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Bruke håndboken

Brukerhåndboken for DCA Vantage inneholder informasjon til medarbeidere 
på legekontorer og laboratorier som bruker DCA Vantage-systemet.

I tabellen nedenfor kan du se hvordan håndboken er organisert:

Konvensjoner
Brukerhåndboken for DCA Vantage bruker følgende tekst- og 
symbolkonvensjoner:

Hvis du vil . . Les følgende avsnitt: . .

vite mer om systemprinsippene, 
instrumentet og bruksmåten Del 1, Oversikt

analysere prøver og behandle 
resultatene Del 2, Slik bruker du instrumentet

lær om kalibrering og hvordan du 
skriver ut kalibreringsstatusen Del 3, Kalibrering

analysere kontroller Del 4, Kvalitetskontroll

utføre vedlikehold, Del 5, Vedlikehold

undersøke og rette feil på 
instrumentet Del 6, Feilsøking

vite mer om filbehandling Del 7, Filbehandling

installere instrumentet eller endre 
instrumentinstillinger Del 8, Systemkonfigurasjon

lese tilleggsinformasjon, som 
ordlisten eller utstyrslisten, Vedleggene

Konvensjon Beskrivelse

BIOLOGISK FARE

Meldinger om biologisk fare gjør 
oppmerksom på mulige biologisk farlige 
situasjoner.

Advarsler gjør oppmerksom på forhold som 
kan føre til personskade.
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FORSIKTIG

Forsiktighetsregler gjør oppmerksom på 
forhold som kan føre til at utstyr blir skadet, 
eller at data går tapt. 

MERK: Merk-angivelser gjør deg oppmerksom på 
viktig informasjon som krever din 
oppmerksomhet.

Fet

Fet skrift angir tekst eller ikoner på 
brukergrensesnittet. Hvis ordet lagre for 
eksempel vises som  Lagre, henviser dette 
til Lagre-tasten på brukergrensesnittet.
Systemikoner angis også med ord i fet 
skrift. Ordene Neste skjermbilde henviser 
for eksempel til systemikonet.
Du finner en fullstendig liste over 
systemikoner og hva de står for, i Vedlegg 
D, Symboler.

Kursiv Kursiv skrift henviser til tittelen på et 
dokument eller en del i denne håndboken.

Konvensjon Beskrivelse
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O
versikt

1  Oversikt

Planlagt bruk
DCA Vantage-instrumentet er et halvautomatisk bordinstrument. Det er 
utformet for kvantitativ måling av prosentandelen hemoglobin A1c i blod og 
lave konsentrasjoner av albumin i urin (mikroalbuminuri), kreatinin i urin og 
albumin-kreatinin-forholdet i urin.

DCA Vantage-instrumentet er beregnet på profesjonell bruk på et legekontor 
eller et sykehuslaboratorium. Analysene som utføres med DCA Vantage-
instrumentet, er beregnet på diagnostisk bruk in vitro . Som med alle 
diagnostiske analyser må man ikke basere en endelig diagnose på resultatet 
av én enkelt analyse. En lege må stille diagnosen når alle kliniske funn og 
laboratoriefunn er evaluert.

Figur 1   DCA Vantage-instrumentet

Instrumentet er et spektrofotometer som analyserer intensiteten på lyset som 
overføres gjennom det optiske vinduet på kassetten, og rapporterer 
resultatene i enheter med klinisk betydning. Brukeren trenger ikke utføre 
noen beregninger. Når en operatør trekker et kalibreringskort, leser 
strekkodeleseren av kortet, og instrumentet utfører kalibreringen automatisk.
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Oversikt over maskinvaren
Nedenfor finner du en grunnleggende oversikt over maskinvaren.

Brukergrensesnitt
Som standard foregår samhandlingen med DCA Vantage-instrumentet ved 
hjelp av en integrert touchscreen. Meldinger, alternativer og forespørsler om 
informasjon vises på skjermen, og brukeren foretar valg ved å velge riktig 
symbol på skjermen.

Du kan også bruke en håndholdt strekkodeleser til å angi visse typer 
informasjon i instrumentet. 

 DCA Vantage-instrumentets grensesnitt er delt inn i følgende tre moduler:

• Testsekvenser

• Hent

• System

FORSIKTIG
Ikke bruk harde eller spisse gjenstander på touchscreen. Det kan 
skade skjermen.
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O
versikt

Analyse- og utskriftsområder
Alle analyser foregår på DCA Vantage-instrumentet. 

DCA Vantage-instrumentet består av fire funksjonsområder: 
reagenskassettholderen, den innebygde strekkodeleseren, skjermen og 
skriveren.

Strekkodeleseren brukes til å kalibrere instrumentet og til å lese av 
reagenskassetter og kontrollkort. Reagenskassettene er plassert i 
kassettholderen, der analysene kjøres, og når analysen er fullført, skrives 
resultatene ut på en innebygd termisk skriver.

Figur 2   Brukergrensesnitt, analyseområde og utskriftsområde 

Tilkobling og strøm
Strømledningen kobles til via strømkontakten. Slå på instrumentet ved å sette 
strømbryteren i på-stillingen. Du kan koble til en USB-minnebrikke, en skriver, 
en Ethernet-enhet og en håndholdt strekkodeleser til instrumentet ved hjelp 
av grensesnittkontaktene.

1 innebygd strekkodeleser
2 skriver
3 skjerm
4 reagenskassettholder
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Minne
Operativsystemet, systemprogramvaren, analysedataene og 
systeminnstillingene på DCA Vantage-instrumentet er lagret i et innebygd 
flash-minne (kan ikke fjernes). Du kan sette inn en USB-minnebrikke i USB-
porten under sikkerhetskopieringen. Deretter kan du sette inn USB-
minnebrikken i et annet DCA Vantage-instrument og gjenopprette dataene i 
det nye instrumentet.

Du kan overføre pasientdata fra et DCA Vantage-instrument til et annet ved 
hjelp av sekvensene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i 
systeminnstillingene. Du finner mer informasjon i delen Systemkonfigurasjon‚ 
på 125.
MERK: Du kan ikke importere data fra et regneark til et DCA Vantage-
instrument.

Figur 3   Strømtilkobling, strømbryter og tilkoblinger

Oversikt over programvaren
 DCA Vantage-instrumentet har et intuitivt brukergrensesnitt som det er enkelt 
å navigere i. Når instrumentet ikke er i bruk i mer enn 30 minutter, slås 
sparemodus automatisk på. Trykk hvor som helst på skjermen for å begynne 
å bruke instrumentet igjen.

1 Tilkoblinger
2 Strømbryter
3 Strømledning
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versikt

Skjermkomponenter
Programvarevinduene i DCA Vantage-instrumentet har alle den samme 
layouten.

Figur 4   Skjermkomponenter

Noen alternativer krever at du angir informasjon. Hvis du velger slike 
alternativer, kommer det opp et numerisk eller alfanumerisk tastatur på 
skjermen. Det følger med en innebygd strekkodeleser som bare leser av 
strekkoder på DCA-kassetter og kalibreringskort.
MERK:  DCA Vantage-instrumentet støtter ikke tilkobling av et eksternt 
tastatur eller en mus for å angi data.

I delenVedlegg D, Symboler, finner du en fullstendig liste over viktige 
symboler som brukes på DCA Vantage-instrumentet.

1 skjermtittel
2 modulikon og -tittel
3 klokkeslett og dato
4 tittellinje
5 innholdsområde
6 område for navigering og knapper for kontekstavhengige hjelpeknapper
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Slik bruker du 
instrum

entet

2  Slik bruker du instrumentet

Du kan alltid ha DCA Vantage-instrumentet på, unntatt under vedlikehold og 
rengjøring. 

For å spare strøm kan du imidlertid slå den av når den ikke er i bruk.

Oversikt
Du kan analysere blod for å finne konsentrasjonen av HbA1c i prosent, og du 
kan analysere urin for å finne konsentrasjonen av mikroalbumin og kreatinin. 
Resultatene er klare etter 6 til 7 minutter.
MERK: Du kan bruke DCA 2000- og DCA 2000+-kassetter i DCA Vantage-
instrumentet.

Funksjonene på startsiden
Startsiden vises etter at DCA Vantage-instrumentet er konfigurert. Se 
Systemkonfigurasjon‚ på 125. Startsiden viser instrumentets status, og den er 
utgangspunktet for pasientanalyse- og kontrollsekvenser.

Hvis status for instrumentet er Ikke klar, kan du ikke initialisere en 
pasientanalyse- eller kontroll. En melding forklarer hvorfor den ikke er klar. 
Hvis status for instrumentet er Klar, kan du starte en pasientanalyse og lese inn 
en analysekassett for enten HbA1celler mikroalbumin/kreatinin.

Fra startsiden har du tilgang til innhentingsmenyen og systemmenyen.

Informasjons- eller feilmeldinger blir vist på startsiden og gir informasjon om 
status for DCA Vantage-instrumentet.

Vise hendelsesmeldinger
Et vindu for hendelsesmeldinger vises på startsiden når det er tid for en 
vedlikeholdsoppgave, hvis det oppstår en feil, eller det vises en 
informasjonsmelding om en obligatorisk eller valgfri kontroll.

1. På startsiden velger du Hendelser.
Vinduet Hendelsesliste viser informasjon om meldingen.

2. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom meldingene.

3. Du kan gå tilbake til startsiden ved å velge Tilb.
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Veiviser for systeminnstillinger
Veiviseren for systeminnstillinger vises første gang du slår på DCA Vantage-
instrumentet. Veiviseren viser automatisk de vinduene som man oftest bruker 
til å angi brukerinnstillingene. Følg instruksene i vinduet Veiviser systeminnst. 
for å angi systeminnstillingene.
MERK: Du kan åpne veiviseren for systeminnstillinger etter første konfigurering 
av instrumentet.

Åpne veiviseren for systeminnstillinger
1. Velg Systeminnst. fra systemmenyen.

Menyen Innstillinger vises.

2. Velg Tilleggsinnstillinger fra menyen Innstillinger.
Menyen Generelle innst. vises.

3. Velg Innstillingsveiviser. Veiviseren for systeminnstillinger kjøres neste 
gang instrumentet slås på.

Analysesekvenser
De neste kapitlene gir en beskrivelse av de testene du kan utføre ved hjelp av 
DCA Vantage-instrumentet.

Hemoglobin A1c

Dette kapitlet beskriver analysesekvensen for en HbA1c -analyse.

Klargjøring av pasientprøver og kontroller til hemoglobin A1c -analyser

Du trenger:

• DCA 2000® eller DCA Systems Hemoglobin A1c reagenssett (til bruk 
sammen med DCA Vantage-instrumentet)

• pasientprøve

• kontrollsett eller annen kontroll

• lofri klut

• klokke eller tidtaker

Du finner informasjon om klargjøring av kontroller underKvalitetskontroll‚ 
på 83.

Du finner informasjon om kalibrering under Kalibrering for hemoglobin A1c‚ 
på 79.
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Slik bruker du 
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Åpne foliepakken

1. Hent en foliepakke (med en reagenskassett) fra lageret.
Du finner mer informasjon under Anbefalte prosedyrer for håndtering av 
reagenskassetter i pakningsvedlegget til DCA Systems Hemoglobin A1c 
reagens om når og hvordan foliepakken skal åpnes.

2. Åpne foliepakken.

Figur 5   Åpne pakken med reagenskassetten

3. Ta ut innholdet.

FORSIKTIG
Ikke bruk saks til å klippe opp foliepakken. En saks kan ødelegge 
reagenskassetten, den bøyelige avtrekksfliken i plast på 
kassetten eller posen med tørrstoff.
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Kontrollere innholdet i foliepakken

Foliepakkens innhold er som vist nedenfor

Figur 6   DCA Systems Hemoglobin A1c-pakke med reagenskassett

Kast reagenskassetten hvis noe av følgende har skjedd:

• Kassetten er skadet.

• Avtrekksfliken er løs eller mangler.

• Posen med tørrstoffet mangler eller er åpen.

• Det ligger løse tørrstoffpartikler inne i foliepakken.

• Foliepakken har vært åpen i mer enn 60 minutter.

FORSIKTIG
Når du håndterer reagenskassetten, må du ikke berøre eller på 
annen måte kontaminere det optiske vinduet. Hvis det skjer, kan 
analyseresultatene bli feil.

1 bøyelig avtrekksflik
2 reagenskassett
3 pose med tørrstoff
4 optisk vindu
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Slik bruker du 
instrum

entet

Utføre en DCA Hemoglobin A1c-analyse

MERK: Ubrukte kapillærholdere kan oppbevares og brukes senere sammen 
med en hvilken som helst lot med DCA hemoglobin A1c reagenskassetter.

1. Åpne plastinnpakningen på kapillærholderen ved å rive opp innpakningen 
på siden som er merket med en pil.

2. Kontroller kapillærholderen for å forsikre deg om at den inneholder 
følgende deler:
• absorberende pute
• glasskapillærrør
• låsemekanisme
Hvis kapillærholderen mangler noen av disse delene, må den ikke brukes.

Figur 7   Kapillærholder

Fylle kapillæret med fullblod

Når kapillæret er fylt med prøven, må analysen starte innen 5 minutter.

BIOHAZARD
Bruk personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker. Følg 
generelle sikkerhetsregler. Se for øvrig Sikkerhetsinformasjon‚ 
på 131, hvor du finner anbefalte sikkerhetsregler for arbeid med 
biologisk skadelige materialer.

1 Glasskapillærrør
2 Absorberende pute
3 Låsemekanisme
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Fylle kapillærrøret med blod fra et fingerstikk

1. Hold kapillærholderen i rett vinkel fra hånden.

2. Hold bare spissen av kapillærrøret mot bloddråpen på fingertuppen til 
kapillærrøret er fylt.
MERK: 1 µl med blod er tilstrekkelig til å fylle kapillærrøret.

Figur 8   Fylle kapillæret med blod fra et fingerstikk

1 Glasskapillærspiss
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Fylle kapillærrøret med blod fra venepunksjon:

1. Bland prøvematerialet godt (rist eller bruk en rørmikser) for å hindre 
separering av røde blodlegemer og plasma.

2. Ta proppen av glasset, og sørg for at det sitter igjen en liten mengde blod 
på den.

3. Hold kapillærholderen i rett vinkel fra hånden.

4. Hold bare spissen av kapillærrøret mot blodprøven på proppen.
MERK: Du må ikke forsøke å fylle kapillærrøret ved å holde kapillærrøret 
mot blodet i glasset. Forsøk på å fylle kapillærrøret på denne måten vil som 
oftest føre til at det kommer blod i kontakt med kapillærholderen. Hvis det 
kommer blod på kapillærholderen, må den kastes.

Figur 9   Fylle kapillærrøret med blod fra venepunksjon

1 Glasskapillærspiss
2 Blodprøve



22 Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s

Sl
ik

 b
ru

ke
r d

u 
in

st
ru

m
en

te
t

5. Tørk forsiktig av utsiden av glasskapillærrøret ved hjelp av en lofri klut.

Figur 10   Tørke av utsiden på kapillærrøret
MERK: Pass på at kluten ikke berører den åpne enden av kapillærrøret. 
Berører du den åpne enden, kan det føre til tap av prøvemateriale ved at det 
suges opp av kluten. Hvis det er merkbart mindre prøvemateriale, må 
kapillærholderen kastes. Gjenta prosedyren ved hjelp av en ny kapillærholder.

6. Se etter om det er luftbobler i kapillærrøret. 
Hvis du kan se tydelige luftbobler, må kapillærholderen kastes, og 
prosedyren gjentas ved hjelp av en ny kapillærholder.
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Slik bruker du 
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Sett inn kapillærholderen i reagenskassetten

1. Sett kapillærholderen forsiktig på plass i reagenskassetten slik at det høres 
et lite klikk.

Figur 11   Sette kapillærholderen på plass i en reagenskassett

FORSIKTIG
Kapillærholderen må ikke trykkes hardt på plass. Ikke flytt 
prøvematerialet fra kapillærrøret, da det kan føre til feil 
analyseresultat.
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Lese av reagenskassetten
1. Finn prikken (på instrumentet) ved siden av strekkodesporet.

2. Finn strekkoden på reagenskassetten.

3. Hold reagenskassetten slik at strekkoden vender mot høyre.

4. Sett inn reagenskassetten (over prikken) i strekkodesporet.

5. Skyv reagenskassetten ned med en hurtig og jevn bevegelse.
En pipelyd angir at avlesingen er riktig.
MERK: Hvis det ikke høres en pipelyd, gjentar du prosedyren. Hvis du etter 
gjentatte forsøk fremdeles ikke hører en pipelyd, se Feilsøking‚ på 107.

Figur 12   Lese av reagenskassetten
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Sette reagenskassetten på plass i instrumentet

1. Åpne dekselet til kassettholderen.

2. Hold reagenskassetten slik at strekkoden vender mot høyre.

3. Sett inn kassetten i kassettholderen, slik at du hører eller kjenner at den 
klikker forsiktig på plass.
MERK: Det er bare én måte å plassere kassetten på i instrumentet. Ikke 
bruk stor kraft når du setter inn kassetten i instrumentet.

Figur 13   Sette inn reagenskassetten i kassettholderen

4. Trekk den bøyelige avtrekksfliken løs fra reagenskassetten med en jevn, 
uavbrutt og langsom bevegelse.

5. Lukk dekselet og kast avtrekksfliken.
Fem sekunder etter at dekselet er lukket, høres det en pipelyd, og 
analysen starter.
MERK: Hvis du kommer i skade for å lukke dekselet før du har dratt av 
plastfliken, har du fem sekunder på deg til å åpne dekselet på nytt og 
trekke av fliken.
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Legge inn prøvedata

Vinduet Prøvedata vises når systemet oppdager at dekselet på instrumentet 
lukkes, og viser at en analyse blir utført når det har gått 5 sekunder.
MERK: Du kan bare legge inn data under analysen hvis du har aktivert 
alternativet i konfigureringen som muliggjør inntasting av data. Hvis du vil ha 
mer informasjon, kan du se Definere angivelse av pasientdata på side 56.

Du kan legge inn følgende demografiske opplysninger om prøven:

• Prøve-ID

• Pasient-ID

• Etternavn

• Fornavn

1. Velg Prøve-ID.
Vinduet Prøve-ID vises.

2. Angi Prøve-IDen.

3. Velg Enter.
Prøve-IDen vises ved siden av knappen Prøve-ID.

4. Velg Pasient-ID.
Vinduet Pasient-ID vises.

5. Angi Pasient-IDen.

6. Velg Enter.
Pasient-IDen vises ved siden av knappen Pasient-ID.

7. Velg Etternavn.
Vinduet Etternavn vises.

8. Velg Fornavn.
Vinduet Fornavn vises.

9. Velg Merknad 1-8.
Vinduer Merknader vises.

10. Velg Bruker-ID.
Vinduet Bruker-ID vises.
MERK: Hvis GFR er konfigurert, kan du beregne GFR. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du se Definere GFR-beregning‚ på 59.
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Rapporterings- og referanseområder

Vinduet Analyseresultater vises når instrumentet har analysert prøven. Dette 
vinduet viser analyseresultatene og demografisk informasjon for hver analyse. 
Du kan redigere de demografiske opplysningene og merknadene til prøven i 
vinduet Mater.data.

Analyseresultater for en HbA1c-analyse

Instrumentet viser følgende informasjon for hver HbA1c-pasientanalyse.
MERK: Du må aktivere noen av dataoppføringene i Systeminnst.

Resultat Beskrivelse

Instrumentserienummer Serienummeret på DCA Vantage-
instrumentet.

Analysenavn Type analyse, enten mikroalbumin-/
kreatininanalyse eller HbA1c-analyse.

Prøvens sekvens nummer Sekvensnummeret på prøven.

Prøve-ID Prøvens ID, hvis du har lagt den inn i 
instrumentet.

Kassettlotnummeret Kassettens lotnummer.

Analysekassettens avlesingsdato- 
og tidspunkt

Datoen og tidspunktet for avlesing av 
analysekassetten.

Pasient-ID Pasientens ID, hvis du har lagt den inn i 
instrumentet.

Pasientens etternavn Pasientens etternavn, hvis du har lagt 
det inn i instrumentet.

Pasientens fornavn Pasientens fornavn, hvis du har lagt det 
inn i instrumentet.

Merknad 1–8 Eventuelle merknader du lar lagt inn om 
pasienten.

Glomerulær filtreringsrate (GFR) og 
inndataoppføringer GFR blir vist hvis den er beregnet.

HbA1c-% Prosentandelen av HbA1c.

Algoritme Metodenavnet på %HbA1c-algoritmen 
(bare for mono-S)

Brukerkorrigert slope og avvik Brukerens korrigering av slope og avvik 
hvis det er definert for %HbA1c.
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Resultatforklaring

HbA1c-analysen viser prosenten hemoglobin A1c. Rapporteringsområdet for 
pasientprøver er 2,5 % til 14,0 % HbA1c og for kontrollmateriale 2,5 % til 
16,0 % HbA1c. Analysen er lineær for hele området.

Når et analyseresultat etterfølges av et "mindre enn" (<)-tegn på skjermen, 
betyr det at konsentrasjonen er lavere enn den nedre grensen for analysen, 
som er < 2,5 %.

Når et analyseresultat etterfølges av et "større enn" (>)-tegn på skjermen, 
betyr det at konsentrasjonen er høyere enn den øvre grensen for analysen, 
som er > 14,0 % for pasientprøver og > 16,0 % for kontrollmateriale.

Hvis du definerer referanseområdet for HbA1c -testen til mellom 3,5 % og 
12 %, vil en verdi på 3,2 % vises som "3,2 % -", noe som betyr at den er 
innenfor rapporteringsområdet, men under referanseområdet. Tilsvarende vil 
verdien 12,5 % vises som "12,5 % +", noe som betyr at den er innenfor 
rapporteringsområdet, men over referanseområdet. En verdi på 5,2 % blir vist 
som "5,2 %" siden den er innenfor både referanseområdet og 
rapporteringsområdet.
MERK: Du kan skrive ut, legge inn eller redigere prøvedata mens resultatene 
blir vist.

Hvis du vil skrive ut resultatene, velger du Neste.
MERK: Analyseresultatene blir skrevet ut automatisk bare hvis instrumentet er 
stilt inn på automatisk utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 
Skrivermenyen‚ på 68.

Hvis du vil skrive ut manuelt, velger du Skriv.
MERK: Hvis Skriv-knappen ikke er aktivert, er skriveren deaktivert i oppsettet, 
eller det er tomt for papir.
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Ta ut reagenskassetten
1. Åpne dekselet på kassettholderen.

2. Finn knappen på høyre side av kassettholderen.

3. Trykk på den, og hold den nede med høyre hånd.

4. Skyv plastfliken på kassetten forsiktig til høyre med venstre hånd.
Dette frigjør (slipper opp) kassetten.

Figur 14   Ta ut reagenskassetten

5. Trekk reagenskassetten ut av holderen.

6. Lukk dekselet på instrumentet.

7. Kast kassetten i en egnet beholder, i samsvar med laboratoriets 
standardprosedyrer.

Avbryte en analyse

En analyse kan når som helst avbrytes.

Hvis du vil avbryte en analyse, velger du Avbryt.
MERK: Hvis du avbryter en analyse mens den kjøres, må du kaste prøven.
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Mikroalbumin-/kreatininanalyser
De neste kapitlene gir en beskrivelse av analysesekvensene for en 
mikroalbumin-/kreatininanalyse.

Klargjøring av pasientprøver og kontroller til mikroalbumin-/
kreatininanalyser

Du trenger:
• DCA 2000® eller DCA Systems mikroalbumin/kreatinin-reagenssett (til 

bruk sammen med DCA Vantage-instrumentet)

• pasientprøve

• kreatinin-kontrollsett eller annen kontroll

• lofri klut

Du finner informasjon om klargjøring av kontroller under Kvalitetskontroll‚ 
på 83.

Du finner informasjon om kalibrering under Kalibrering for mikroalbumin/
kreatinin‚ på 81.

Åpne foliepakken

1. Hent en foliepakke (med en reagenskassett) fra lageret.
Du finner mer informasjon under Anbefalte prosedyrer for håndtering av 
reagenskassetter i pakningsvedlegget til DCA Systems mikroalbumin/
kreatinin-reagenssett. 

FORSIKTIG
Ikke bruk saks til å klippe opp foliepakken. En saks kan ødelegge 
reagenskassetten, den bøyelige avtrekksfliken på kassetten, eller 
posen med tørrstoff.
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2. Åpne foliepakken.

3. Ta ut innholdet fra pakken.

Figur 15   Åpne en pakke med en reagenskassett
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Kontrollere innholdet i foliepakken

Foliepakken inneholder følgende deler:

Figur 16   DCA Systems mikroalbumin/kreatinin-reagenskassett

Kast reagenskassetten hvis noe av følgende har skjedd:

• Kassetten er skadet.

• Den bøyelige avtrekksfliken er løs eller mangler.

• Posen med tørrstoffet mangler eller er åpen.

• Det ligger løse tørrstoffpartikler inne i foliepakken.

FORSIKTIG
Når du håndterer reagenskassetten, må du ikke berøre eller på 
annen måte kontaminere det optiske vinduet. Hvis det skjer, kan 
analyseresultatene bli feil.

1 bøyelig avtrekksflik
2 reagenskassett
3 pose med tørrstoff
4 optisk vindu
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Utføre en DCA mikroalbumin-/kreatininanalyse

Ubrukte kapillærholdere kan oppbevares og brukes senere sammen med en 
hvilken som helst lot med DCA Systems mikroalbumin/kreatinin-
reagenskassetter.

1. Ta ut en kapillærholder og en pinne fra plastposen.

2. Kontroller kapillærholderen for å forsikre deg om at den inneholder alle 
delene (figur 17).

Figur 17   Kapillærholder

Hvis kapillærholderen mangler noen av disse delene, må den ikke brukes. 
Den må heller ikke brukes dersom stivelsesbolten ligger i bunnen av 
kapillærrøret.

BIOHAZARD
Bruk personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker. Følg 
generelle sikkerhetsregler. Se for øvrig Appendix A, 
Sikkerhetsinformasjon, hvor du finner anbefalte sikkerhetsregler for 
arbeid med biologisk skadelige materialer.

1 glasskapillærrør
2 stivelsesbolt
3 absorberende materiale
4 stempel
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Fylle kapillærrøret med urin fra en beholder med stort prøvevolum

1. Stikk spissen på kapillærrøret ned i urinprøven.

2. Bruk nok tid til at urinprøven renner inn i kapillærrøret og kommer i kontakt 
med stivelsesbolten. Det tar ca. 5 sekunder. 
Når stivelsesbolten blir fuktig, stenger den kapillærrøret og holder urinen 
inne i røret.

3. Løft kapillærrøret opp fra urinprøven. 
Hvis urinen renner tilbake ned i røret, stikker du kapillærrøret ned i 
urinprøven på nytt og holder den der lenge nok til at stivelsesbolten blir 
mettet med væske.

4. Gå til trinn 5 i følgende prosedyre.

Figur 18   Fylle kapillærøret med urin

1 Stivelsesbolt
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Fylle kapillærrøret med urin fra en beholder med stort prøvevolum

1. Stikk spissen på kapillærrøret ned i urinprøven. 
MERK: Det trengs 40 µl for å fylle kapillærøret.

2. Hold prøvebeholderen og kapillærholderen i en mer vannrett stilling hvis du 
vil at væsken skal renne raskere inn i kapillærrøret. 
Vær forsiktig så du ikke søler fra urinprøven.

3. Bruk nok tid til at urinprøven renner inn i kapillærrøret og kommer i kontakt 
med stivelsesbolten.
Når stivelsesbolten blir fuktig, stenger den kapillærrøret og holder urinen 
inne i røret.

4. Løft kapillærrøret opp fra urinprøven.
Hvis urinen renner tilbake i røret, stikker du kapillærrøret ned i urinprøven 
på nytt, og sørger for nok tid til at stivelsesbolten blir mettet med væske.

5. Tørk forsiktig av utsiden på glasskapillærrøret med en lofri klut.

Figur 19   Tørke av utsiden på kapillærrøret
MERK: Pass på at kluten ikke berører den åpne enden av kapillærrøret. 
Berører du den åpne enden, kan det føre til tap av prøvemateriale ved at 
det suges opp av kluten. Hvis det er merkbart mindre prøvemateriale, må 
kapillærholderen kastes. Gjenta prosedyren ved hjelp av en ny 
kapillærholder.
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6. Se etter om det er luftbobler i kapillærrøret. 
Hvis du kan se tydelige luftbobler, må kapillærholderen kastes, og 
prosedyren gjentas ved hjelp av en ny kapillærholder.

Sette kapillærholderen på plass i reagenskassetten

1. Sett kapillærholderen forsiktig på plass i reagenskassetten slik at det høres 
et lite klikk.

Figur 20   Sett kapillærholderen på plass i reagenskassetten.

FORSIKTIG
Kapillærholderen må ikke trykkes hardt på plass. Ikke flytt 
prøvematerialet fra kapillærrøret, da det kan føre til feil 
analyseresultat.
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Lese av reagenskassetten
1. Finn prikken (på instrumentet) like ved strekkodesporet.

2. Finn strekkoden på reagenskassetten.

3. Hold reagenskassetten slik at strekkoden vender mot høyre.

4. Sett inn reagenskassetten (over prikken) i strekkodesporet.

5. Skyv reagenskassetten ned med en hurtig og jevn bevegelse.
MERK:  Etter en pause på ett sekund angir en pipelyd at avlesingen er 
riktig. Hvis det ikke høres en pipelyd, gjentar du prosedyren. Hvis du etter 
gjentatte forsøk fremdeles ikke hører en pipelyd, se Feilsøking‚ på 107.

Figur 21   Lese av reagenskassetten
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Sette reagenskassetten på plass i instrumentet
1. Åpne dekselet til kassettholderen.

2. Hold kassetten slik at strekkoden vender mot høyre.

3. Sett inn reagenskassetten i kassettholderen, slik at du hører at den klikker 
forsiktig på plass.
MERK:  Det er bare én måte å plassere kassetten på i instrumentet. Ikke 
bruk stor kraft når du setter inn kassetten i instrumentet.

Figur 22   Sett reagenskassetten på plass i instrumentet
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4. Sett pinnen i hullet oppe på kapillærholderen.

5. Trykk pinnen ned i kapillærholderen.
Pinnen låser seg fast i kapillærholderen.

Figur 23   Sett pinnen på plass i kapillærholderen

6. Trekk den bøyelige avtrekksfliken løs fra reagenskassetten med en jevn, 
uavbrutt og langsom bevegelse.

7. Lukk dekselet og kast avtrekksfliken.
Fem sekunder etter at dekselet er lukket, høres det en pipelyd, og 
analysen starter.
MERK:  Hvis du kommer i skade for å lukke dekselet før du har dratt av 
fliken, har du fem sekunder på deg til å åpne dekselet på nytt og trekke den 
av.



40 Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s

Sl
ik

 b
ru

ke
r d

u 
in

st
ru

m
en

te
t

Analyseresultater for en mikroalbumin-/kreatinin-analyse

Instrumentet viser følgende informasjon for hver mikroalbumin-/kreatinin-
pasientanalyse.
MERK: Du må aktivere noen av dataoppføringene i Systeminnst.

Resultat Beskrivelse

Instrumentserienummer Serienummeret på DCA Vantage-
instrumentet.

Analysenavn Type analyse, enten mikroalbumin-/
kreatininanalyse eller HbA1c-analyse.

Prøvens sekvens nummer Sekvensnummeret på prøven.

Prøve-ID Prøvens ID, hvis du har lagt den inn i 
instrumentet.

Kassettlotnummeret Kassettens lotnummer.

Analysekassettens avlesingsdato 
og -tidspunkt

Datoen og tidspunktet for avlesing av 
analysekassetten.

Pasient-ID Pasientens ID, hvis du har lagt den inn i 
instrumentet.

Pasientens etternavn Pasientens etternavn, hvis du har lagt 
det inn i instrumentet.

Pasientens fornavn Pasientens fornavn, hvis du har lagt det 
inn i instrumentet.

Bruker-ID Hvis du har lagt den inn i instrumentet.

Merknad 1–8 Eventuelle merknader du lar lagt inn om 
pasienten.

Glomerulær filtreringsrate (GFR) og 
inndataoppføringer GFR blir vist hvis den er beregnet.

Resultater albuminkonsentrasjon Resultatene for albuminkonsentrasjon 
blir vist i enheter mg/l.

Resultater kreatininkonsentrasjon Resultatene for kreatininkonsentrasjon 
blir vist i enheter mg/dl eller mmol/l.

Albumin-kreatinin-forholdet

Resultatene for albumin-kreatinin-
forholdet vises i mg/g-enheter hvis 
kreatininenhetene er mg/dl, eller i mg/
mmol hvis kreatininenhetene er mmol/l.

Brukerkorrigering av albumin for 
slope og avvik

Albumin korrigert av bruker for slope og 
avvik blir vist.
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Resultatforklaring

Mikroalbumin-kreatinin-analysen viser 3 verdier: albuminkonsentrasjonen, 
kreatininkonsentrasjonen og albumin-kreatinin-forholdet. Både albumin- og 
kreatininanalysene er lineære for hele sitt område.

Tabellen under viser rapporteringsområdet for hver analyse

MERK: Hvis kreatininenhetene er mg/dl, blir albumin-kreatinin-forholdet (A/C) 
rapportert i mg/g. Hvis kreatininenhetene er mmol/l, blir albumin-kreatinin-
forholdet (A/C) rapportert i mg/mmol.

Når en albumin- eller kreatininverdi etterfølges av et mindre enn-tegn (<) på 
skjermen, betyr det at konsentrasjonen er lavere enn den nedre grensen for 
analysen, dvs. lavere enn < 5 mg/l for albumin og < 15 mg/dl for kreatinin.

Når en albumin- eller kreatininverdi etterfølges av et større enn-tegn (>) på 
skjermen, betyr det at konsentrasjonen er høyere enn den øvre 
rapporteringsgrensen for analysen, som er > 300 mg/l for albumin og > 500 
mg/dl for kreatinin.

Når et albumin-kreatinin-forhold etterfølges av et mindre enn-tegn(<) eller et 
større enn-tegn (>) eller (---) på skjermen, betyr det at albumin- og/eller 
kreatininverdien er høyere eller lavere enn rapporteringsområdet. I enkelte 
tilfeller vil forholdet ikke bli rapportert (---).

Eksempel 1: Hvis analyseresultatet for albumin er > 300 mg/l og for kreatinin 
100 mg/dl (8,84 mmol/l), vil forholdet rapporteres som > 300 mg/g (> 33,9 mg/
mmol).

Eksempel 2: Hvis analyseresultatet for albumin er 75 mg/l og for kreatinin 
< 15 mg/dl (< 1,33 mmol/l), vil forholdet rapporteres som > 500 mg/g 
(> 56,4 mg/mmol).

Eksempel 3: Hvis analyseresultatet for albumin er > 300 mg/l og for kreatinin 
> 500 mg/dl (> 44,2 mmol/l), vil det ikke bli rapportert noe forhold (---).

Eksempel 4: Hvis analyseresultatet for albumin er < 5 mg/l og for kreatinin 
< 15 mg/dl (< 1,33 mmol/l), vil det ikke bli rapportert noe forhold (---).

Brukerkorrigering av kreatinin for 
slope og avvik

Kreatinin korrigert av bruker for slope og 
avvik blir vist.

Analyse Rapporteringsområde

Albumin 5 til 300 mg/l

Kreatinin 15 til 500 mg/dl (1,3 til 44,2 mmol/l) 

Albumin-kreatinin-forhold 1 til 2000 mg/g (0,1 til 22,6 mg/mmol)

Resultat Beskrivelse
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MERK: Du kan skrive ut, legge inn eller redigere prøvedata mens resultatene 
blir vist.

Hvis du vil skrive ut resultatene, velger du Neste.
MERK: Analyseresultatene blir skrevet ut automatisk bare hvis instrumentet er 
stilt inn på automatisk utskrift.

Hvis du vil skrive ut manuelt, velger du Skriv.

Ta ut reagenskassetten
1. Åpne dekselet på kassettholderen.

2. Finn knappen på høyre side av kassettholderen.

3. Trykk på den, og hold den nede med høyre hånd.

4. Skyv plastfliken på kassetten forsiktig til høyre med venstre hånd.
Dette frigjør (slipper opp) kassetten.

Figur 24   Ta ut reagenskassetten

5. Trekk reagenskassetten ut av holderen.
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6. Lukk dekselet på instrumentet.

7. Kast kassetten i en egnet beholder, i samsvar med laboratoriets 
standardprosedyrer.

Avbryte en analyse

En analyse kan når som helst avbrytes.
MERK: Hvis du avbryter en analyse mens den kjøres, må du kaste kassetten.

Innhentingsmenyen
Menyen for innhenting av data brukes til å hente inn pasientanalyser, kontroller 
og kalibreringsdata. Ved hjelp av systeminnstillingene kan du begrense 
redigerings- og slettemulighetene i innhentingsmenyen. Se 
Systeminnstillinger‚ på 54.
MERK: Standard sikkerhetsinnstilling er AV.

Åpne pasientanalyser
I menyen Pasientanalyser får du tilgang til data for HbA1c- og mikroalbumin-/
kreatininanalyser, og du kan eksportere data til en ekstern lagringsenhet via 
USB-porten.

1. På startsiden velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. Fra innhentingsmenyen velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

MERK: Bruk prosenttegnet (%) som jokertegn hvis du skal søke.

Pasientanalyser

Bruk vinduene HbA1c -pas.analyser og Mikroalbumin-/kreatininpas.analyser for 
å vise de siste 10 analyseresultatene, søke etter spesifikke analyseresultater 
eller vise en grafisk fremstilling av pasientens HbA1c-resultater.

Vise de 10 siste pasientanalysene

I vinduene som viser de 10 siste resultatene, får du opp resultatene for de 10 
siste HbA1c-pasientanalysene og mikroalbumin-/kreatininanalysene som 
instrumentet har utført. Analyseresultatene sorteres slik at den sist utførte 
analysen står først.

1. På startskjermen velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I menyen Hent velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.
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3. Velg én av følgende typer analyseresultater:
• Hvis du vil vise HbA1c-pasientanalyser, velger du HbA1c.

• Hvis du vil vise mikroalbumin-/kreatininanalyser, velger du 
Mikroalbumin/kreatinin.

4. Velg Vis siste 10.
De 10 siste pasientanalysene blir vist.

5. Om nødvendig sletter du et pasientanalyseresultat:
a. Merk analysen.
b. Velg Slett.

Du får opp en melding med spørsmål om du ønsker å slette 
pasientresultatene.

c. Velg OK.

6. Om nødvendig sletter du alle de 10 siste pasientanalysene:
a. Velg Slett alt.

Du får opp en melding med spørsmål om du ønsker å slette alle de 10 
siste pasientanalyseresultatene.

b. Velg OK.

Søke etter en pasient-ID eller et navn

I vinduet Pasient-ID/navn kan du søke enten på pasientens ID-nummer eller 
pasientens navn.

1. På startskjermen velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I Innhentingsmenyen velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

3. Søk etter én av følgende:
• Hvis du vil søke på pasientens ID eller navn etter resultatet for en 

HbA1c-pasientanalyse, velger du HbA1c.

• Hvis du vil søke på pasientens ID eller navn etter resultatet for en 
mikroalbumin-/kreatininpasientanalyse, velger du Mikroalbumin/
kreatinin.

4. Velg Pasient-ID/navn.
Vinduet Pasient-ID/navn vises

5. Skriv inn pasient-IDen eller pasientnavnet som du vil søke etter.

6. Velg Neste.
Søkeresultatene blir vist.

7. Om nødvendig sletter du en pasientanalyse:
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a. Merk analysen.
b. Velg Slett.

Du får opp en melding med spørsmål om du ønsker å slette 
pasientresultatene.

c. Velg OK.

8. Om nødvendig sletter du alle pasientanalysene:
a. Velg Slett alle.

Du får opp en melding med spørsmål om du ønsker å slette alle 
pasientanalysene.
NOTE:Bare de analysene som er funnet i søket, blir slettet.

b. Velg OK.

Søke etter en spesifikk merknad

I vinduet Merknad 1 kan du søke etter en bestemt merknad.

1. På startsiden velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I menyen Hent velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

3. Søk etter én av følgende:
• Hvis du vil søke etter en bestemt merknad til en HbA1c-pasientanalyse, 

velger du HbA1c.

• Hvis du vil søke etter en bestemt merknad til en mikroalbumin-/
kreatininpasientanalyse, velger du Mikroalbumin/kreatinin.

4. Velg Merknad 1.
Vinduet Merknad 1 vises. 

5. Skriv inn merknaden ved hjelp av tastaturet.

6. Velg Neste.
Søkeresultatene blir vist.

Søk i en bestemt tidsperiode

I vinduene Startdato og Sluttdato angir du start- og sluttdato for et søk innenfor 
en avgrenset tidsperiode.

1. På startskjermen velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I innhentingsmenyen velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

3. Søk etter én av følgende:
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• Hvis du vil søke etter en bestemt merknad til en HbA1c-pasientanalyse, 
velger du HbA1c.

• Hvis du vil søke etter en bestemt merknad til en mikroalbumin-/
kreatininpasientanalyse, velger du Mikroalbumin/kreatinin.

4. Velg Datoområde.
Vinduet Startdato vises.

5. Bruk opp- og nedpilene til å velge måned, dag og år.

6. Velg Neste.
Vinduet Sluttdato vises.

7. Bruk opp- og nedpilene til å velge måned, dag og år.

8. Velg Neste.
Søkeresultatene blir vist.

9. Hvis du vil slette en pasientanalyse, merker du den.

10. Velg Slett.
Du får opp en melding med spørsmål om du ønsker å slette 
pasientanalysene.

11. Velg OK.

12. Hvis du vil slette alle pasientanalysene, velger du Slett alt.
Du får opp en melding med spørsmål om du ønsker å slette alle 
pasientanalysene.
MERK: Bare de analysene som er funnet i søket, blir slettet.

13. Velg OK.

Stille inn en nedre HbA1c-verdi for et søk

I vinduet Angi nedre grenseverdi angir du den nedre HbA1c-verdien når du 
foretar et søk med avgrenset resultatområde.

1. På startskjermen velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I innhentingsmenyen velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

3. Velg HbA1c.
Vinduet HbA1c -pasientanalyser vises.

4. Velg Resultatområde.
Vinduet Nedre grenseverdi vises.

5. Bruk opp- og nedpilene til å stille inn HbA1c-verdien.
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MERK:  Den nedre grensen kan ikke være lavere enn 2,0 %.

6. Velg Neste.
Søkeresultatene blir vist.

Vise HbA1c-resultater i grafisk format

Du kan vise HbA1c-analyseresultatene i grafisk format. Du kan søke på 
pasient-ID, og du kan begrense søket ved hjelp av datoangivelser.

1. På startskjermen velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I menyen Hent velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

3. Velg HbA1c.
Vinduet Liste over HbA1c-pasientanalyser vises.

4. Velg Graf.

5. Skriv inn en pasient-ID med tastaturet.

6. Velg Neste.
Alle HbA1c-resultater som er knyttet til den aktuelle pasient-IDen, 
fremstilles grafisk.

7. Hvis du vil forandre på datoperioden for grafen, velger du Endre.

8. Hvis du vil skrive ut grafen, velger du Skriv.

Vise pasientanalyseresultater

I vinduet Resultat av pasientanalyser kan du vise informasjon om en bestemt 
pasient.

1. På startskjermen velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I menyen Hent velger du Hent.
Menyen Pasientanalyser vises.

3. Velg en av følgende:
• Hvis du vil vise pasientresultater for en HbA1c-pasientanalyse, velger 

du HbA1c.
• Hvis du vil vise pasientresultater for en mikroalbumin-/

kreatininpasientanalyse, velger du Mikroalbumin/kreatinin

4. Velg Vis siste 10 pasientanalyser.
MERK:  Du kan vise pasientresultatene for alle søkeresultater.
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5. I vinduet Siste 10 pasientanal. merker du pasienten og velger Vis eller et av 
vinduene med søkeresultater.
Vinduet Pasientanalyseresultater vises.

6. Hvis du vil skrive ut pasientresultatene, velger du Skriv.

7. Hvis du vil sende resultatene til en valgt datamaskin, velger du Send.

8. Hvis du vil redigere pasientanalyseresultatene, velger du Red..

Velge en skriver

Hvis det er koblet en ekstern skriver til DCA Vantage-instrumentet, bruker du 
vinduet Valg av skriver til å velge en intern eller ekstern skriver.
MERK: Vinduet kommer bare opp dersom begge skriverne er konfigurert og 
klare til utskrift.

1. I vinduet Resultat av pasientanalyser velger du Skriv.
Vinduet Valg av skriver vises.Velg én av følgende skriveralternativer:
• Intern skriver
• Ekstern skriver

2. Hvis du vil skrive ut et pasientanalyseresultat, velger du Skriv.
Pasientanalyseresultatet blir skrevet ut.

Eksportere data

Bruk vinduet Eksporter data når du vil eksportere filer til en ekstern 
lagringsenhet.

1. På startsiden velger du Hent.
Vinduet Hent vises.

2. I menyen Hent velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

3. I vinduet Pasientanalyser velger du Eksport.

4. Sett lagringsenheten inn i USB-porten.

5. Hvis du vil eksportere filene, velger du Neste.
Filene blir eksportert.

6. Når du får beskjed om det, tar du lagringsenheten ut av USB-porten.

FORSIKTIG
Når du eksporterer data som inneholder pasientinformasjon, er det 
ditt ansvar at du overholder de lokale prosedyrene for HIPAA-
regelverket. 
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Bruke GFR-veiviseren

Med GFR-veiviseren kan du legge inn pasientinformasjon når du vil beregne 
GFR for en pasient.

1. Velg GFR.
GFR-veiviseren vises.

2. Legg inn følgende data, slik at GFR kan beregnes for pasienten:
a. Angi pasientens alder med 2 siffer.

Alderen på pasienten må ligge mellom 18 og 70 år.
b. Velg Neste. 
c. Angi pasientens kjønn.
d. Velg Neste.
e. Angi pasientens etniske gruppe.
f. Velg Neste.
g. Velg verdien for plasmakreatinin. 
h. Velg Neste.

Resultatet av GFR-beregningen basert på verdiene som ble lagt inn i 
veiviseren for GFR-beregning, vises i et eget vindu.

Systemmeny
Med systemmenyen har du tilgang til kontroller, vedlikehold, 
systeminnstillinger og systemtester. Du kan også tidsplanlegge og endre 
konfigurasjonen for kontroller.

Du finner informasjon om vedlikehold av instrumentet under Vedlikehold‚ 
på 89.

Kontroller
I vinduet Kontroll kan du utføre følgende oppgaver:

• spesifisere den informasjonen som legges inn under kjøring av en kontroll

• vise kontrolloggen og tidsplanen

• endre på tidsplanen for påminnelsene om kontroller

• aktivere eller deaktivere bruken av kontroller fra andre produsenter

Legge inn kontrolldata

I vinduet Angi kontrolldata kan du angi om bruker-ID og merknad 1 til 3 skal 
fremstå som obligatorisk eller valgfri informasjon når du legger inn data for 
kontroller.
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Påminnelser om kontroll

I vinduet Påminn. kontroll kan du gå til kontrolloggen hvor du kan vise og endre 
på tidsplanen for kontroller.

Kontrollstatus

I vinduet Kontrollstatus kan du vise en liste over gjeldende status for 
obligatoriske og valgfrie kontroller.

Obligatorisk kontroll

Du må utføre de obligatoriske kontrollene når de er planlagt. Pasientanalyser 
er deaktivert inntil den obligatoriske kontrollen er utført og godkjent.

Valgfri kontroll

Du kan utføre de valgfrie kontrollene når de er tidsplanlagt. Pasientanalysen 
blir ikke deaktivert når det er tid for en valgfri kontroll.

Stille inn angivelse av kontrolldata

I vinduet Angi kontrolldata kan du spesifisere data og merknader som du angir 
når du kjører en kontroll, og angi hvilke data som er obligatoriske eller valgfrie. 
Bare data du har stilt inn som valgfri informasjon, blir vist. Hvis du velger 
Påkrevd, må du angi en verdi for de aktuelle dataene før du kan gå ut av 
vinduet.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Vinduet Tilleggsinnstillinger vises.

2. Velg Kont.analyser.
Vinduet Kont.analyser vises.

3. Velg Inndata.
Vinduet Angi kontrolldata vises.

4. Velg enten Vis eller Påkrevd for hvert av følgende alternativer:
• Bruker-ID
• Merknad 1–3

5. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du Lagre.

Stille inn påminnelser om kontroll
I vinduet Påminn. kontroll kan du gå til kontrolloggen og vise eller endre på 
tidsplanen for kontroller. Standard innstilling er at ingen påminnelse om kontroll 
er aktivert. Når du har merket av i en avmerkingsboks for en bestemt 
påminnelse, blir Tidsplan aktiv.
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1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Vinduet Tilleggsinnstillinger vises.

2. Velg Kont.analyser.
Vinduet Kont.analyser vises.

3. Velg Påminnelser.
Vinduet Påminn. kontr.analyse vises.

4. Merk av i avmerkingsboksen for å angi en kontrollpåminnelse.
Kontrollpåminnelsen er stilt inn, og tidsplanen blir aktiv.

5. Hvis du vil vise tidsplanen, velger du Tidsplan.
Påminnelsestidsplanen vises.

6. Hvis du vil endre tidsplanen til valgfri eller påkrevd, velger du Endre.
Vinduet Modus vises.

7. Velg Valgfri eller Påkrevd.

8. Velg Neste.
Vinduet Frekvens vises.

9. Velg et av følgende alternativer:
• Daglig
• Ukent.
• Månedl.

10. Velg Neste.
Vinduet Angi dag for påminnelse vises.

11. Bruk opp- og nedpilene til å velge dag eller dato for påminnelsen.

12. Velg Neste.
Vinduet Angi tid for kontroll vises.

13. Bruk opp- og nedpilene til å stille inn tidspunkt for påminnelsen.

14. Velg Neste.
Vinduet Informasjon om kontrollpåminnelse vises.

15. Kontroller at opplysningene er riktige, og velg deretter Lagre.

16. Hvis du vil gå tilbake til menyen Kont.analyser, velger du Tilb.

Definere kontroller fra andre produsenter
I vinduet Annen produsent kan du aktivere muligheten for bruk av 
kontrollmaterialer fra andre produsenter.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.
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2. Velg Kont.analyser.
Vinduet Kont.analyser vises.

3. Velg Annen produsent.
Vinduet Kontroller annen produsent vises.

4. Hvis du vil tillate bruk av kontrollmateriale fra andre produsenter, merker du 
av i avmerkingsboksen.

5. Hvis du vil lagre innstillingen, velger du Lagre.

Systemtester
Du selv, eller en representant for teknisk brukerstøtte, kan kjøre tester på DCA 
Vantage-instrumentet ved hjelp av vinduet Systemtester. Menyen i vinduet 
Systemtester har følgende tre systemtester:

• Brukersystemtester

• Servicesys.tester
MERK: Servicesystemtester utføres av en representant for teknisk 
brukerstøtte.

• Optiske tester
MERK: Hvis instrumentet er stilt inn med brukerbegrensninger, må du legge 
inn en gyldig tilsynsperson-ID for å få tilgang til systemtester, se Tilsynsperson-
ID, side 55. 

Utføre brukersystemtester

Vinduet Brukersystemtester lar deg teste de ulike delene på instrumentet.

1. I vinduet Systemmeny velger du Systemtester.
Vinduet Systemtester vises.

2. I systemtestmenyen velger du Brukersystemtester.

3. Merk av i avmerkingsboksen for den testen du vil kjøre.

4. Du initialiserer testen ved å velge Start.
Testene som ikke krever tilleggshandlinger kjøres automatisk.
MERK: Tester som krever tilleggshandlinger, kjøres først.
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Tabellen under gir en oversikt over de testene som kan kjøres, og om de 
krever tilleggshandlinger:

Hvis du velger.. Neste handling...

Touschscreen

Trykk på hver enkelt av talltastene. 
Tasten forandres fra et tall til et 
avkrysningsmerke. Der hvor testen 
eventuelt ikke godkjennes, blir tallet 
stående.
MERK: Testen stoppes ved 
tidsavbrudd hvis ikke alle tastene er 
prøvd innen 60 sekunder.

Lydsignal

1. Lytt etter et varselsignal.
2. Hvis du hører et varselsignal, velger 

du Ja.
3. Hvis du ikke hører et varselsignal, 

velger du Nei.

Deksel
Åpne og lukk dekselet for å kontrollere 
at skjermen viser riktig status ved åpent 
og lukket deksel.

Intern strekkodeleser

Les av en DCA-strekkode med den 
interne strekkodeleseren for å 
kontrollere om den interne 
strekkodeleseren virker som den skal.

Ekstern strekkodeleser

Les av en DCA-strekkode med den 
eksterne strekkodeleseren for å 
kontrollere om den eksterne 
strekkodeleseren virker som den skal.

Intern skriver Bekreft at den interne skriveren skriver 
ut en rapport.

Ekstern skriver Bekreft at den eksterne skriveren skriver 
ut en rapport.

Seriell port Instrumentet kjører testen automatisk.

Ethernet-port Instrumentet kjører testen automatisk.

USB-port Instrumentet kjører testen automatisk.

Lampe Instrumentet kjører testen automatisk.

Motorsekvens Instrumentet kjører testen automatisk.

Målesystem Instrumentet kjører testen automatisk.
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Resultater brukersystemtester

Vinduet med resultatene fra brukersystemtestene viser status for hver av 
systemtestene som du velger i vinduet Brukersystemtester. Resultatene blir 
vist etter at testene som krever brukerhandling har kjørt ferdig, og mens de 
automatiske testene blir kjørt.
MERK: Du kan avbryte testene mens de kjøres.

Systeminnstillinger
Ved hjelp av menyen Systeminnst. kan du stille inn og se igjennom følgende 
systeminnstillinger:

• forandre lydvolumet

• justere kontrasten på skjermen

• åpne tilleggsinnstillinger for instrumentet

• se gjeldende systeminnstillinger
MERK:  Du må starte instrumentet på nytt hvis du gjenoppretter 
systeminnstillingene.

Stille inn lydvolumet

Still inn lydvolumet på lydvarslinger ved hjelp av lydvoluminnstillingen. 

1. I systemmenyen velger du Systeminnst..
Vinduet Systeminnst. vises.

2. Velg Lydvolum.
Vinduet Lydvolum vises.

3. Velg én av følgende alternativer:
• Høy
• Medium
• Lav
• Av

4. Velg Lagre.
Lydvolumet er stilt inn.

Stille inn skjermen

Still inn kontrasten på instrumentets fargeskjerm i vinduet Skjerm.

1. I systemmenyen velger du Systeminnst..
Vinduet med systeminnstillingene vises.
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2. Velg Skjerm.
Vinduet Skjerm vises.

3. Bruk opp- og nedpilene til å justere kontrasten på fargeskjermen.

4. Velg Lagre.
Instrumentskjermen er stilt inn.

Vise gjeldende systeminnstillinger
1. I systemmenyen velger du Systeminnst..

Vinduet Systeminnst. vises.

2. Velg Vis innst.
Vinduet Vis innst. viser gjeldende innstillinger.

3. Hvis du vil skrive ut gjeldende innstillinger, velger du Skriv.

Tilsynsperson-ID
Vinduet Tilsynsperson-ID er konfigurert av tilsynspersonen som et 
sikkerhetstiltak for åpning av menyen Tilleggsinnstillinger. Vinduet 
Tilsynsperson-ID viser når tilgangen til instrumentet er stilt inn med 
brukerbegrensninger. Hvis du prøver å redigere eller slette data mens det er 
aktivert brukerbegrensninger for systemet, vil skjermen Tilsynsperson-ID 
komme opp. 

Du kan legge inn maksimalt 15 tilsynsperson-IDer. Tilsynsperson-IDen kan 
inneholde bokstaver og tall. Maksimalt antall tegn for en tilsynsperson-ID er 7.

Når du skriver inn tilsynsperson-IDen, kommer menyen Tilleggsinnstillinger 
opp. Ta kontakt med teknisk brukerstøtte hvis du ønsker mer informasjon om 
brukerbegrensninger. Hvis du vil legge til, redigere eller slette en tilsynsperson-
ID, se Tilsynsperson-ID‚ på 55.

Tilleggsinnstillinger
Menyen Tilleggsinnstillinger gjør det mulig å forandre innstillingene og 
funksjonene til instrumentet. 

Pasientanalyser
Bruk menyen Pasientanalyser til å åpne de vinduene som spesifiserer data 
som skal legges inn for pasientanalyser, og til å vise hvilke faktorer som styrer 
hvordan enkelte pasientanalyseresultater beregnes.
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Definere angivelse av pasientdata

I vinduet Angi pasientdata kan du spesifisere hvilke data og merknader som du 
angir for kjøring av en pasientanalyse, samt hvilke data som er obligatoriske 
eller aktive. Bare data du har stilt inn som aktiv informasjon, blir vist. Hvis du 
velger obligatorisk, må du angi en verdi for de aktuelle dataene før du kan gå 
ut av vinduet.

1. I menyen Tillegginnstillinger velger du Pasientanalyser.
Vinduet Pasientanalyser vises.

2. Velg Inndata.
Vinduet Angi pasientdata vises.

3. Velg enten Aktiv. eller Obligat. for hvert av følgende alternativer:
• Prøve-ID
• Pasient-ID
• Etternavn
• Fornavn
• Bruker-ID
• Merknad 1–8

4. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du Lagre.

Definere urinkreatininenheter

I vinduet Kreatininenheter kan du stille inn enheter for kreatininresultater på 
enten mg/dl eller mmol/l.

1. I menyen Tilleggsinnstillinger, velger du Pasientanalyser.
Vinduet Pasientanalyser vises.

2. Velg Kreatininenheter.
Vinduet Velg kreatininenheter vises.

3. Velg én av følgende alternativer:
• mg/dl
• mmol/l

4. vis du vil lagre innstillingen for kreatininenheter, velger du Lagre.

Definere referanseområdet for HbA1c  

I vinduet Referanseområde kan du spesifisere nedre og øvre referanseverdier 
for HbA1c-resultatene.
MERK: Det er ikke mulig å definere den nedre grensen høyere enn den øvre 
grensen, eller å stille inn differansen mellom øvre og nedre grense til mindre 
enn 0,5 %.



Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s 57

Slik bruker du 
instrum

entet

1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Pasientanalyser.
Menyen Pasientanalyser vises.

2. Velg Referanseområde.
Vinduet HbA1c-referanseområde vises.

3. Bruk opp- og nedpilene til å stille inn den øvre og nedre grensen.

4. Hvis du vil at referanseområdet skal være lik standardverdiene, velger du 
Tilbakestille standardverdier.
Dermed tilbakestilles nedre prosentgrense til 4,0 og øvre prosentgrense til 
6,0.

5. Hvis du vil lagre HbA1c-referanseområdet, velger du Lagre.
Referanseområdet blir lagret.

Angi HbA1c-brukerkorrigeringen

Bruk skjermen HbA1c-korrig. bruker til å justere slope og avvik for HbA1c-
verdiene.

Hvis resultatene ligger innenfor instrumentets driftsområde og det defineres en 
brukerkorrigering, merkes det korrigerte resultatet med en asterisk (*).  De 
korrigerte resultatene lagres ikke i minnet på DCA-instrumentet.  Det er bare 
de opprinnelige, ukorrigerte resultatene som lagres.  Når lagrede data hentes 
frem, vises de som ukorrigerte hvis det ikke er angitt noen korreksjon i 
systemet. Hvis det er angitt en korreksjon i DCA-instrumentet, brukes denne 
korreksjonen.

1. Velg Pasientanalyser fra menyen Tilleggsinnstillinger.
Vinduet Pasientanalyser vises.

2. Velg HbA1c-korrig. bruker.
Vinduet HbA1c-korrig. bruker vises.

3. Endre slope ved behov:
a. Velg Red.

Vinduet HbA1c-slope vises.
b. Angi slope.
c. Velg Angi.

Vinduet HbA1c-korrig. bruker vises.

4. Om nødvendig kan du endre verdien for avviket:
a. Velg Rediger.

Vinduet HbA1c-avvik vises.
b. Angi avviket.
c. Velg Angi.

 Vinduet HbA1c-korrig. bruker vises.
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5. Hvis du vil tilbakestille til standardverdiene, velger du Tilbakest. stand.ver.

6. Dermed tilbakestilles slope til 1,000 og avviket til 0,0.

7. Velg Tilb..
Vinduet Pasientanalyser vises.

Angi albuminbrukerkorrigering

Bruk vinduet Albumin-korrig. bruker til å justere slope og avvik for 
albuminverdiene.

De korrigerte resultatene merkes med en asterisk (*). Korrigerte resultater 
utenfor driftsområdet rapporteres på samme måte som ukorrigerte resultater 
utenfor driftsområdet. Korrigerte resultater lagres ikke i systemminnet. Der 
lagres bare de opprinnelige, ukorrigerte resultatene. Hvis det brukes en 
korrigering, vises de lagrede dataene som ukorrigerte hvis det ikke er angitt 
noen korrigering i instrumentet når de hentes frem igjen. Ellers brukes den 
gjeldende korrigeringen i instrumentet.

1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Pasientanalyser.
Vinduet Pasientanalyser vises.

2. Velg Albumin-korrig. bruker.
Vinduet Albumin-korrig. bruker vises.

3. Endre slope ved behov:
a. Velg Red..

Vinduet Albumin-slope brk. vises.
b. Angi slope.
c. Velg Angi.

Vinduet Albumin-korrig. bruker vises.

4. Om nødvendig kan du endre verdien for avviket:
a. Velg Red.. 
b. Vinduet Albuminavvik vises.
c. Angi avviket.
d. Velg Angi.

Vinduet Albumin-brukerkorrig. vises.

5. Hvis du vil tilbakestille til standardverdiene, velger du Tilbakestill 
standardverdier.
Dermed tilbakestilles slope til 1,000 og avviket til 0,0.

6. Velg Tilb..
Vinduet Pasientanalyser vises.
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Definere kreatininbrukerkorrigering

I vinduet Kreatinin-brukerkorrig. kan du justere slope og avvik for 
kreatininverdier.

1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Pasientanalyser.
Vinduet Pasientanalyser vises.

2. Velg Kreatinin-brukerkorrig.
Vinduet Kreatinin-brukerkorrig. vises.

3. Om nødvendig kan du endre verdien for slope:
a. Velg Red.

 Vinduet Kreatinin-brukerkorrig. vises.
b. Angi slope.
c. Velg Angi.

Vinduet Kreatinin-korrig. bruker vises.

4. Om nødvendig kan du endre verdien for avviket.
a. Velg Red.

Vinduet Kreatininavvik vises.
b. Angi avviket.
c. Velg Angi.

Vinduet Kreatinin-korrig. bruker vises.

5. Hvis du vil tilbakestille til standardverdiene, velger du Tilbakest. stand.ver..
Dermed tilbakestilles slope til 1,000 og avviket til 0,0.

6. Velg Tilb..
Vinduet Pasientanalyser vises.

Definere GFR-beregning

I vinduet GFR-beregning kan du slå av og på GFR-beregning, og du kan velge 
måleenheten for plasmakreatinin.

1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Pasientanalyser.
Vinduet Pasientanalyser vises.

2. Velg GFR-beregning.
Vinduet GFR-beregning vises.

3. Velg et av følgende alternativer under GFR-beregning:
• Aktiv.
• Deaktiv.
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4. Velg én av følgende kreatininenheter:
• mg/dl
• mmol/l

5. Innstillingene for GFR-beregning blir lagret når du velger Lagre.

Definere visningsalternativer for pasientminne

I vinduet Visningsalt. for pasientminne kan du definere søkekriterier for 
pasientresultater, og bestemme visningsformatet for resultatene. Du kan søke 
på pasient-ID eller etternavn.

1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Pasientanalyser.
Vinduet Pasientanalyser vises.

2. I pasientanalysemenyen velger du Visningsalt. for pasientminne.
Vinduet Visningsalternativer for pasientminne vises

3. Velg én av følgende alternativer:
• Pasient-ID
• Pasientens etternavn

4. Du lagrer innstillingene ved å velge Lagre.

Kontroller
Du finner informasjon om kontroller under Vedlikehold‚ på 89. 

Liste over tilsynspersoner
I listen over tilsynspersoner kan du legge til, redigere og slette tilsynspersoner. 
Bruk forskjellig ID og navn for hver tilsynsperson.
MERK: Bruk av ID er obligatorisk, men bruk av navn er frivillig.

Legge til en tilsynsperson
1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.

Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. Velg Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Systemtilgang.
Menyen Systemtilgang vises.

4. Velg Ubegrenset.
Knappen Tilsynsperson aktiveres.

5. Velg Tilsynsperson.
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6. Velg Legg til.
Vinduet Red. tilsynsperson vises.

7. Hvis du vil legge til et navn, velger du Red. til høyre for navnefeltet.

8. Skriv inn tilsynspersonens navn i navnefeltet ved hjelp av det 
alfanumeriske tastaturet.

9. Velg Angi.
Navnet på tilsynspersonen blir lagret.

10.

11. Hvis du vil legge til en tilsynsperson-ID, velger du Red. til høyre for ID-
feltet.

12. Skriv inn en tilsynsperson-ID i ID-feltet ved hjelp av det alfanumeriske 
tastaturet.

13. Velg Angi.

14. I vinduet Tilsynsperson velger du Lagre.
Tilsynsperson-IDen blir lagret.
MERK: Tilsynsperson-IDen kan inneholde både bokstaver og tall. 
Maksimalt antall tegn for en tilsynsperson-ID er 7.

Redigere en tilsynsperson
1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Tilsynspersoner.

Vinduet Tilsynspersonsliste vises.

2. Merk den tilsynsperson-IDen du vil redigere.

3. Velg Red..
Vinduet Red. tilsynsperson-ID vises.

4. Rediger tilsynsperson-IDen eller navnet på tilsynspersonen.

5. Velg Lagre.

Slette en tilsynsperson
1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Tilsynspersoner.

Vinduet Tilsynspersoner vises.

2. Merk den tilsynsperson-IDen du vil slette.

3. Velg Slett.
Du får opp en melding med spørsmål om du ønsker å slette tilsynsperson-
IDen.

4. Velg Ja.
Tilsynsperson-IDen blir slettet.
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Menyen Generell innst.
I menyen Generell innst. kan du åpne vinduer for å konfigurere generelle 
innstillinger. Her bestemmer du hva som skal vises på skjermen under kjøring 
av en analyse. De generelle innstillingene omfatter språk, tidspunkt og dato.

Stille inn språk

I vinduet Språk kan du forandre språket som blir brukt på instrumentskjermen.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Språk.
Vinduet Velg systemspråk vises.

4. Merk det språket du vil bruke på skjermen.

5. Du lagrer det valgte språket ved å velge Lagre.

Stille inn tid og visningsformat

I vinduet Tid kan du stille inn gjeldende klokkeslett og velge om instrumentet 
skal vise tiden i 12- eller 24-timers format.
MERK: Vi anbefaler at du justerer klokken i instrumentet manuelt når det byttes 
til sommertid og vintertid.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Tid.
Vinduet Angi systemtid vises.

4. Velg ett av følgende tidsformater:
• 12-t.
• 24-t.

5. Bruk opp- og nedpilene til å stille inn time og minutter.

6. Velg ett av følgende alternativer:
• AM
• PM
MERK: Dette alternativet gjelder bare dersom du velger 12-timers 
tidsformat.
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7. Hvis du vil lagre tidsinnstillingene velger du Lagre.

Stille inn dato og visningsformat

I vinduet Dato kan du stille inn gjeldende dato og velge format for 
datovisningen.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Generelt.
Menyen Generelt vises.

3. Velg Dato.
Vinduet Angi systemdato vises.

4. Velg ett av følgende datoformat:
• MM/DD/ÅÅÅÅ
• DD.MM.ÅÅÅÅ
• ÅÅÅÅ.MM.DD

5. Bruk opp- og nedpilene til å stille inn måned, dato og år.

6. Hvis du vil lagre datoformatet, velger du Lagre.

Stille inn sekvensnummer

I vinduet Sekvensnummer kan du spesifisere om du vil ha nullstilling av 
sekvensnummer, og om sekvensnumrene skal vises.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Sekvensnummer.
Vinduet Velg sekvensnummer vises.

4. Velg én av følgende typer nullstilling for sekvensnummer:
• Nullst. dagl. - sekvensnummeret nullstilles daglig
• Nullst. etter 999 - sekvensnummeret nullstilles når det har nådd 999
• Ingen - ingen sekvensnummer er definert

5. Hvis du vil lagre innstillingen for sekvensnummer, velger du Lagre.
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Systemtilgang
I skjermen Systemtilgang kan du velge om tilgangen til modulene Innhenting 
og Systeminnstillinger skal være åpen eller begrenset. Standard innstilling er 
åpen.
MERK: Hvis du forandrer til begrenset tilgang, må du legge inn en 
tilsynsperson.

Definere systemet som åpent
1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.

Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Systemtilgang.
Vinduet Sikkerh. vises.

4. Velg Ubegrenset.

5. Hvis du vil lagre innstillingen for systemtilgangen, velger du Lagre.

Definere adgangsbegrensninger for instrumentet
1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.

Menyen Tilleggsinnstillinger vises.I Tilleggsinnstillinger velger du

2.  Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Systemtilgang.
Vinduet Sikkerh. vises.

4. Velg Begrenset.

5. Velg Lagre.

Aktivere analysesperre
Ved hjelp av vinduet Ana. sperret kan du forhindre at en bruker utfører 
pasientanalyser hvis det er tid for en kontroll for den aktuelle analysetypen. En 
tilsynsperson kan deaktivere sperring av pasientanalyser for å åpne systemet 
hvis en kontroll ikke ble godkjent. Ved hjelp av funksjonen Ekstern sperring av 
pasientanalyser kan du via nettverkstilkoblingen foreta en sperring fra en 
ekstern datamaskin.
MERK: Du kan deaktivere funksjonen for ekstern sperring av pasientanalyser 
ved å angi tilsynsperson-IDen.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.
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2. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Ana. sperret.
Vinduet Ana. sperret vises.

4. Hvis du vil sperre pasientanalyser på grunn av en kontrollfeil, velger du 
Sperr. av pasientanalyse pga kontr.ana.feil.

5. Hvis du vil sperre pasientanalyser fra en ekstern datamaskin, velger du 
Ekst. sperring av pas.ana..

6. Hvis du vil lagre innstillingene for analysesperre, velger du Lagre. 
MERK: Instrumentet må ha minst én tilsynspersonkonto å aktivere.

Veiviser systeminnstillinger
I vinduet Veiviser systeminnst. kan du konfigurere veiviseren for 
systeminnstillinger slik at den starter neste gang du slår på instrumentet.

Innstilling for kjøring av Veiviser for systeminnstillinger
1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.

Menyen Tilleggsinnstillinger vises. 

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener.
Menyen Gener. vises.

3. Velg Innstillingsveiviser.
Vinduet Veiviser systeminnst. vises.

4. Hvis du vil at den starter neste gang du slår på instrumentet, velger du Kjør 
veiviser syst.innst. v/ neste oppstart.

5. Hvis du vil lagre denne innstillingen, velger du Lagre.

Slette pasient- og kontrolldata
I vinduet Lagringsmod. kan du angi hvordan du vil slette pasientresultater og 
kontrollresultater fra instrumentet. Du kan velge om resultatene automatisk 
skal slettes etter hvert, slik at de eldste slettes når nye kommer til, eller du kan 
slette resultatene manuelt.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Lagringsmedier.
Vinduet Datalagringsmodus vises.
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4. Hvis du vil at de eldste pasient- og kontrollresultatene skal slettes etter 
hvert som nye kommer til, velger du Automat. sletting (først inn, først ut).

5. Hvis du vil slette pasient- og kontrollresultatene manuelt, velger du Manuell 
slett..

6. Hvis du vil lagre lagringsmodusen, velger du Lagre.

Lagre data og innstillinger
I vinduet Lagre data og innst. blir du bedt om å sette lagringsenheten inn i 
USB-porten. Hele databasen blir kopiert til lagringsenheten.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger. 
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Lagre data og innst..
Vinduet Lagre data og innst. vises.

4. Sett inn en lagringsenhet i USB-porten, og velg Neste.
Dataene og innstillingene blir lagret.

5. Ta ut lagringsenheten fra USB-porten.

Slette data
I vinduet Slett data kan du slette all pasientinformasjon som knytter pasienten 
til analyseresultatet, eller du kan slette både pasientinformasjonen og 
analyseresultatene.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener.
Menyen Gener. vises.

3. Velg Slett data.
Vinduet Slett data vises.

4. Hvis du vil slette all pasientinformasjon som knytter pasienten til 
analyseresultatene, velger du Slett pasientinformasjon.

5. Velg Ja.
All pasientinformasjonen blir slettet.

6. Hvis du vil slette både pasientinformasjonen og analyseresultatene, velger 
du Slett alle pasientdata.

7. Velg Ja.
All pasientinformasjon og alle analysedata blir slettet.
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Gjenopprette data
I vinduet Gj.oppr. data blir du bedt om å sette lagringsenheten med de lagrede 
dataene inn i USB-porten. Når du gjenoppretter data, vil gjeldende pasient- og 
kontrolldata bli erstattet av de dataene som ligger på lagringsenheten.
MERK: Alle eksisterende data erstattes av dataene i databasen for 
sikkerhetskopier. Hvis den gjeldende databasen og databasen for 
sikkerhetskopier ikke har samme versjon, vil ikke gjenopprettingen kunne 
utføres.

1. I menyen Sikkerhetsinnst. velger duTilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Gj.oppr. data.
Vinduet Gj.oppr. data vises.

4. Når du vil starte gjenopprettningen, velger du Neste.

5. Sett inn en lagringsenhet i USB-port, og velg deretter Neste.
Dataene blir gjenopprettet.

6. Ta ut lagringsenheten fra USB-porten.

Gjenopprette innstillinger
I vinduet Gjenoppr. innst. blir du bedt om å sette lagringsenheten med de 
lagrede innstillingene inn i USB-porten. Når du gjenoppretter 
systeminnstillingene, vil gjeldende systeminnstillinger bli erstattet av de 
innstillingene som ligger på lagringsenheten.
MERK: Alle eksisterende innstillinger erstattes av innstillingene i databasen for 
sikkerhetskopier. Hvis den gjeldende databasen og databasen for 
sikkerhetskopier ikke har samme versjon, vil ikke gjenopprettingen kunne 
utføres.

1. I menyen Sikkerhetsinnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Gjenoppr. innst..

4. Sett lagringsenheten inn i USB-porten.

5. Når du vil starte gjenopprettningen, velger du Neste.
Dataene blir gjenopprettet.

6. Ta ut lagringsenheten fra USB-porten.
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Installere programmer
I vinduet Installer program blir du bedt om å sette lagringsenheten med 
programvaren inn i USB-porten. Når installasjonen er fullført, må du starte 
instrumentet på nytt.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Gener..
Menyen Gener. vises.

3. Velg Installer program.
Vinduet Installer program vises.

4. Sett lagringsenheten inn i USB-porten.

5. Hvis du vil starte innstalleringen av programvaren, velger du Neste.
Programvaren blir lagret.

6. Hvis du vil starte instrumentet på nytt, velger du Omstart.

Skrivermenyen
I skrivermenyen kan du utføre følgende handlinger:

• aktivere/deaktivere den interne og den eksterne skriveren

• konfigurere den interne og den eksterne skriveren

• legge inn en brukerdefinert overskrift som blir trykt på rapportene

• tilbakestille standard skriverinnstillinger

Konfigurere den interne skriveren

I vinduet Intern skriver kan du utføre følgende handlinger:

• aktivere den interne skriveren

• deaktivere den interne skriveren

• angi om en rapport skal skrives ut automatisk på den interne skriveren når 
det vises et resultat

• angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av rapporten 

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

FORSIKTIG
Ikke ta ut lagringsenheten fra USB-porten eller slå av instrumentet 
mens programmet installeres.
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2. I Tilleggsinnstillinger velger du Skrivere.
Skrivermenyen vises.

3. Velg Intern skriver.
Vinduet Intern skriver vises.

4. Hvis du vil aktivere den interne skriveren, velger du Aktiv..

5. Hvis du vil deaktivere den interne skriveren, velger du Deakt..

6. Hvis du vil at analyseresultatene skrives ut automatisk, velger du Skriv ut 
automatisk.
MERK:  Hvis du ønsker automatisk utskrift, må du velge Aktiv..

7. Bruk opp- og nedpilene til å angi antall eksemplarer du vil skrive ut av 
rapporten.

8. Hvis du vil lagre innstillingene for den interne skriveren, velger du Lagre.

Konfigurere den eksterne skriveren

I vinduet Ekstern skriver kan du utføre følgende handlinger:

• aktivere den eksterne skriveren

• deaktivere den eksterne skriveren

• angi om en rapport skal skrives ut automatisk på den eksterne skriveren 
når det vises et resultat

• angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av rapporten
MERK:  DCA Vantage-instrumentet støtter bare skrivere av typen PCL 
(Printer Command Language) for eksterne skrivere. Nettverksskrivere 
støttes ikke.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Skrivere.
Menyen Skrivere vises.

3. Velg Ekstern skriver.
Vinduet Ekstern skriver vises.

4. Hvis du vil aktivere den eksterne skriveren, velger du Aktiv..

5. Hvis du vil deaktivere den eksterne skriveren, velger du Deaktiv..

6. Hvis du vil at analyseresultatene skrives ut automatisk, velger du Skriv ut 
automatisk.
MERK: Hvis du ønsker automatisk utskrift, må du velge Aktiv..

7. Bruk opp- og nedpilene til å angi antall eksemplarer du vil skrive ut av 
rapporten.
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8. Hvis du vil lagre innstillingene for den eksterne skriveren, velger du Lagre.

Legge inn overskrifter på rapportutskrifter

I vinduet Topptekst rapp. kan du angi overskrifter som topptekst på 
rapportutskrifter. Du kan skrive inn opptil to tekstlinjer.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Skrivere.
Skrivermenyen vises.

3. Velg Topptekst rapp.
Vinduet Topptekst rapp. vises.

4. Velg Linje 1.
Vinduet Linje 1 vises.

5. Skriv inn den første linjen i overskriften ved hjelp av det alfanumeriske 
tastaturet.

6. Velg Angi.
Linje 1 i rapportutskriften blir vist.

7. Velg Topptekst rapp.
Vinduet Topptekst rapp. vises.

8. Velg Linje 2.
Vinduet Linje 2 vises.

9. Skriv inn den andre linjen i overskriften ved hjelp av det alfanumeriske 
tastaturet.

10. Velg Lagre.
Linje 2 i rapportutskriften blir vist.

11.  Hvis du vil gå tilbake til skrivermenyen, velger du Tilb.

Definere den eksterne strekkodeleseren

I vinduet Ekstern strekkodeleser kan du aktivere og deaktivere den eksterne 
strekkodeleseren. Du finner informasjon om installering av den eksterne 
strekkodeleseren under Ekstern strekkodeleser‚ på 149.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger I velger du Ekstern strekkodeleser.
Vinduet Ekstern strekkodeleser vises.

3. Hvis du vil deaktivere den eksterne strekkodeleseren, velger du Deaktiv..
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4. Hvis du vil aktivere den eksterne strekkodeleseren, velger du Aktiv..

5. Hvis du vil lagre innstillingen for den eksterne strekkodeleseren, velger du 
Lagre.

Meny for aktivering av den serielle porten
I menyen Seriell port kan du aktivere eller deaktivere den serielle porten. Du 
kan åpne vinduet for å stille inn ulike alternativer for den serielle porten.
MERK: Standard innstilling for den serielle porten er deaktivert.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Seriell port.
Menyen Seriell port vises.

3. Velg Seriell port aktiv.
Den serielle porten blir aktivert.

Definere overføringshastigheten

I vinduet Overf.hast. kan du stille inn overføringshastigheten på det serielle 
signalet.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Seriell port.
Menyen Seriell port vises.

3. I menyen Seriell port velger du Overf.hast..
Vinduet Overf.hast. vises.
MERK: Du må aktivere den serielle porten for å kunne velge en 
overføringshastighet.

4. Velg en av følgende overføringshastigheter:
• 19200 bps
• 9600 bps
• 4800 bps
• 2400 bps
• 1200 bps
Standardhastigheten er 9600 bps.

5. Hvis du vil lagre innstillingen for overføringshastigheten, velger du Lagre.
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Stille inn paritet

I vinduet Paritet kan du stille inn pariteten på de serielle forbindelsene.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Seriell port.
Menyen Seriell port vises.

3. Velg Paritet i Seriell port.
Vinduet Paritet vises.
MERK: Du må aktivere den serielle porten for å kunne velge en paritet.

4. Velg en av følgende paritetsinnstillinger:
• None
• Even
• Odd.
Standardverdien er None.

5. Hvis du vil lagre innstillingen for pariteten, velger du Lagre.

Definere databiter

I vinduet Databiter kan du stille inn strenglengden på databiten for den serielle 
forbindelsen.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Seriell port .
Menyen Seriell port vises.

3. I Seriell port velger du Databiter.
Vinduet Databiter vises.

4. Velg en strenglengde for databiter:
• 8
• 7
Standardverdien er 8.

5. Hvis du vil lagre innstillingen for databiter, velger du Lagre.
Stille inn flytkontrollen

I vinduet Flytkontr. kan du aktivere eller deaktivere Xon-/Xoff-protokollen.
MERK: Standard innstilling for flytkontroll er deaktivert.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.
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2. I Tilleggsinnstillinger velger du Seriell port.
Menyen Seriell port vises.

3. I menyen Seriell port velger du Flytkontr..
Vinduet Flytkontr. vises.

4. Hvis du vil aktivere Xon/Xoff, velger du Xon/Xpå.

5. Hvis du vil deaktivere Xon/Xoff, fjerner du merkingen for Xon/Xoff.

6. Hvis du vil lagre innstillingen for flytkontroll, velger du Lagre.

Menyen Ethernet-port
I menyen Ethernet-port kan du åpne systeminnstillinger som du må 
konfigurere for Ethernet-kommunikasjon.

Aktivere Ethernet-porten (RJ 45)

I menyen Ethernet-port kan du aktivere eller deaktivere Ethernet-porten. Du 
kan åpne vinduet for å stille inn ulike alternativer for Ethernet-porten.
MERK: Standard innstilling for Ethernet-porten er deaktivert.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. Velg Ethernet-port aktiv..
Ethernet-porten er aktivert.

Definere vertsnavn

I vinduet Vertsnavn kan du ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet skrive inn 
navnet som identifiserer DCA Vantage-instrumentet i nettverket.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. I Ethernet-port velger du Vertsnavn.
Vinduet Vertsnavn vises.

4. Skriv inn vertsnavnet ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet.

5. Hvis du vil lagre vertsnavnet, velger du Angi.



74 Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s

Sl
ik

 b
ru

ke
r d

u 
in

st
ru

m
en

te
t

Definere IP-adressen som automatisk eller statisk

I vinduet IP-innst. kan du definere IP-adressen som automatisk eller statisk.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. I menyen Ethernet-port velger duAutomatisk IP-innst..
Vinduet IP-innst. vises.

4. Velg én av følgende innstillinger for IP-adresse:
• Automat. (DHCP)
• Stat.

5. Hvis du vil lagre IP-innstillingen, velger du Lagre.

Angi IP-adresse

I vinduet IP-adresse kan du angi den statiske IP-adressen for Ethernet-porten. 
Hvis du definerer IP-adressen som statisk, må du angi følgende innstillinger:

• IP-adresse

• Subnet mask

• DNS

• Default gateway

• Ekstern datamaskin

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. I menyen Ethernet-port velger du IP-adresse.
Vinduet IP-adresse vises.
MERK:  Du må stille den statiske IP-innstillingen på Statisk IP.

4. Skriv inn IP-adressen ved hjelp av det numeriske tastaturet.

5. Hvis du vil lagre IP-adressen, velger du Angi.

Definere portnummer

I vinduet Portnummer kan du skrive inn portnummeret for instrumentet.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.
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2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. I Ethernet-port velger du Portnummer.

4. Skriv inn portnummeret ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet.

5. Hvis du vil lagre portnummeret, velger du Angi.

Definere Subnet mask

I vinduet Subnet mask kan du skrive inn nettverksmasken for instrumentet.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. I menyen Ethernet-port velger du Subnet mask.
Vinduet Subnet mask vises.

4. Skriv inn Subnet mask ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet.

5. Hvis du vil lagre Subnet mask, velger du Angi.

Angi en DNS (domenenavnserver)

I vinduet DNS kan du legge inn domenenavnserver for systemet.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. Velg DNS.
Vinduet DNS vises.

4. Skriv inn DNS ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet.

5. Hvis du vil lagre domenenavnserveren, velger du Angi.

Angi standard gateway

I vinduet Default gateway kan du legge inn standard gateway for systemet.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.
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3. Velg Default gateway.
Vinduet Default gateway vises.

4. Skriv inn standard gateway ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet.

5. Hvis du vil lagre standard gateway, velger du Angi.

Konfigurere den eksterne datamaskinen

I vinduet Ekstern PC kan du legge inn IP-adressen eller vertsnavnet til den 
eksterne datamaskinen. Når du har angitt IP-adressen eller vertsnavnet, kan 
du kommunisere med den eksterne datamaskinen i nettverket.

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du Ethernet-port.
Menyen Ethernet-port vises.

3. Velg Ekstern PC.
Vinduet Ekstern PC vises.

4. Angi én av følgende innstillinger for den eksterne datamaskinen:
• IP-adresse
• vertsnavn

5. Hvis du vil lagre innstillingene for den eksterne datamaskinen, velger du 
Angi.

 Angi støtte-ID
I vinduet Angi støtte-ID kan du angi passordet som kreves for tilgang til 
algoritmene som blir brukt ved beregning av HbA1c-verdien.
MERK: Hvis du ønsker å motta en støtte-ID, kan du kontakte teknisk 
brukerstøtte lokalt. Passordet forandres hver dag.

Definere HbA1c-algoritmen

1. I menyen Systeminnst. velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

2. I Tilleggsinnstillinger velger du HbA1c-algoritme.
Vinduet HbA1c-algoritme vises.

3. Velg ett av følgende alternativer:
• standard
• mono-S

4. Hvis du vil lagre algoritmene, velger du Lagre.
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Pasientanalyserapporter
Pasientanalyserapportene inneholder analyseresultatene fra HbA1c- og 
mikroalbumin-/kreatininanalysene som genereres under analysen, og som blir 
vist i resultatvinduene. Du kan ta utskrift av rapporter på analysetidspunktet, og 
ved hjelp av utskriftskommandoer under innhenting av data. Du kan også 
skrive ut rapporter når du foretar en demonstrasjon av en pasientanalyse.

Grafisk pasientanalyserapport
En grafisk pasientanalyserapport kan bare skrives ut på en ekstern skriver. 
Hvis du ikke har en tilkoblet eller konfigurert ekstern skriver, kan du ikke skrive 
ut denne rapporten. Denne rapporten kan bare skrives ut under innhenting av 
data.

Kontrollrapporter
Kontrollrapportene inneholder kontrollresultatene som blir generert under 
analysen, og som blir vist i resultatvinduene.

Kalibreringsdatarapport
Kalibreringsdatarapporten inneholder resultatene som blir generert når HbA1c- 
og mikroalbumin-/kreatininkortene leses inn i instrumentet. Rapportutskrifter 
for enkeltstående avlesinger av kassetter genereres når du velger utskrift 
under avlesing. Kalibreringsdatarapporter for alle kalibreringsdata som er 
lagret på instrumentet, skrives ut ved hjelp av utskriftskommandoer under 
innhenting av data.
MERK: Du må velge Skriv etter at kalibreringskortet er lest, for å kunne skrive 
ut kalibreringsdatarapporten.

Systemkonfigurasjonsrapport – full rapport
Systemkonfigurasjonsrapporten skriver ut alle konfigurasjonsinnstillingene for 
instrumentet.

Systemkonfigurasjonsrapport – delrapport
Systemkonfigurasjonsrapporten skriver ut utvalgte konfigurasjonsinnstillinger 
for instrumentet.



78 Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s

Sl
ik

 b
ru

ke
r d

u 
in

st
ru

m
en

te
t

Rapportkomponenter
Tabellen under gir en oversikt over innholdet i en skriftlig 
pasientanalyserapport

Innhold Beskrivelse

Produktnavn Navnet på produktet

Topptekst 1 Brukerdefinert overskrift 1

Topptekst 2 Brukerdefinert overskrift 2

Rapporttittel Type rapportutskrift

Utskriftsdato og -tid Dato og tidspunktet for rapportutskriften

Analysedato og -tid Dato og tidspunkt for utføring av 
analysen

Sekvensnummer Sekvensnummeret

Prøve-ID Prøvens ID

Pasient-ID Pasientens ID

Pasientens etternavn Etternavnet til pasienten

Pasientens fornavn Fornavnet til pasienten

Analyseresultatet Resultatet av analysen

GFR GFR-data

Alder Pasientens alder

Kjønn Pasientens kjønn

Rase Pasientens rase

Plasmakreatinin Mengden plasmakreatinin

Merknad Merknader fra bruker

Bruker-ID Brukerens ID

Instrumentserienummeret Serienummeret på instrumentet

Kassettlotnummer Kassettens lotnummer

Dato kalibreringsavlesing Kalibreringsdatoen

HbA1c-algoritme HbA1c-algoritmen

Slope bruker Brukerens slope

Avvik bruker Brukerens avvik
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3  Kalibrering

Oversikt
Kalibrering utføres hver gang kalibreringskortet leses av.

Kalibreringsverdiene er kodet inn på kalibreringskortet som leveres med alle 
reagenskassetter. Les av kalibreringsstrekkoden før du bruker 
reagenskassettene. DCA Vantage-systemet lagrer 16 forskjellige kalibreringer 
for DCA Vantage hemoglobin A1c- og mikroalbumin/kreatininassay. Hver 
kalibrering gjelder en egen lot. Les av lotnummeret og testnavnet før du 
analyserer strekkoden på prøvereagenskassetten. Det gir tilgang til riktige 
kalibreringsparameterverdier og riktig kalibreringskurve for reagensloten som 
er i bruk.
MERK: Hvis du ikke leser inn kalibreringskurven i instrumentet for det 
bestemte lotnummeret på kassettene du bruker, vises det en melding der du 
blir bedt om å lese av kalibreringskortet.

Kalibrering for hemoglobin A1c

Du må lese av kalibreringskortet for en lot med reagenskassetter før du kan 
bruke denne lot på DCA Vantage-instrumentet. Når kalibreringskortet leses av, 
leses informasjonen inn i DCA Vantage-instrumentet.

1. Finn prikken på instrumentet ved siden ved strekkodesporet.

2. Finn strekkoden på kalibreringskortet.

3. Hold kortet slik at strekkoden er vendt mot høyre.
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4. Sett kalibreringskortet inn øverst i strekkodesporet.

5. Hold kalibreringskortet forsiktig mot høyre side av sporet og dra kortet 
nedover med en jevn bevegelse.
Du hører et pip når kortet er avlest.
MERK: Hvis du ikke hører noe pip, må kortet leses av på nytt. Se 
Feilsøking‚ på 107 hvis kortet må leses av på nytt flere ganger uten at du 
hører noe pip.

Figur 25   Skanne hemoglobin A1c-kalibreringskortet

6. Velg OK for å gå tilbake til startskjermen.
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Kalibrering for mikroalbumin/kreatinin
Kalibreringskortet for mikroalbumin-/kreatinin-reagenskassetten har data på 
begge sider. Du må lese av begge sidene av kalibreringskortet for riktig lot med 
reagenskassetter før du kan bruke dem på DCA Vantage-instrumentet.

1. Finn prikken ved siden av strekkodesporet.

2. Finn strekkoden på den ene siden av kalibreringskortet.

3. Hold kortet slik at strekkoden er vendt mot høyre.

4. Sett kalibreringskortet inn øverst i strekkodesporet.

Figur 26   Skanne mikroalbumin-/kreatinin-kalibreringskortet

5. Hold kalibreringskortet forsiktig mot høyre side av sporet og dra kortet 
nedover med en jevn bevegelse.
Du hører et pip når kortet er avlest.
Hvis du ikke hører noe pip, må kortet leses av på nytt. Se Feilsøking‚ 
på 107 hvis kortet må leses av på nytt flere ganger uten at du hører noe 
pip.

6. Finn strekkoden på den andre siden av kalibreringskortet.

7. Gjenta trinn 3–5.

8. Velg OK hvis du vil gå tilbake til startsiden.
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Kalibreringsdata
Bruk vinduet Kalibreringsdata til å få tilgang til kalibreringsdata, inkludert 
avlesingsdata og -klokkeslett, samt lotnummeret for DCA HbA1c eller 
mikroalbumin/kreatinin.

Vise kalibreringsdata
1. I Hent-menyen velger du Kalibreringsdata.

Vinduet Kalibreringsdata vises.

2. Velg et av de følgende alternativene:
a. HbA1c

HbA1c -kalibreringsdataene vises.
b. Mikroalbumin/kreatinin

Kalibreringsdataene for mikroalbumin/kreatinin vises.

3. Merk kalibreringsdataene som du vil vise, og velg Vis.
Vinduet Kalibreringsdata vises.

4. Hvis du vil skrive ut kalibreringsdataene, velger du Skriv.

5. Hvis du vil gå tilbake til Hent-menyen, velger du Hent.
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4  Kvalitetskontroll

Kjør kontrollene som kreves av akkrediteringsbyrået til laboratoriet. 
Kontrollanalysering sikrer at reagenskassettene reagerer og leses av riktig. 
Slike analyser kan også oppdage feil som skyldes brukerens arbeidsmetoder. I 
laboratoriets kvalitetssikringsprogram finner du informasjon om hvordan du 
sikrer kvalitet gjennom hele analyseprosessen. Analyser kontroller under 
følgende forhold:

• med jevne mellomrom, som fastsettes gjennom laboratoriets prosedyrer

• når du tar i bruk en ny levering med reagenser

• når du bruker reagenser med et nytt lotnummer

• hver gang det leses av et kalibreringskort

• når det hersker tvil om analyseresultatene

• når du lærer opp nye operatører

Alle kontrollresultater må ligge innenfor det akseptable området før det 
analyseres pasientprøver og resultatene rapporteres. Hvis kontrollresultatene 
ligger utenfor dette området, må du feilsøke instrumentet, rette opp eventuelle 
feil og kjøre kontrollanalysene på nytt. Når kontrollresultatene ligger innenfor 
området, kan du analysere pasientprøver og rapportere resultatene.

Du finner mer informasjon om bestilling av kontroller ivedleggC, Materiell som 
kan bestilles.

Gjør klar kontroller
Gå frem som beskrevet nedenfor når du skal klargjøre kontrollene:
MERK: Klargjør kontrollene i henhold til produsentens instruksjoner.

1. Fjern og pakk ut kapillærholderen fra hemoglobin A1c-reagenssettet.

2. Bland prøven godt ved å riste eller ved hjelp av et risteapparat.

3. Åpne kontrollflasken.
MERK:  Unngå å få luftbobler i prøven.

4. Sett spissen på dråpeflasken inn i kontrolløsningen mens du trykker på 
smokken på dråpeflasken (del av kontrollsettet).

5. Slipp ut trykket fra smokken, slik at du trekker opp en liten mengde 
kontrolløsning.

6. Fyll glasskapillærrøret ved å holde det mot spissen på dråpeflasken og fyll 
1 µL-røret.



84 Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s

K
va

lit
et

sk
on

tr
ol

l

MERK: Spissen på kapillærholderen må bare komme i kontakt med 
kontrollen. Hvis det er luftbobler i det fylte røret, må du kaste 
kapillærholderen og fylle et nytt rør.

7. Klem overflødig kontroll ut av dråpeflasken ned i kontrollflasken.

8. Lukk kontrollflasken.

9. Tørk av eventuell løsning fra sidene på kapillærglassrøret ved hjelp av en 
lofri klut.

10. Inspiser kapillærholderen for å se om det er bobler i den.
MERK: Hvis du ser bobler, må du kaste kapillærrøret og samle inn 
prøvemateriale på nytt.

FORSIKTIG
Pass på at kontrollmaterialet ikke kommer i kontakt med plastdelen 
på kapillærholderen (ved å føre den inn i kluten). Hvis kontrollen 
kommer i kontakt med kapillærholderen, må du kaste holderen.

FORSIKTIG
Ikke berør den åpne delen av røret med kluten. Det kan føre til at 
prøvemateriale går tapt.
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Sette kapillærholderen inn i reagenskassetten
1. Plasser kapillærholderen i riktig posisjon, slik at den kan settes inn 

reagenskassetten.

2. Sett kapillærholderen inn i reagenskassetten slik at holderen smetter på 
plass.

Figur 27   Sette kapillærholderen inn i reagenskassetten

Kjøre en kontroll
1. Finn kontrollkortet.

MERK: Den ene siden av kortet skal brukes til en normal kontroll og den 
andre til en abnormal kontroll.

FORSIKTIG
Kapillærholderen må ikke trykkes hardt på plass. 
Glasskapillærrøret med prøven må ikke tas ut – det kan føre til 
feilaktige resultater.
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2. Finn prikken på instrumentet ved siden av strekkodesporet.

3. Finn strekkoden på kontrollkortet.

4. Hold kortet slik at strekkoden er vendt mot høyre.

5. Sett kontrollkortet inn øverst i strekkodesporet.

6. Hold kontrollkortet forsiktig mot høyre side av sporet og dra kortet raskt 
nedover.

Figur 28   Lese av HbA1c -kontrollkortet

Du hører et pip når kortet er avlest.
MERK: Hvis du ikke hører noe pip, må kortet leses av på nytt. Se 
Feilsøking på side 107 hvis kortet må leses av på nytt flere ganger uten at 
du hører noe pip.
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Figur 29   Skanne mikroalbumin-/kreatinin-kontrollkortet

Valg av kontrollnivå
Velg vinduet Velg kontrollnivå hvis du vil kjøre kontrollen fra en annen 
produsent.

Velge et kontrollnivå
1. Velg alternativknappen for kontrollnivået du ønsker å kjøre.

2. Velg Neste.

Kontrollfeil
Hvis kontrollresultatene ligger utenfor verdiene som er angitt på 
pakningsvedlegget, kan følgende feilkilder være årsaken.

Mulig årsak Utbedringstiltak

Analyseområdene på 
reagenskassetten kan være ødelagt 
pga. lys, luftfuktighet eller varme. 

Bruk en ny reagenskassett til å 
gjenta kontrollprosedyren.Bruk en ny 
eske reagenskassetter eller en ny 
lot.Hvis den nye reagenskassetten 
heller ikke gir verdier innenfor det 
forventede området, går du videre til 
neste mulige årsak.
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Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere kontroller fra andre 
produsenter‚ på 51.

Ødelagt kontrolløsning. Bruk en ny kontrolløsning til å gjenta 
kontrollprosedyren.

Mulig årsak Utbedringstiltak
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5  Vedlikehold

Vedlikeholdsplan

Rengjøre strekkodevinduet 

Bruk: en lofri klut
• vann eller etanol

Ukentlig Etter behov

Rengjøre strekkodevinduet Rengjøre utvendig

Rengjøre utvendig Skifte luftfilteret

Kvartalsvis Demontere og rengjøre kassettfjæren

Demontere og rengjøre 
kassettfjæren Rengjøre strekkodevinduet

Skifte sikringen Kjøre optisk test

Kjøre optisk test Kalibrere touchscreen

Skifte luftfilteret

ADVARSEL
Slå av strømmen og koble fra strømledningen før du rengjør 
strekkodevinduet.
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1. Rengjør strekkodevinduet med en lofri klut fuktet med vann eller etanol.

Figur 30   Rengjøre strekkodevinduet

2. Koble til strømledningen når strekkodevinduet er rent og tørt.

Rengjøre utvendig

Bruk:
• en lofri klut

• vann eller etanol

1. Rengjør instrumentet utvendig med en lofri klut fuktet med vann eller 
etanol.

2. Koble til strømledningen igjen når instrumentet er rengjort og tørt.

ADVARSEL
Slå av strømmen og koble fra strømledningen før du rengjør 
instrumentet utvendig.

FORSIKTIG
Pass på at det ikke drypper væske inn i instrumentet. Hvis det 
drypper væske inn i instrumentet, kan det ødelegge optikken.
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MERK:  Hvis du vil desinfisere instrumentet utvendig, behandler du 
overflaten med 0,5 % natriumhypoklorid eller 2 % glutaraldehyd i 
10 minutter. Fjern eventuelt blodsøl fra instrumentet før desinfisering.

Demontere og rengjøre kassettfjæren

Bruk:
• en lofri klut

• vann eller etanol

• binders eller lignende

• mildt rengjøringsmiddel

• svamppinne

1. Åpne dekselet på kassettholderen så mye som mulig.

2. Tørk av flatene innvendig på dekselet og flatene på begge sider av 
holderen med en lofri klut fuktet med vann eller etanol.

3. Tørk flatene med en ren, tørr og lofri klut.

FORSIKTIG
Ikke bruk andre løsemidler, olje, fett eller silikonspray på noen 
deler av instrumentet 

ADVARSEL
Slå av strømmen og koble fra strømledningen før du rengjør 
kassettholderen.

FORSIKTIG
Pass på at det ikke drypper væske inn i instrumentet. Hvis det 
drypper væske inn i instrumentet, kan det ødelegge optikken.

BIOLOGISK FARE
Bruk personlig verneutstyr. Følg generelle sikkerhetsregler. Se for 
øvrig Sikkerhetsinformasjon på side 131, hvor du finner anbefalte 
sikkerhetsregler for arbeid med biologisk skadelige materialer.
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4. Finn returfjæren for kassetten inne i kassettholderen.

5. Stikk enden av en utbøyd binders (eller et lignende redskap) inn i det øvre 
hullet på fjæren.

Figur 31   Returfjæren i kassettholderen

6. Trekk forsiktig metallenden mot midten av kassettholderen for å frigjøre 
den ene enden av fjæren fra kassettholderen.

7. Gjenta trinn 6 for å frigjøre den andre enden av fjæren fra 
kassettholderen.

1 Øvre hull
2 Returfjær
3 Nedre hull
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8. Trekk kassettens returfjær helt ut av instrumentet.

9. Rengjør kassettens returfjær med følgende hjelpemidler:
• varmt vann med et mildt rengjøringsmiddel
• lofri klut fuktet med vann eller etanol
MERK:  Pass på at bladfjærene ikke blir bøyd eller ødelagt under 
rengjøringen. Ødelagte bladfjærer fungerer ikke som de skal.

Figur 32   Returfjær

10. Tørk av kassettens returfjær med en ren, lofri klut.

11. Bruk en ren, tørr svamppinne (finnes i rengjøringssettet), og fjern 
væskesøl fra kassettholderen.

1 Returfjærer

FORSIKTIG
Ikke bruk en bomullspinne. Bomullsfibre kan bli liggende igjen på 
overflaten og forstyrre instrumentets optiske systemer.
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12. Drei kassettholderen rundt mens dekselet til holderen er delvis lukket, for 
å oppdage og fjerne eventuelle væskerester.

Figur 33   Drei på kassettholderen

13. Fukt en svamppinne med vann eller etanol.

14. Rengjør kassettholderen mens du dreier på kassettholderen etter behov.

15. Finn de loddrette rillene på innsiden av kassettholderen.

16. Finn det fremre og bakre sporet nær toppen av holderen.

17. Finn bladfjæren på den ene enden av kassettens returfjær.

18. Hold bladfjæren i retning mot bakenden av instrumentet, og følg trinnene 
under for å sette bladfjæren på plass i instrumentet:
a. Hold i begge endene av kassettens returfjær.
b. Trykk fjærendene sammen, og sett fjæren på plass i instrumentet ved 

å skyve endene på fjæren mellom de loddrette rillene i holderen.

FORSIKTIG
Pass på at det ikke drypper væske fra svamppinnen og inn i 
instrumentet. Hvis det drypper væske inn i instrumentet, kan det 
ødelegge optikken.
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c. Slipp opp fjæren.
d. Trykk siden av returfjæren lett og forsiktig ned, og sett siden inn i 

sporet.
e. Gjenta trinn c for å feste den andre enden av returfjæren til 

kassettholderen.

Skifte luftfilteret

Bruk:
• luftfilter

1. Demonter luftfilteret fra baksiden av instrumentet:
a. Trekk holderen av ovenfra.

Figur 34   Filterets plassering

1 Filterdeksel
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2. Kast det gamle luftfilteret.

3. Sett det nye luftfilteret inn i filterholderen.

Figur 35   Demonter luftfilteret

4. Sett filterholderen tilbake på instrumentet.

Kjøre optisk test
Den optiske testkassetten gjør det mulig å overvåke ytelsen til det optiske 
systemet over tid. Det anbefales at du foretar en løpende registrering av 
resultatene, for eksempel gjennomsnittlig transmisjon, standard avvik og 
spredning.

Sammenligne nye verdier med startverdiene

Sammenlign de nye verdiene du får, med de verdiene som først ble registrert 
for instrumentet. Gjennomsnittlig transmisjon må være innenfor området 
0,9500 til 1,0500, og den må ikke variere mer enn pluss eller minus 0,0100. 
Standard avvik må være under 0,0015, og spredningen må være under 
0,0140.

1. Finn strekkoden på den optiske testkassetten.

2. Hold kassetten slik at strekkoden vender mot høyre.
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3. Sett kassetten inn i strekkodesporet.

4. Skyv kassetten ned langs strekkodesporet med en hurtig og jevn 
bevegelse.
En pipelyd angir at avlesingen er riktig.

Figur 36   Lese av den optiske testkassetten

5. Velg Enter.

6. Åpne dekselet på kassettholderen.
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7. Hold den optiske testkassetten slik at strekkoden vender mot høyre.

8. Sett kassetten inn i kassettholderen slik at den klikker på plass.
MERK: Det er bare én måte å plassere kassetten på i instrumentet.

Figur 37   Sette inn den optiske testkassetten i holderen

9. Lukk dekselet.

10. Skriv ut resultatet.

11. Ta ut kassetten:
a. Åpne dekselet på kassettholderen.
b. Finn knappen på høyre side av kassettholderen.
c. Trykk på den, og hold den nede med høyre hånd.
d. Skyv plastfliken på kassetten forsiktig til høyre med venstre hånd.

Dermed frigjøres kassetten.
e. Trekk kassetten ut av holderen.

12. Sammenlign de registrerte resultatene med de første resultatene som ble 
registrert.
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Kalibrere touchscreen
Kalibrer touchscreen hvis den ikke reagerer som den skal når du berører den.

1. I systemtestmenyen velger du Kalibrer berør.skjerm.

2. Når vinduet Kalibrering av touchscreen vises, velger du X -symbolet i 
midten av vinduet.

3. Gjenta i hvert hjørne når du får melding om det.
Vinduet Kalibrering av touchscreen fullført vises.

Skifte papir

1. Pass på at instrumentet står på startsiden.

2. Snu instrumentet slik at baksiden vender mot deg.

3. Bruk fliken til å ta av dekselet.

4. Løft opp papirmateren.

5. Trykk ned papirdekselet (plast).

6. Ta ut papirrullen:
a. Løft opp rullen.
b. Riv av papiret mellom rullen og skriveren.
c. Ta ut papirkjernen og gjenværende papir på rullen.

FORSIKTIG
Berør aldri skriveren uten at du følger sikkerhetsreglene for bruk 
av apparater som er følsomme for statisk elektrisitet. Det er fare 
for elektrostatisk utladning til instrumentet når skriveren berøres.

ADVARSEL
Vær forsiktig når du berører skriveren. Den kan være varm.
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7. Ta ut alt papir som er igjen i skriveren:
a. Finn papirutløserspaken.

Spaken er grå, og den befinner seg til høyre på skriveren når du ser 
på instrumentet forfra.

b. Trykk på og beveg fremsiden av spaken oppover for å løfte opp 
papirføreren. 

c. Trekk forsiktig papir gjennom skriveren i den vanlige løperetningen.

Figur 38   Ta ut skriverpapiret

8. Hent en ny papirrull.

9. Rull av nok papir til å mate inn i skriveren.

1 Skriverdeksel
2 Papirmater
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10. Hold rullen rett over skriveren, mens papiret rulles av fra undersiden.

11. Skyv papiret forsiktig under valsen i bakenden av skriveren.

Figur 39   Sette inn papir i skriveren
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12. Skyv papiret inn i papirmateren.

Figur 40   Legge papir i papirmateren

13. Skyv ned plastlinjalen slik at den dekker papiret.

14. Trekk ned papirmateren.

1 Skriverdeksel
2 Papirmater
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15. Trykk på og press ned papirutløserspaken for å holde papiret på plass.

16. Skyv papiret inn i papiråpningen på dekselet.

17. Lukk dekselet.

Figur 41   Lukk dekselet

Skifte sikringen

Du trenger:
• flat skrutrekker

• 250 V, T-1,25 A

FORSIKTIG
Slå strømbryteren AV. Ta strømledningen ut av stikkontakten. Ta 
strømledningen ut av instrumentet.
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1. Finn sporet øverst på sikringsholderen.

2. Sett spissen på skrutrekkeren inn i sporet.

3. Trykk for å frigjøre toppen av sikringsholderen.

Figur 42   Ta ut sikringsholderen

4. Gjenta trinn 2–3 for det nedre sporet.

5. Ta ut sikringsholderen fra instrumentet.

6. Ta ut og kast den ødelagte sikringen.

Figur 43   Sikring

7. Sett på plass den nye sikringen i sikringsblokken.

1 Sporene oppe og nede

1 Sikring
2 Sikring
3 Sikringsblokk
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8. Sett sikringsholderen på plass i instrumentet.

Vise status for systemvedlikehold
 Bruk vinduet Status for systemvedlikehold hvis du vil vise en liste over 
vedlikeholdsoppgaver og status for hver oppgave. I dette vinduet kan du 
merke av en oppgave som utført, og oppgaven blir vist i loggvinduet for 
systemvedlikehold.

1. I systemmenyvinduet velger du Systemvedlikehold.
Vinduet Status for systemvedlikehold viser status for hver oppgave.

2. Velg en oppgave for å merke den som utført.

3. Velg Utført.

Angi vedlikeholdspåminnelser
Bruk vinduet Vedlikeh.påminnelser for å gå til vedlikeholdsoppgaveloggen, 
og til å vise eller endre på tidsplanen for vedlikeholdsoppgaver. Standard 
innstilling er at ingen vedlikeholdspåminnelser er aktive. Når du har merket av 
i avmerkingsboksen for en spesiell påminnelse, blir tidsplanen aktiv.

1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Vedlikehold.
Vinduet Vedlikeh.påminnelser vises.

2. Merk av i avmerkingsboksen for å velge en vedlikeholdspåminnelse.
Vedlikeholdspåminnelsen er stilt inn, og tidsplanen blir aktiv.

3. Hvis du vil vise tidsplanen, velger du Tidsplan.
Vedlikeholdsplanen vises.

4. Hvis du vil endre på tidsplanen, velger du Endre.
Vinduet Hyppighet for vedlikeholdspåminnelser vises.

5. Velg et av følgende hyppighetsalternativer:
• Daglig
• Ukentlig
• Månedlig
• Kvartalsvis

6. Velg Neste.
Vinduet Angi dag for påminnelse vises.

7. Bruk opp- og nedpilene for å velge dag eller dato for påminnelsen.

8. Velg Neste.
Vinduet Påminnelsesdag for vedlikehold vises.

9. Bruk opp- og nedpilene for å stille inn tidspunkt for påminnelsen.
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MERK: Hvis det er konfigurert 12-timers tidsvisning, må du velge AM eller 
PM.

10. Velg Neste.
Vinduet Informasjon for vedlikeholdspåminnelse vises.

Systemvedlikeholdslogg
Bruk vinduet Systemvedlikeholdslogg til å vise alle fullførte 
vedlikeholdsoppgaver, og til å slette oppføringer i loggen.

Vise vedlikeholdsloggen
1. I menyen Tilleggsinnstillinger velger du Vedlikehold.

Vinduet Vedlikeholdspåminnelse vises.

2. Velg Logg.
Vinduet Vedlikeholdslogg vises.

3. Bruk opp- og nedpilene til å vise alle oppføringene.

4. Du kan slette alle oppføringene i vedlikeholdsloggen ved å velge Slett alt.

5. Velg Ja.
Alle loggoppføringene blir slettet.
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6  Feilsøking

Generell informasjon
Hvis det oppstår en bruker eller instrumentfeil, kan det hende at det vises en 
feilkode med forklaring av problemet på skjermen. I denne delen av 
håndboken finner du en liste over de ulike feilene og meldingene, sammen 
med en beskrivelse av løsningsforslag. Hvis problemet vedvarer, må du notere 
feilkoden og ta kontakt med teknisk brukerstøtte lokalt for å få hjelp.

Hvis du tror at det er DCA-kassetter som er årsaken til problemet, finner du 
feilsøkingsinformasjon på pakningsvedlegget som følger med kassettene.

Hvis du slår av instrumentet, må du analysere prøven som var under 
behandling da feilen oppsto, på nytt. 

Ved noen feil fortsetter instrumentet å kjøre mens feilen vises.

FORSIKTIG
Vent minst 15 minutter fra du har tatt reagenskassetten ut av 
kjøleskapet, til du starter en analyse.

FORSIKTIG
Kontroller at kapillærrøret er helt fylt, og at det ikke er noen 
luftbobler i den.
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Feil og løsningsforslag

Feilkode Beskrivelse Løsning

E10 – 
Sensorfeil 
motorposisjon

Hjem-/indekssensoren 
registrerte ingen 
overganger fra lys til 
mørke eller fra mørke til 
lys ved tilbakestilling av 
motoren.ELLERAvviket 
mellom 
hjemmeposisjonen som 
ble fastslått av hjem-/
indekssensoren, og 
posisjonen for optimalt 
optisk signal er større 
enn +/- 4 halve trinn.

1. Utfør en motortest via menyen 
Brukertest.

2. Kjør en optisk test.
3. Hvis det ikke virker, starter du 

instrumentet på nytt.
4. Tilbakestill motoren.
5. Hvis du ikke kan kjøre 

operasjonen på nytt, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

MERK: Hvis det var satt i gang 
en analyse, må du kaste 
kassetten.

E12 – Feil 
motorstilling

Det ble registrert feil 
nummer på hjem-/
indekssensoroverganger 
under motorrotering.

1. Kast kassetten.
2. Tilbakestill motoren på nytt.
3. Kjør en optisk test.
4. Hvis det ikke virker, må du 

starte instrumentet på nytt.
5. Tilbakestill motoren.
6. Hvis du ikke kan kjøre 

operasjonen på nytt, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E20 – Måling 
av mørkestrøm 
utenfor område

En mørkeavlesing 
(middelverdi av 16) for 
en prøve eller en 
referansekanal ligger 
utenfor det akseptable 
området.

1. Kast kassetten.
2. Kjør en optisk test.
3. Hvis du ikke kan kjøre en 

optisk test, må du ta kontakt 
med teknisk brukerstøtte 
lokalt.

E21 – 
Lampefeil

En luftavlesing for 
prøven eller 
referansekanalen er for 
lav.

1. Kast kassetten.
2. Kjør en optisk test.
3. Hvis du ikke kan kjøre en 

optisk test, må du ta kontakt 
med teknisk brukerstøtte 
lokalt.
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E22 – Optisk 
avlesing 
utenfor område

En avlesing av en prøve 
eller referansekanal som 
er tatt under en 
luftmåling, er for høy.

1. Kast kassetten.
2. Kjør en optisk test.
3. Hvis du ikke kan kjøre en 

optisk test, må du ta kontakt 
med teknisk brukerstøtte 
lokalt.

E23 – For mye 
støy i 
prøvekanalen

Standardavviket for de 
16 avlesingene i 
prøvekanalen for mørke- 
eller luftavlesinger er for 
høyt.

1. Kast kassetten.
2. Kjør en optisk test.
3. Hvis du ikke kan kjøre en 

optisk test, må du ta kontakt 
med teknisk brukerstøtte 
lokalt.

E24 – For mye 
støy i 
referansekanal
en

Standardavviket for de 
16 avlesingene ved 
referansekanalen for 
mørke-, luft- eller 
prøveavlesinger er for 
høyt.

1. Kast kassetten.
2. Kjør en optisk test.
3. Hvis du ikke kan kjøre en 

optisk test, må du ta kontakt 
med teknisk brukerstøtte 
lokalt.

E26 – For mye 
støy ved 
prøveavlesning
en

Standardavviket for de 
16 avlesingene ved 
prøvekanalen under en 
lesing tatt i 
prøvelesingsposisjonen 
er for høyt.

1. Kast kassetten.
2. Kjør en optisk test.
3. Hvis du ikke kan kjøre en 

optisk test, må du ta kontakt 
med teknisk brukerstøtte 
lokalt.

E27 – For stor 
variasjon i 
lysintensiteten

Endringen i 
middelsignalet mellom 
påfølgende 
luftavlesinger er for stor, 
enten i prøvekanalen 
eller i referansekanalen.

1. Kast kassetten.
2. Kjør en optisk test.
3. Hvis du ikke kan kjøre en 

optisk test, må du ta kontakt 
med teknisk brukerstøtte 
lokalt.

E30 – Feil i 
termisk 
kontrollsystem 
– lav

Temperaturen som er 
målt av en av 
kassettholdertermistoren
e er ≤ 2 ºC.

1. Kast kassetten.
2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis instrumentet ikke kan 

startes på nytt, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

Feilkode Beskrivelse Løsning
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E31 – 
Kassettempera
turen er svært 
lav

Temperaturen som er 
målt av en av 
kassettholdertermistoren
e, er < (Tsettpunkt-
12,9) ºC mens systemet 
er inaktivt, under en 
optisk test, under de fem 
første minuttene av en 
HbA1c-test eller under de 
fem første minuttene av 
en mikroalbumin-/
kreatinin-test.

1. Kast kassetten.
2. Ta kontakt med teknisk 

brukerstøtte.

E32 – 
Kassettempera
turen for lav 
under måling

Temperaturen som er 
målt av en av 
kassettholdertermistoren
e, er ≤ (Tsettpunkt-0,9) ºC 
under kritiske 
avlesninger i en 
prøvesekvens.

1. Kast kassetten.
2. Ta kontakt med teknisk 

brukerstøtte.

E33 – 
Kassettempera
turen for høy 
under måling

Temperaturen som er 
målt av ´én av 
kassettholdertermistoren
e, er ≥ (Tsettpunkt+1,1) ºC 
under kritiske 
avlesninger i en 
prøvesekvens.

1. Kast kassetten.
2. Ta kontakt med teknisk 

brukerstøtte.

E34 – 
Kassettempera
turen er svært 
høy

Temperaturen som er 
målt av en av 
kassettholdertermistoren
e, er 
≥ (Tsettpunkt+2,1) ºC.

1. Kast kassetten.
2. Ta kontakt med teknisk 

brukerstøtte.

E35 – Feil i 
termisk 
kontrollsystem 
– høy

Temperaturen som er 
målt av en av 
kassettholdertermistoren
e, er ≥ 50 ºC.

1. Kast kassetten.
2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis instrumentet ikke kan 

startes på nytt, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E36 – Feil i 
temperaturkont
roll

ti minutter etter at du slo 
på instrumentet, har det 
ikke fått riktig temperatur 
(Tsettpunkt-
13,2) ºC < T < (Tsettpunkt
+1,8) ºC, eller 
kassettemperaturen 
ligger utenfor det samme 
området i mer enn 
10 minutter. 

Kontakt teknisk brukerstøtte.

E37 – Feil på 
intern 
instrumenttemp
eratur – lav

Temperaturen som er 
målt av 
romtemperaturtermistor
en, er ≤ 2 ºC.

1. Kast kassetten.
2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis instrumentet ikke kan 

startes på nytt, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E38 – Feil på 
intern 
instrumenttemp
eratur – høy

Temperaturen som er 
målt av 
romtemperaturtermistor
en, er ≥ 50 ºC.

1. Kast kassetten.
2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis instrumentet ikke kan 

startes på nytt, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E40 – Ugyldig 
strekkodetype

Antall sifre som leses av 
strekkodeleseren, 
samsvarer ikke med det 
som er forventet.

1. Velg OK.
2. Angi riktige strekkodedata.
3. Rengjør strekkodevinduet.

E41 – Feil 
strekkodedata

Strekkoden har riktig 
antall sifre, men tegnene 
samsvarer ikke med det 
forventede mønsteret.

1. Velg OK.
2. Angi riktige strekkodedata.
3. Rengjør strekkodevinduet.

E50 – 
Kommunikasjo
n via seriellport 
mislyktes

Et forsøk på å 
kommunisere via den 
serielle porten RS232 
mislyktes.

1. Prøv å koble til den serielle 
porten igjen.

2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis du ikke kan koble til den 

serielle porten, tar du kontakt 
med teknisk brukerstøtte.
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E51 – 
Kommunikasjo
nsfeil på seriell 
port

Kommunikasjonen med 
den serielle porten 
mislyktes selv etter flere 
forsøk.

1. Deaktiver den serielle porten.
2. Start instrumentet på nytt.
3. Ta kontakt med teknisk 

brukerstøtte lokalt.

E55 – 
Kommunikasjo
n via 
Ethernettporten 
mislyktes

Et forsøk på å 
kommunisere via 
ethernettporten 
mislyktes.

1. Prøv å koble til den serielle 
porten igjen.

2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis du ikke kan koble til den 

serielle porten, tar du kontakt 
med teknisk brukerstøtte.

E56 – 
Kommunikasjo
nsfeil på 
Ethernet-porten

Kommunikasjonen med 
ethernettporten 
mislyktes selv etter flere 
forsøk.

1. Start instrumentet på nytt.
2. Deaktiver Ethernet-porten.
3. Ta kontakt med teknisk 

brukerstøtte lokalt.

E60 – Feil i 
database

Databasen fungerer ikke 
som den skal. Du har for 
eksempel ikke lese- og 
skrivetilgang.

1. Start instrumentet på nytt.
2. Hvis databasen fortsatt ikke 

fungerer som den skal, må du 
ta kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E61 – 
Databaselesefe
il

En 
databaseleseoperasjon 
mislyktes, slik at det ikke 
ble returnert data, eller 
dataene var korrupte.

1. Ta sikkerhetskopi av 
databasen.

2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis databasen fortsatt ikke 

fungerer som den skal, må du 
ta kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E62 – 
Databaseskrive
feil

Det ble returnert en feil 
fra en 
databaseskriveoperasjo
n.

1. Ta sikkerhetskopi av 
databasen.

2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis databasen fortsatt ikke 

fungerer som den skal, må du 
ta kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E63 – 
Databasen er 
full

Databasens tildelte 
kapasitet for lagring av 
prøvesvar er fylt opp.

1. Slett gamle prøvesvar på en 
av de følgende måtene:
a. Slett spesifikke gamle 

prøvesvar.
b. Sett instrumentet på 

automatisk sletting.

E70 – Intern 
skriverfeil

Det oppsto en feil på den 
interne skriveren på 
grunn av en 
instrumentfeil.

1. Bekreft feilen.
2. Start instrumentet på nytt.
3. Hvis den interne skriveren 

fortsatt ikke fungerer som den 
skal, må du ta kontakt med 
teknisk brukerstøtte lokalt.

E71 – Ekstern 
skriverfeil

Det oppsto en feil på den 
eksterne skriveren på 
grunn av en 
instrumentfeil.

1. Bekreft feilen.
2. Hvis den eksterne skriveren 

fortsatt ikke fungerer som den 
skal, må du ta kontakt med 
teknisk brukerstøtte lokalt.

E101 – HbA1c-
kassettfeil – 
bufferabsorpsjo
n for lav

Den gjennomsnittlige 
transmisjonen for 
bufferverdiene (buf1–
buf10) er for høy.
Mulige årsaker: 
Det er ikke satt inn noen 
kassett.
Det er oppstått et optisk 
justeringsproblem.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

kassett.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E102 – HbA1c-
kassettfeil – 
bufferabsorpsjo
n for høy

Den gjennomsnittlige 
transmisjonen for 
bufferverdiene (buf1–
buf10) er for lav.
Mulige årsaker: 
Det er kondens på 
kassetten.
Kassetten er ikke 
plassert riktig.
Bufferfliken er ikke 
fjernet.
Det er en feil på det 
optiske vinduet.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Kontroller at kassetten er satt 

helt inn.
4. Trekk ut den bøyelige fliken.
5. Gjenta analysen med en ny 

kassett.
6. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E103 – HbA1c-
kassettfeil – 
stor varians i 
bufferavlesning
er

Variasjonskoeffisienten 
for de 10 siste 
transmisjonsavlesningen
e for bufferløsningen i 
reagenskassetten er for 
høy.
Mulig årsak:
Det er kondens på 
kassetten.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

kassett.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E104 – Feil på 
HbA1c-prøven 
– lavt totalt 
hemoglobin

Transmisjonen etter 
tilblanding av er for høy.
Mulige årsaker: 
Ingen eller lav 
blodreaksjon. 
Det er ikke satt inn noen 
kapillærholder.
Kontrollene er ikke 
blandet riktig, eller det er 
ikke brukt originale DCA-
kontroller.
Hemoglobin < 7 g/dl = 
anemisk pasient.
Bufferfliken er ikke 
fjernet.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

kassett.
MERK: Ikke vent i mer enn fem 
minutter etter at du har fylt 
kapillærrøret, før du starter 
analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E105 – Feil på 
HbA1c-prøven 
– høyt totalt 
hemoglobin

Transmisjonen etter 
tilblanding av blod er for 
lav.
Mulige årsaker: 
Overflødig blod på 
kapillærrøret.
Uregelmessigheter i 
pasientens røde 
blodceller (sjeldent).
Hemoglobin > 24 g/dl = 
pasienten har unormalt 
høyt hemoglobin.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Kontroller at kapillærrøret ikke 

har overflødig blod på 
kapillærholderen.

4. Gjenta analysen med en ny 
kassett.

5. Hvis feilen vedvarer, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E106 – Feil på 
HbA1c-prøven 
– lavt totalt 
hemoglobin

Gjennomsnittstransmisjo
nen for 
hemoglobinavlesingene 
er for høy.
Mulige årsaker:
Ingen eller lav 
blodreaksjon. 
Det er ikke satt inn noen 
kapillærholder.
Kontrollene er ikke 
blandet riktig, eller det er 
ikke brukt originale DCA-
kontroller.
Hemoglobin < 7 g/dl = 
anemisk pasient.
Bufferfliken er ikke 
fjernet.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
MERK: Ikke vent i mer enn fem 
minutter etter at du har fylt 
kapillærrøret, før du starter 
analysen.
3. Gjenta analysen med en ny 

kassett.

E107 – Feil på 
HbA1c-
materiale – 
høyt totalt 
hemoglobin

Gjennomsnittstransmisjo
nen for 
hemoglobinavlesingene 
er for lav.
Mulige årsaker:
For mye blod på 
kapillærrøret.
Uregelmessigheter i 
pasientens røde 
blodceller (sjeldent).
Hemoglobin > 24 g/dl = 
pasienten har unormalt 
høyt hemoglobin.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Kontroller at kapillærrøret ikke 

har overflødig blod på 
kapillærholderen.

4. Gjenta analysen med en ny 
kassett.

5. Hvis feilen vedvarer, må du ta 
kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E108 – Feil på 
HbA1c-kassett 
– stor varians i 
hemoglobinmål
ing

Variasjonskoeffisienten 
for 
hemoglobinavlesingene 
er for høy. 
(Partikkelkontaminering)

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

kassett.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E109 – Feil på 
HbA1c-kassett 
– verdi for 
glykohemoglobi
n for lav

Absorpsjonen av en av 
agglutinasjonene er for 
lav.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

prøve.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E110 – Feil på 
HbA1c-kassett 
– verdi for 
glykohemoglobi
n for høy

Absorpsjonen av en av 
agglutinasjonene er for 
høy.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

prøve.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E111 – Feil på 
HbA1c-kassett 
– lav 
glykohemoglobi
nrespons

Endringen i 
absorpsjonen mellom 
den første og den siste 
agglutinasjonsavlesinge
n er for lav.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

prøve.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.
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E112 – Feil på 
HbA1c-kassett 
– svært stor 
glykohemoglobi
nrespons

Endringen i 
absorpsjonen mellom 
den første og den siste 
agglutinasjonsavlesinge
n er for høy.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med en ny 

prøve.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E113 – Feil på 
HbA1c-kassett 
– uregelmessig 
reaksjonskineti
kk (A1)

A1-parameteren fra den 
tredjegrads polynomiske 
kurven er et uventet høyt 
tall.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med nytt 

prøvemateriale.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig, og at foliepakken 
ble åpnet rett før den skulle 
brukes.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E114 – Feil på 
HbA1c-kassett 
– uregelmessig 
reaksjonskineti
kk (A2)

A2-parameteren fra den 
tredjegrads polynomiske 
kurven er for høy.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med nytt 

prøvemateriale.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig, og at foliepakken 
ble åpnet rett før den skulle 
brukes.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.
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E115 – Feil på 
HbA1c -kassett 
– endelig 
hemoglobinver
di er høyere 
enn forrige 
målepunkt

Forskjellen mellom 
blodabsorpsjonen og 
den gjennomsnittlige 
hemoglobinabsorpsjone
n er for stor. 
Mulig årsak:
Blodet var for lenge i 
kapillærrøret.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med nytt 

prøvemateriale.
MERK: Ikke vent i mer enn fem 
minutter etter at du har fylt 
kapillærrøret, før du starter 
analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E116 – Feil på 
HbA1c -kassett 
– uregelmessig 
reaksjonskineti
kk (høy 
spredning)

Gjennomsnittlig kvadrert 
feil etter den tredjegrads 
polynomiske kurven for 
agglutinasjonsavlesning
ene er for stor. 
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen med nytt 

prøvemateriale.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig, og at foliepakken 
ble åpnet rett før den skulle 
brukes.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E301 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– 
bufferabsorpsjo
n for lav

Den gjennomsnittlige 
absorpsjonen for 
bufferavlesningene 
(buf1–buf10) er for høy.
Mulig årsak:
Det er ikke satt inn noen 
kassett, og det er 
oppstått et optisk 
justeringsproblem.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E302 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– 
bufferabsorpsjo
n for høy

Den gjennomsnittlige 
transmisjonen for 
bufferavlesningene 
(buf1–buf10) er for lav.
Mulig årsak:
Det er kondens på 
kassetten.
Kassetten er ikke 
plassert riktig.
Bufferfliken er ikke 
fjernet.
Det er en feil på det 
optiske vinduet.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.
4. Kontroller at kassetten er satt 

helt inn i instrumentet.
5. Fjern den bøyelige fliken.
6. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E303 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– variasjon i 
bufferverdier

Variasjonskoeffisienten 
for de ti siste 
transmisjonsavlesningen
e av bufferløsningen i 
reagenskassetten er for 
høy. 
(Partikkelkontaminering)

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E304 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– for lav 
absorpsjon av 
nullprøvemateri
ale

Variasjonskoeffisienten 
for de ti siste 
transmisjonsavlesningen
e av bufferløsningen i 
reagenskassetten er for 
høy.(Partikkelkontaminer
ing)

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.Instrumentet er 

klart
.

3. Gjenta analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E305 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– for høy 
absorpsjon av 
nullprøvemateri
ale

Den gjennomsnittlige 
transmisjonen for det 
lave nullprøvematerialet 
er for lav.
Mulig årsak:
Urinprøven er uklar eller 
svært pigmentert.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Sentrifuger prøven før du 

utfører assayet, hvis prøven er 
uklar.

4. Gjenta analysen.
5. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E306 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– stor 
spredning ved 
transmisjon av 
nullprøvemateri
ale

Variasjonskoeffisienten 
for det lave 
nullprøvematerialet er 
høy.(Partikkelkontaminer
ing)

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.Instrumentet

 er klart.
3. Gjenta analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.

E307 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– for lav 
absorpsjon av 
mikroalbumin

Gjennomsnittet for 
mikroalbumintransmisjo
nsavlesningene er for 
høyt.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E308 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– for høy 
absorpsjon av 
mikroalbumin

Gjennomsnittet for 
mikroalbumintransmisjo
nsavlesningene er for 
lavt.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.Kontroller at 
MERK: reagenssettet har vært 
oppbevart riktig.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E309 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– stor varians i 
mikroalbuminv
erdier

Variasjonskoeffisienten 
for 
mikroalbumintransmisjo
nsavlesningene for høy. 
(Partikkelkontaminering)

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt.
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E310 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– for lav 
absorpsjon av 
kreatinin

En av de 26 
kreatininabsorpsjonsavle
sningene er for lav. 
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.Kontroller at 
MERK: reagensen har vært 
oppbevart riktig, og at foliepakken 
ble åpnet rett før den skulle 
brukes.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E311 – Feil på 
mikroalbumin-/
kreatininkassett 
– for høy 
absorpsjon av 
kreatinin

En av de 26 
kreatininabsorpsjonsavle
sningene er for høy. 
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.Kontroller at 
MERK: reagensen har vært 
oppbevart riktig, og at foliepakken 
ble åpnet rett før den skulle 
brukes.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E313 – Feil på 
mikroalbumin/
kreatinin-
kassett – stor 
varians i 
absorpsjonsver
dier

Gjennomsnittlig kvadrert 
feil etter den tredjegrads 
polynomiske kurven for 
kreatininavlesningene er 
for stor.
Mulig årsak:
Kassetten har vært 
utsatt for for høy 
fuktighet eller 
temperatur.

1. Kast kassetten.
2. Bekreft feilen.

Instrumentet er klart.
3. Gjenta analysen.Kontroller at 
MERK: reagensen har vært 
oppbevart riktig, og at foliepakken 
ble åpnet rett før den skulle 
brukes.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

Feilkode Beskrivelse Løsning
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E315 – 
Mikroalbumin 
må 
normaliseres

Mikroalbuminnormaliseri
ngen er ikke utført, eller 
mikroalbuminnormaliseri
ngsfaktoren (MNF) er 
korrupt.
Mulig årsak:
Instrumentet er ikke 
justert til å kjøre 
mikroalbumin-/
kreatininanalyse.

1. Bekreft feilen.
Instrumentet er klart.

2. Hvis feilen vedvarer, må du ta 
kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

E316 – 
Normalisering 
av 
mikroalbumin 
utenfor område

Den angitte 
mikroalbuminnormaliseri
ngsfaktoren ligger 
utenfor det forventede 
området.
Mulig årsak:
Normaliseringskassetten 
er ikke riktig plassert.
Normaliseringskassetten 
er tilsmusset eller defekt.

1. Bekreft feilen.
Instrumentet er klart.

2. Kontroller at kassetten er satt 
helt inn i instrumentet.

3. Gjenta analysen.
4. Hvis feilen vedvarer, må du ta 

kontakt med teknisk 
kundestøtte lokalt.

Feilkode Beskrivelse Løsning



Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s 123

Filbehandling

7  Filbehandling

Instrumentet kan lagre opptil 4000 pasient- og kontrollprøver. I 
Systeminnstillinger kan du angi om du vil at instrumentet automatisk skal slette 
analyseresultatene når maksimumskapasiteten er nådd, eller om du ønsker å 
motta en melding når minnet er fullt. Hvis du velger å motta en melding, må du 
manuelt slette noen av analyseresultatene for å frigjøre plass i minnet. Når 
systemet er fullt, kan du ikke kjøre nye analyser.
MERK: Du kan bruke USB-porten til å lagre pasientresultater på en ekstern 
lagringsenhet før du sletter dem.

FORSIKTIG
Når du eksporterer data som inneholder pasientinformasjon, er 
det ditt ansvar å overholde de lokale prosedyrene for HIPAA-
regelverket.
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System
konfigurasjon

8  Systemkonfigurasjon

Installering
Oversikt
I denne delen finner du detaljerte installeringsinstruksjoner for DCA Vantage-
instrumentet. Du må følge installeringstrinnene nøye for at installeringen, 
driften og servicen skal fungere riktig.

Sett instrumentet på et sted der det ikke blir utsatt for ekstreme 
temperaturvariasjoner. Unngå å plassere det nær åpne vinduer, direkte sollys, 
ovner, kokeplater, åpne brennere, radiatorer og tørrisbad.

Ikke plasser DCA Vantage-instrumentet på samme benk som en 
vibrasjonskilde. 

La det være nok plass på benken til at luften sirkulerer fritt rundt instrumentet 
(8 cm på hver side).

Pakke opp instrumentet
 DCA Vantage-instrumentet leveres i én eske.

1. Ta innholdet forsiktig ut av esken.

2. Se nøye etter synlige tegn på skade på esken og instrumentet. 

3. Hvis det foreligger skade på instrumentet, må du øyeblikkelig sende en 
klage til transportøren.

4. Pass på at alle delene følger med instrumentet, og ta vare på dem til 
fremtidig bruk.
• DCA Vantage-instrument
• rengjøringssett
• brukerhåndbok
• optisk testkassett (i kassettholderen på instrumentet)
• nordamerikansk strømledning til instrumentet

FORSIKTIG
Ikke mist instrumentet i gulvet eller behandle det uvørent. Dette 
kan forstyrre den interne kalibrerte optikken og elektronikken 
eller føre til annen skade. Instrumentet skal alltid håndteres 
forsiktig. DCA Vantage-instrumentet er et presisjonsinstrument 
og skal behandles deretter.
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• europeisk strømledning til instrumentet
• britisk strømledning til instrumentet
• reservesikring (oppbevares i sikringsholderen inne i instrumentet)
• reservesett til luftfilteret
• HbA1c-hurtigreferanse 

• mikroalbumin-/kreatinin-hurtigreferanse
• dokumentasjons-CD
• papirrull
• selvklebende etiketter

Figur 44   deler på instrumentet

5. Ta vare på esken og emballasjen i flere uker. 
Hvis du må sende instrumentet, er denne esken den beste beskyttelsen 
mot skade.

6. Plasser instrumentet på et fast, jevnt underlag i området der den skal 
brukes.

7. Pass på at instrumentet er i vater, og at for- og baksiden på systemet står 
minst 8 cm fra veggen.
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Installere instrumentet
I denne delen kan du lese om hvordan du skal installere DCA Vantage-
systemet.

Registrer garantiinformasjonen
1. Finn serienummeret.

Serienummeret står på baksiden av instrumentet i nærheten av 
strømkontakten.

Figur 45   Finne serienummeret

2. Skriv ut kontrollisten før service og Garantiinformasjon‚ på 133.

3. Noter installeringsdatoen og serienummeret i de tilhørende feltene i 
kontrollisten og på Garantiinformasjon‚ på 133.

4. Kontakt representanten for Siemens for å få garantiinformasjonen hvis 
kontrollisten før service ikke følger med håndboken.

1 Serienummer
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Installere tilkoblinger

Figur 46   Systemtilkoblinger

Koble til strømmen
1. Kontroller at strømbryteren på instrumentet er slått av.

2. Koble til strømledningen til instrumentet og til et jordet vegguttak.

Installere den eksterne strekkodeleseren
Hvis du bestiller en ekstern strekkodeleser, leveres den i tillegg til den interne 
strekkodeleseren. I delen Ekstern strekkodeleser‚ på 149, finner du 
instruksjoner om hvordan du fester braketten på instrumentet.

Sett i en rull med skriverpapir
Sett i en rull med skriverpapir og sett på skriverdekselet igjen. Du finner mer 
informasjon i Skifte papir‚ på 99.

1 Ethernet-port (RJ 45)
2 USB-port
3 strekkodeleser
4 seriell port (RS 232) – brukt for tilkobling av skriver og LIS
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System
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Starte DCA Vantage-instrumentet
Når instrumentet er riktig installert, kan du starte DCA Vantage-instrumentet. 
Når du vil starte DCA Vantage-instrumentet, setter du strømbryteren i på-
stillingen. Instrumentet viser følgende informasjon:

• modellnavn

• programvareversjon på instrumentet

• informasjon om copyright

Oppstartstester

Når du har slått på instrumentet, vises det en melding om at instrumentet 
startes opp. DCA Vantage-instrumentet kontrollerer at luken er lukket og 
utfører funksjonalitetstester på maskinvaren for å kontrollere at den interne 
optikken og det mekaniske systemet fungerer som de skal.

Laste konfigurasjonsinnstillinger

DCA Vantage-instrumentet laster de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene. 
Du kan bruke oppsettsveiviseren til å laste konfigurasjonsinnstillingene. 

Kontrollere at DCA Vantage-instrumentet er klart

 DCA Vantage-instrumentet viser gjeldende dato og klokkeslett og kontrollerer 
at det ikke er oppstått noen feil. Hvis det ikke er oppstått noen feil, er 
instrumentet klart til å kjøres.

Kjøre den optiske testkassetten
MERK: Vi anbefaler at den optiske testkassetten kjøres før du analyserer 
prøvemateriale for første gang.

Med den optiske testkassetten som følger med instrumentet, kan du overvåke 
ytelsen til det optiske systemet over tid.

FORSIKTIG
Ikke slå av instrumentet mens den starter opp. Det kan skade 
lagrede data.
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Sikkerhetsinform
asjon

Vedlegg A: Sikkerhetsinformasjon

Beskytte deg mot biologisk fare
Denne informasjonen er et sammendrag av de etablerte retningslinjene for 
håndtering av biologiske farer på laboratoriet. Dette sammendraget bygger 
på retningslinjene som er utviklet av de amerikanske sentrene for 
sykdomsforebygging (CDC), Clinical and Laboratory Standards Institute i 
USA og det amerikanske arbeidstilsynet (Occupational Safety and Health 
Administration).

Dette sammendraget skal bare brukes som generell informasjon. Det er ikke 
ment å erstatte eller utfylle kontrollprosedyrene for biologiske farer som er 
utarbeidet av laboratoriet eller sykehuset.

Per definisjon er en biologisk farlig tilstand en situasjon som omfatter 
infeksjonsagenser av biologisk type, som hepatitt B-viruset, hiv-viruset og 
tuberkulosebakterien. Disse infeksjonsagensene kan være til stede i blod og 
blodprodukter fra mennesker og i andre kroppsvæsker.

Nedenfor finner du en liste over de viktigste smittekildene ved håndtering av 
potensielt smittefarlige stoffer:

• nålestikk

• hånd-til-munn-kontakt

• hånd-til-øye-kontakt 

• direkte kontakt med overfladiske rifter, åpne sår og andre hudtilstander 
som kan føre til absorpsjon i de subkutane hudlagene 

• sprut eller aerosolkontakt med hud og øyne 

Følgende prosedyrer må overholdes nøye for å unngå smitte ved uhell på 
kliniske laboratorier:

• Bruk hansker når du arbeider med deler på instrumentet som er i kontakt 
med kroppsvæsker som serum, plasma, urin eller fullblod.

• Vask hendene før du går fra et kontaminert til et ikke-kontaminert område, 
eller når du tar av deg eller bytter hansker.

• Overhold prosedyrene nøye for å redusere aerosoldannelsen til et 
minimum.

• Bruk ansiktsvern når det er fare for sprut eller aerosoldannelse.

• Bruk personlig verneutstyr som vernebriller, hansker, laboratoriefrakker 
eller forklær når du arbeider med potensielt biologisk farlige stoffer.

• Hold hendene unna ansiktet. 
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• Avhend kontaminert materiale i henhold til kontrollprosedyrene for 
biologiske farer på laboratoriet.

• Hold arbeidsområdet desinfisert. 

• Desinfiser verktøy og andre gjenstander som har vært i nærheten av 
instrumentets prøvematerialbane eller avfallsområde, med 10 % klor.

• Ikke spis, drikk, røyk, smink deg eller ta på kontaktlinser på laboratoriet.

• Ikke pipetter væsker med munnen, inkl. vann. 

• Ikke putt verktøy eller andre gjenstander i munnen.

• Ikke bruk vasken for biologisk farlig materiale til personlige formål som å 
skylle kaffekopper eller vaske hender.

• Nåler må ikke brukes om igjen eller bøyes, skjæres, brekkes, fjernes fra 
engangssprøyter eller manipuleres manuelt på andre måter. Dette kan 
føre til skader fra nålestikk.

Referanser
1. Centers for Disease Control. Oppdatering: Universal precautions for 

prevention of transmission of human immunodeficiency virus, hepatitis B 
virus and other bloodborne pathogens in healthcare settings. 1988. 
MMWR, 37:377–382, 387, 388.

2. Clinical and Laboratory Standards Institute (tidligere NCCLS). Protection 
of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved 
Guideline - Third Edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards 
Institute; 2005. CLSI Document M29-A3. [ISBN 1-56238-567-4].

3. Federal Occupational Safety and Health Administration. Bloodborne 
Pathogens Standard. 29 CFR 1910. 1030.
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Vedlegg B: Informasjon om garanti og 
brukerstøtte

Juridisk informasjon
Hvis du vil komme i kontakt med den juridiske representanten for 
Siemens i EU, kan du kontakte den autoriserte representanten for Siemens. 
Ved behov for service tar du kontakt med teknisk brukerstøtte lokalt.

Autorisert representant for Siemens

Garantiinformasjon
Opplysninger om installering
Noter og ta vare på følgende opplysninger og oppbevar dette arket på 
laboratoriet for fremtidig referanse

Produsentens garanti
Hvis du vil ha informasjon om garantien, tar du kontakt med den lokale 
serviceleverandøren for Siemens.

Informasjon om brukerstøtte
Ring og be om hjelp

• hvis feilmeldingen fortsetter å vises etter at du har utført trinnene som er 
beskrevet på skjermen og i delen Feilsøking

• hvis du trenger mer hjelp vedrørende et systemproblem

• hvis problemet ikke faller innenfor det som beskrives i denne håndboken

• hvis problemet ikke kan løses og det viser seg å være en systemfeil

Installeringsdato:

Serienummer:
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Den lokale tekniske brukerstøtten står til disposisjon for å hjelpe deg. Før du 
ringer; fyll ut "før service kontrollisten" på side 135. Kopier kontrollisten først. 
Denne informasjonen er til hjelp for den tekniske brukerstøtten når de skal 
finne den sannsynlige årsaken til problemet.

Kontaktinformasjon
www.siemens.com/diagnostics

Siemens Healthcare
Diagnostics Pty Ltd 
885 Mountain Highway
Bayswater Victoria 3153, Australia

Kontrolliste før service
Noter og ta vare på følgende opplysninger og oppbevar dette arket på 
laboratoriet for fremtidig referanse

MERK: Når du har notert informasjonen, må du ta kopier av denne siden før 
du ringer den tekniske brukerstøtten.

Installeringsdato:

Serienummer:

1. Slår viften seg på når instrumentet slås på?

Hvis svaret er NEI: Sitter støpslene på plass?

2. Fungerer touchscreen som den skal?

Hvis NEI:

Har du utført en touchscreen-test?

Har du kalibrert touchscreen?

3. Fungerer instrumentet som det skal ved 
analysering av reagenskassetter?

4. Hva er batchnummeret på reagenskassettene du 
bruker?
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5. Fungerer skriveren som den skal? Skrives 
meldinger og pasientresultater ut som de skal?

Hvis NEI:

Er den interne eller eksterne skriveren slått på?

Nella stampante è presente la carta?

Er det papir i skriveren?

6. Vises det og skrives det ut rimelige resultater for 
kvalitetskontroll og pasientprøver?

Hvis NEI:

7.
Står instrumentet i et riktig driftsmiljø, og er det 
plassert riktig, som beskrevet i vedlegg D, 
Spesifikasjoner?

8.

Hvilken versjon av programvaren har 
instrumentet? Slik finner du denne 
informasjonen:
1. Slå av instrumentet.
2. Vent i ca. 15 sekunder.
3. Slå på instrumentet.

Programvareversjonen vises etter 
oppstartsbildet.

9. Vises det noen feilmeldinger eller advarsler?

Hvis ja, hvilke? Noter feilbeskrivelsen og ev. tall 
som vises

10. Har du utført trinnene som beskrives på skjermen 
for den aktuelle feilen?

Hvis det brukes en ekstern enhet:

11. Er skriveren og/eller vertsdatamaskinen/LIS 
tilkoblet og slått på?

12. Er de riktige parametrene for overføring valgt via 
oppsettmenyene?

13. Skriver den eksterne skriveren ut 
analyseresultatene som den skal?

14. Fungerer den eksterne strekkodeleseren som 
den skal?
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Vedlegg C: Materiell som kan bestilles

Tilbehør
Tilbehøret som er tilgjengelig for DCA Vantage-instrumentet, står oppført 
nedenfor.

Hemoglobin A1c

Mikroalbumin/kreatinin

MERK: Delenumrene kan endres uten forvarsel.

Reservedeler
Reservedelene som er tilgjengelige for DCA Vantage-instrumentet, står 
oppført nedenfor.

Delenummer Beskrivelse

5035C DCA-reagens

5068A DCA-kontroll for normal og abnormal kontroll

Delenummer Beskrivelse

6011A DCA-reagens

6012A DCA-kontroll for lav og høy

Delenummer Beskrivelse

036 282 46 nordamerikansk strømledning til instrumentet

060 487 20 europeisk strømledning til instrumentet

061 394 40 britisk strømledning til instrumentet

064 892 13 filterholder

064 892 48 returfjær for kassett

044 690 01 sikring: T-1,25 A, treg sikring; 250 volt

064 882 09 rengjøringspinner (10)

064 892 21 optisk testkassett

064 892 05 Luftfilter (3)

011 501 95 skriverpapir (pakke med 5)
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Systemdokumentasjonen som er tilgjengelig for DCA Vantage-instrumentet, 
står oppført nedenfor.

063 527 80 skriverpapir, selvklebende (pakke med 5)

Delenummer Beskrivelse

064 892 56 Flerspråklig dokumentasjons-CD

064 892 64 Brukerhåndbok (engelsk)

064 892 72 Brukerhåndbok (fransk)

064 892 80 Brukerhåndbok(tysk)

064 892 99 Brukerhåndbok (italiensk)

064 893 02 Brukerhåndbok (spansk)

064 893 10 Brukerhåndbok (portugisisk)

064 893 29 Brukerhåndbok (dansk)

064 893 37 Brukerhåndbok (svensk)

064 893 45 Brukerhåndbok (gresk)

064 898 33 Brukerhåndbok (norsk)

064 893 53 Brukerhåndbok (japansk)

064 893 61 Brukerhåndbok (forenklet kinesisk)

065 018 84 Brukerhåndbok (finsk)

Delenummer Beskrivelse



Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s 139

Sym
boler

Vedlegg D: Symboler

Instrument og emballasje
I denne delen finner du en beskrivelse av symbolene som kan forekomme i 
systemdokumentasjonen, på utsiden av DCA Vantage-instrumentet eller på 
emballasjen. Symbolene på instrumentet angir hvor visse deler er plassert, 
og inneholder advarsler for riktig bruk. Symbolene på emballasjen angir 
annen viktig informasjon. Hvis du vil ha informasjon om symbolene som kan 
forekomme på reagenspakkene og -etikettene på DCA Vantage-instrumentet, 
kan du lese den gjeldende bruksanvisningen for testen. Brukergrensesnitt

Symbol Beskrivelse

Dette symbolet brukes både for advarsler og 
forsiktighetsregler. 
• En advarsel angir at det er fare for personskade eller død 

hvis prosedyrer og praksis ikke følges nøye. 
• En forsiktighetsregel angir at data kan gå tapt, eller at utstyr 

kan bli skadet eller ødelagt hvis prosedyrer og praksis ikke 
følges nøye.

Dette symbolet angir en biologisk fare.

Dette symbolet angir at inngangsstrømmen er vekselstrøm.

Dette symbolet angir hvor strømkontakten er plassert 
(strømledning).

Dette symbolet angir hvor skriverporten er plassert.

Dette symbolet angir hvor en strekkodeleser eller tastaturport 
er plassert.

Dette symbolet angir hvor den serielle porten er plassert.

Dette symbolet angir hvor Ethernet-porten er plassert.
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Dette symbolet angir hvor USB-porten er plassert.

Dette symbolet angir laboratorieinformasjonssystemet.

Dette symbolet angir at dette elektroniske 
informasjonsproduktet ikke inneholder noen giftige eller farlige 
stoffer eller elementer, og at det er grønt og miljøvennlig. Dette 
systemet kan resirkuleres og må avhendes på en dertil egnet 
måte.

Dette symbolet angir at strømmen er på.

Dette symbolet angir at strømmen er av.

Dette symbolet angir at produktet har en 
temperaturbegrensning. Produktet må oppbevares ved 5–
40 °C.

Dette symbolet angir et in vitro-diagnoseutstyr eller et 
medisinsk in vitro-diagnoseutstyr.

Dette symbolet angir at du må se i brukerveiledningen.

Dette symbolet angir at produktet lett kan gå i stykker og må 
håndteres forsiktig.

Dette symbolet angir at produktet alltid må være tørt.

Symbol Beskrivelse
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Dette symbolet angir at du ikke må spraye noen væsker i dette 
området.

Dette symbolet angir at du må holde produktet unna sollys og 
varme.

Dette symbolet angir at produktet er tungt og bare må løftes av 
to eller flere personer.

Dette symbolet angir en temperaturfare.

Dette symbolet angir at du må følge forholdsreglene for 
håndtering av elektrostatisk sensitive enheter, for å unngå fare 
for produktet.

Dette symbolet angir at instrumentet er utstyr av type B, som 
gir et bestemt beskyttelsesnivå mot elektrisk støt.

Dette symbolet angir at du må følge de gjeldende prosedyrene 
for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.

Dette symbolet angir nummeret som skal brukes ved bestilling 
av en del eller et produkt.

Dette symbolet angir serienummeret for en del eller et produkt.

Dette symbolet angir versjonsbokstaven for en del eller et 
produkt.

Dette symbolet angir navn og adresse til produsenten.

Dette symbolet angir produksjonsdatoen for produktet.

Symbol Beskrivelse
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Brukergrensesnitt
I denne delen finner du en beskrivelse av symbolene som vises i 
brukergrensesnittet på instrumentet.

Dette symbolet angir produsentens autoriserte representant 
innenfor EU.

Dette symbolet angir at produktet eller beholderen må 
plasseres i pilenes retning.

Dette symbolet angir at produktet eller beholderen inneholder 
resirkulert materiale.

Dette symbolet skal gjøre det enklere å resirkulere bølget 
materiale. Nummeret er lisensiert i Tyskland og trykt på bølget 
forsendelsesmateriale.

Dette symbolet angir at produktet oppfyller de gjeldende EU-
direktivene. 

Dette symbolet angir informasjon om sikringen.

Startside Velg denne tasten for å få tilgang til startsiden.

System-
menyen

Velg denne tasten for å få tilgang til System-
menyen.

Kalibreringsm
enyer og 
systemets 
testmenyer

Velg denne tasten for å få tilgang til 
kalibreringsmenyene eller systemets testmenyer.

Menyen 
Innhent data

Velg denne tasten for å få tilgang til menyen Innhent 
data.

Hjelp
Velg denne tasten for å vise en hjelpeskjerm med 
informasjon om skjermbildet.Hjelp er ikke 
tilgjengelig i alle skjermbilder.

Symbol Beskrivelse
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Tilbake Velg denne tasten for å gå tilbake til forrige 
skjermbilde i serien.

Neste Velg denne tasten for å vise neste skjermbilde i 
serien.

Opp Velg denne tasten for å vise forrige resultat eller 
post i synkende rekkefølge.

Ned Velg denne tasten for å vise neste resultat eller post 
i synkende rekkefølge.

OK, lagre Velg denne tasten for å lagre innstillinger.

Side opp Velg denne tasten for å vise forrige side i synkende 
rekkefølge.

Side ned Velg denne tasten for å vise neste side i synkende 
rekkefølge.

Nei, avbryt Velg denne tasten for å avbryte en handling.

Systemet er 
opptatt Dette symbolet angir at systemet er opptatt.

Inndata 
nødvendig Dette symbolet angir at det må legges inn data

Legg til 
kommentarer Velg denne tasten for å legge til kommentarer.

Slå av 
systemet Velg denne tasten for å slå av systemet.

HbA1c-
blodprøve Dette symbolet angir en HbA1c-blodprøve.
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Mikroalbumin-
/kreatinin-
urinprøve

Dette symbolet angir en mikroalbumin-/kreatinin-
urinprøve.

Kontroll Dette symbolet angir en kontroll.
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Spesifikasjoner

Vedlegg E: Spesifikasjoner

Systemspesifikasjoner
I denne delen finner du en oversikt over de tekniske spesifikasjonene for 
DCA Vantage-instrumentet.

Mål Verdi

Dybde 27.7 cm

Høyde 25.4 cm

Bredde 28.7 cm

Vekt 3.88 kg
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Miljøspesifikasjoner

Elektriske krav

Forskriftsmessige spesifikasjoner

Spesifikasjon Verdi

Driftstemperatur
15 °C til 32 °C – hemoglobin A1c

18 °C til 30 °C – mikroalbumin/kreatinin

Lagringstemperatur 5 °C til 40 °C

Transporttemperatur -20 °C til 60 °C

Relativ fuktighet 10 % til 90 %, ikke-kondenserende, aktivt kontrollert

Høyde over havet opptil 2000 meter

Krav Verdi

Strøm 100–240 V AC 50/60 hertz

Maksimal 
inngangseffekt 70 VA

Sikringer 1,25 ampere

Krav Verdi

EMC-stråling FCC 47 CFR del 15 klasse B (USA)EN60601-1-
2:2001, elektromagnetisk stråling for medisinsk 
elektrisk utstyr – utstyr i gruppe 1, klasse B, for ikke-
livsnødvendig utstyr

EMC-immunitet EN60601-1-2:2001, elektromagnetisk immunitet for 
medisinsk elektrisk utstyr – utstyr i gruppe 1, klasse 
B, for ikke-livsnødvendig utstyr
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Elektriske forhåndsregler
Ta følgende forhåndsregler ved bruk av systemet:

• Ikke bruk systemet nær lett antennelige bedøvelsesmidler som er blandet 
med luft, O2 eller nitrogenholdig oksid. Det er eksplosjonsfare hvis 
systemet brukes i et potensielt eksplosjonsfarlig miljø. 

• Systemet har en jordet ekstern strømledning for tilkobling til en jordet 
stikkontakt. Hvis du bruker en adapter, må du sørge for at 
jordingsledningen er riktig tilkoblet til permanent jording.

MERK: Dette systemet er testet og samsvarer med grensene for en digital 
enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er 
utformet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig interferens i en 
boliginstallering. Dette systemet genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installert og brukt i henhold til 
instruksjonene i DCA Vantage-brukerhåndboken, føre til skadelig interferens i 
radiokommunikasjon.

Sikkerhet UL/CUL med CB-skjema
CSA – C22,2 Nr. 601,1-M90

EN60601, 2. utgave, Medisinsk elektrisk utstyr

IEC60601, 2. utgave, Medisinsk elektrisk utstyr

UL60601, 2. utgave, Medisinsk elektrisk utstyr
KLASSIFIKASJONER:
Type beskyttelse = utstyr i klasse 1
Beskyttelsesnivå mot elektrisk støt = TYPE B
Beskyttelsesnivå mot vanninntrenging = vanlig
Steriliserings- eller desinfiseringsmetode = 
Vedlikehold, side 89.Sikkerhetsnivå med 
anestesigasser eller 02 = ikke egnetDriftsmetode = 
kontinuerlig

Bruk av TILBEHØR som ikke oppfyller tilsvarende 
sikkerhetskrav som dette utstyret, kan føre til et 
redusert sikkerhetsnivå i det resulterende systemet. 
Vurderinger vedrørende valget inkluderer følgende:
• Bruk av tilbehøret i NÆRHETEN AV PASIENT
• godtgjør at sikkerhetsverifiseringen av 

TILBEHØRET er utført i samsvar med gjeldende 
harmoniserte nasjonale standard for IEC 60601-
1 og/eller IEC 60601-1-1.

Krav Verdi
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Det finnes ingen garantier for at interferensen ikke opptrer i en bestemt 
installering. Hvis dette systemet fører til skadelig interferens i radio- eller TV-
mottaksforhold, noe som kan avsløres ved å slå utstyret av og på, kan du 
prøve å fjerne interferensen ved å gjøre noe av det følgende:

• Vri eller flytt mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom systemet og mottakeren.

• Koble systemet til en stikkontakt i en annen krets enn mottakeren.

• Spør forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Sikkerhetssertifisering
Se SAMSVARSERKLÆRINGEN som følger med DCA Vantage-instrumentet.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Se SAMSVARSERKLÆRINGEN som følger med DCA Vantage-instrumentet.
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Ekstern strekkodeleser

Vedlegg F: Ekstern strekkodeleser

Generell informasjon
Du kan bruke den håndholdte strekkodeleseren som følger med DCA 
Vantage-instrumentet, til å legge inn brukerinformasjon, for eksempel 
pasientinformasjon, prøveinformasjon og kommentarer.

Programvaren i strekkodeleseren skiller automatisk mellom 
strekkodeformater.
MERK: Du må konfigurere strekkodeleseren før bruk.

Installere den eksterne strekkodeleseren
1. Slå av systemet.

2. Koble grensesnittkabelen til åpningen nederst på den håndholdte leseren.

3. Koble den andre enden av kabelen til porten for den eksterne 
strekkodeleseren på baksiden av instrumentet.

Figur 47   strekkodelesertilkoblinger

4. Trykk kabelen inn til den sitter godt fast og du hører et forsiktig klikk.

5. Slå på instrumentet.

6. På systemmenyen velger du Systeminnstillinger.
Menyen Systeminnstillinger vises.

7. På menyen Systeminnstillinger velger du Tilleggsinnstillinger.
Menyen Tilleggsinnstillinger vises.

1 strekkodeleser
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8. Velg Ekstern strekkodeleser.

9. Når du vil aktivere den eksterne strekkodeleseren, velger du Aktiv.

Teste den eksterne strekkodeleseren
Kontroller at den eksterne strekkodeleseren er riktig installert, ved hjelp av 
fremgangsmåten som er beskrevet i Installere den eksterne 
strekkodeleseren. Kontroller at strekkodeetikettene som brukes på 
laboratoriet, oppfyller kravene i spesifikasjonene som er angitt senere i denne 
delen.

Feilsøking
Det er viktig at etikettene blir skrevet ut i henhold til spesifikasjonene. Det kan 
oppstå avlesingsfeil hvis et av følgende forhold foreligger:

• Bredden på de smale strekene er for liten.

• Strekkoden er for lang.

• Høyden er for liten.

• Leseren holdes for langt unna etiketten.

• Gjenskinnet fra bakgrunnen er for høyt eller for lavt.

Hvis leseren ikke klarer å lese av etikettene, setter du en testetikett med 
formatet du bruker, på et nytt glass og utfører strekkodetesten. Hvis leseren 
kan lese av testetiketten, kan det hende at etikettene dine er av dårlig kvalitet. 
Hvis testetiketten ikke kan leses av, kan det være et problem med selve 
leseren. 

Hvis du har problemer du ikke klarer å løse, tar du kontakt med teknisk 
brukerstøtte lokalt for assistanse.

Spesifikasjoner
Strekkodeformater
 Den eksterne strekkodeleseren for DCA Vantage-instrumentet oppfyller 
kravene i ASTM E1466-92, Standard Specification for Use of Barcodes on 
Specimen Tubes in the Clinical Laboratory (tilgjengelig fra ASTM, 100 Barr 
Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428).

Strekkodesymboler og -etiketter
DCA Vantage godkjenner at det legges inn informasjon av brukeren (prøve-
ID, pasient-ID, pasientens etternavn, pasientens fornavn, bruker-ID (pasient 
og kontroll), kommentarer (pasient og kontroll)), for følgende 
strekkodesystemer:
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• Kode 93-standarden omfatter et kontrollsiffer.

• I Kode 39 er det valgfritt om kontrollsiffer kreves.

• Kode 128-standarden omfatter kontrollsiffer.

• Coda Bar uten kontrollsiffer.

Følgende regler gjelder for dataene som angis via den eksterne 
strekkodeleseren:

• DCA Vantage kan lese og vise alle ASCII-tegn.

• Du kan legge inn og vise små bokstaver.

• Søk for å hente frem prøver som er knyttet til dataene som er angitt via de 
eksterne strekkodene, skiller ikke mellom store og små bokstaver.

• Serienummet  som angis i DCA Vantage-systemet, støttes i Kode 128 
beregnet på produksjonsdata.

Strekkodesymbolene og selve etikettene må oppfylle visse spesifikasjoner 
som angitt nedenfor:

Antall tegn: 1 til 30 datategn. Det er maksimalt 13 tegn som kan vises, lagres 
og overføres av DCA Vantage-instrumentet. Fjern overflødige tegn, som 
ledende eller etterfølgende tegn.

Bredde på smal strek: 0,15 til 0,51 mm. Det er bedre å ligge opp mot den 
øvre grensen (0,51 mm) så lenge det er plass til hele strekkoden innenfor 
den maksimale lengden.

Dette målet påvirker både symbollengden og hvor langt fra etiketten du kan 
holde den håndholdte leseren. Hvis bredden på den smale streken ligger ned 
mot minimum, kan symbollengden ikke være lengre enn 90 mm, inkludert 
lysmarger, og leseren kan ikke holdes mer enn 75 mm unna.

Forholdet mellom brede og smale streker: må ligge innenfor 
spesifikasjonene for formatet som brukes. Dette er vanligvis 2,0 til 3,0.

Symbollengde:  variabel. Se Bredde på smal strek hvis du vil ha mer 
informasjon.

Lysmarg: minst 10 ganger bredden på den smale streken, i hver ende av 
symbolet.

Symbolhøyde: minst 10 mm.

Total etikettstørrelse: kan være større enn størrelsen på symbolet, slik at det 
kan skrives ut informasjon som kan leses av mennesker. Det anbefales sterkt 
at ID-nummeret for prøven skrives ut med alfanumeriske sifre.

Symbolgrad: Minst grad C som definert i ANSI X3.182-1990 (tilgjengelig fra 
American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, NY 
10018).
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Lysbølgelengde: 630 nm (synlig rød lampe).

Vedlikehold

Rengjør vinduet på strekkodeleseren når det ser skittent eller flekkete ut:

1. Tørk av leservinduet med en myk klut eller ansiktsserviett som er fuktet 
med vann eller med en etanolløsning. 

2. Hvis du bruker fortynnet vaskemiddel, må du tørke av med en myk klut 
eller en ansiktsserviett som bare er fuktet med vann.

3. Rengjør plasthuset på samme måte.

FORSIKTIG
Ikke senk leseren ned i vann. Huset på leseren er ikke vanntett.
Ikke bruk laboratorievåtservietter, som Kimwipes, da de kan ripe 
opp vinduet.
Ikke bruk noen form for løsemidler, utenom de som er anbefalt, til 
å rengjøre leseren. Sterke kjemikalier kan skade overflaten eller 
vinduet.
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Vedlegg G: Grensesnittet (LIS)

Generell informasjon
Du kan koble DCA Vantage-instrumentet til en vertsdatamaskin med et 
laboratorieinformasjonssystem (LIS). Dette vedlegget inneholder de 
nødvendige spesifikasjoner for tilkoblingskabelen til grensesnittet. Kontakt 
teknisk brukerstøtte for ytterligere informasjon om programmer som kan 
brukes som grensesnitt for instrumentet på en PC eller et LIS.

Spesifikasjoner for kabel og antall pinner – 
datamaskinen
Du kan bruke en seriell kabel eller en Ethernet-kabel for å koble et 
grensesnitt til DCA Vantage-instrumentet.

Seriell tilkobling
Den serielle overføringen mellom instrumentet og vertsmaskinen skjer via 
den serielle porten på instrumentet med en seriell kabel. Den mekaniske og 
elektriske forbindelsen for overføring av serielle, binære databiter mellom 
instrumentet og datamaskinens system er definert i det serielle fysiske laget. 
DCA Vantage-instrumentet implementerer og samsvarer med standarden for 
det serielle fysiske laget slik den er definert i ASTM 1381-standarden. Hvis du 
ønsker mer informasjon om dette, finner du det i teksten til standarden.

Tilordning for pinner på serielle kabler og maskinvarehåndtrykk blir beskrevet 
nedenfor.

Arkitektur

Den grunnleggende arkitekturen er punkt-til-punkt-kommunikasjon mellom 
LIS og DCA Vantage-systemet.

Maskinvaretilkobling

Maskinvaretilkoblingen består av et serielt asynkront (RS-232) grensesnitt. 
Kommunikasjonen er vanligvis full dupleks med en av følgende brukervalgte 
overføringshastigheter:

• 19200

• 9600

• 4800

• 2400

Porten for instrumentets grensesnitt har en 9-pinners, type D hannkontakt.
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Instrumentet betraktes som dataterminalutstyr (Data terminal Equipment – 
DTE). Under følger en oversikt over signallinjer som støttes

Tegnformat

Du har følgende alternativer for valg av tegnformat når du velger LIS-
kommunikasjonsparametere under oppsett av DCA Vantage-instrumentet.

Stopbiter er satt på 1.

Ethernet-tilkobling
TCP/IP-overføringen mellom instrumentet og vertsmaskinen skjer via 
Ethernet-nettverksadapteren på instrumentet med en RJ45-kontakt. DCA 
Vantage-instrumentet støtter bare tilkobling til vertsmaskinen. Vertsmaskinen 
må lytte etter tilkoblinger på TCP/IP-porten, og den må godkjenne 
tilkoblingen når instrumentet prøver å koble seg til.

Bruk en standard gjennomgående CAT 5-kabel for koblingen mellom 
Ethernet-porten og nettverket. Bruk en overkrysnings-CAT 5-kabel for direkte 
tilkobling til en PC.

Signallinje
Pinnenumm
er Type

Data Carrier Detect (ikke i bruk) DCD Pinne 1 Kontroll

Received Data RD Pinne 2 Data

Transmitted Data TD Pinne 3 Data

Data Terminal Ready (ikke i bruk) DTR Pinne 4 Kontroll

Signalording G Pinne 5 Jording

Data Set Ready (ikke i bruk) DSR Pinne 6 Kontroll

Request to Send (ikke i bruk) RTS Pinne 7 Kontroll

Clear to Send (ikke i bruk) CTS Pinne 8 Kontroll

Ring Indicator (ikke i bruk) RI Pinne 9 Kontroll

Alternativ Valg

databiter 7 biter, 8 biter

paritet oddetall, partall, ingen

modem 
(dupleks) ingen, full



Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s 155

O
rdliste

Vedlegg H: Ordliste

Maskinvareuttrykk
I tabellen nedenfor defineres maskinvareuttrykk som ofte forekommer i DCA 
Vantage-systemet

Ord Definisjon

Luftfilter Filteret foran kjøleviften som holder systemet kjølig.

Luftehull Åpninger som gjør at luft kan gå gjennom systemet for 
nedkjøling.

Batteri Gir strøm til systemet når det slås av, for å unngå skade 
på databasen når strømmen er slått av.

Kassett Reagenskassettene som settes inn i systemet for å utføre 
HbA1c- og mikroalbumin/kreatinin-tester.

Skjerm LCD-skjermen som viser brukergrensesnittet for den 
grafiske programvaren.

Ethernet-port Kontakten en Ethernet-kabel kobles til.

Ekstern 
strekkodeleser

En valgfri strekkodeleser som er koblet til USB-porten på 
DCA-produktet. Brukes til å angi data til DCA Vantage-
instrumentet.

Ekstern skriver En valgfri skriver som er koblet til USB-porten på DCA-
produktet. Brukes til å skrive ut rapporter.

Intern 
strekkodeleser

Strekkodeleseren som brukes til å lese av strekkoder på 
DCA-reagenskassetter og -kort.

Intern skriver Hovedskriveren.

Deksel for intern 
skriver

Den delen av DCA-instrumenthuset som kan åpnes og 
lukkes, og som dekker den interne skriveren.

Strømbryter Bryteren for å slå systemet av og på.

Strømledning Ledningen for å koble systemet til en stikkontakt.

Rull med 
skriverpapir

Rullen med skriverpapir som brukeren setter i den interne 
skriveren.

Seriell kobling En kobling som brukes til å overføre data.

Høyttaler Enheten som gjør at systemet kan produsere lydvarsling.

System DCA Vantage-produktet
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Programvareuttrykk
I tabellen nedenfor defineres programvareuttrykk som ofte forekommer i DCA 
Vantage-systemet

Systemdekselet Døren som dekker åpningen der reagenskassettene 
settes inn i det optiske systemet.

Touchscreen LCD-skjermens overlegg som gjør at brukerne kan 
"berøre" eller "trykke på" kontroller på skjermen.

USB-port Kontakten der USB-kabler kobles til.

Ord Definisjon

Administrator En operatør som er tildelt administratorrettigheter i DCA-
systemet.

Varselmelding En melding som gir informasjon om DCA-systemet.

Alfanumerisk Data som består av bokstaver og tall.

Lydvarsling Lyder fra DCA-systemet som skal gjøre operatøren 
oppmerksom på systemet.

Avbryt Avbryter en sekvens eller en operasjon.

Kassett
HbA1c-testkassetter, mikroalbumin/kreatinin-
testkassetter og optiske testkassetter som settes inn i 
systemet for å utføre tester.

Merknad En brukerregistrert merknad som er knyttet til et 
analyseresultat.

Kontroller
Objekter i brukergrensesnittet som brukeren kan endre. 
Knapper, avmerkingsbokser og alternativknapper er 
eksempler på kontroller.

Nedtelling En nummerskjerm som viser gjenværende tid for en 
operasjon.

Dataregistrering Registrering av data, for eksempel en pasient- eller 
operatør-ID, i DCA-systemet.

Dataregistrerings
boks Et objekt som viser data som er angitt av operatøren.

Diagnoseskjermbi
lde

Et skjermbilde der operatøren kan utføre en 
systemdiagnosetest i forbindelse med feilsøking i DCA-
systemet.

Ord Definisjon
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Deaktivert Statusen der en kontroll, for eksempel en knapp, ikke kan 
"berøres" eller "trykkes på" av operatøren.

Aktivert Statusen der en kontroll, for eksempel en knapp, kan 
"berøres" eller "trykkes på" av operatøren.

Feil En systemhendelse som hindrer systemet i å fungere 
som ønsket.

Feilkode Et nummer som vises for å formidle at det er oppstått en 
feil.

Eksportere Kopiering av data fra et DCA-system til en ekstern 
datalagringsenhet.

Hjelp Informasjon til operatøren som hjelp til å fullføre en 
oppgave eller operasjon.

Hjelpeskjermbilde Skjermbildet som brukes til å vise hjelpinformasjon for 
operatøren.

Startside Skjermbildet som vises når oppstarten av DCA-systemet 
er fullført. All navigering begynner fra startsiden.

Ikon Et bilde som brukes til å merke en kontroller.

Importere Kopiering av data fra en ekstern datalagringsenhet til et 
DCA-system.

Vedlikehold Området der brukeren kan utføre og/eller registrere 
vedlikeholdsoppgaver for DCA-systemet.

Menyvindu Et skjermbilde som viser knappene operatøren kan velge 
mellom.

Informasjonsmeld
ing

En melding som gir informasjon om DCA-systemet når 
brukeren er på startsiden.

Navigering Det å skifte skjermbilde i DCA Vantage-instrumentets 
brukergrensesnitt.

Navigeringsknap
p

En kontrollknapp som åpner et annet skjermbilde hvis 
brukeren "berører" eller "trykker på" den.

Paritet Innstilling for seriell kommunikasjon.

Klar DCA-systemets status når det er klart til å utføre analyser.

Hent Gir tilgang til data, for eksempel analyseresultater, som er 
lagret i DCA Vantage-systemet.

Gjenopprett Kopiering av data tilbake til DCA-systemet for 
gjenoppretting.

Ord Definisjon
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Akronymer
I tabellen nedenfor defineres akronymer som ofte forekommer i DCA 
Vantage-systemet

Obligatorisk felt Registreringsboks for materialdata som må være utfylt 
under testsekvensen.

Skjermbilde

"Vinduene" i programvaren som dekker hele skjermen, og 
som viser kontrollene operatørene kan benytte når de 
bruker DCA-systemet. DCA-systemets brukergrensesnitt 
består av individuelle skjermbilder.

Skjermtittel
Et tekstfelt som vanligvis vises øverst i det venstre 
hjørnet av skjermen, og som er navnet på skjermbildet 
som vises.

Innstillinger Området av brukergrensesnittet der brukere kan 
konfigurere DCA-systemet.

Innstillingsskjerm
bilde

Et skjermbilde der operatøren kan justere og konfigurere 
en bestemt del av DCA-systemet.

Lydvolum Skjermbildet der operatøren kan justere volumet for 
lydvarsler.

Analyseresultat Målte rapporterbare verdier som vises når en testsekvens 
er ferdig.

Testsekvens
En serie med skjermbilder som veileder operatøren 
gjennom de nødvendige oppgavene for å analysere en 
prøve.

Tittellinje Området øverst i skjermbildene der plasseringsikonet og 
tittelen vises, i tillegg til klokkeslettet og datoen.

Akronym Forkortelse for

A/C Albumin/kreatinin

ASTM American Society for Testing and Measurement.

ASTM E1381
ASTM-standard som gjelder lavnivåprotokoller for 
overføring av meldinger mellom klinisk laboratorieutstyr 
og datasystemer.

ASTM E1394
ASTM-standard som gjelder en protokoll for overføring av 
meldinger mellom klinisk laboratorieutstyr og 
datasystemer.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Ord Definisjon
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DNS Domain Name Server

GFR Glomerulær filtreringsrate

IP Internet Protocol

LIS Internet Protocol

MNF Mikroalbuminnormaliseringsfaktor

Middel gj.sn. Middel gjennomsnitt

Middel T Gjennomsnittlig transmisjon

P Presisjon

PD Presisjon og spredning

QC Kvalitetskontroll

SN Serienummer

SD Standardavvik

S/R Signal-til-referanse-forhold

Akronym Forkortelse for



160 Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s

O
rd

lis
te



Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s i

Index

Symbols
 23
A
Aktivere 64, 73
Analyseresultater 27, 40
Angi 57, 58, 105
D
Definere 56, 59, 60, 64, 70
E
Eksportere 48
F
Feil 108
Filbehandling 123
G
Gjenopprette 67
I
Informasjon 133
Innhentingsmenyen 43
Installere 68, 127, 128, 149
Installering 125
K
Kalibrering 79
Kalibreringsdata 82
Kjøre 85, 96, 129
Konfigurere 68
Kvalitetskontroll 83
L
Lagre 66
Legge 26
Liste 60
M
Meny 71



ii Brukerhåndboken for DCA Vantage Operator’s

O
Oppstartstester 129
Oversikt 10
P
Påminnelser 50
Pasientanalyser 43
Pasientanalyserapporter 77
R
Rapporterings 27
Redigere 61
Rengjøre 90
Resultater 54
S
Sett 128
Sette 38
Skifte 95, 99
Slette 61, 66
Stille 50, 54, 62, 63
Systemkonfigurasjon 125
Systemmeny 49
Systemvedlikeholdslogg 106
T
Tilleggsinnstillinger 55
Tilsynsperson 55
U
Utføre 33, 52
V
Valg 87
Vedlikehold 89
Veiviser 65
Velge 48, 87
Vise 15, 47


	Konvensjoner
	1 Oversikt
	Planlagt bruk
	Oversikt over maskinvaren
	Brukergrensesnitt
	Analyse- og utskriftsområder
	Tilkobling og strøm
	Minne

	Oversikt over programvaren
	Skjermkomponenter


	2 Slik bruker du instrumentet
	Oversikt
	Funksjonene på startsiden
	Vise hendelsesmeldinger

	Veiviser for systeminnstillinger
	Åpne veiviseren for systeminnstillinger

	Analysesekvenser
	Hemoglobin A1c
	Mikroalbumin-/kreatininanalyser

	Innhentingsmenyen
	Åpne pasientanalyser

	Systemmeny
	Kontroller
	Stille inn påminnelser om kontroll
	Definere kontroller fra andre produsenter
	Systemtester
	Systeminnstillinger
	Tilsynsperson-ID

	Tilleggsinnstillinger
	Pasientanalyser
	Kontroller
	Liste over tilsynspersoner
	Menyen Generell innst.
	Systemtilgang
	Aktivere analysesperre
	Veiviser systeminnstillinger
	Slette pasient- og kontrolldata
	Lagre data og innstillinger
	Slette data
	Gjenopprette data
	Gjenopprette innstillinger
	Installere programmer
	Skrivermenyen
	Meny for aktivering av den serielle porten
	Menyen Ethernet-port
	Angi støtte-ID

	Pasientanalyserapporter
	Grafisk pasientanalyserapport
	Kontrollrapporter
	Kalibreringsdatarapport
	Systemkonfigurasjonsrapport – full rapport
	Systemkonfigurasjonsrapport – delrapport
	Rapportkomponenter


	3 Kalibrering
	Oversikt
	Kalibrering for hemoglobin A1c
	Kalibrering for mikroalbumin/kreatinin
	Kalibreringsdata


	4 Kvalitetskontroll
	Gjør klar kontroller
	Sette kapillærholderen inn i reagenskassetten
	Kjøre en kontroll
	Valg av kontrollnivå
	Kontrollfeil


	5 Vedlikehold
	Vedlikeholdsplan
	Rengjøre strekkodevinduet
	Rengjøre utvendig
	Demontere og rengjøre kassettfjæren
	Skifte luftfilteret
	Kjøre optisk test
	Kalibrere touchscreen
	Skifte sikringen
	Vise status for systemvedlikehold
	Angi vedlikeholdspåminnelser
	Systemvedlikeholdslogg


	6 Feilsøking
	Generell informasjon
	Feil og løsningsforslag

	7 Filbehandling
	8 Systemkonfigurasjon
	Installering
	Oversikt
	Pakke opp instrumentet
	Installere instrumentet
	Installere tilkoblinger
	Installere den eksterne strekkodeleseren
	Sett i en rull med skriverpapir
	Starte DCA Vantage-instrumentet
	Kjøre den optiske testkassetten


	Vedlegg A: Sikkerhetsinformasjon
	Beskytte deg mot biologisk fare
	Referanser


	Vedlegg B: Informasjon om garanti og brukerstøtte
	Juridisk informasjon
	Autorisert representant for Siemens

	Garantiinformasjon
	Opplysninger om installering
	Produsentens garanti

	Informasjon om brukerstøtte
	Kontaktinformasjon
	Kontrolliste før service

	Vedlegg C: Materiell som kan bestilles
	Tilbehør
	Hemoglobin A1c

	Reservedeler
	Systemdokumentasjon

	Vedlegg D: Symboler
	Instrument og emballasje
	Brukergrensesnitt


	Vedlegg E: Spesifikasjoner
	Systemspesifikasjoner
	Miljøspesifikasjoner
	Elektriske krav
	Forskriftsmessige spesifikasjoner
	Elektriske forhåndsregler
	Sikkerhetssertifisering
	Elektromagnetisk kompatibilitet


	Vedlegg F: Ekstern strekkodeleser
	Generell informasjon
	Installere den eksterne strekkodeleseren
	Teste den eksterne strekkodeleseren
	Feilsøking
	Spesifikasjoner
	Strekkodeformater
	Strekkodesymboler og -etiketter

	Vedlikehold

	Vedlegg G: Grensesnittet (LIS)
	Generell informasjon
	Spesifikasjoner for kabel og antall pinner – datamaskinen
	Seriell tilkobling
	Ethernet-tilkobling


	Vedlegg H: Ordliste
	Maskinvareuttrykk
	Programvareuttrykk
	Akronymer




