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Rozdział 1 Wprowadzenie  

Aparat Mission® Plus Hb jest przeznaczony do oznaczania ilościowego 

zawartości hemoglobiny (Hb) i obliczonego hematokrytu (Hct) w ludzkiej 

krwi pełnej włośniczkowej i żylnej. Ten łatwy w obsłudze aparat jest 

wyposażony w przenośny fotometr analizujący natężenie i barwę światła 

odbijanego przez nasączony odczynnikiem pasek testowy lub płytkę 

testową, pozwalając uzyskać szybkie i dokładne wyniki pomiaru.  

Za pomocą aparatu do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus Hb można 

uzyskać wyniki w czasie krótszym niż 15 sekund, przy czym wystarczy 

pobrać tylko jedną kroplę krwi pełnej. W pamięci aparatu można zapisać 
maksymalnie 1000 wyników pomiaru, które można przesłać do komputera 

przez port USB na potrzeby dalszej analizy. Analizator zasilany jest z 4 

baterii AAA (1,5 V) lub opcjonalnego zasilacza sieciowego. 

Jak uzyskać dokładne wyniki pomiaru:  

 Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu zapoznać się z instrukcjami 

i wziąć udział we wszystkich niezbędnych szkoleniach.  

 Stosować mikroukład z kodem dołączony do każdego opakowania 

pasków lub płytek testowych. 

 Do aparatu do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus Hb stosować 
wyłącznie paski testowe do hemoglobiny Mission® Plus Hb lub płytki 

testowe do hemoglobiny Mission® Plus Hb. 

 Tylko do diagnostyki in vitro. 

 Tylko do użytku profesjonalnego. 

 Oznaczać wyłącznie próbki krwi pełnej. Można stosować środki 

przeciwzakrzepowe takie, jak EDTA lub heparyna  

 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Uwaga: W niniejszym podręczniku obsługi elementy aparatu i jego 

funkcje będą wyróżnione pogrubieniem. Elementy 

wyświetlane oznaczone będą pogrubieniem i kursywą. 
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Rozdział 2 Jak zacząć 

Sprawdzić, czy opakowanie zestawu, aparat i akcesoria nie mają 

widocznych oznak uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia widocznych 

uszkodzeń, prosimy klientów ze Stanów Zjednoczonych o kontakt pod 

bezpłatnym numerem telefonu 1-(800)-838-9502. Klientów spoza Stanów 

Zjednoczonych prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem. Wyjąć aparat i 

pozostałą zawartość z opakowania zestawu. Zestaw startowy składa się z 

następujących elementów:  

Do stosowania z paskami testowymi: 
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Do stosowania z płytkami testowymi: 

 

Aparat do oznaczania hemoglobiny: Odczytuje płytki testowe i wyświetla 

stężenie hemoglobiny (Hb) oraz obliczony hematokryt (Hct). 

Paski testowe lub płytki testowe: Stanowią element aparatu, pozwalają 

dokonać pomiaru stężenia Hb i obliczyć Hct we krwi. 

Mikroukład z kodem: Po umieszczeniu w aparacie pozwala automatycznie 

skalibrować aparat przy pomocy kodu numerycznego zapisanego w 

mikroukładzie. 

Kapilarki lub kroplomierze: Służą do pobierania 10 µL krwi włośnniczkowej z 

opuszki palca, ułatwiając uzyskanie dokładnych wyników pomiaru.  

Baterie AAA：Zapewniają zasilanie aparatu. 
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Etui transportowe: Ułatwia przenoszenie aparatu.  

Podręcznik użytkownika: Zapewnia szczegółowe instrukcje użytkowania 

aparatu do oznaczania poziomu hemoglobiny. 

Skrócona instrukcja obsługi: Zapewnia krótkie omówienie aparatu do 

oznaczania poziomu hemoglobiny i procedur badania. 

Ulotka dołączona do opakowania pasków testowych lub płytek 

testowych: Zapewnia szczegółowe instrukcje użytkowania pasków lub 

płytek do oznaczania poziomu hemoglobiny. 

Urządzenie do nakłuwania: Stosowane z jałowymi skalpelami do 

nakłuwania w celu pobrania próbki krwi z opuszki palca. Znajdujące się w 

opakowaniu urządzenie do nakłuwania ma wiele ustawień głębokości, co 

pozwala użytkownikom ustawić głębokość nakłucia i zminimalizować 
dyskomfort. Może ono również wyrzucać zużyte skalpele. 

Ulotka dołączona do opakowania z urządzeniem do nakłuwania: 

Zapewnia szczegółowe instrukcje użytkowania urządzenia do nakłuwania. 

Jałowe skalpele: Stosowane z urządzeniem do nakłuwania w celu 

pobierania próbek krwi. Jałowe skalpele umieszcza się w urządzeniu do 

nakłuwania wraz z każdym pobieraniem krwi i wyrzuca po każdym użyciu. 

Pasek kontrolny lub płytka kontrolna: Pozwala zweryfikować poprawność 
działania aparatu przez sprawdzenie, czy aparat właściwie wykrywa 

skalibrowaną fabrycznie wartość.  

Ulotka dołączona do opakowania pasków kontrolnych lub płytek 

kontrolnych: Zapewnia szczegółowe instrukcje użytkowania pasków 

kontrolnych lub płytek kontrolnych do oznaczania poziomu hemoglobiny.  

Karta gwarancyjna: Należy ją wypełnić i zwrócić do dystrybutora, aby 

kwalifikować się do 2-letniej gwarancji na aparat. 
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Rozdział 3 Poszczególne elementy 

aparatu  

Aparat do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus Hb odczytuje paski testowe i 

wyświetla stężenie hemoglobiny (Hb) oraz obliczony hematokryt (Hct). Poniższy 

rysunek pozwoli zapoznać się z poszczególnymi elementami aparatu. 

Aparat 

Do stosowania z paskami testowymi: 

 

Do stosowania z płytkami testowymi: 
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1 Port USB 6 Przycisk strzałki w lewo ◄ 

2 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

(LCD)  

7 Szczelina na pasek/płytkę 

testową 

3 Mikroukład z kodem  8 Uchwyt paska/płytki testowej

4 Przycisk strzałki w prawo ► 9 Gniazdo na mikroukład z 

kodem 

5 Przycisk włączania/wyłączania 

 

10 Pokrywa baterii 

Wyświetlacz aparatu 

Podczas pomiaru, na wyświetlaczu aparatu do oznaczania hemoglobiny 

Mission® Plus Hb wyświetlane będą ikony informujące o stanie i 

dostępnych opcjach oraz związane z badaniem: 

 

Ikona dźwięku: Wyświetlana, gdy dźwięk jest włączony. 

Bateria: Wyświetlana, gdy należy wymienić baterię. 

Numer testu: Wskazuje przypisany numer testu. 

Obszar wyniku testu: Wskazuje wynik testu lub wyświetla opcje menu. 

Pamięć: Informuje o tym, że wyświetlany wynik testu został wywołany z pamięci. 

Kod: Wskazuje kod numeryczny pasków lub płytek testowych. 

Jednostki miary: Wskazuje jednostki, w jakich wyświetlany jest wynik. 

Wartość Hct: Wyświetla obliczoną wartość Hct. 

Symbole paska testowego i kropli krwi: Informują o tym, kiedy należy 

wsunąć pasek/płytkę lub nanieść próbkę. 
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Stosowanie aparatu i środki ostrożności 

 Nie należy dopuścić do wnikania do aparatu wody ani innych cieczy. 

 Należy utrzymywać w czystości szczelinę na pasek/płytkę testową. 

 Aparat należy utrzymywać w stanie suchym i unikać narażania go na 

skrajną temperaturę lub wilgotność.  

 Nie należy upuszczać aparatu ani go zwilżać. W przypadku upuszczenia 

lub zwilżenia aparatu należy sprawdzić, czy działa poprawnie 

przeprowadzając kontrolę układu optycznego. Szczegółowe informacje na 

ten temat zamieszczono w rozdziale 8, Kontrola układu optycznego. 

 Nie należy rozmontowywać aparatu. Rozmontowanie aparatu 

spowoduje utratę gwarancji. 

 Szczegółowe informacje na temat czyszczenia aparatu zamieszczono 

w rozdziale 10, Konserwacja. 

 Aparat i wszystkie powiązane z nim części należy przechowywać w 

miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Uwaga:   Podczas utylizacji aparatu i zużytych baterii należy przestrzegać    

           odpowiednich środków ostrożności i wszystkich lokalnych  

           przepisów. 

Ostrzeżenia dotyczące zgodności elektromagnetycznej 

wszystkich aparatów do oznaczania hemoglobiny 

1. Niniejszy instrument został przebadany pod względem odporności na 

wyładowanie elektrostatyczne zgodnie z normą IEC 61000-4-2. Jednak 

stosowanie niniejszego instrumentu w środowisku suchym, zwłaszcza 

jeżeli występują materiały syntetyczne (syntetyczna odzież, dywany itd.) 

może powodować szkodliwe wyładowania elektrostatyczne, które mogą 
być przyczyną uzyskania błędnych wyników pomiarów. 

2. Niniejszy instrument spełnia wymogi dotyczące emisji i odporności 

opisane w normach EN61326-1 i EN61326-2-6. Nie stosować 
niniejszego instrumentu w bezpośredniej bliskości źródeł silnego 

promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ mogą one 

zakłócać działanie aparatu. 

3. W przypadku zastosowania profesjonalnego, przed użyciem tego 

urządzenia należy dokonać oceny środowiska elektromagnetycznego. 
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Paski testowe 

Paski testowe do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus Hb to cienkie paski z 

tworzywa sztucznego nasączone odczynnikami chemicznymi współpracujące 

z aparatem Mission® Plus do oznaczania stężenia hemoglobiny (Hb) w krwi 

pełnej włośniczkowej i żylnej. 

 Wygląd paska testowego omówiono poniżej: 

 

Obszar umieszczania próbki - Po wsunięciu paska w szczelinę na pasek, 

umieścić 10 µl krwi w środkowej części paska testowego. Obszar 

umieszczania próbki widoczny jest z przodu i z tyłu paska testowego.  

Strzałki kierunku - Znajdujące się z przodu paska testowego strzałki 

pokazują kierunek, w którym należy umieszczać pasek testowy w aparacie.  

Płytki testowe 

Płytki testowe do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus Hb to elementy z 

tworzywa sztucznego wyposażone we wkładkę reagującą nasączoną 

odczynnikami chemicznymi współpracujące z aparatem Mission® Plus do 

oznaczania stężenia hemoglobiny (Hb) w krwi pełnej włośniczkowej i żylnej. 

Wygląd płytki testowej omówiono poniżej. 
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Strzałki kierunku - Znajdujące się z przodu płytki testowej strzałki pokazują 

kierunek, w którym należy umieszczać płytkę testową w aparacie. 

Obszar umieszczania próbki - Po wsunięciu płytki w szczelinę na płytkę, 

umieścić 10 µl krwi w środkowej części płytki testowej.  

Uchwyt - Znajduje się z tyłu płytki testowej i służy do wsuwania oraz 

wysuwania płytki z aparatu. 
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Umieszczanie próbki  

W celu uzyskania najlepszych wyników, obszar umieszczania próbki należy 

wypełnić próbką krwi o objętości około 10 µl. Jeśli próbka nie zostanie 

umieszczona prawidłowo lub nie wypełni obszaru umieszczania próbki, 

odczyt może być nieprawidłowy. 

     

LUB  

     

Po umieszczeniu próbki należy sprawdzić, czy cały obszar umieszczania 

próbki jest wypełniony. Obszar umieszczania próbki powinien pozostać 
wypełniony przez cały czas badania. Jeśli obszar umieszczania próbki nie 

jest wypełniony lub jeśli zbyt duża ilość próbki zakrywa ten obszar, należy 

powtórzyć badanie z użyciem nowego paska testowego lub płytki testowej.  

        

LUB
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Uwaga: W przypadku zbyt małej ilości próbki w obszarze 

umieszczania próbki nie należy dodawać większej ilości 

krwi na pasek lub płytkę testową. Może to spowodować 
wyświetlenie błędu E-5 lub niskiego poziomu. Należy 

wyrzucić zużyty pasek/płytkę i powtórzyć pomiar. 

 

Kod numeryczny 

Każde opakowanie pasków testowych lub płytek testowych ma 

nadrukowany kod numeryczny , numer serii , datę ważności 

nieotwieranego opakowania  oraz objętość testowanej próbki . Po 

otwarciu nowego pojemnika należy zaznaczyć datę na etykiecie. Obliczyć 
datę ważności otwartego pojemnika dodając trzy miesiące. Tę datę 

ważności otwartego pojemnika należy zapisać na etykiecie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Środki ostrożności i instrukcje użycia pasków testowych 

oraz płytek testowych 

 Paski testowe lub płytki testowe należy przechowywać szczelnie 

zamknięte w pojemniku ochronnym, co pozwoli zachować je w 

dobrym stanie technicznym. 

 Nie należy przechowywać pasków ani płytek testowych poza 

pojemnikiem ochronnym. Paski testowe lub płytki testowe należy 

przechowywać w oryginalnym pojemniku, ze szczelnie zamkniętą 

zatyczką. 

 Nie należy przenosić pasków testowych lub płytek testowych do 

nowego pojemnika lub jakiegokolwiek innego opakowania. 
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 Po wyjęciu paska lub płytki testowej z pojemnika niezwłocznie 

zamknąć zatyczkę pojemnika. 

 Nowy pojemnik pasków lub płytek testowych można używać przez 3 

miesiące od pierwszego otwarcia. Data ważności otwartego 

pojemnika to 3 miesiące od dnia pierwszego otwarcia. Po otwarciu 

pojemnika należy zapisać datę ważności otwartego pojemnika na 

etykiecie. Po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia pojemnik 

należy wyrzucić. Użytkowanie po tym okresie może spowodować 
uzyskanie niedokładnych wyników. 

 Do stosowania w diagnostyce in vitro. Paski testowe lub płytki testowe 

należy stosować wyłącznie do badań poza organizmem. 

 Nie używać pasków ani płytek testowych, które są rozdarte, zgięte lub 

w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie używać ponownie pasków 

testowych ani płytek testowych. 

 Przed przystąpieniem do oznaczania stężenia hemoglobiny należy 

sprawdzić, czy kod numeryczny wyświetlany w aparacie jest zgodny z 

kodem nadrukowanym na pojemniku z paskami testowymi oraz na 

mikroukładzie z kodem. 

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ulotce 

dołączonej do opakowania pasków testowych lub płytek testowych. 
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Paski kontrolne lub płytki kontrolne  

Paski kontrolne lub płytki kontrolne do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus 

Hb to wykonane z tworzywa sztucznego paski lub płytki z brązową warstwą 

kalibracyjną współpracujące z aparatem do oznaczania hemoglobiny Mission® 

Plus Hb i używane w celu sprawdzenia poprawności działania układu 

optycznego aparatu. Po umieszczeniu paska kontrolnego lub płytki kontrolnej 

w aparacie, układ optyczny aparatu wykrywa intensywność zabarwienia paska 

lub płytki kontrolnej. Aparat wyświetli komunikat YES (TAK) lub no (nie), 

informując o tym, czy układ optyczny działa prawidłowo, czy też nie. 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 8, 

Kontrola układu optycznego. 

Wygląd paska kontrolnego/płytki kontrolnej omówiono poniżej:  

 

Środki ostrożności 

 Przechowywać w zamkniętym pojemniku, w temperaturze pokojowej, 

od 2 do 30°C (36–86ºF) i unikać narażania na bezpośrednie 

oddziaływanie promieni słonecznych, skrajne temperatury lub 

wilgotność. 

 Paski kontrolne lub płytki kontrolne należy przechowywać szczelnie 

zamknięte w pojemniku ochronnym, co pozwoli zachować je w 

dobrym stanie technicznym. 

LUB
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 Nie zamrażać ani nie umieszczać w lodówce. 

 Paski lub płytki kontrolne należy utrzymywać w czystości i nie należy 

ich wyginać. Nie dotykać obszaru testowego paska lub płytki.  

 Pasek lub płytkę kontrolną należy wyjmować bezpośrednio przed 

użyciem. Niezwłocznie po użyciu pasek kontrolny lub płytkę kontrolną 

należy umieścić z powrotem w szczelnie zamkniętym pojemniku. Nie 

używać zanieczyszczonych, odbarwionych, wygiętych lub 

uszkodzonych pasków kontrolnych/płytek kontrolnych.  
 Nie używać po upływie daty ważności. 

 Tylko do diagnostyki in vitro.  

Przechowywanie i użytkowanie 

 Paski lub płytki kontrolne należy przechowywać w chłodnym, suchym 

miejscu. Należy je przechowywać z dala od źródeł ciepła i 

bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. 

 Transportować i przechowywać w zamkniętym pojemniku, w 

temperaturze od 2 do 30 ºC (36–86ºF) i wilgotności nie 

przekraczającej 85%.  

 Nie zamrażać ani nie umieszczać w lodówce. 

 Po wyjęciu paska kontrolnego lub płytki kontrolnej z pojemnika 

niezwłocznie zamknąć zatyczkę pojemnika. 

 Nowy pojemnik pasków lub płytek kontrolnych można używać przez 1 

rok od pierwszego otwarcia. Data ważności otwartego pojemnika to 1 

rok od dnia pierwszego otwarcia. Po otwarciu pojemnika należy 

zapisać datę ważności otwartego pojemnika na etykiecie. Po upływie 

1 roku od pierwszego otwarcia pojemnik należy wyrzucić. 
Użytkowanie po tym okresie może spowodować uzyskanie 

niedokładnych wyników. 

Uwaga: Termin ważności jest wydrukowany w formacie rok-miesiąc.  

 Przykład: 2011-01 oznacza styczeń 2011 roku. 
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Rozdział 4 Wstępna konfiguracja aparatu 

Przed przystąpieniem do badania należy wykonać poniższe czynności. 

Włączyć aparat 

Aparat można zasilać z certyfikowanego zasilacza sieciowego lub 4 baterii AAA 

(1,5 V). 

Aby zasilać aparat z baterii, należy umieścić 4 baterie AAA (1,5 V) w 

komorze baterii znajdującej się z tyłu aparatu. 

Aby zasilać aparat z zasilacza sieciowego, należy połączyć port Mini USB 

zasilacza z portem USB znajdującym się w górnej części aparatu przy pomocy 

kabla USB i podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego 100–240 V, 50–60 Hz. 

Aparat można też zasilać z portu USB komputera osobistego, za pomocą 

kabla USB. 

        

Po włożeniu baterii aparat włączy się samoczynnie. Wyświetlony zostanie 

ekran ustawień daty i godziny. Szczegółowe informacje na ten temat można 

znaleźć w rozdziale 5, Konfiguracja aparatu. Po ustawieniu daty i godziny 

aparat wyłączy się samoczynnie. 

Nacisnąć przycisk , aby włączyć aparat. Przez krótką chwilę wyświetlane 

będą wszystkie symbole na wyświetlaczu LCD. Należy wtedy sprawdzić, czy 

wyświetlone zostały wszystkie segmenty i elementy wyświetlacza i czy nie 

brakuje żadnych ikon lub elementów. Po upływie tego czasu należy sprawdzić, 
czy na wyświetlaczu nie pozostały włączone na stałe segmenty lub ikony. Po 

LUB
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ukończeniu procedury autodiagnostycznej przeprowadzanej po włączeniu 

zasilania wyświetlony zostanie ekran początkowy. 

Aparat wyłączy się samoczynnie po 8 minutach bezczynności. 

Kodowanie aparatu 

Każdorazowo na rozpoczęcie używania nowego pojemnika z paskami lub 

płytkami testowymi, do aparatu należy włożyć mikroukład z kodem 

znajdujący się w nowym opakowaniu. Wyjmij mikroukład z kodem z 

pudełka nowych pasków lub płytek. Porównaj kod numeryczny 

nadrukowany na mikroukładzie z kodem numerycznym nadrukowanym 

na etykiecie pojemnika. W przypadku niejednakowych kodów wyniki 

pomiarów mogą być niedokładne. W razie niezgodności kodu 

numerycznego na mikroukładzie i kodu numerycznego na pojemniku, który 

zapakowany był razem z tym mikroukładem, klientów ze Stanów 

Zjednoczonych prosimy o niezwłoczny kontakt z działem obsługi klienta pod 

bezpłatnym numerem telefonu 1-(800)-838-9502. Klientów spoza Stanów 

Zjednoczonych prosimy o niezwłoczny kontakt z lokalnym dystrybutorem. 

Umieść nowy mikroukład z kodem w gnieździe na mikroukład z kodem 

aparatu. Powinien on lekko zablokować się na swoim miejscu. Mikroukład z 

kodem powinien pozostać w aparacie. Nie należy go wyjmować aż do 

momentu, w którym potrzebne będzie nowe pudełko z paskami lub płytkami 

testowymi. Kod numeryczny wyświetlony zostanie na ekranie początkowym 

po uruchomieniu aparatu.  

 

W razie niezgodności kodu numerycznego na mikroukładzie i kodu 

numerycznego wyświetlanego na ekranie, klientów ze Stanów 

Zjednoczonych prosimy o niezwłoczny kontakt z działem obsługi klienta pod 

bezpłatnym numerem telefonu 1-(800)-838-9502. Klientów spoza Stanów 

Zjednoczonych prosimy o niezwłoczny kontakt z lokalnym dystrybutorem.  
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W przypadku niewłaściwego umieszczenia mikroukładu z kodem w 

gnieździe na mikroukład z kodem lub w przypadku braku mikroukładu w 

gnieździe, na ekranie aparatu wyświetlane będą trzy kreski, zgodnie z 

poniższą ilustracją.  
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Rozdział 5 Konfiguracja i opcje aparatu 

Przy wyłączonym aparacie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 4 

sekundy, aby uruchomić przedstawiony poniżej tryb Meter Setup 

(Konfiguracja aparatu).  

     

Przyciskami ◄ i ► można wybrać do wyświetlenia poszczególne tryby 

podrzędne:  

No. SEt Ustawienie numeru testu. Numer testu można ustawić w 

zakresie od 1 do 999.  

SEt Konfiguracja systemu, w tym data, czas, resetowanie numeru 

testu, jednostki i dźwięk. 

CHE Tryb Optical Check (Kontrola układu optycznego). Patrz 

Rozdział 8. 

PC Tryb Data Transfer (Transfer danych). Patrz Rozdział 7.  

dEL Tryb Memory Delete (Usuwanie danych z pamięci). Patrz 

Rozdział 7. 

Elt Wyjście z trybu konfiguracji i zapisanie zmian po naciśnięciu 

przycisku . Aparat samoczynnie powróci do ekranu 

początkowego.  

Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb pracy, gdy wyświetlany jest żądany 

tryb podrzędny. 



 19

Ustawienie numeru testu 

Z poziomu ekranu No. SEt naciśnij przycisk , aby włączyć tryb Test 

Number Setup (Ustawienie numeru testu).  

 

Numer testu można ustawić w zakresie od 1 do 999. 

  

Za pomocą przycisków ◄ i ► ustaw żądany numer testu. Aby szybciej 

zmieniać wyświetlaną liczbę, naciśnij i przytrzymaj przycisk ◄ lub ►. 

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do ekranu Meter Setup 

(Konfiguracja aparatu). 

Uwaga: Po osiągnięciu numeru testu 999, następnym numerem  

będzie 1. 
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Konfiguracja systemu 

Z poziomu ekranu SEt naciśnij przycisk , aby przejść w tryb System 

Setup (Konfiguracja systemu).  

 

Hour Setup (Ustawienie godziny) 

Pierwsza opcja służy do wyboru trybu zegara 12 lub 24 godzinnego. Naciśnij 

przycisk ◄ lub ►, aby wybrać żądane ustawienie. 

 

 

 

 

 

 

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Year Setup 

(Ustawienie roku).  

LUB
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Year Setup (Ustawienie roku) 

Rok zostanie wyświetlony u góry ekranu. Za pomocą przycisków ◄ i ► 

ustaw żądany rok. 

Naciśnij przycisk , aby zapisać wprowadzone zmiany i przejść do pozycji 

Month and Date Setup (Ustawienie miesiąca i dnia). 

 

Month and Date Setup (Ustawienie miesiąca i dnia) 

Miesiąc i dzień wyświetlone zostaną u góry ekranu, rozdzielone jedną 

kreską (-), miesiąc będzie pulsował. Naciskaj przyciski ◄ i ► do momentu 

wyświetlenia żądanego miesiąca.  

 

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany. Zacznie pulsować dzień. 

Przyciskami ◄ i ► ustaw właściwy dzień, a następnie naciśnij przycisk , 

aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Time Setup(Ustawienie godziny).  
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Time Setup (Ustawienie godziny) 

Godziny i minuty wyświetlone zostaną u góry ekranu, rozdzielone 

dwukropkiem, godzina będzie pulsowała. 

 

Za pomocą przycisków ◄ i ► ustaw żądaną godzinę. Naciśnij przycisk , 

aby zapisać zmiany i przejść do minut.  

Uwaga: W przypadku wybrania zegara 12-godzinnego, wyświetlany 

będzie symbol AM (przed południem) lub PM (po południu). 

Zaczną pulsować minuty. Za pomocą przycisków ◄ i ► ustaw minuty. 

Naciśnij , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Test Number Reset 

Setup (Ustawienie resetowania numeru testu). 

Test Number Reset Setup (Ustawienie resetowania numeru testu) 

Naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) opcję 

resetowania numeru testu. W przypadku włączenia tej opcji testy będą 

numerowane od 1 na rozpoczęcie każdego nowego dnia. Naciśnij przycisk 

, aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Units Setup (Ustawienie 

jednostek).  

      

LUB



 23

Units Setup (Ustawienie jednostek) 

Za pomocą przycisków ◄ i ► wybierz jednostkę g/dL, g/L lub mmol/L.  

       

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Sound Setup 

(Ustawienie dźwięku).  

Sound Setup (Ustawienie dźwięku) 

Przyciskami ◄ i ► włącz (ON) lub wyłącz (OFF) dźwięk. Gdy dźwięk jest 

włączony, na ekranie wyświetlany jest symbol dźwięku. Naciśnij przycisk 

, aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu konfiguracji.  

         

Naciskaj przycisk◄ lub ► aż do wyświetlenia pozycji Elt i naciśnij przycisk 

, aby opuścić tryb konfiguracji. Ekran na chwilę zostanie wyłączony, a 

następnie wyświetlony zostanie ekran początkowy.  

LUB

LUB LUB
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Rozdział 6 Pomiar 

Przed wykonaniem pomiaru użytkownik powinien zapoznać się z 

podręcznikiem obsługi aparatu do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus. W 

poniższych punktach omówiono sposób użycia każdego elementu w celu 

zmierzenia stężenia hemoglobiny. 

Pobieranie próbki 

Aparat do oznaczania hemoglobiny Mission® Plus Hb wymaga próbki o bardzo 

małej objętości, którą można uzyskać z krwi pełnej. Można zastosować krew 

pełną włośniczkową lub żylną, świeżą lub antykoagulowaną EDTA albo 

heparyną. Przed badaniem należy wybrać czystą, suchą powierzchnię 

roboczą. Należy zapoznać się z procedurą i upewnić się, że zgromadzono 

wszystkie elementy niezbędne do uzyskania kropli krwi. 

Badanie krwi żylnej 

W celu zbadania próbki świeżej pełnej krwi żylnej, należy ją pobrać do 

zamkniętego pojemnika zawierającego antykoagulanty na bazie EDTA lub 

heparyny. Dobrze wymieszać próbkę, a następnie pobrać około 10 μl do 

plastikowej strzykawki lub pipety. Umieścić próbkę w otworze środkowym 

obszaru umieszczania próbki na pasku/płytce testowej. Nie dotykać pasków 

lub płytek testowych pipetą.  

 Krew pełną należy przebadać w ciągu 8 godzin od pobrania.  

 Próbki należy dobrze wymieszać przed przebadaniem, aby zapewnić 
równomierny rozkład składników komórkowych.  

 Jeśli próbka była chłodzona, należy odczekać, aż osiągnie 

temperaturę pokojową (15–30°C lub 59–86ºF), przez około 15 minut.  

 Nie zaleca się stosować antykoagulantów innych niż EDTA lub 

heparyna. 

Uwaga: Należy zapoznać się z dokumentami NCCLS H3-A6, 

Pobieranie próbek krwi do celów diagnostycznych metodą 

wenopunkcji. 
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Badanie krwi z opuszki palca  

Wytrzeć pierwszą kroplę krwi. Lekko nacisnąć, aby uzyskać drugą kroplę 

krwi. Pobrać 10 μl krwi włośniczkowej za pomocą kapilarki lub pipety. 

Uwaga:  Należy zapoznać się z dokumentami NCCLS H04-A6,  

Pobieranie próbek krwi do celów diagnostycznych metodą 

nakłucia skóry. 

Podczas wciągania próbki krwi do kapilarki ważne jest, aby nie ściskać 
bańki ani nie zatykać odpowietrznika. Przytrzymując kapilarkę lekko 

nachyloną, dotknij jej końcem kroplę krwi. Krew zostanie samoczynnie 

wciągnięta do czarnej linii napełniania i zatrzyma się. Należy zadbać o to, 

aby krew doszła do czarnej linii, w przeciwnym wypadku trudno ją będzie 

wycisnąć z kapilarki. 

 

Uwaga: Nie należy ściskać rurki ani zatykać odpowietrznika podczas 

pobierania próbki krwi. 

Wyrównaj końcówkę kapilarki z obszarem umieszczania próbki na pasku 

testowym. Ściśnij bańkę i zatkaj odpowietrznik, aby umieścić próbkę w 

obszarze umieszczania próbki. 

           

LUB
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Uwaga：Nie dotykać pasków lub płytek testowych kapilarką ani   

pipetą. Podczas dozowania próbki krwi z kapilarki 

odpowietrznik powinien być zatkany. Krew włośniczkową 

należy badać bezpośrednio po jej pobraniu. W celu 

uzyskania dokładnych wyników odczytu zaleca się stosować 
kapilarkę lub pipetę. Kapilarki nie należy używać ponownie. 
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Dotyczy REFC112-3021 / C112-3031:  

Próbki krwi można również pobierać za pomocą urządzenia do nakłuwania. 

Szczegółową instrukcję można znaleźć poniżej. 

 

W celu uzyskania kropli krwi z palca wyreguluj głębokość nakłucia 

urządzenia, aby zmniejszyć dyskomfort pacjenta. 

Odkręć osłonę urządzenia do nakłuwania od jego korpusu. Umieść jałowy 

skalpel w urządzeniu do nakłuwania i wciśnij go, aż skalpel całkowicie 

zatrzyma się w urządzeniu do nakłuwania. 

     

Przytrzymaj mocno skalpel w obsadzie skalpela i przekręć nasadkę 

zabezpieczającą skalpela, aż poluzuje się, a następnie zdejmij nasadkę 

zabezpieczającą ze skalpela. Zachowaj nasadkę zabezpieczającą w celu 

utylizacji skalpela. 
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Ostrożnie nakręć osłonę z powrotem na urządzenie do nakłuwania. Unikaj 

kontaktu z odsłoniętą igłą. Upewnij się, że osłona jest dobrze dokręcona na 

urządzeniu do nakłuwania 

 

Dostosuj głębokość nakłucia kręcąc osłoną urządzenia do nakłuwania. 

Dostępnych jest łącznie 6 ustawień głębokości nakłucia. Aby zmniejszyć 
dyskomfort, należy użyć najniższego ustawienia, które nadal daje 

odpowiednią kroplę krwi. 

Nastawa 1 i 2 jest odpowiednia do skóry delikatnej, 3 i 4 do skóry normalnej 

a 5 i 6 do skóry stwardniałej lub grubej. 

    

Uwaga: Dociskanie urządzenia do palca z większą siłą spowoduje 

również zwiększenie głębokości nakłucia. 

Odciągnij tuleję napinającą, aby przygotować urządzenie do nakłuwania. 

Może być słyszalne kliknięcie. Urządzenie jest teraz załadowane i gotowe 

do uzyskania kropli krwi. 
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Przed rozpoczęciem badania i pobraniem próbki krwi zadbaj o to, aby dłoń 

pacjenta była ciepła i rozluźniona. W razie potrzeby użyj ciepłej wody w celu 

zwiększenia przepływu krwi. Rozmasuj kilka razy dłoń od nadgarstka do 

koniuszka palca w celu zwiększenia przepływu krwi. 

Oczyść miejsce pobierania próbki wacikiem nasączonym alkoholem, a 

następnie dokładnie osusz. 

 

Przysuń urządzenie do nakłuwania do boku palca, który ma być nakłuty tak, 

aby osłona spoczywała na palcu. Naciśnij przycisk wyzwalający, aby nakłuć 
palec. Podczas aktywacji urządzenia do nakłuwania powinno być słyszalne 

kliknięcie. Delikatnie masuj palec od jego podstawy do koniuszka w celu 

uzyskania wymaganej objętości krwi. Unikaj rozmazywania kropli krwi. W 

celu maksymalnego zmniejszenia bólu, nakłuwaj boki koniuszka palca. 

Zalecana jest zmiana miejsc nakłuwania. Powtarzane nakłuwanie w tym 

samym miejscu może spowodować bolesność i zrogowacenie palców. 

     

Uwaga: Przed rozpoczęciem badania i pobraniem próbki krwi 

włośniczkowej zadbaj o to, aby dłoń pacjenta była ciepła i 

rozluźniona. W razie potrzeby użyj ciepłej wody w celu 

zwiększenia przepływu krwi. 
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Utylizacja skalpela 

Odkręć osłonę urządzenia do nakłuwania. Umieść nasadkę 

zabezpieczającą na twardej powierzchni i ostrożnie wsuń igłę skalpela do 

nasadki zabezpieczającej. 

 

Naciśnij przycisk uwalniający w celu upewnienia się, że skalpel jest w 

pozycji wysuniętej. Przesuń przycisk usuwania do przodu w celu usunięcia 

zużytego skalpela. Załóż z powrotem osłonę na urządzenie do nakłuwania. 
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Przebieg badania 

Sprawdź, czy aparat jest prawidłowo skonfigurowany, zgodnie z opisem w 

poprzednich rozdziałach. Włącz aparat. Przez krótką chwilę wyświetlane będą 
wszystkie symbole na wyświetlaczu LCD. Należy wtedy sprawdzić, czy 

wyświetlone zostały wszystkie segmenty i elementy wyświetlacza i czy nie brakuje 

żadnych ikon lub elementów. Przez chwilę wyświetlacz będzie pusty. Sprawdź, czy 

na wyświetlaczu nie pozostały włączone na stałe segmenty lub ikony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rozruchu aparatu wyświetlony zostanie ekran początkowy. Sprawdź, czy 

włożony jest mikroukład z kodem i porównaj kod wyświetlany na urządzeniu 

z kodem nadrukowanym na etykiecie pojemnika. Patrz rozdział 4, 

Kodowanie aparatu. 

Gdy aparat będzie gotów do umieszczenia paska/płytki testowej, zacznie 

migotać symbol paska.  
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Badanie 

W celu użycia paska testowego, umieść pasek testowy w szczelinie na 

pasek/płytkę, zgodnie ze strzałkami na pasku. Pasek musi być wsunięty do 

oporu w szczelinę na pasek/płytkę tak, aby biała krawędź na pasku 

testowym powyżej czarnej linii nie była już widoczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu użycia płytki testowej, umieść płytkę testową w szczelinie na pasek/płytkę, 
zgodnie ze strzałkami na płytce. Płytka musi być wsunięta do oporu w szczelinę 

na pasek/płytkę testową tak, aby strzałki wskazujące kierunek umieszczania były 

równoległe z dwoma strzałkami na uchwycie płytki. 
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Gdy aparat będzie gotów do umieszczenia próbki krwi, zacznie migotać 
symbol kropli krwi. Umieść około 10 µl krwi w otworze centralnym obszaru 

umieszczania próbki na pasku testowym lub płytce testowej. 

 

LUB  

 

Uwaga: W przypadku badania krwi włośniczkowej użyj drugiej kropli 

krwi, aby uzyskać dokładniejsze wyniki. Szczegółowe 

informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 6, 

Badania koniuszka palca.  

Pomiar rozpocznie się automatycznie, a postęp badania wskazywać będą 

trzy kreski w jednej linii pulsujące na wyświetlaczu. 
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Wyniki Hb wyświetlone zostaną w ciągu 15 sekund, wraz z wartością Hct 

wyświetlaną w dolnej części ekranu. 

 

W przypadku stężenia hemoglobiny mniejszego niż 4,5 g/dl (45 g/l lub 2,8 

mmol/l), wyświetlony zostanie komunikat Lo. Komunikat Hi oznacza, że 

stężenie wyniosło ponad 25,6 g/dl (256 g/l lub 15,9 mmol/l). 

 

 

 

 

 

 LUB 
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Usuń użytypasek testowy lub płytkę testową. Wyświetlony zostanie z 

powrotem ekran początkowy i aparat będzie gotowy do umieszczenia 

kolejnego paska testowego lub płytki testowej i przeprowadzenia badania.  

Uwaga: Wszystkie próbki krwi, użyte paski testowe lub płytki testowe i  

inne materiały należy starannie usunąć. Wszystkie próbki  

krwi należy traktować jakby były materiałem zakaźnym.  

Podczas utylizacji próbek krwi i materia łów należy  

przestrzegać odpowiednich środków ostrożności i wszystkich  

lokalnych przepisów. 

Po ukończeniu badań w danym dniu, należy wykonać procedurę 

codziennego czyszczenia. Patrz Rozdział 10, Konserwacja.  

Aparat wyłączy się samoczynnie po 8 minutach bezczynności lub po 

naciśnięciu przycisku . Jeśli aparat jest zasilany z zasilacza sieciowego, 

należy wyłączyć aparat przed odłączeniem zasilacza z gniazda sieciowego. 

W przypadku, gdy aparat ma nie być używany dłuższy czas, należy wyjąć z 

niego baterie.  
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Rozdział 7 Dane / Komunikacja 

Transmisja danych  

Podłącz kabel USB do portu USB znajdującego się w górnej części aparatu, 

a drugi koniec kabla USB podłącz do odpowiedniego komputera PC. 

Uwaga: Komputer PC musi mieć zainstalowane odpowiednie 

oprogramowanie pozwalające na odbieranie i przetwarzanie 

danych przesyłanych z aparatu. 

Z poziomu ekranu Setup (Konfiguracja) (patrz Rozdział 5, Konfiguracja 

aparatu), naciskaj przycisk ◄ lub ► tak, aby wyświetlić komunikat PC. 

Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb komunikacji danych, wyświetlony 

zostanie komunikat MEM. 

    

Naciśnij przycisk , aby przesłać dane do zewnętrznego, certyfikowanego 

komputera PC. 

Po zakończeniu przesyłania danych aparat powróci do menu Setup 

(Konfiguracja). 

Uwaga: W pamięci może być przechowywanych maksymalnie 999 

wyników. Po zachowaniu 999 wyniku najstarszy wynik zostanie 

zastąpiony nowym. Jeżeli więc w pamięci zapisanych będzie 999 

wyników badań, następny wynik (tysięczny z kolei) zastąpi wynik 

zapisany jako pierwszy w pamięci. 
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Usuwanie danych 

Aby usunąć dane z bazy danych aparatu, przejdź do menu Setup 

(Konfiguracja) (patrz Rozdział 5, Konfiguracja aparatu). Naciskaj przycisk ◄ 

lub ► aż do wyświetlenia komunikatu dEL.  

 

Naciśnij przycisk  aby umożliwić usunięcie danych, wyświetlony zostanie 

komunikat MEM.  

 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  tak długo, aż aparat powróci do menu 

Setup (Konfiguracja).  
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Pamięć/baza danych 

Z poziomu ekranu początkowego (patrz Rozdział 5, Konfiguracja aparatu), 

naciskaj przycisk ◄ lub ► tak, aby wyświetlić pierwszy rekord pamięci.  

 

Za pomocą przycisku ◄ lub ► wyświetl poszczególne rekordy w kolejności 

daty/godziny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby powrócić do ekranu 

początkowego.  

Jeśli pamięć aparatu jest pusta, wyświetlana będzie jedna kreska (-) i 

komunikat MEM. 
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Rozdział 8 Kontrola układu optycznego 

Kontrola układu optycznego  

Naciśnij przycisk ◄ lub ► z poziomu ekranu Setup (Konfiguracja), aby 

wybrać tryb Optical Check (Kontrola układu optycznego). 

 

Uwaga: 

 Do kontroli układu optycznego przeznaczony jest pasek kontrolny 

lub płytka kontrolna. Zapoznaj się ze sposobem stosowania 

roztworów kontrolnych w rozdziale 9, Test kontroli jakości.  

 Przed rozpoczęciem pomiaru odczekaj, aż paski lub płytki kontrolne i 

aparat osiągną temperaturę pokojową (15–30ºC lub 59–86ºF). 

 Kontrolę układu optycznego należy przeprowadzić w normalnych 

warunkach oświetlenia laboratorium. Nie przeprowadzać kontroli w 

warunkach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych lub 

bardzo mocnego oświetlenia. 

Naciśnij przycisk , aby przejść do tego trybu. Aparat wyświetli pulsujący 

symbol paska, zgodnie z poniższą ilustracją. 
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Umieść pasek testowy lub płytkę testową w szczelinie na pasek/płytkę, 

zgodnie ze strzałkami na pasku lub płytce. Sprawdź, czy pasek kontrolny lub 

płytka kontrolna są wsunięte do oporu. 

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć kontrolę układu optycznego. Jeśli 
wyświetlony zostanie komunikat YES, aparat pracuje normalnie. Jeśli 
wyświetlony zostanie komunikat no, oznacza to, że aparat nie działa prawidłowo. 

 

W przypadku wyświetlenia komunikatu no sprawdź, czy pasek kontrolny nie jest 

zanieczyszczony, zagięty lub uszkodzony. W razie widocznych śladów 

uszkodzenia lub zanieczyszczenia usuń pasek kontrolny lub płytkę kontrolną i 

ponownie przeprowadź pomiar z użyciem nowego paska lub płytki.  

Uwaga: W przypadku ponownego wyświetlenia komunikatu no, 

klientów ze Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt pod 

bezpłatnym numerem telefonu 1-(800)-838-9502. Klientów 

spoza Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt z lokalnym 

dystrybutorem w celu dokładnego sprawdzenia aparatu.  

Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu konfiguracji.  

LUB
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Rozdział 9 Kontrola jakości 

Każde laboratorium powinno mieć własne normy i procedury postępowania. 

W przypadku każdego z poniższych zdarzeń należy przebadań znane 

próbki lub paski/płytki kontrolne, zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi, 

federalnymi, krajowymi lub wymaganiami akredytacji. 

 Rozpoczęcie każdego dnia badań. 

 Otwarcie nowego pojemnika z paskami lub płytkami testowymi. 

 Nowy operator rozpoczyna korzystanie z aparatu. 

 Wyniki badań wydają się być niedokładne. 

 Po przeprowadzeniu konserwacji lub serwisowania aparatu. 

Jeżeli testy jakości nie dają spodziewanych wyników, należy przeprowadzić 
następujące czynności kontrolne: 

 Sprawdzić, czy stosowane paski testowe lub płytki testowe nie są 

przeterminowane. 

 Sprawdzić, czy zastosowano świeże paski lub płytki z nowego 

pojemnika. 

 Sprawdzić, czy paski lub płytki kontrolne nie są przeterminowane. 

 Powtórzyć test, aby upewnić się, że nie popełniono błędów podczas 

jego przeprowadzania. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, klientów ze Stanów 

Zjednoczonych prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 

1-(800)-838-9502. Klientów spoza Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt 

z lokalnym dystrybutorem.  
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Rozdział 10 Konserwacja 

W celu uzyskania najlepszych wyników zalecana jest odpowiednia konserwacja. 

Czyszczenie 
Aby uzyskać najlepsze wyniki, aparat należy czyścić na zakończenie 

każdego dnia badań.  

Powierzchnia aparatu 

Do czyszczenia powierzchni aparatu można użyć szmatki bawełnianej. W 

razie potrzeby użyć zwilżonej szmatki bawełnianej. 

Do czyszczenia ekranu LCD i obszaru czujnika można użyć suchej, miękkiej 

szmatki. Po każdym użyciu zaleca się przechowywanie aparatu w etui 

transportowym. 

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przedostania się płynów, 

pozostałości lub roztworów kontrolnych do aparatu przez szczelinę na 

pasek testowy, gniazdo na mikroukład z kodem lub port USB 

Uchwyt paska testowego 

Wyjmij uchwyt paska testowego naciskając środkową część uchwytu 

paska testowego i wysuwając go z aparatu. Przetrzyj go wilgotną szmatką 

lub łagodnym detergentem i osusz suchą, miękką szmatką. Wsuń uchwyt 

paska testowego z powrotem do aparatu ustawiając go płasko względem 

aparatu. Dociśnij zdecydowanie obie strony uchwytu paska testowego 

kciukiem i popchnij go, aż zablokuje się na swoim miejscu. 

      

Uwaga: Nie stosować rozpuszczalników organicznych, takich jak 

benzyna lub rozcieńczalnik do farb. Grozi to uszkodzeniem 

aparatu. 
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Obszar czujnika aparatu 

Zdejmij uchwyt paska testowego zgodnie z opisem w poprzednim 

rozdziale. Wytrzyj obszar czujnika aparatu wacikiem bawełnianym. Nie 

porysuj przezroczystej szybki, która osłania czujnik. 

 

Uwaga: Do czyszczenia obszaru czujnika aparatu nie stosować 
wybielacza ani alkoholu. Grozi to uszkodzeniem aparatu.  
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Wymiana baterii 

Migotanie ikony baterii  oznacza, że baterie się 

wyczerpały i należy je jak najszybciej wymienić. Jeżeli 

baterie są zbyt słabe do przeprowadzenia 

jakichkolwiek pomiarów, zostanie wyświetlony 

komunikat o błędzie E-4. Aparat nie będzie działał do 

momentu wymiany baterii. 

Przed wymianą baterii należy wyłączyć aparat. Odwróć aparat, aby 

zlokalizować pokrywę baterii. Naciśnij górną wypustkę pokrywy baterii i 

podnieś pokrywę, aby ją otworzyć. Wyjmij i wyrzuć stare baterie. Umieść 
cztery baterie AAA na plastikowej taśmie. Sprawdź, czy obydwie zewnętrzne 

baterie mają symbol bieguna dodatniego (+) skierowany w dół aparatu, 

natomiast baterie wewnętrzne mają symbol bieguna dodatniego (+) 

skierowany do góry aparatu. 

    

Zamknij pokrywę baterii i sprawdź, czy się zatrzasnęła. Po wymianie baterii 

sprawdź i w razie potrzeby ustaw na nowo zegar, tak aby uzyskać prawidłowe 

wskazanie czasu. Patrz rozdział 4, Wstępna konfiguracja aparatu. 

Uwaga: Nie wyrzucać baterii wraz z odpadami gospodarstwa  

domowego. Przestrzegać przepisów lokalnych dotyczących  

utylizacji. 
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Rozdział 11 Środki ostrożności 

Należy przestrzegać wymienionych poniżej środków ostrożności, aby 

zapewnić dokładne wyniki i prawidłową pracę aparatu.  

 Użytkowanie w sposób niezgodny z niniejszym podręcznikiem obsługi 

może spowodować ograniczenie skuteczności zabezpieczeń 

wbudowanych w urządzenie. 

 Podczas badania należy stosować rękawice ochronne, aby uniknąć 
kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi próbkami biologicznymi. 

 Należy unikać przechowywania lub użytkowania aparatu w 

warunkach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, 

nadmiernej temperatury lub wysokiej wilgotności. Wymagania 

dotyczące warunków roboczych opisano w załączniku 1, Dane 

techniczne aparatu.  

 Aparat należy utrzymywać w czystości. Należy go często przecierać 
miękką, czystą i suchą szmatką. W razie konieczności stosować 
świeżą wodę. 

 Nie czyścić aparatu substancjami takimi, jak benzyna, rozcieńczalnik 

do farb lub inne rozpuszczalniki organiczne, aby uniknąć uszkodzenia 

aparatu. 

 Nie czyścić ekranu LCD ani obszaru czujnika wodą. Lekko przetrzeć 
miękką, czystą i suchą szmatką. 

 Szczelina na paski testowe musi być utrzymywana w czystości. 

Codziennie lekko przecierać miękką, czystą i suchą szmatką. W razie 

konieczności użyć wody. Patrz Rozdział 10, Konserwacja. 

 Przestrzegać wszelkich przepisów lokalnych dotyczących utylizacji 

aparatu lub jego akcesoriów. 

 Nie używać aparatu ani żadnych urządzeń poza wymienionymi 

poniżej zakresami temperatury roboczej. 

Aparat: 10–40 ºC (50–104 ºF) ; ≤90％ wilgotności względnej 

Paski: 15–30 ºC (59–86 ºF) ; ≤85％ wilgotności względnej 
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Rozdział 12 Rozwiązywanie problemów 

Wyświetlacz Przyczyny Rozwiązanie 

 

Obszar czujnika jest 

uszkodzony, zanieczyszczony 

lub zablokowany w stanie 

włączenia np. przez zużyty 

pasek/płytkę pomiarową 

pozostawione w aparacie. 

Sprawdź, czy obszar czujnika jest czysty 

i żadne ciała obce nie zakrywają 

obszaru czujnika. Patrz Rozdział 10, 

Czyszczenie. Uruchom aparat 

ponownie. W przypadku pęknięcia 

szybki obszaru czujnika, skontaktuj się z 

lokalnym dystrybutorem. 

 
Pasek testowy/płytkę testową 
usunięto w trakcie pomiaru. 

Powtórz pomiar i sprawdź, czy 
pasek/płytka testowa pozostają na 
swoim miejscu. 

 

Zbyt wcześnie naniesiono 
próbkę na pasek/płytkę 
testową. 

Powtórz pomiar i nanieś próbkę po 
wyświetleniu symbolu kropli krwi. 

 
Baterie są wyczerpane, ale 
mają wystarczającą moc na 
wykonanie jeszcze 20 
pomiarów. 

Wyniki pomiarów nadal będą dokładne, 
ale należy jak najszybciej wymienić 
baterie. 

 

Baterie wyczerpały się i 

aparat nie może wykonać już 
żadnego pomiaru przed 

wymianą baterii. 

Wymień baterie lub podłącz aparat do 

zasilacza sieciowego, następnie powtórz 

pomiar. 

 Zbyt mała objętość próbki. 

Powtórz badanie umieszczając próbkę 

w odpowiedniej ilości. Należy nałożyć 
około 10 μl krwi pełnej. 

 
Przeterminowane paski 

testowe/płytki testowe. 

Sprawdź, czy paski/płytki testowe mają 
dobrą datę ważności, jest ona 

nadrukowana na etykiecie pojemnika. 

 
Podczas pomiaru wyjęto 

mikroukład z kodem. 

Umieść w aparacie właściwy mikroukład 

z kodem. Sprawdź, czy kod mikroukładu 

jest zgodny z kodem pasków/płytek i 

powtórz pomiar. 
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Wynik pomiaru jest niższy niż 
4,5 g/dl (45 g/l lub 2,8 

mmol/l). 

Jeśli próbkę pobrano z pojemnika na 

próbki, należy sprawdzić, czy próbka 

została dobrze wymieszana i powtórzyć 
pomiar. 

Zbyt mała objętość próbki, 

mniejsza niż 1 μl 

Powtórz badanie umieszczając próbkę 

w odpowiedniej ilości. Należy nałożyć 
około 10 μl krwi pełnej. 

 

Wynik pomiaru jest wyższy 

niż 25,6 g/dl (256 g/l lub 15,9 

mmol/l). 

Jeśli próbkę pobrano z pojemnika na 

próbki, należy sprawdzić, czy próbka 

została dobrze wymieszana i powtórzyć 
pomiar. 

 

Brak mikroukładu z kodem w 

aparacie. 

Mikroukład z kodem jest 

uszkodzony lub niewłaściwie 

umieszczony. 

Umieść mikroukład z kodem dołączony 

do każdego opakowania pasków lub 

płytek testowych. 

W przypadku uszkodzenia mikroukładu 

z kodem, należy zastosować nowy 

mikroukład z właściwym kodem. 

W przypadku nieprawidłowego 

umieszczenia mikroukładu z kodem, 

należy go wyjąć i włożyć ponownie do 

gniazda na mikroukład z kodem. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, klientów ze Stanów Zjednoczonych 

prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 1-(800)-838-9502. Klientów spoza 

Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem. 
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Załącznik 1 Dane techniczne aparatu 

Cecha Dane techniczne 

Metoda Fotometria odbiciowa 

Czas pomiaru <15 sekund 

Zakres pomiarowy 4,5–25,6 g/dl, 45–256 g/l, 2,8–15,9 mmol/l 

Próbka Krew pełna 

Objętość próbki 10 μl 

Źródło zasilania 

4 baterie AAA (1,5 V) 

Zasilacz sieciowy (Mini USB, 5 V DC, 50 mA) 

Żywotność baterii 360 godzin lub 2700 pomiarów 

Jednostki miary g/dl, g/l, mmol/l 

Pamięć 1000 rekordów 

Automatyczne 

wyłączenie
po 8 minutach od ostatniego użycia  

Wymiary aparatu 137 mm × 79 mm × 26 mm (5,4” × 3,11” ×1,02”) 

Wymiary wyświetlacza 50 mm × 50 mm (1,97” ×1,97”) 

Masa 145 g (bez baterii) 

Warunki 

przechowywania 

t

0–50 ºC (32–122 ºF); ≤90％ wilgotności względnej 

Warunki robocze 10–40 ºC (50–104 ºF); ≤90％ wilgotności względnej 

Złącza aparatu 
Kabel USB do przesyłania danych lub zasilania 

(opcjonalnie) 
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Załącznik 2 Wykaz symboli 

 
Patrz instrukcja obsługi 

 Tylko do diagnostyki 

in vitro 

REF Nr katalogowy SN Numer seryjny 

 
Producent 

Autoryzowany 

przedstawiciel 

 
Numer serii 

 
Termin ważności 

 Liczba pomiarów na 

zestaw  

Przechowywać w 

temperaturze 

2–30°C 

 

Produkt sterylizowany 

przy użyciu 

promieniowania 

 

Kod numeryczny 

   Nie wyrzucać z 

odpadami gospodarstwa 

domowego 

 
Port USB 

 

Produkt delikatny, 

obchodzić się ostrożnie 

 

Tą stroną do góry 

 

Chronić przed 

działaniem światła 

słonecznego i ciepła 

 
Chronić przed 

wilgocią 

 
 

Nie używać ponownie   
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Załącznik 3 Gwarancja 

Prosimy o uzupełnienie karty gwarancyjnej dołączonej do opakowania. Należy ją 

przesłać do lokalnego dystrybutora w celu zarejestrowania zakupu, w czasie jednego 

roku od daty zakupu. 

Na potrzeby dokumentacji własnej należy również zanotować datę zakupu zestawu 

startowego. 

 

Uwaga: Gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnie zakupionego aparatu. Nie ma 

zastosowania do żadnych innych materiałów zakupionych wraz z aparatem. 

Firma ACON Laboratories, Inc. gwarantuje oryginalnemu nabywcy, że niniejszy aparat 

będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez dwa lata (24 miesiące). 

Okres dwóch lat liczony jest od daty pierwszego zakupu lub montażu (z wyjątkiem 

przypadku omówionego poniżej). W podanym okresie dwóch lat firma ACON wymieni w 

ramach gwarancji aparat na aparat odnowiony lub, zgodnie z własnym uznaniem, 

naprawi bezpłatnie aparat, który uzna za uszkodzony. Firma ACON nie ponosi 

odpowiedzialności za opłaty transportowe związane z naprawą aparatu. 

Niniejsza gwarancja podlega wymienionym poniżej wyjątkom i ograniczeniom: 

Niniejsza gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany z uwagi na usterki 

materiałowe lub wykonawcze. Wymagane części, które nie były uszkodzone, zostaną 

wymienione za dodatkową opłatą. Firma ACON nie będzie zobowiązana do wykonania 

żadnych napraw ani do wymiany jakichkolwiek części, które to czynności wynikną z 

użycia w niewłaściwym celu lub w niewłaściwy sposób, wypadków, modyfikacji, 

zaniedbania, użytkowania w sposób niezgodny z podręcznikiem obsługi lub 

serwisowania przez podmiot inny niż ACON. Dodatkowo, firma ACON nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za niewłaściwe działanie lub uszkodzenie aparatów wynikające z 

użycia pasków innych niż paski produkcji firmy ACON. Firma ACON zastrzega sobie 

prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji niniejszego miernika bez zobowiązania do 

wprowadzenia tych zmian w miernikach wcześniej już wyprodukowanych. 

 

Wyłączenia gwarancyjne 

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje udzielone bezpośrednio lub 

dorozumiane (zarówno poprzez działanie faktyczne, jak i przez zastosowanie przepisów 

prawa), w tym gwarancję pokupności i przydatności do określonego celu, które zostają 

w sposób wyraźny wykluczony i stanowi jedyną gwarancję udzieloną przez firmę ACON. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności 

W żadnym wypadku firma ACON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty 

pośrednie, specjalne lub wynikowe, nawet, jeżeli firma ACON została uprzednio 

poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat. 

W celu uzyskania gwarancyjnej usługi serwisowej należy skontaktować się z lokalnym 

dystrybutorem. 




