet vértesztet. 

• Minden MB ütemezésnél beállítható figyelmeztetési időtartam és/vagy türelmi időtartam. 

• A figyelmeztetési időtartam az ütemezés lejárta előtti idő, amelyen belül az epoc Host 
emlékeztetőt jelenít meg, figyelmeztetve a kezelőt, hogy az ütemezés hamarosan lejár  
(39. ábra).  

• A türelmi időtartam lehetővé teszi, hogy a felhasználó folytassa a vértesztet az ütemezés 
lejárta után egy megadott időtartamig.  

o A türelmi időtartam alatt vérteszt futtatásakor minden alkalommal megjelenik egy 
figyelmeztetés, azt jelezve, hogy az ütemezés lejárt (40. ábra).  

o A türelmi időtartam lejártával a rendszer automatikusan lezár. 



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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              39. ábra                                            40. ábra 

• Továbbá miután tesztkártyát helyeznek az epoc Readerbe, megjelenik egy üzenet, hogy a 
felhasználó kívánja-e folytatni a tesztet (41. ábra).  

o Az Igen megérintésekor a teszt folytatódik. 
o A Nem megérintése zárolja a rendszert (42. ábra), ezzel megakadályozva a 

vértesztek elvégzését, amíg csak nem teljesülnek az MB ütemezés követelményei. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

41. ábra                                       42. ábra 

2. Kérdez: 

Ha az MB ütemezés ellenőrzési típusának beállítása Kérdez, és az MB ütemezés időszaka lejárt, 
a rendszer figyelmezteti a felhasználót, hogy az MB ütemezés időszaka lejárt, és megkérdezi, 
hogy folytatni kívánja-e a tesztet. 



 

epoc® véranalizáló rendszer 
Felhasználói kézikönyv: Az epoc® rendszerhez tartozó, bővített 
minőségbiztosítási funkciók 
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• Figyelmeztetés jelenik meg, ha az ütemezés lejárt (43. ábra).  
• Ha a felhasználó behelyez egy tesztkártyát, megjelenik egy üzenet, és megkérdezi  

a felhasználót, hogy folytatni kívánja-e a tesztet (44. ábra). 
o Ha a felhasználó a Nem opciót érinti meg, az epoc Host megszakítja a kapcsolatot  

a Readerrel,  
o ha pedig a felhasználó az Igen opciót érinti meg, a teszt folytatódik. 

               
43. ábra                                       44. ábra 

3. Letiltott: 

Ha az MB ütemezés ellenőrzési típusa Letiltott, nincs érvényben ütemezés. 

 

Minőségbiztosítási adatok megtekintése és nyomtatása 
Több módon férhet hozzá a minőségbiztosítási adatokhoz:  
 
1. Ellenőrizze a Reader állapotát: 

a. Az Opciók menü megnyitásához a Reader 
főképernyőjén nyomja meg és tartsa lenyomva az 
érintőceruzát a Reader ikon felett. 

b. Válassza ki az Állapot lehetőséget.  
c. Nyissa meg a negyedik lapot (45. ábra) az aktuális 

Reader MB állapot megjelenítéséhez. 

 

                       45. ábra  
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2. Vérteszteredmények megtekintése:  

a. Lépjen a Teszt megtekintése opcióra. 

b. Válassza ki a megtekinteni kívánt tesztadatot.  

c. Nyissa meg a negyedik lapot (46. ábra) az MB állapot 
megtekintéséhez a teszt elvégzésekor.  

Ez az opció az EDM Konfigurációk képernyőjén engedélyezhető.  

 

 

 

                46. ábra  

3. Nyomtassa ki a minőségbiztosítási adatokat. 

Ha az MB információ nyomtatása opció engedélyezve van, a teszteredmények minden 
kinyomtatott példánya tartalmazni fog minden minőségbiztosítási adatot, beleértve a 
minőségbiztosítási állapotot is a teszt elvégzésének idején.  
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