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Γενικές Πληροφορίες
Πληροφορίες Επικοινωνίας της Quidel
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel από τις 7:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. (Ώρα
Ειρηνικού).
Τηλέφωνο: 800.874.1517 (στις ΗΠΑ),
858.552.1100 (εκτός ΗΠΑ),
Fax:

858.552.7905

E-mail:

technicalsupport@quidel.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα

Ιστότοπος:

quidel.com
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Δομή Κύριου Μενού – Έκδοση 2.0 ή μεταγενέστερη
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Δομή Μενού Επιβλέποντα – Έκδοση 2.0 ή μεταγενέστερη
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Δομή Κύριου Μενού – Έκδοση προγενέστερη της 2.0
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Δομή Μενού Επιβλέποντα – Έκδοση προγενέστερη της 2.0
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Επισημάνσεις και Σύμβολα
Επισήμανση

Περιγραφή
Παρασκευαστής

Ιατρική συσκευή in vitro διάγνωσης
Για χρήση μόνο με ιατρική συνταγή
Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Θερμοκρασιακός περιορισμός

Οδηγία 2002/06/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Κάρτα Μνήμης SD
Σειριακός Αριθμός
Αριθμός Καταλόγου

Σύμβολο

Περιγραφή
Προειδοποίηση!
Υποδεικνύει μία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό του Χειριστή ή ενός παρευρισκόμενου (π.χ.
ηλεκτρικό σοκ ή έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία).
Πιθανός Βιολογικός Κίνδυνος!
Ένας παράγοντας βιολογικής προέλευσης που έχει την ικανότητα να προκαλεί
επιβλαβείς επιδράσεις στους ανθρώπους, π.χ. μικροοργανισμοί, τοξίνες και
αλλεργιογόνα που παράγονται από αυτούς τους οργανισμούς, και
αλλεργιογόνα και τοξίνες που παράγονται από ανώτερα φυτά και ζώα.
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Προσοχή!
Υποδεικνύει μία κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή λανθασμένα αποτελέσματα.
Ακτινοβολία Laser!
Μην κοιτάτε τη δέσμη laser.

Σύντομες Προειδοποιήσεις, Προφυλάξεις και Περιορισμοί
 Χειρίζεστε πάντοτε τον αναλυτή Sofia σε μία επίπεδη και στεγνή επιφάνεια,
προστατευμένη από το άμεσο ηλιακό φως.
 Η Κασέτα Βαθμονόμησης του αναλυτή Sofia είναι ευαίσθητη στο φως. Φυλάξτε την, στο
αδιαφανές περίβλημα εντός του οποίου σας απεστάλη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
 Μη μετακινείτε ποτέ τον αναλυτή Sofia όταν μία εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος που παρέχεται με τον αναλυτή Sofia.
 Μη ρίχνετε κάτω τον αναλυτή Sofia γιατί θα μπορούσατε να προκαλέσετε βλάβη στη
μονάδα.
 Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον αναλυτή Sofia, μην τοποθετείτε ποτέ
αντικείμενα επάνω σε αυτόν.

Προφυλάξεις Ασφαλείας
Ο αναλυτής Sofia έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία όταν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης. Εάν το σύστημα χρησιμοποιηθεί με τρόπο
που δεν καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης, η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό
ενδέχεται να είναι ανεπαρκής.
Όλες οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις θα πρέπει να ακολουθούνται για την αποφυγή μη
ασφαλών πράξεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη στη
συσκευή.

Προειδοποίηση!
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ:
 Αποσυνδέστε τον αναλυτή Sofia από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
 Συνδέστε τη συσκευή σε μία εγκεκριμένη υποδοχή.
 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε καθαριστικά διαλύματα.
 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής.
 Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο καλώδιο παροχής ισχύος για την περιοχή που βρίσκεστε.
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Ακτινοβολία Laser!
Για να μειώσετε τον κίνδυνο Έκθεσης σε Υπεριώδη Ακτινοβολία:
 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον αναλυτή Sofia.
Η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτές τις προειδοποιήσεις θα ακυρώσει την εγγύηση της
συσκευής.

Πιθανός Βιολογικός Κίνδυνος!
Για να μειώσετε τον βιολογικό κίνδυνο:
 Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων δειγμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις Ομοσπονδιακές, Πολιτειακές και Τοπικές απαιτήσεις.
 Αντιμετωπίστε τα δείγματα των ασθενών ως πιθανόν βιολογικά επικίνδυνο υλικό.
 Διασφαλίστε ότι ο αναλυτής Sofia καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται
στην ενότητα Συντήρηση και Καθαρισμός πριν από τη φύλαξη, τη μεταφορά ή την
απόρριψή του.
 Θα πρέπει να αναζητήσετε ειδική εκπαίδευση ή καθοδήγηση εάν δεν έχετε πείρα στις
διαδικασίες συλλογής και χειρισμού δειγμάτων.
 Συνιστάται η χρήση γαντιών από Νιτρίλιο ή Λάτεξ (ή ισοδύναμο υλικό) κατά τον χειρισμό
των δειγμάτων των ασθενών.

Προσοχή!
Για να μειώσετε τον κίνδυνο λανθασμένων αποτελεσμάτων:
 Ο αναλυτής Sofia θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές.
 Μη χρησιμοποιείτε τον αναλυτή Sofia εάν υποδεικνύει ένα σφάλμα που δεν μπορεί να
διορθωθεί.
 Για να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα, ανατρέξτε στο ειδικό, για την κάθε ανάλυση,
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες εξετάσεις.
 Χρησιμοποιείτε το Κιτ Εξετάσεων έως την ημερομηνία λήξης του.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης του αναλυτή Sofia:
 Ο αναλυτής Sofia έχει σχεδιαστεί για χειρισμό επάνω σε πάγκο υπό εργαστηριακές
συνθήκες.
 Ο αναλυτής Sofia δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει την υγρασία, την ακραία υγρασία ή
τις ακραίες θερμοκρασίες.
 Ο αναλυτής Sofia δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει τους ισχυρούς κραδασμούς ή τις
δονήσεις.
 Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
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Η αποτυχία συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω θα ακυρώσει
την εγγύηση της συσκευής.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο περιβαλλοντικής μόλυνσης:
 Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel στο 800.874.1517 για την επιστροφή
ή την απόρριψη του αναλυτή Sofia. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες
πληροφορίες επικοινωνίας.
 Καθαρίζετε τον αναλυτή Sofia σύμφωνα με την ενότητα Συντήρηση και Καθαρισμός
αυτού του Εγχειριδίου Χρήσης πριν από την επιστροφή ή την απόρριψη.
Σημείωση: Η απόρριψη του αναλυτή Sofia και των εξαρτημάτων του θα πρέπει να
πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις Ομοσπονδιακές, Πολιτειακές και Τοπικές
απαιτήσεις.
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Εισαγωγή
Προοριζόμενη Χρήση
Ο αναλυτής Sofia είναι ένας επιτραπέζιος αναλυτής που προορίζεται για χρήση με τις in vitro
διαγνωστικές αναλύσεις ανοσοφθορισμού που βασίζονται σε Κασέτα Εξέτασης και
κατασκευάζονται από την Quidel Corporation. Ο αναλυτής Sofia προορίζεται για επαγγελματική
και εργαστηριακή χρήση.
Αφού το δείγμα του ασθενούς έχει προστεθεί στην Κασέτα Εξέτασης, ανάλογα με την ανάλυση
ή/και την επιλογή του χρήστη, η Κασέτα τοποθετείται είτε εντός του αναλυτή Sofia για αυτόματη
χρονομετρημένη ανάπτυξη της εξέτασης (Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]) είτε επάνω στον
πάγκο προκειμένου να πραγματοποιηθεί πρώτα μη αυτόματη ανάπτυξη της εξέτασης και στη
συνέχεια τοποθετείται στον αναλυτή Sofia για να πραγματοποιηθεί η ανάγνωση (Ρύθμιση
«ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]). Ο αναλυτής Sofia θα πραγματοποιήσει ανάγνωση της
ταινίας εξέτασης και θα μετρήσει το σήμα φθορισμού μέσω επεξεργασίας των αποτελεσμάτων
με τη χρήση ειδικών για τη μέθοδο αλγορίθμων. Ο αναλυτής Sofia θα εμφανίσει τα
αποτελέσματα της εξέτασης.
Ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με
συγκεκριμένες εξετάσεις.

Περιγραφή Προϊόντος
Ο αναλυτής Sofia χρησιμοποιεί μία φθορίζουσα ετικέτα, η οποία φωτίζεται από μία Υπεριώδη
(UV) πηγή φωτός για να αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Σε κάθε εξέταση, πραγματοποιείται επίσης ανάγνωση μίας εσωτερικής γραμμής ελέγχου της
διαδικασίας. Αυτό διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί ροή του δείγματος εντός της Κασέτας για να
καταστεί δυνατή η ακριβής ανάγνωση.
Στη συνέχεια, ο αναλυτής Sofia εμφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσματα της εξέτασης στον
Χρήστη (π.χ. Ποσοτικά, Ποιοτικά ή Άκυρα Αποτελέσματα). Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να
εκτυπωθούν αυτόματα στον ενσωματωμένο εκτυπωτή εάν έχει γίνει αυτή η επιλογή, να
αποθηκευθούν σε Κάρτα Μνήμης SD και να αποσταλούν σε ένα Εργαστηριακό Πληροφοριακό
Σύστημα (LIS), εάν είναι συνδεδεμένο.

Έλεγχος Βαθμονόμησης και Ποιοτικός Έλεγχος (QC)
Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης και οι Εξετάσεις Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου του αναλυτή Sofia θα
πρέπει να πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση.
 Έλεγχος Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia: Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία
απαιτούμενη λειτουργία, η οποία ελέγχει τα εσωτερικά οπτικά μέρη και τα συστήματα
του αναλυτή Sofia. Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 30
ημέρες ή συχνότερα, όπως καθορίζεται από τον επιβλέποντα. Μία ειδική Κασέτα
Βαθμονόμησης παρέχεται με το Πακέτο Εγκατάστασης.
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 Εξωτερικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι: Ανατρέξτε στο ειδικό, για την κάθε ανάλυση, Φύλλο
Οδηγιών Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες εξετάσεις.
Οδηγίες παρέχονται στις ενότητες Έλεγχος Βαθμονόμησης και Εκτέλεση QC.

Ρυθμίσεις Ανάπτυξης
Όταν ένα δείγμα ασθενούς προστίθεται στην Κασέτα Εξέτασης, η ροή του αρχίζει να
αποτυπώνεται στην ταινία εξέτασης. Ο απαιτούμενος χρόνος ανάπτυξης εξαρτάται από τον τύπο
εξέτασης. Ανατρέξτε στο ειδικό για κάθε ανάλυση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης, ώστε να καθορίσετε
τον απαιτούμενο χρόνο ανάπτυξης της κάθε εξέτασης, τις απαιτούμενες συνθήκες φύλαξης της
εξέτασης και τους εξωτερικούς ελέγχους.
Ο σωστός χρόνος ανάπτυξης είναι απαραίτητος προκειμένου να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα.
Ο αναλυτής Sofia έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε διάφορες ρυθμίσεις ανάπτυξης. Ο
Επιβλέπων και ο Χειριστής μπορούν να ταυτοποιήσουν τη ρύθμιση που αποδίδει καλύτερα
ανάλογα με τον όγκο των δειγμάτων προς εξέταση.
Η Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ίσως είναι η πλέον κατάλληλη για την ανάγνωση ενός
μεμονωμένου δείγματος ασθενούς, καθώς ο Χρήστης μπορεί να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια
του χρόνου ανάπτυξης. Ο αναλυτής Sofia διαθέτει τρεις διαφορετικές Ρυθμίσεις ΑΝΑΜΟΝΗΣ
[WALK AWAY]: Η επιλεγόμενη από τον Χρήστη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY], η Κλειδωμένη
Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] και η Υποχρεωτική Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY].
 Η επιλεγμένη από τον Χρήστη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] ίσως είναι η πλέον
κατάλληλη για την ανάγνωση ενός μεμονωμένου δείγματος ασθενούς, καθώς ο Χρήστης
μπορεί να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάπτυξης. Στη Ρύθμιση αυτή, ο
Χρήστης προσθέτει το δείγμα του ασθενούς στην Κασέτα Εξέτασης και στη συνέχεια
εισάγει αμέσως την Κασέτα Εξέτασης στον αναλυτή Sofia. Ο αναλυτής Sofia θα
προχωρήσει στην αυτόματη ανάπτυξη της Κασέτας Εξέτασης για την απαιτούμενη χρονική
περίοδο (προγραμματίζεται εκ των προτέρων για την κάθε εξέταση), θα πραγματοποιήσει
ανάγνωση της Κασέτας, θα αναλύσει και θα ερμηνεύσει τα δεδομένα και θα εμφανίσει το
αποτέλεσμα της εξέτασης με αυτόματο και αντικειμενικό τρόπο.
 Η Κλειδωμένη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] μπορεί να επιλεχθεί μόνο όταν ο
χρήστης έχει συνδεθεί ως Επιβλέπων. Σε αυτή τη ρύθμιση, ο αναλυτής Sofia είναι
κλειδωμένος σε χρόνο ανάπτυξης ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] για ΟΛΕΣ τις αναλύσεις που
εκτελούνται στον αναλυτή. Ο χρόνος ανάπτυξης για τη ρύθμιση ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ
NOW] δεν διατίθεται όταν έχει επιλεχθεί αυτή η Προεπιλεγμένη Ρύθμιση.
 Η Ρύθμιση Υποχρεωτική ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] χρησιμοποιείται με ορισμένες
αναλύσεις του αναλυτή Sofia. Παρακαλώ ανατρέξτε στο κατάλληλο, ειδικό για την κάθε
ανάλυση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη ρύθμιση. Σε αυτή
τη ρύθμιση ο αναλυτής Sofia θα προχωρήσει στην αυτόματη ανάπτυξη της Κασέτας
Εξέτασης για την απαιτούμενη χρονική περίοδο (προγραμματίζεται εκ των προτέρων για
την κάθε εξέταση), θα πραγματοποιήσει ανάγνωση της Κασέτας και θα εμφανίσει το
αποτέλεσμα της εξέτασης όταν αυτή ολοκληρωθεί. Ο χρόνος ανάπτυξης για τη ρύθμιση
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW] δεν θα διατίθεται για ορισμένες αναλύσεις που
απαιτούν υποχρεωτικά τη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY].
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Η Ρύθμιση ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW] ίσως είναι η πλέον κατάλληλη για περιπτώσεις
μεγάλου όγκου εξετάσεων, καθώς ο αναλυτής Sofia μπορεί να πραγματοποιήσει διαδοχικά
ταχεία ανάγνωση πολλαπλών δειγμάτων ασθενών. Ο Χρήστης προσθέτει το δείγμα του ασθενούς
στην Κασέτα Εξέτασης. Στη συνέχεια ο Χρήστης προχωρά στη μη αυτόματη χρονομέτρηση της
περιόδου ανάπτυξης εκτός του αναλυτή Sofia. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί επάνω στον
πάγκο με τη χρήση ενός χρονομέτρου. Ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο
Οδηγιών Χρήσης για πληροφορίες σχετικά με τον απαιτούμενο χρόνο ανάπτυξης. Όταν
ολοκληρωθεί ο χρόνος ανάπτυξης, ο Χρήστης εισάγει την Κασέτα στον αναλυτή Sofia. Ο αναλυτής
Sofia θα πραγματοποιήσει άμεση ανάγνωση και εμφάνιση του αποτελέσματος εξέτασης εντός 1
λεπτού.

Περιεχόμενα Συστήματος
Επιθεωρήστε τον περιέκτη της αποστολής για εμφανείς φθορές που μπορεί να προκλήθηκαν
κατά την αποστολή πριν τον ανοίξετε. Αφαιρέστε τον περιέκτη της αποστολής και επιθεωρήστε
τη μονάδα και τα περιεχόμενα για πιθανές φθορές.
Τα ακόλουθα περιεχόμενα συστήματος παρέχονται με την αγορά του κάθε αναλυτή:

Αναλυτής Sofia
 Αναλυτής Sofia με ενσωματωμένο εκτυπωτή
 Χαρτί Εκτυπωτή
 Μπαταρίες BatB 4x LR6-AA + 6V, ===4,26 A
 Καλώδιο Παροχής Ισχύος AC
 Καλώδιο Παροχής Ισχύος DC
 Ειδικός(-οί) Προσαρμογέας(-είς) για την κάθε Χώρα

Πακέτο Εγκατάστασης
 Εγχειρίδιο Χρήσης
 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
 Κάρτα Εγγύησης
 Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα
 Βάση Σαρωτή Γραμμωτού Κώδικα
 Κάρτα(-ες) Μνήμης SD – Αρχεία Τύπων Εξέτασης (Μπλε χρώμα), Αρχεία Γλώσσας (Κίτρινο
χρώμα)* και Κενή Κάρτα Μνήμης SD
 Κασέτα Βαθμονόμησης
Για περιεχόμενα που παρέχονται με τον δρομολογητή Virena, ανατρέξτε στις Οδηγίες
Εγκατάστασης της Ρύθμισης Παρακολούθησης του αναλυτή Sofia.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel για επιπρόσθετες παραγγελίες στο
800.874.1517 (στις ΗΠΑ). Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας.
Αναλώσιμα κιτ εξετάσεων του αναλυτή Sofia, συμπεριλαμβανομένων των υλικών της Κασέτας
Εξέτασης και των Εξωτερικών Ποιοτικών Ελέγχων, αποστέλλονται χωριστά.
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Συμβουλευτείτε τον εκπρόσωπο της Quidel για τον κατάλογο των εγκεκριμένων αναλύσεων του
αναλυτή Sofia.
*Τα Αρχεία Γλώσσας (Κίτρινο χρώμα) μπορεί να μην παρέχονται στο Πακέτο Εγκατάστασης. Εάν
χρειάζεται, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel.

Τύποι Χρήστη
Οι Χρήστες/Χειριστές οι οποίοι δεν διαθέτουν εξουσιοδότηση Επιβλέποντα έχουν πρόσβαση στις
ακόλουθες λειτουργίες:

Χρήστης/
Χειριστής







Ενεργοποίηση του αναλυτή Sofia
Διεξαγωγή Βαθμονόμησης
Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου (QC) (Εξωτερικοί Έλεγχοι)
Εκτέλεση Εξέτασης με Δείγματα Ασθενών
Επιθεώρηση Δεδομένων (Βαθμονόμησης και QC)

Οδηγίες για αυτές τις βασικές λειτουργίες Χρήστη παρέχονται στην ενότητα «Βασικές Οδηγίες
Χρήστη».
Οι Χειριστές οι οποίοι διαθέτουν εξουσιοδότηση Επιβλέποντα μπορούν να πραγματοποιήσουν
το σύνολο των ακόλουθων λειτουργιών:

Επιβλέπων
(Θα πρέπει να έχετε έγκυρα στοιχεία
σύνδεσης για να έχετε πρόσβαση στο
μενού επιβλέποντα.)

 Φόρτωση Τύπων
Εξέτασης
 Προσθήκη ή Διαγραφή
Χρηστών
 Φόρτωση και
Αποθήκευση Ρυθμίσεων
 Αποθήκευση Αρχείων
Εξέτασης
 Ενημέρωση
Υλικολογισμικού του
Αναλυτή Sofia
 Φόρτωση Γλωσσών
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 Εμφάνιση Ιστορικού
Χρήστη
 Εμφάνιση Αρχείων
Καταγραφής Μηνυμάτων
 Επιθεώρηση
Αποτελεσμάτων Ασθενούς
 Επιθεώρηση Στατιστικών
Στοιχείων
 Αλλαγή Ρυθμίσεων

Οθόνη και Πληκτρολόγιο Συστήματος
Οθόνη Συστήματος
Ο αναλυτής Sofia περιέχει μία έγχρωμη οθόνη LCD 3,5 ιντσών για την αλληλεπίδραση με τη
διεπαφή χρήστη.

Πληκτρολόγιο Συστήματος
Η Διεπαφή Χρήστη περιλαμβάνει ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο και άλλα ειδικά για την κάθε
λειτουργία πλήκτρα (Πίνακας 1 και Εικόνα 1).

Εικονίδιο
Πλήκτρου

Πίνακας 1
Περιγραφή Πληκτρολογίου
Όνομα Πλήκτρου
Λειτουργία

Αριθμητικό Πληκτρολόγιο

Εισαγωγή αριθμητικών
δεδομένων

Πιέστε
οπισθοδιάστημα
Οπισθοδιάστημα (Backspace)
(Backspace) για τη
διαγραφή δεδομένων
Δεκαδική υποδιαστολή

Δεκαδική υποδιαστολή

Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά

Πλοήγηση στη
Διεπαφή Χρήστη

Εξαγωγή

Εξαγωγή Κασέτας
Εξέτασης

Πλήκτρα Λογισμικού

Επιλέξτε τις επιλογές
μενού που
εμφανίζονται στην
οθόνη επάνω από το
κάθε πλήκτρο

Τροφοδοσία Χαρτιού

Τροφοδοσία Χαρτιού

Εκτύπωση

Χειροκίνητη εκτύπωση
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Παράδειγμα Χρήσης
Εισαγωγή
ημερομηνίας και
ώρας ή Ταυτότητας
Διαγράψτε τον
χαρακτήρα στα
αριστερά του
κέρσορα
Διευθύνσεις ΙΡ

Επιλογή πεδίου

Διακοπή εξέτασης

Πιέστε ΟΚ στην οθόνη
«Είσοδος ή
Ανάγνωση»
Τοποθέτηση χαρτιού
στον αναλυτή Sofia
Εκτύπωση
προηγούμενων
αποτελεσμάτων

Εικόνα 1

Τροφοδοσία χαρτιού
Εξαγωγή

Εκτύπωσ

Αριστερό

Δεξί μαλακό
πλήκτρο

Βέλη πάνω/
κάτω/
αριστερά/
δεξιά

Αριθμητικό
πληκτρολόγιο
Δεκαδικό
σημείο

Πίσω

Διεπαφή Χρήστη Συστήματος
Εικονίδιο Οθόνης

Περιγραφή
Υποδεικνύει ότι ο αναλυτής Sofia βρίσκεται στη
Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY].
Μία Κάρτα Μνήμης SD είναι τοποθετημένη
στην υποδοχή.
Υποδεικνύει ότι ο αναλυτής Sofia βρίσκεται στη
Ρύθμιση ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW].
Υποδεικνύει ότι ο Επιβλέπων έχει συνδεθεί
στον αναλυτή Sofia.

Σελίδα 18 από 65

Εγκατάσταση, Ρύθμιση και Λειτουργία
Ρύθμιση του Αναλυτή Sofia
Ρύθμιση του Αναλυτή Sofia
 Τοποθετείστε τον αναλυτή Sofia επάνω στον πάγκο, σε κοντινή απόσταση από ηλεκτρική
πρίζα. Η μονάδα είναι φορητή και μπορεί να μετακινηθεί σε σημείο κατάλληλο για την
εξέταση. Διασφαλίστε ότι η επιφάνεια του πάγκου είναι σταθερή, επίπεδη και στεγνή.
Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
 Διασφαλίστε ότι ο πάγκος παρέχει επαρκή χώρο για τον αναλυτή Sofia και για τη βάση
του σαρωτή γραμμωτού κώδικα. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για το
άνοιγμα/κλείσιμο της συρταρωτής υποδοχής του αναλυτή Sofia και για την πρόσβαση
στις θύρες σύνδεσης στο πίσω μέρος της μονάδας.
 Συνδέστε το καλώδιο παροχής ισχύος DC στη θύρα ρεύματος στο πίσω μέρος του
αναλυτή Sofia. Συνδέστε τον ειδικό για κάθε χώρα προσαρμογέα παροχής ισχύος AC στο
καλώδιο παροχής ισχύος DC και σε διαθέσιμη ηλεκτρική πρίζα.
 Συνδέστε τον Σαρωτή Γραμμωτού Κώδικα στη θύρα PS2 στο πίσω μέρος του αναλυτή
Sofia (Εικόνα 2).
Εικόνα 2

RJ45

Σαρωτής
γραμμωτού
κώδικα στην
θυρίδα PS2

Καλώδιο
παροχής ισχύος
DC στην θυρίδα
παροχής ισχύος

Κάρτα μνήμης
SD

Διακόπτης
παροχής
ισχύος
Σημείωση: Για την εγκατάσταση του Δρομολογητή Virena, παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες
Εγκατάστασης της Ρύθμισης Παρακολούθησης του αναλυτή Sofia που παρέχονται στο χωριστό
φύλλο οδηγιών χρήσης του Δρομολογητή Virena.
 Κάρτα Μνήμης SD – Η ορθή εισαγωγή της κάρτας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το
διάγραμμα που υπάρχει στην ετικέτα του αναλυτή Sofia. Η Κάρτα Μνήμης SD θα πρέπει
να εισάγεται με τα χάλκινα σημεία επαφής να έχουν φορά αντίθετη του διακόπτη
παροχής ισχύος και με τη στρογγυλεμένη γωνία να έχει φορά προς τα κάτω, όπως
απεικονίζεται (Εικόνα 3). Δρομολογητής Virena
Σελίδα 19 από 65

Εικόνα 3

Τροφοδοσία Χαρτιού
Τοποθετήστε το χαρτί στον ενσωματωμένο εκτυπωτή του αναλυτή Sofia (Εικόνα 4).
 Ανασηκώστε τη μαύρη λαβή για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του χαρτιού.
 Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού στον αναλυτή Sofia με την ουρά του χαρτιού να προεξέχει
από την κάτω πλευρά του ρολού, προς την πλευρά του χειριστή.
 Κρατήστε την ουρά του χαρτιού προς την πλευρά του χειριστή, επανατοποθετήστε το
κάλυμμα του χαρτιού και ασφαλίστε το στη σωστή θέση.
Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να τροφοδοτήσετε το χαρτί μέσω του κυλιόμενου
κυλίνδρου.
Σημείωση: Εάν ο κυλιόμενος κύλινδρος αποσυνδεθεί από το κάλυμμα του χαρτιού,
ασφαλίστε τον στη σωστή θέση με το εξάρτημα στα αριστερά (Εικόνα 4).

Εικόνα 4 Κυλιόμενος Κύλινδρος

Μηχανισμός

Μη
χαν
ισμ
ός
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Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε τον αναλυτή Sofia με τη χρήση του διακόπτη ισχύος που βρίσκεται στην πίσω
πλευρά (Εικόνα 5). Κρατήστε τον διακόπτη εναλλαγής προς τα κάτω για 1-2 δευτερόλεπτα έως
ότου ανάψει η φωτεινή ένδειξη στην οθόνη.
Εικόνα 5

RJ45

Σαρωτής
γραμμωτού
κώδικα στην
θυρίδα PS2

Καλώδιο
παροχής ισχύος
DC στην θυρίδα
παροχής ισχύος

Κάρτα μνήμης
SD

Διακόπτης
παροχής
ισχύος
Ο αναλυτής Sofia θα εμφανίσει την οθόνη εξέλιξης της Ενεργοποίησης και θα ολοκληρώσει έναν
Εσωτερικό Έλεγχο Ενεργοποίησης. Ο Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα θα ηχήσει όταν ενεργοποιηθεί.
Όταν ολοκληρωθεί η Ενεργοποίηση, ο αναλυτής Sofia θα εμφανίσει την οθόνη Έναρξη Εξέτασης
(Εικόνα 6) και ο αναλυτής Sofia θα είναι έτοιμος προς χρήση.
Εικόνα 6

Όταν ενεργοποιήσετε τον αναλυτή Sofia για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί η οθόνη Έλεγχος
Εσωτερικής Αναφοράς (Εικόνα 7). Ανάλογα με τον τύπο της συρταρωτής υποδοχής που έχει
εγκατασταθεί, η Εσωτερική Κατάσταση Αναφοράς ίσως δεν διατίθεται. Σε αυτή την περίπτωση, η
εξέταση μπορεί να συνεχιστεί.
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Εικόνα 7

Σύμφωνα με τον εσωτερικό έλεγχο αναφοράς, ο αναλυτής Sofia θα απαιτήσει έναν έλεγχο
βαθμονόμησης (Εικόνα 8). Ο έλεγχος βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από
την πρώτη χρήση του αναλυτή.
Εικόνα 8

Συρταρωτές Υποδοχές Κασέτας
Ο αναλυτής Sofia διαθέτει τρεις συρταρωτές υποδοχές κασέτας για την εξέταση διαφορετικών
αναλύσεων. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις εκδοχές των συρταρωτών υποδοχών κασέτας
και τα συμβατά σχέδια κασέτας που παρέχονται στους χρήστες του αναλυτή Sofia (Εικόνα 9). Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel στο
800.874.1517 (στις ΗΠΑ). Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας.
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Εικόνα 9

Πρότυπη Συρταρωτή
Υποδοχή (Γκρι χρώμα)



Αποδέχεται τις
πρότυπες
μορφές της
Κασέτας Quidel

Υβριδική Συρταρωτή
Υποδοχή (Μπλε
χρώμα)

Υβριδική Συρταρωτή
Υποδοχή (Πορτοκαλί
χρώμα)





Αποδέχεται
πολλαπλές
μορφές
Κασετών Quidel

Σελίδα 23 από 65

Απαιτείται για τις
Ποσοτικές
Αναλύσεις

Πλοήγηση στις Ρυθμίσεις Μενού
Χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω/Κάτω στον κύκλο ακριβώς κάτω από την οθόνη για να
επισημάνετε τις επιθυμητές επιλογές στο μενού (Εικόνα 10).
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά από τον κύκλο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από
την οθόνη για τις επιλογές ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΙΣΩ, ΟΚ, ΑΚΥΡΩΣΗ, και ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ.
Εικόνα 10

Τροφοδοσία χαρτιού
Εξαγωγή

Εκτύπωσ

Αριστερό

Δεξί μαλακό
πλήκτρο

Βέλη πάνω/
κάτω/
αριστερά/
δεξιά

Αριθμητικό
πληκτρολόγιο
Δεκαδικό
σημείο

Πίσω
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Ρυθμίσεις Συστήματος

Είσοδος ως Επιβλέπων
Το Μενού Επιβλέποντα επιτρέπει στον επιβλέποντα να έχει πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές
λειτουργικότητας και ασφάλειας, ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας και την τοποθεσία του
αναλυτή Sofia.
Η είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις πραγματοποιείται αφού συνδεθείτε ως Επιβλέπων. Ο αναλυτής
Sofia αποστέλλεται από τον κατασκευαστή με μία προεπιλεγμένη Ταυτότητα σύνδεσης
Επιβλέποντα η οποία θα πρέπει να αλλαχθεί κατά την πρώτη εγκατάσταση του αναλυτή Sofia
στην τοποθεσία που βρίσκεται ο πελάτης. Η προεπιλεγμένη Ταυτότητα Επιβλέποντα είναι ο
αριθμός 1234.
Σημείωση: Εάν η εργοστασιακή προεπιλεγμένη Ταυτότητα διαγραφεί και εάν όλοι οι άλλοι
κωδικοί Επιβλέποντα έχουν χαθεί ή ξεχαστεί, παρακαλώ καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη της
Quidel για έναν προσωρινό, ημερήσιο κωδικό Ταυτότητας Επιβλέποντα ο οποίος θα επιτρέψει
τη δημιουργία ενός νέου κωδικού Επιβλέποντα από τον Χρήστη. Επικοινωνήστε με την Τεχνική
Υποστήριξη της Quidel για να λάβετε βοήθεια στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ). Ανατρέξτε στη
σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας.

Καθορισμός Προεπιλεγμένης Ρύθμισης και Επιλογών Εκτύπωσης
Προεπιλεγμένη Ρύθμιση
Όταν ο Επιβλέπων επιλέγει μία συγκεκριμένη προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον αναλυτή Sofia,
τότε αυτή αποτελεί την κανονική ρύθμιση λειτουργίας εκτός εάν τροποποιηθεί.
Με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω, επιλέξτε Ρύθμιση. Με τη χρήση των βελών
Αριστερά/Δεξιά, επιλέξτε είτε τη ρύθμιση ανάπτυξης ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY], ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW] ή Κλειδωμένη ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] (Εικόνα 11). Επιλέξτε το
πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
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Εικόνα 11

Επιλογές Εκτύπωσης
Με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω, επιλέξτε Αυτόματη Εκτύπωση Αποτελεσμάτων.
Με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά, επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Η
επιλογή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ δίνει εντολή στον εκτυπωτή
να εκτυπώσει αυτόματα όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών, των ελέγχων
βαθμονόμησης και των ποιοτικών ελέγχων στο τέλος της κάθε διαδικασίας.
Επιλέξτε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση και για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις.

Ρύθμιση Απαίτησης Καταχώρησης και Χρονικού Ορίου
Η ρύθμιση της Απαίτησης Καταχώρησης επιτρέπει στον Επιβλέποντα να ελέγξει το είδος των
παρεχόμενων πληροφοριών πριν από την εκτέλεση μίας εξέτασης.
Σημείωση: Η Ταυτότητα Χρήστη, η Ταυτότητα Ασθενούς και η Ταυτότητα Εντολής μπορούν να
οριστούν ως Υποχρεωτική ή Προαιρετική. Όταν επιλέγεται η ρύθμιση Υποχρεωτική, τα πεδία
πρέπει να συμπληρωθούν ώστε ο Χρήστης να εκτελέσει την εξέταση του ασθενούς.
Απαιτείται Ταυτότητα Χρήστη
Με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω, επιλέξτε Ταυτότητα Χρήστη. Με τα βέλη Αριστερά/Δεξιά,
επιλέξτε Υποχρεωτική ή Προαιρετική.
Χρησιμοποιήστε το βέλος Κάτω για να επισημάνετε την επόμενη επιλογή. Πιέστε OK για να
επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των αλλαγών και για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις.
Απαιτείται Ταυτότητα Ασθενούς
Στο μενού Ρύθμιση Απαίτησης Καταχώρησης και Χρονικού Ορίου, και με τη χρήση των βελών
Επάνω/Κάτω, επιλέξτε ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. Με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά,
επιλέξτε Υποχρεωτική ή Προαιρετική.
Χρησιμοποιήστε το βέλος Κάτω για να επισημάνετε την επόμενη επιλογή. Πιέστε OK για να
επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των αλλαγών και για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις.
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Απαιτείται # Εντολής
Στο μενού Ρύθμιση Απαίτησης Καταχώρησης και Χρονικού Ορίου και με τη χρήση των βελών
Επάνω/Κάτω, επιλέξτε # Εντολής. Με τα βέλη Αριστερά/Δεξιά, επιλέξτε Υποχρεωτική ή
Προαιρετική.
Χρησιμοποιήστε το βέλος Κάτω για να επισημάνετε την επόμενη επιλογή. Πιέστε OK για να
επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των αλλαγών και για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις.
Χρονικό Όριο Ανενεργής Ταυτότητας
Το Χρονικό Όριο Ανενεργής Ταυτότητας ρυθμίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο μία
Ταυτότητα Χρήστη παραμένει καταχωρημένη και ενεργή ως Χρήστης για την εκτέλεση διαφόρων
εξετάσεων και δραστηριοτήτων. Όταν η περίοδος χρονικού ορίου λήξει, ο Χρήστης θα πρέπει να
εισάγει εκ νέου τον αριθμό της Ταυτότητάς του.
Με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω, επιλέξτε Χρονικό Όριο Ανενεργής Ταυτότητας.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον αριθμό των λεπτών του χρονικού ορίου
από 1-20. Πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των αλλαγών.
Σημείωση: Εάν πολλαπλοί χρήστες πρόκειται να κάνουν κοινή και συχνή χρήση του αναλυτή
Sofia, συνίσταται ένα μικρότερο χρονικό όριο ανενεργής ταυτότητας.

Ρύθμιση Βαθμονόμησης και Ποιοτικού Ελέγχου (QC)
Υπενθύμιση Βαθμονόμησης
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον αριθμό των ημερών για τη χρονική περίοδο
υπενθύμισης από 2-30 ημέρες.
Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ο αναλυτής Sofia θα εμφανίσει στην οθόνη μία υπενθύμιση για
την εκτέλεση της βαθμονόμησης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν εμφανιστεί η υπενθύμιση, καμία εξέταση δεν μπορεί να εκτελεστεί έως ότου
ολοκληρωθεί επιτυχώς η βαθμονόμηση.
Απαίτηση Γραμμωτού Κώδικα QC
Η επιλογή Απαίτηση Γραμμωτού Κώδικα QC απαιτεί την καταγραφή του αριθμού παρτίδας και
της ημερομηνίας λήξης του κιτ ανάλυσης.
Με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω, επιλέξτε Απαίτηση Γραμμωτού Κώδικα QC. Με τη χρήση
των βελών Αριστερά/Δεξιά, επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Εάν επιλέξει
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ο Χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιεί ανάγνωση του Γραμμωτού Κώδικα QC
κάθε φορά που εκτελείται μία εξέταση QC. Πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των
αλλαγών και για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις.

Ρύθμιση Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρήστη
Η επιλογή Δικαιώματα Πρόσβασης Χρήστη επιτρέπει στον Επιβλέποντα να καθορίσει εάν οι
Χειριστές έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα των Ασθενών.
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Πρόσβαση Δεδομένων Ασθενών
Όταν ενεργοποιηθεί, αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε έναν Χρήστη, ο οποίος δεν είναι Επιβλέπων,
να εμφανίσει και να εκτυπώσει προγενέστερα αποτελέσματα εξετάσεων των ασθενών εφόσον
εισάγει μία έγκυρη Ταυτότητα Χρήστη. Όταν απενεργοποιηθεί, αυτή η ρύθμιση απαγορεύει σε
έναν χρήστη, ο οποίος δεν είναι Επιβλέπων, την πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τους
ασθενείς.
Με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά, επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και
πιέστε OK για επιβεβαίωση και έξοδο.

Γενικές Ρυθμίσεις του Αναλυτή Sofia

Ρύθμιση Ονομασίας Τοποθεσίας
Η Ονομασία Τοποθεσίας ρυθμίζει το όνομα της κλινικής, του νοσοκομείου, του εργαστηρίου ή
του ιατρείου το οποίο θα εμφανιστεί σε όλες τις εκτυπώσεις.
Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ στις Γενικές Ρυθμίσεις.
Με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω, επιλέξτε ένα γράμμα κάθε φορά και
πιέστε OK για να δημιουργήσετε το όνομα από έως και 15 χαρακτήρες ή/και κενά.
Για να διαγράψετε ένα γράμμα, πιέστε το πλήκτρο
πληκτρολόγιο.

ΟΠΙΣΘΟΔΙΑΣΤΗΜΑ [BACKSPACE] στο

Για να διαγράψετε μία ολόκληρη καταχώριση, επιλέξτε Καθαρισμός Όλων και πιέστε OK.
Όταν η ονομασία συμπληρωθεί, επιλέξτε Ολοκληρώθηκε και πιέστε OK για να επιστρέψετε στο
Μενού Γενικές Ρυθμίσεις.
Πιέζοντας ΑΚΥΡΩΣΗ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακυρώνετε τις προηγούμενες αλλαγές και
επιστρέφετε στην προηγούμενη ρύθμιση της Ονομασίας Τοποθεσίας.
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Ρύθμιση Γλώσσας και Ήχου
Προεπιλεγμένη Γλώσσα
Ο αναλυτής Sofia επιτρέπει τον προγραμματισμό δύο γλωσσών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Η πρώτη γλώσσα που προεπιλέγεται αυτόματα είναι η αγγλική. Εάν απαιτείται διαφορετική
γλώσσα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε φόρτωση μίας διαφορετικής γλώσσας με τη χρήση μίας
Κάρτας Μνήμης SD ή μέσω του Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση για να λάβετε
οδηγίες. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται ώστε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα εμφανίσει ο
αναλυτής Sofia.
Με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά, επιλέξτε αγγλικά Ή μία άλλη εγκατεστημένη γλώσσα
(εάν έχει εγκατασταθεί) και πιέστε το βέλος Κάτω για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ.
Ρύθμιση Ήχου
Η ρύθμιση ήχου του αναλυτή Sofia θα επιτρέψει στον Επιβλέποντα την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του ήχου που παράγει το πληκτρολόγιο όταν πιέζεται.
Με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά, επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Πιέστε
OK για επιβεβαίωση και για να επιστρέψετε στο Μενού Γενικές Ρυθμίσεις.

Ρύθμιση Ημερομηνίας
Η επιλογή Ρύθμιση Ημερομηνίας επιτρέπει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μορφών ημερομηνίας
που ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε χώρας.
Από το Μενού Γενικών Ρυθμίσεων, επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ για να ενημερώσετε την
ημέρα, τον μήνα και το έτος. Ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τη μορφή με την οποία
εμφανίζεται η ημερομηνία ως ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ ή ως ηη.μμ.εεεε.
Με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω, επιλέξτε την αλλαγή της παραμέτρου.
Για τα πεδία μορφοποίησης, χρησιμοποιήστε τα βέλη Αριστερά/Δεξιά.
Για τα πεδία ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε
το επιθυμητό πεδίο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να
εισάγετε τους σωστούς αριθμούς. Σημειώστε ότι το βέλος Αριστερά λειτουργεί ως
οπισθοδιάστημα και διαγράφει ήδη υπάρχοντες χαρακτήρες.
Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση των αλλαγών και για να επιστρέψετε στο Μενού Γενικές Ρυθμίσεις
ή ΑΚΥΡΩΣΗ για να εξέλθετε χωρίς να πραγματοποιηθούν αλλαγές.

Ρύθμιση Ώρας
Η επιλογή Ρύθμιση Ώρας επιτρέπει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μορφών ώρας που
ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε χώρας.
Ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τη μορφή με την οποία εμφανίζεται η ώρα ως 12ωρη ή
24ωρη μορφή.
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Στα πεδία ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ, χρησιμοποιήστε τα βέλη Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τη 12ωρη ή
24ωρη μορφή. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε τις ώρες και
τα λεπτά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη σωστή
ώρα.
Όταν επιλεχθεί η 12ωρη ή η 24ωρη μορφή, χρησιμοποιήστε τα βέλη Αριστερά/Δεξιά για να
επιλέξετε Π.Μ. ή Μ.Μ. Όταν επιλεχθεί η 24ωρη μορφή, η ώρα θα πρέπει να εισάγεται με αυτή τη
μορφή.
Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση των αλλαγών και για να επιστρέψετε στο Μενού Γενικές Ρυθμίσεις
ή ΑΚΥΡΩΣΗ για να εξέλθετε χωρίς να πραγματοποιηθούν αλλαγές.

Φόρτωση Τύπων Εξέτασης

Ένα νέο αρχείο τύπου εξέτασης χρειάζεται για την κάθε νέα ανάλυση ή εξέταση. Αυτά τα αρχεία
τύπων εξέτασης μπορούν να εγκατασταθούν από μία Κάρτα Μνήμης SD ή από το Cloud. Για τη
λήψη των αρχείων τύπων εξέτασης από το Cloud, ο αναλυτής Sofia θα πρέπει να διαθέτει την
έκδοση Υλικολογισμικού 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.
Επιλέξτε ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΥΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ από το Μενού Επιβλέποντα.

Φόρτωση Τύπων Εξέτασης από Κάρτα Μνήμης SD
Επιλέξτε Φόρτωση Τύπων Εξέτασης από Κάρτα Μνήμης SD για να πραγματοποιηθεί φόρτωση
των νέων αρχείων τύπων εξέτασης στον αναλυτή Sofia. Εισάγετε την Κάρτα Μνήμης SD με τα
αρχεία τύπων εξέτασης (μπλε χρώμα) προς εγκατάσταση και επιλέξτε OK. Ο αναλυτής Sofia θα
πραγματοποιήσει τη φόρτωση των τύπων εξέτασης που βρίσκονται στην Κάρτα Μνήμης SD εάν
δεν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα στον αναλυτή Sofia.
Ο αναλυτής Sofia θα εμφανίσει τους τύπους εξέτασης που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα. Εάν η
ίδια έκδοση ενός αρχείου τύπου εξέτασης έχει ήδη εγκατασταθεί, η κατάσταση εγκατάστασης θα
φέρει την ένδειξη «ήδη υπάρχον». Πιέστε OK για την επιβεβαίωση της εγκατάστασης.

Φόρτωση Τύπων Εξέτασης από το Cloud
Επιλέξτε Φόρτωση Τύπων Εξέτασης από το Cloud για να πραγματοποιηθεί φόρτωση των νέων
αρχείων τύπων εξέτασης. Επιλέξτε OK για να συνδεθείτε στο Cloud. Μετά την εγκατάσταση,
πιέστε ΠΙΣΩ για έξοδο. Ο αναλυτής Sofia πραγματοποιεί ανάγνωση των νέων αρχείων τύπων
εξέτασης που υπάρχουν στο Cloud και είναι προς εγκατάσταση και εμφανίζει τους τύπους
εξέτασης που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα.
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Σημείωση: Όταν πραγματοποιείτε φόρτωση Αρχείων Τύπων Εξέτασης από το Cloud, μην
αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε τον αναλυτή Sofia.
Εάν δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε τη φόρτωση των Αρχείων Τύπου Εξέτασης από το
Cloud επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση Ρυθμίσεων στη σελίδα 41 για λεπτομέρειες
σχετικά με τη Διεύθυνση IP και τον Αριθμό Θύρας.

Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud
Σημείωση: Η επιλογή Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud δεν απαιτείται για όλες τις ενημερώσεις ή
τις εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων όταν ο αναλυτής
Sofia δεν εγκαθιστά ορθά τις ενημερώσεις.
Επιλέξτε Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση του δρομολογητή.
Εάν η Σύνδεση στο Cloud έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής μπορεί
να συνδεθεί στο Cloud.» Στη συνέχεια πιέστε OK. Ο αναλυτής Sofia έχει πλέον συνδεθεί στο
Cloud.
Εάν η Σύνδεση στο Cloud δεν έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής δεν
μπορεί να συνδεθεί στο Cloud.» Επιθεωρήστε τις ενότητες Εγκατάσταση Σύνδεσης των
Δρομολογητών Sofia και Virena και Ρύθμιση Διαμόρφωσης Δικτύου για την επιβεβαίωση όλων
των ρυθμίσεων και των συνδέσεων.
Εάν αποτύχει η διαμόρφωση των συνδέσεων Δρομολογητή ή Cloud, επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες
επικοινωνίας.

Διαχείριση Χρηστών
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Προσθήκη Χρήστη
Επιλέξτε το πλήκτρο Επιλογές στην οθόνη Διαχείριση Χρηστών για να εμφανίσετε το αναδυόμενο
μενού. Χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Προσθήκη Χρήστη.
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα για να εισάγετε
τον αριθμό ταυτότητας. Η Ταυτότητα Χρήστη πρέπει να είναι αριθμητική και να περιέχει
τουλάχιστον 4 ψηφία.
Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε τον Τύπο Χρήστη και τα
βέλη Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε μεταξύ Χειριστή και Επιβλέποντα.
Πιέστε το πλήκτρο Αποθήκευση και Συνέχεια όταν συμπληρωθούν και τα δύο πεδία.
Με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω, επιλέξτε ένα γράμμα κάθε φορά και
πιέστε OK για να δημιουργήσετε το όνομα (Εικόνα 12).
Εικόνα 12

Για να διαγράψετε ένα γράμμα, πιέστε το πλήκτρο ΟΠΙΣΘΟΔΙΑΣΤΗΜΑ [BACKSPACE]
πληκτρολόγιο.

στο

Για να διαγράψετε μία ολόκληρη καταχώριση, επιλέξτε Καθαρισμός Όλων και πιέστε OK.
Όταν το ονοματεπώνυμο συμπληρωθεί, επιλέξτε Ολοκληρώθηκε και πιέστε OK.
Πιέζοντας ΠΙΣΩ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακυρώνετε όλες τις προηγούμενες αλλαγές και
επιστρέφετε στην προηγούμενη ρύθμιση του Ονόματος.

Επεξεργασία Χρήστη
Επιλέξτε το πλήκτρο Επιλογές στην οθόνη Διαχείριση Χρηστών για να εμφανίσετε το αναδυόμενο
μενού. Επιλέξτε Επεξεργασία Χρήστη για να επεξεργαστείτε το όνομα ενός χρήστη.
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα για να εισάγετε
τον αριθμό ταυτότητας.
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Επεξεργαστείτε το Όνομα Χρήστη με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω/Αριστερά/ Δεξιά. Για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε Ολοκληρώθηκε και πιέστε OK.
Πιέστε ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στις Ρυθμίσεις Διαχείρισης Χρήστη.
Επιλέξτε ΑΚΥΡΩΣΗ για να επιστρέψετε στο Μενού Επιβλέποντα.

Διαγραφή Χρήστη
Επισημάνετε την Ταυτότητα Χρήστη που θα αφαιρεθεί. Επιλέξτε το πλήκτρο Επιλογές στην οθόνη
Διαχείριση Χρηστών για να εμφανίσετε το αναδυόμενο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε
Διαγραφή Χρήστη για να διαγράψετε έναν Χρήστη από τη συσκευή.
Πιέστε ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στις Ρυθμίσεις Διαχείρισης Χρήστη.
Επιλέξτε ΑΚΥΡΩΣΗ για να επιστρέψετε στο Μενού Επιβλέποντα.
Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός των χρηστών είναι 400.

Επιθεώρηση Δεδομένων

Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Ασθενούς
Τα Αποτελέσματα Ασθενούς περιλαμβάνουν τα αρχεία των προγενέστερων εξετάσεων του
ασθενούς. Τα αποτελέσματα μπορούν να αναζητηθούν προκειμένου να εντοπιστούν
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι Χειριστές θα έχουν πρόσβαση μόνο εάν ο Επιβλέπων έχει
ενεργοποιήσει τη λειτουργία Πρόσβαση σε Δεδομένα Ασθενούς.
Για να αναζητήσετε συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιλέξτε ΕΠΙΛΟΓΕΣ και στη συνέχεια
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Η οθόνη αναζήτησης Αποτελεσμάτων Ασθενούς παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα να
αναζητήσει ή να χρησιμοποιήσει φίλτρα όπως:
 Ταυτότητα Ασθενούς
 Ταυτότητα Χρήστη
 Τύπος εξέτασης
 Αποτέλεσμα
Επιλέξτε τα κριτήρια φίλτρων χρησιμοποιώντας τα βέλη Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω. Επιλέξτε
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να περιορίσετε τα αποτελέσματα.
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Ένα μειωμένο σύνολο αποτελεσμάτων εμφανίζεται ως Περιορισμένα Αποτελέσματα Ασθενούς.
Επιλέξτε Επιλογές και Όλα τα Αποτελέσματα για να εμφανίσετε το σύνολο των Αποτελεσμάτων.
Σε κάθε κατάλογο Αποτελεσμάτων Ασθενών, μπορείτε να εμφανίσετε τα λεπτομερή
αποτελέσματα επισημαίνοντας το αποτέλεσμα προς εμφάνιση και πιέζοντας ΕΠΙΛΟΓΕΣ και
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.
Η οθόνη αυτή είναι ουσιαστικά ίδια με την αρχική οθόνη αποτελεσμάτων που προβλήθηκε όταν
η εξέταση εκτελέστηκε και εμφανίστηκε για πρώτη φορά.
Επιλέξτε το πλήκτρο
Εκτύπωση για να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα. Επιλέξτε το πλήκτρο
ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στα αποτελέσματα. Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ ξανά για να επιστρέψετε
στην οθόνη Επιθεώρηση Δεδομένων.

Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Ποιοτικού Ελέγχου (QC)
Τα αποτελέσματα Ποιοτικού Ελέγχου περιλαμβάνουν τα αρχεία των προγενέστερων Ποιοτικών
Ελέγχων (Θετικός και Αρνητικός Έλεγχος). Τα αποτελέσματα μπορούν να αναζητηθούν
προκειμένου να εντοπιστούν συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΕΣ επιτρέπει στη λειτουργία αναζήτησης να εντοπίσει λεπτομέρειες των
αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου με τον ίδιο τρόπο όπως για τα Αποτελέσματα Εξετάσεων
Ασθενούς. Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Επιθεώρηση Δεδομένων.

Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Βαθμονόμησης
Τα Αποτελέσματα Βαθμονόμησης του αναλυτή Sofia περιλαμβάνουν τα αρχεία των
προγενέστερων ελέγχων Βαθμονόμησης.
Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τις βαθμονομήσεις που πραγματοποιήθηκαν.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Επιθεώρηση Δεδομένων.

Εμφάνιση Κατάστασης Παρτίδας
Κατάσταση QC Lot
Η Κατάσταση QC Lot εμφανίζει το Κιτ / τις Παρτίδες QC των αναλύσεων και τις αντίστοιχες
ημερομηνίες λήξης. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται από τον αναλυτή Sofia όταν
εκτελούνται Ποιοτικοί Έλεγχοι.
Ένας κατάλογος των Κιτ/Παρτίδων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με τη διαδικασία QC θα
εμφανίζεται μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Εμφάνιση Κατάστασης Παρτίδας.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ ξανά για να επιστρέψετε στην οθόνη Επιθεώρηση Δεδομένων.
Κατάσταση Παρτίδας Βαθμονομητή
Όταν μία ανάλυση απαιτεί τη χρήση βαθμονομητή, ένας κατάλογος των κιτ/παρτίδων που έχουν
επεξεργαστεί από τη διαδικασία Ποιοτικού Ελέγχου θα εμφανιστεί μαζί με την ημερομηνία
λήξης.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Επιθεώρηση Δεδομένων.
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Εμφάνιση Τύπων Εξέτασης
Εμφανίζεται ένας κατάλογος των εγκατεστημένων Τύπων Εξέτασης και των αριθμών Έκδοσης.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Εμφάνιση Κατάστασης Παρτίδας.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ ξανά για να επιστρέψετε στην οθόνη Επιθεώρηση Δεδομένων.

Στατιστικά Στοιχεία του Aναλυτή Sofia

Εμφάνιση Πληροφοριών Αναλυτή
Η Εμφάνιση Πληροφοριών Αναλυτή εμφανίζει την Έκδοση Υλικολογισμικού, την Έκδοση
Bootware, την Έκδοση Υλικού, τον Αριθμό Σαρώσεων και τον Σειριακό Αριθμό του Αναλυτή Sofia.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Στατιστικά Στοιχεία.

Εμφάνιση Ιστορικού Χρήστη
Η Εμφάνιση Ιστορικού Χρήστη επιτρέπει στους Επιβλέποντες να εμφανίσουν της πληροφορίες
που αφορούν την Ταυτότητα Χρήστη, το Όνομα και τον Τύπο Χρήστη.
Με τη χρήση των βελών Επάνω/Κάτω επισημάνετε το προφίλ Χρήστη που θέλετε να εμφανίσετε
και επιλέξτε ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.
Στις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ο Επιβλέπων μπορεί να εμφανίσει τους διαφορετικούς Τύπους Εξέτασης και
τον αριθμό των θετικών, αρνητικών, ποσοτικών ή άκυρων αποτελεσμάτων που έχουν
πραγματοποιηθεί από τον επιλεγμένο χρήστη.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Ιστορικό Χρήστη. Επιλέξτε το πλήκτρο
ΠΙΣΩ ξανά για να επιστρέψετε στην οθόνη Στατιστικά Στοιχεία.

Εμφάνιση Αρχείου Καταγραφής Μηνυμάτων
Η Εμφάνιση Αρχείου Καταγραφής Μηνυμάτων εμφανίζει τον Κωδικό Μηνύματος με την
Ημερομηνία και την Ώρα.
Επιλέξτε το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στην οθόνη Στατιστικά Στοιχεία.
Σημείωση: Τόσο το Ιστορικό Χρήστη όσο και το Αρχείο Καταγραφής Μηνυμάτων μπορούν να
εκτυπωθούν με τη χρήση του πλήκτρου Εκτύπωση.
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Φόρτωση/Αποθήκευση

Αποθήκευση Ρυθμίσεων σε Κάρτα Μνήμης SD
Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ενός αναλυτή Sofia σε άλλο αναλυτή Sofia, μπορείτε να
αναπαράγετε τις ρυθμίσεις του πρώτου και να τις αντιγράψετε σε έναν επιπρόσθετο αναλυτή
Sofia.
Επιλέξτε Αποθήκευση Ρυθμίσεων σε Κάρτα Μνήμης SD από το μενού Φόρτωση/Αποθήκευση.
Εισάγετε μία κενή, μορφοποιημένη Κάρτα Μνήμης SD και επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τα
δεδομένα Ρυθμίσεων του αναλυτή Sofia. Όταν ολοκληρωθεί η Αποθήκευση, αφαιρέστε την
Κάρτα Μνήμης SD και πιέστε OK.
Όταν αναπαράγετε τις ρυθμίσεις του αναλυτή Sofia, όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων
των Αρχείων Τύπων Εξέτασης, θα μεταφερθούν. Το Ιστορικό Χρήστη, η κατάσταση παρτίδας, ο
Ποιοτικός Έλεγχος και τα δεδομένα εξέτασης δεν θα μεταφερθούν.

Φόρτωση Ρυθμίσεων από Κάρτα Μνήμης SD
Επιλέξτε Φόρτωση Ρυθμίσεων από Κάρτα Μνήμης SD από το μενού Φόρτωση/Αποθήκευση.
Για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του αναλυτή Sofia σε άλλο αναλυτή Sofia, εισάγετε την
Κάρτα Μνήμης SD από τον «Κεντρικό» αναλυτή Sofia, ο οποίος διαθέτει τις ρυθμίσεις που
επιθυμείτε να αντιγράψετε. Επιλέξτε OK.
Όταν η οθόνη υποδείξει ότι η φόρτωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, αφαιρέστε
την Κάρτα Μνήμης SD και επιλέξτε OK.

Αποθήκευση Αρχείων Εξετάσεων σε Κάρτα Μνήμης SD
Τα αρχεία εξέτασης μπορούν να εξαχθούν σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή για τη δημιουργία
αντιγράφου ασφαλείας ή για ανάλυση.
Εάν μία κενή Κάρτα Μνήμης SD εισαχθεί πριν γίνει χρήση του αναλυτή Sofia, τότε τρία αρχεία με
μορφή «csv» θα δημιουργηθούν, ένα για κάθε ασθενή, για κάθε ποιοτικό έλεγχο και κάθε
βαθμονόμηση. Κάθε φορά που πραγματοποιείται η εξέταση ενός ασθενούς, ή εκτελείται ένας
ποιοτικός έλεγχος ή μία κασέτα βαθμονόμησης, το αποτέλεσμα θα προσαρτάται στον κατάλληλο
φάκελο στην Κάρτα Μνήμης SD.
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Επιλέξτε Αποθήκευση Αρχείων Εξέτασης σε Κάρτα Μνήμης SD από το μενού
Φόρτωση/Αποθήκευση.
Εισάγετε μία κενή, μορφοποιημένη Κάρτα Μνήμης SD και επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε το
αρχείο του αναλυτή Sofia.
Όταν ολοκληρωθεί, αφαιρέστε την Κάρτα Μνήμης SD και επιλέξτε OK.
Σημείωση: Τα επίσημα αρχεία όλων των αποτελεσμάτων των εξετάσεων εμφανίζονται ή/και
εκτυπώνονται. Τα αποθηκευμένα δεδομένα (αποτελέσματα εξετάσεων) παρέχονται
αποκλειστικά προς διευκόλυνση και διαχειρίζονται από τον Επιβλέποντα.

Ενημέρωση

Φόρτωση Υλικολογισμικού του Αναλυτή Sofia
Περιστασιακά, η Quidel ίσως εκδίδει ενημερώσεις υλικολογισμικού που βελτιώνουν τη
λειτουργικότητα του αναλυτή Sofia. Αυτές οι ενημερώσεις μπορούν να εγκατασταθούν από μία
Κάρτα Μνήμης SD ή από το Cloud. Για τη λήψη του πλέον σύγχρονου υλικολογισμικού από το
Cloud, ο αναλυτής Sofia θα πρέπει να διαθέτει την έκδοση Υλικολογισμικού 2.0 ή μεταγενέστερη.

Φόρτωση Υλικολογισμικού από Κάρτα Μνήμης SD
Εισάγετε την Κάρτα Μνήμης SD με το υλικολογισμικό προς εγκατάσταση.
Επιλέξτε Φόρτωση Υλικολογισμικού Από Κάρτα Μνήμης SD για να πραγματοποιηθεί η φόρτωση
νέου υλικολογισμικού του αναλυτή Sofia. Ο αναλυτής Sofia πραγματοποιεί ανάγνωση της νέας
έκδοσης υλικολογισμικού στην Κάρτα Μνήμης SD που εγκαθίσταται και εμφανίζει την οθόνη
επιβεβαίωσης Φόρτωση Υλικολογισμικού Αναλυτή.
Πιέστε OK για την επιβεβαίωση της εγκατάστασης.
Ο αναλυτής Sofia θα ολοκληρώσει την αυτόματη εγκατάσταση και στη συνέχεια θα
πραγματοποιήσει εκκίνηση στην κανονική οθόνη έναρξης.

Φόρτωση Υλικολογισμικού από το Cloud
Επιλέξτε Φόρτωση Υλικολογισμικού από το Cloud για τη φόρτωση του νέου υλικολογισμικού του
αναλυτή Sofia. Ο αναλυτής Sofia πραγματοποιεί ανάγνωση της νέας έκδοσης υλικολογισμικού
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στο Cloud που εγκαθίσταται και εμφανίζει την οθόνη επιβεβαίωσης Φόρτωση Υλικολογισμικού
Αναλυτή.
Πιέστε OK για την επιβεβαίωση της εγκατάστασης.
Ο αναλυτής Sofia θα ολοκληρώσει την αυτόματη εγκατάσταση και στη συνέχεια θα
πραγματοποιήσει εκκίνηση.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου εγκατάστασης του υλικολογισμικού, μην
αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε τον αναλυτή Sofia. Η ενημέρωση του
υλικολογισμικού μπορεί να διαρκέσει έως και 15 λεπτά.
Εάν η φόρτωση του Υλικολογισμικού από το Cloud δεν είναι επιτυχής, ανατρέξτε στην ενότητα
Ενημέρωση Ρυθμίσεων στη σελίδα 41 για λεπτομέρειες σχετικά με τη Διεύθυνση IP και τον
Αριθμό Θύρας.

Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud
Σημείωση: Η επιλογή Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud δεν απαιτείται για όλες τις ενημερώσεις ή
εγκατάστασεις. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων όταν ο αναλυτής Sofia
δεν εγκαθιστά ορθά τις ενημερώσεις.
Επιλέξτε Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση του δρομολογητή.
Εάν η Σύνδεση στο Cloud έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής μπορεί
να συνδεθεί στο Cloud.» Στη συνέχεια πιέστε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού. Ο
αναλυτής Sofia είναι πλέον συνδεδεμένος στο Cloud.
Εάν η Σύνδεση στο Cloud δεν έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής δεν
μπορεί να συνδεθεί στο Cloud.» Επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού. Επιθεωρήστε
τις ενότητες Εγκατάσταση Σύνδεσης των Δρομολογητών Sofia και Virena και Ρύθμιση
Διαμόρφωσης Δικτύου για την επιβεβαίωση όλων των ρυθμίσεων και των συνδέσεων.
Εάν αποτύχει η διαμόρφωση των συνδέσεων Δρομολογητή ή Cloud, επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες
επικοινωνίας.

Φόρτωση Αρχείου Γλώσσας
Ο αναλυτής Sofia μπορεί να εμφανίσει διάφορες γλώσσες. Μόνο δύο γλώσσες μπορούν να
αποθηκευτούν κάθε φορά. Τα αρχεία γλώσσας μπορούν να εγκατασταθούν από μία Κάρτα
Μνήμης SD ή από το Cloud. Για τη λήψη του πλέον σύγχρονου αρχείου γλώσσας από το Cloud, ο
αναλυτής Sofia θα πρέπει να διαθέτει την έκδοση Υλικολογισμικού 2.0 ή μεταγενέστερη.

Φόρτωση Αρχείου Γλώσσας από Κάρτα Μνήμης SD
Επιλέξτε Φόρτωση Αρχείου Γλώσσας από Κάρτα Μνήμης SD για να πραγματοποιήσετε φόρτωση
ενός νέου αρχείου γλώσσας.
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Εισάγετε τη σωστή Κάρτα Μνήμης SD, η οποία περιέχει το αρχείο γλώσσας (κίτρινη επισήμανση)
και επιλέξτε OK. Αναμείνατε την ανάγνωση του αρχείου γλώσσας και στη συνέχεια επιλέξτε OK
για την επιβεβαίωση της εγκατάστασης. Όταν η φόρτωση της γλώσσας πραγματοποιηθεί σωστά,
αφαιρέστε την Κάρτα Μνήμης SD και επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στο Μενού Επιβλέποντα.
Το μενού πλέον θα διατίθεται στην πρόσφατα εγκατεστημένη γλώσσα.

Φόρτωση Αρχείου Γλώσσας από το Cloud
Επιλέξτε Φόρτωση Αρχείου Γλώσσας από το Cloud για να πραγματοποιήσετε φόρτωση ενός
νέου αρχείου γλώσσας.
Αναμείνατε την ανάγνωση του αρχείου γλώσσας και στη συνέχεια επιλέξτε OK για την
επιβεβαίωση της εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η σωστή φόρτωση της γλώσσας, επιλέξτε OK
για να επιστρέψετε στο Μενού Επιβλέποντα. Το μενού πλέον θα διατίθεται στην πρόσφατα
εγκατεστημένη γλώσσα.
Σημείωση: Όταν πραγματοποιείτε φόρτωση Αρχείων Γλώσσας από το Cloud, μην αποσυνδέετε
και μην απενεργοποιείτε τον αναλυτή Sofia.
Εάν δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε τη φόρτωση του Αρχείου Γλώσσας από το Cloud
επιτυχώς, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση Ρυθμίσεων στη σελίδα 41 για λεπτομέρειες
σχετικά με τη Διεύθυνση IP και τον Αριθμό Θύρας.

Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud
Σημείωση: Η επιλογή Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud δεν απαιτείται για όλες τις ενημερώσεις ή
τις εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων όταν ο αναλυτής
Sofia δεν εγκαθιστά ορθά τις ενημερώσεις.
Επιλέξτε Έλεγχος Σύνδεσης στο Cloud για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση του δρομολογητή.
Εάν η Σύνδεση στο Cloud έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής μπορεί
να συνδεθεί στο Cloud.» Στη συνέχεια πιέστε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού. Ο
αναλυτής Sofia είναι πλέον συνδεδεμένος στο Cloud.
Εάν η Σύνδεση στο Cloud δεν έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής δεν
μπορεί να συνδεθεί στο Cloud.» Στη συνέχεια πιέστε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού.
Επιθεωρήστε τις ενότητες Εγκατάσταση Σύνδεσης των Δρομολογητών Sofia και Virena και
Ρύθμιση Διαμόρφωσης Δικτύου για την επιβεβαίωση όλων των ρυθμίσεων και των συνδέσεων.
Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμόρφωσης των συνδέσεων στον Δρομολογητή ή στο Cloud,
επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες
πληροφορίες επικοινωνίας.
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Έλεγχος Βαθμονόμησης

Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία απαραίτητη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει βέλτιστη
απόδοση μέσω του ελέγχου των οπτικών μερών και των λειτουργιών του αναλυτή Sofia.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών, πριν
από την εξέταση οποιουδήποτε δείγματος ασθενούς.
Ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για πληροφορίες σχετικά με
τη συχνότητα του Ελέγχου Βαθμονόμησης.

Διεξαγωγή Ελέγχου Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia
Χρησιμοποιήστε την ειδική Κασέτα Βαθμονόμησης που παρέχεται με τον αναλυτή Sofia για τον
Έλεγχο Βαθμονόμησης.
Ακολουθώντας τα μηνύματα υπόδειξης που εμφανίζονται στην οθόνη, εισάγετε την Κασέτα
Βαθμονόμησης στον αναλυτή Sofia και κλείστε απαλά τη συρταρωτή υποδοχή. Ο αναλυτής Sofia
θα διεξάγει τον Έλεγχο Βαθμονόμησης αυτόματα.
Η Κασέτα Βαθμονόμησης θα εξαχθεί αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.
Επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.
Προσοχή: Φυλάξτε την Κασέτα βαθμονόμησης στην παρεχόμενη συσκευασία
φύλαξης σε θερμοκρασία δωματίου (15°C έως 30°C) μεταξύ των χρήσεων. Η
ακατάλληλη φύλαξη θα μπορούσε να προκαλέσει στην Κασέτα Βαθμονόμησης
φθορές, οι οποίες ίσως καταλήξουν σε αποτυχία του Ελέγχου Βαθμονόμησης του
αναλυτή Sofia.

Αποτελέσματα Βαθμονόμησης
Ο αναλυτής Sofia εμφανίζει τα «Αποτελέσματα Βαθμονόμησης» και καταδεικνύει ότι ο Έλεγχος
Βαθμονόμησης ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα θα έχουν είτε την ένδειξη «Επιτυχία» ή
«Αποτυχία».
Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης αποθηκεύονται και μπορούν να ανακτηθούν με τη λειτουργία
Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Βαθμονόμησης στον αναλυτή Sofia από το μενού Επιθεώρηση
Δεδομένων (σελίδα 29).
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Σημείωση: Εάν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ειδοποιήστε τον
Επιβλέποντα του κέντρου ή επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel για να
λάβετε βοήθεια στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ). Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες
πληροφορίες επικοινωνίας.

Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου (QC)

Οι Εξωτερικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι (QC) μπορεί να πραγματοποιηθούν ώστε να καταδείξουν ότι τα
ειδικά για την κάθε ανάλυση αντιδραστήρια, οι κασέτες και οι διαδικασίες ανάλυσης
λειτουργούν σωστά.
Για να εκτελέσετε Εξωτερικούς Ελέγχους, ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο
Οδηγιών Χρήσης της κάθε εξέτασης και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα-προς-βήμα.
Σημείωση: Όταν εκτελείτε Θετικούς και Αρνητικούς ελέγχους με ποιοτική εξέταση, ο Θετικός
Έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τον Αρνητικό Έλεγχο.

Αποτελέσματα Ποιοτικού Ελέγχου (QC)
Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται αποθηκεύονται και μπορούν να ανακτηθούν με τη
λειτουργία Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων QC στο μενού Επιθεώρηση Δεδομένων.
Επιλέξτε OK για ολοκλήρωση της διαδικασίας Ποιοτικού Ελέγχου (QC) και για να επιστρέψετε στο
Κύριο Μενού.
Εάν οι Ποιοτικοί Έλεγχοι αποτύχουν, επαναλάβετε τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου ή
επικοινωνήστε με τον Επιβλέποντα ή με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel στο 800.874.1517
(στις ΗΠΑ) για βοήθεια πριν τον έλεγχο των δειγμάτων των ασθενών. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για
επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας.

Εκτέλεση Δειγμάτων Ασθενών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο οδηγιών Χρήσης της κάθε
εξέτασης για οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία της Κασέτας Εξέτασης με τα δείγματα των
ασθενών.
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Στο Κύριο Μενού, επιλέξτε ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ για να επιστρέψετε στην οθόνη Έναρξη
Εξέτασης.
Προτού εισάγετε οποιαδήποτε Ταυτότητα Χρήστη ή πληροφορίες δείγματος:
 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση Ανάπτυξης: ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] ή ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW] (Ανατρέξτε στην περιγραφή των ρυθμίσεων ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK
AWAY] και ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW] στη σελίδα 13).
 Η τρέχουσα (ή προεπιλεγμένη) ρύθμιση ανάπτυξης θα εμφανιστεί στην κορυφή της
οθόνης Έναρξη Εξέτασης (Εικόνα 13). Εάν η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι και η
επιθυμητή, δεν απαιτούνται αλλαγές.
Εικόνα 13

 Εάν ο Επιβλέπων έχει επιλέξει τη ρύθμιση Κλειδωμένη ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] ως
προεπιλεγμένη ρύθμιση, τότε ο Χρήστης μπορεί να εκτελέσει εξετάσεις μόνο στη ρύθμιση
ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY].
 Ανάλογα με το είδος της ανάλυσης, ο αναλυτής Sofia ίσως εκτελέσει αυτόματα την
εξέταση στη ρύθμιση Υποχρεωτική ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY]. Σε αυτή την περίπτωση,
δεν χρειάζονται αλλαγές στη ρύθμιση εργασίας.

Αλλαγή Ρύθμισης Ανάπτυξης

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τα βέλη Επάνω/Κάτω. Στη
συνέχεια επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.
Ο αναλυτής Sofia στη συνέχεια θα επιστρέψει στην οθόνη Έναρξη Εξέτασης και θα εμφανίσει την
πρόσφατα επιλεγμένη ρύθμιση ανάπτυξης.
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Εισαγωγή Ταυτότητας Χρήστη
Η Ταυτότητα Χρήστη μπορεί να εισαχθεί με τη χρήση του γραμμωτού κώδικα ή χειροκίνητα με τη
χρήση του πληκτρολογίου.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επισημάνετε το πεδίο Ταυτότητα Χρήστη στην οθόνη Έναρξη
Εξέτασης. Χρησιμοποιήστε τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα (Εικόνα 14) για να σαρώσετε τον
γραμμωτό κώδικα από μία Κάρτα Ταυτότητας Χρήστη ή εισάγετε χειροκίνητα τα δεδομένα
χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του αναλυτή Sofia.

Εισαγωγή Ταυτότητας Χρήστη
Η Ταυτότητα Χρήστη μπορεί να εισαχθεί με τη χρήση του γραμμωτού κώδικα ή χειροκίνητα με τη
χρήση του πληκτρολογίου.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επισημάνετε το πεδίο Ταυτότητα Ασθενούς στην οθόνη Έναρξη
Εξέτασης. Χρησιμοποιήστε τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα για να σαρώσετε τον γραμμωτό
κώδικα της Ταυτότητας του Ασθενούς από ένα διάγραμμα ασθενών ή από άλλη πηγή ή εισάγετε
χειροκίνητα τα δεδομένα επιλέγοντας την επιλογή καταχώρησης α και χρησιμοποιώντας το
αριθμητικό πληκτρολόγιο του αναλυτή Sofia.
Εικόνα 14

Εισαγωγή # Εντολής, εάν εφαρμόζεται
Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επισημάνετε το πεδίο # Εντολής στην Οθόνη Έναρξης Εξέτασης.
Χρησιμοποιήστε τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα για να σαρώσετε έναν γραμμωτό κώδικα
εντολής από μία αίτηση εξέτασης ασθενούς ή από άλλη πηγή ή εισάγετε χειροκίνητα τα
δεδομένα επιλέγοντας την επιλογή καταχώρησης α και χρησιμοποιώντας το αριθμητικό
πληκτρολόγιο του αναλυτή Sofia.

Σελίδα 43 από 65

Διαδικασία Εξέτασης
Στη ρύθμιση ανάπτυξης ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY], προχωρήστε απευθείας στα επόμενα βήματα
όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του δείγματος του ασθενούς και η προσθήκη του στην Κασέτα
Εξέτασης. Μην επιτρέψετε την ανάπτυξη της Κασέτας εκτός του αναλυτή Sofia.
Στη ρύθμιση ανάπτυξης ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW], θυμηθείτε πως η ανάπτυξη εξέτασης
της Κασέτας Εξέτασης του δείγματος ασθενούς αρχικά πραγματοποιείται μη αυτόματα εκτός του
αναλυτή Sofia, σε θερμοκρασία δωματίου, για την απαιτούμενη χρονική περίοδο (όπως
καθορίζεται στο ειδικό για την κάθε εξέταση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης) πριν από τη μετάβαση στο
επόμενο βήμα.

Πιέστε ΕΝΑΡΞΗ Εξέτασης
Η συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia θα ανοίξει αυτόματα.
Εισάγετε την Κασέτα Εξέτασης στη συρταρωτή υποδοχή και κλείστε απαλά τη συρταρωτή
υποδοχή (Εικόνα 15).
Εικόνα 15

Όταν κλείσει η συρταρωτή υποδοχή, ο αναλυτής Sofia θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία του
και η εξέλιξή της θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Αποτελέσματα Εξετάσεων του Ασθενούς
Όταν η εξέταση ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα τόσο για την(τις) εξέταση(-εις) των δειγμάτων
των ασθενών, όσο και για τον εσωτερικό έλεγχο διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη του
αναλυτή Sofia.
Τα αποτελέσματα θα εκτυπωθούν αυτόματα στον ενσωματωμένο εκτυπωτή εάν η ρύθμιση
Αυτόματη Εκτύπωση έχει επιλεγεί ως προεπιλογή. Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να
εκτυπωθούν εάν πιέσετε το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ στον αναλυτή Sofia.
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Ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά
με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων εξετάσεων.
Σημείωση: Όταν παραχθούν αποτελέσματα για μία μεμονωμένη Κασέτα Εξέτασης, ο αναλυτής
Sofia δεν θα αποδέχεται πλέον αυτή την κασέτα για δεύτερη φορά.
Εάν ο έλεγχος της διαδικασίας είναι «Άκυρος», επαναλάβετε την εξέταση με νέο δείγμα
ασθενούς και νέα Κασέτα Εξέτασης. Για να εξετάσετε ένα νέο δείγμα ασθενούς, επιλέξτε Έναρξη
Νέας Εξέτασης.

Ρύθμιση Παραμέτρων Δικτύου

Για τη Ρύθμιση των Παραμέτρων Δικτύου, χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε
το πεδίο τροποποίησης.
Για τη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), χρησιμοποιήστε τα βέλη Αριστερά/Δεξιά για να
επιλέξετε «Μη Αυτόματη» ή «DHCP». Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να
εισάγετε τη διεύθυνση και τους αριθμούς για τη Διεύθυνση Δικτύου, τη Μάσκα Υποδικτύου, την
Πύλη Δικτύου και τον Αριθμό Θύρας (Εικόνα 16). Επιλέξτε OK για να πραγματοποιήσετε
αποθήκευση των αλλαγών και έξοδο.
Εικόνα 16
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Ενημέρωση Ρυθμίσεων

Για τη λήψη των Αρχείων Τύπων Εξέτασης, των αρχείων Γλώσσας ή Υλικολογισμικού μέσω του
Cloud, ο αναλυτής Sofia θα πρέπει να ρυθμιστεί σε μία συγκεκριμένη Διεύθυνση IP και σε έναν
Αριθμό Θύρας.
Η προεπιλεγμένη Διεύθυνση IP και ο Αριθμός Θύρας του αναλυτή Sofia (Εικόνα 17) έχουν
ρυθμιστεί ώστε να είναι συμβατά με τον Δρομολογητή Virena όταν ο Δρομολογητής συνδέεται
απευθείας στον αναλυτή Sofia. Για άλλες διαμορφώσεις, επικοινωνήστε με την Τεχνική
Υποστήριξη.
Εικόνα 17

Σελίδα 46 από 65

Εργαστηριακό Σύστημα Πληροφόρησης (LIS)

Παράμετροι και Ρυθμίσεις LIS
Επιλέξτε Ρύθμιση Παραμέτρων LIS, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τη Διεύθυνση LIS στη φόρμα. Χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Αριθμό
Θύρας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε έναν
αριθμό.
Για τις επιλογές Αυτόματη Αποστολή και Αποτελέσματα Ουράς, χρησιμοποιήστε τα βέλη
Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση.
Επιλέξτε OK για αποθήκευση των αλλαγών και για να εξέλθετε (Εικόνα 18).
Εικόνα 18
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Αποστολή Αποτελεσμάτων στο Εργαστηριακό Σύστημα
Πληροφόρησης (LIS)

Όταν επιλέξετε Αποστολή Αποτελεσμάτων στο LIS, οι ακόλουθες επιλογές θα εμφανιστούν στην
οθόνη:
 Αποστολή Μη Απεσταλμένων Αποτελεσμάτων
 Αποστολή Πρόσφατου Αποτελέσματος
 Αποστολή Όλων των Αποτελεσμάτων
 Αποστολή Όλων των Αποτελεσμάτων Ασθενών
 Αποστολή Όλων των Αποτελεσμάτων QC
 Έλεγχος Σύνδεσης LIS
Όταν επιλέξετε την αποστολή των αποτελεσμάτων, θα δείτε την ένδειξη Αποστολή στο LIS –
Παρακαλώ Περιμένετε.
Εάν η αποστολή των δεδομένων ήταν επιτυχής, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη Επιτυχής
αποστολή δεδομένων.
Σημείωση: Εάν η λειτουργία αυτόματης αποστολής για το LIS ή το SURV είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και τα αποτελέσματα δεν έχουν αποσταλεί επιτυχώς, τότε ο αναλυτής
Sofia θα συνεχίσει να επιχειρεί την αποστολή κάθε 5 λεπτά αδράνειας έως ότου εγκατασταθεί
μία σύνδεση με τον δρομολογητή ή τον διακομιστή.
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Ρύθμιση Παρακολούθησης

Εγκατάσταση Σύνδεσης του Αναλυτή Sofia και του Δρομολογητή Virena
Παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες Εγκατάστασης της Ρύθμισης Παρακολούθησης του αναλυτή
Sofia που παρέχονται στο χωριστό φύλλο οδηγιών χρήσης του Δρομολογητή Virena.

Ρύθμιση Διαμόρφωσης Δικτύου
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση Δικτύου (σελίδα 39).
Κάντε κύλιση προς τα κάτω για τη Ρύθμιση Διεύθυνσης IP και διασφαλίστε ότι έχει επισημανθεί
η επιλογή Χειροκίνητη, όπως στην Εικόνα 19. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για τη Διεύθυνση
Δικτύου και εισάγετε τη Διεύθυνση IP 192.168.0.5. Επαληθεύστε ότι όλες οι ρυθμίσεις
διαμόρφωσης στον αναλυτή Sofia, συμπεριλαμβανομένης: της Μάσκας Υποδικτύου, της Πύλης
και του Αριθμού Θύρας εμφανίζονται όπως στην Εικόνα 19. Εάν δεν συμφωνούν, παρακαλώ
εισάγετε τους σωστούς αριθμούς. Στη συνέχεια επιλέξτε OK.
Εικόνα 19

Αναμείνατε 1 λεπτό, στη συνέχεια μεταβείτε στην Εμφάνιση Ρυθμίσεων Δικτύου στην ενότητα
Στατιστικά Στοιχεία και διασφαλίστε ότι διαθέτετε μία έγκυρη διεύθυνση IP.
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Εγκατάσταση Ρύθμισης Παρακολούθησης
Σημείωση: Εάν ο αναλυτής Sofia δεν εμφανίζει τις Ρυθμίσεις Παρακολούθησης ως επιλογή,
απαιτείται η αναβάθμιση του αναλυτή Sofia στην έκδοση Υλικολογισμικού 1.3.1 ή
μεταγενέστερη.
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Παρακολούθησης, στη συνέχεια στην ενότητα Ρύθμιση Παραμέτρων
SURV, επιλέξτε τα ακόλουθα με τη χρήση των βελών Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω:
Απαιτείται Ηλικία:  Ναι
Αποστολή Ταυτότητας Ασθενούς:  Απενεργοποιημένη
Αποστολή Αρ. Εντολής:  Απενεργοποιημένη
Αυτόματη Αποστολή:  Ενεργή
Αποτελέσματα Ουράς:  Ενεργά
Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, η οθόνη θα εμφανίζεται όπως στην Εικόνα 20.
Εικόνα 20

Πιέστε OK ή μεταβείτε στην οθόνη Ρύθμιση Ταχυδρομικού Κώδικα (Εικόνα 21).
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Εικόνα 21

Πιέστε OK για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις Παρακολούθησης.

Επαλήθευση Σύνδεσης του Δρομολογητή Virena

Επιλέξτε Έλεγχος Σύνδεσης SURV στο μενού Αποστολή Αποτελεσμάτων στον Παραλήπτη
Αποτελεσμάτων SURV για να επαληθεύσετε τη σύνδεση του δρομολογητή.
Εάν η σύνδεση έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής μπορεί να
συνδεθεί στο SURV.»
Στη συνέχεια πιέστε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού. Ο αναλυτής Sofia είναι τώρα
έτοιμος να λειτουργήσει σε Ρύθμιση Παρακολούθησης.
Εάν η σύνδεση δεν έχει εγκατασταθεί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Ο Αναλυτής δεν μπορεί
να συνδεθεί στο SURV.»
Στη συνέχεια πιέστε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού. Επιθεωρήστε την Εγκατάσταση
Σύνδεσης του αναλυτή Sofia και του Δρομολογητή Virena και τη Ρύθμιση Διαμόρφωσης
Δικτύου στη σελίδα 43 για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθμίσεις και τις συνδέσεις.
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Εάν η διαμόρφωση του Δρομολογητή ή των συνδέσεων δικτύου αποτύχει, επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες
επικοινωνίας.

Διεξαγωγή Εξετάσεων στη Ρύθμιση Παρακολούθησης
Μεταβείτε στο Κύριο Μενού και επιλέξτε Εκτέλεση Εξέτασης.
Εισάγετε (Ταυτότητα Χρήστη, Ταυτότητα Ασθενούς και # Εντολής) εάν απαιτείται και στη
συνέχεια πιέστε Έναρξη Εξέτασης.
Οθόνη Δημογραφικών Δεδομένων Ασθενών (Εικόνα 22).
Εικόνα 22

Σημείωση: Ο Κωδικός Μελέτης Α-Β επιτρέπει επιπρόσθετα δημογραφικά δεδομένα που δεν
έχουν καθοριστεί ήδη στον αναλυτή Sofia με ένα όριο δύο (2) αριθμητικών χαρακτήρων.
Εισάγετε αριθμητική αξία για την Ηλικία (επιλέξτε τις κατάλληλες μονάδες Ετών, Μηνών ή
Εβδομάδων) με τη χρήση του βέλους Δεξιά.
Πιέστε το βέλος Κάτω και επιλέξτε την Κατάσταση Ασθενούς (επιλέξτε Εσωτερικός Ασθενής,
Εξωτερικός Ασθενής ή Επάρκεια) με τη χρήση του βέλους Δεξιά. Στη συνέχεια πιέστε Έναρξη
Εξέτασης.

Αποστολή Αποτελεσμάτων στον Παραλήπτη SURV
Όταν επιλέξετε Αποστολή Αποτελεσμάτων στον Παραλήπτη SURV, οι ακόλουθες επιλογές θα
εμφανιστούν στην οθόνη:
 Αποστολή Μη Απεσταλμένων Αποτελεσμάτων
 Αποστολή Πρόσφατου Αποτελέσματος
 Αποστολή Όλων των Αποτελεσμάτων
 Έλεγχος Σύνδεσης SURV
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Όταν επιλέξετε την αποστολή αποτελεσμάτων, θα εμφανιστεί η ένδειξη Αποστολή στο SURV.
Εάν η αποστολή των δεδομένων ήταν επιτυχής, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη Ολοκλήρωση
αποστολής δεδομένων.
Σημείωση: Εάν η λειτουργία αυτόματης αποστολής για το LIS ή το SURV είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και τα αποτελέσματα δεν έχουν αποσταλεί επιτυχώς, τότε ο αναλυτής
Sofia θα συνεχίσει να επιχειρεί την αποστολή κάθε 5 λεπτά αδράνειας έως ότου εγκατασταθεί
μία σύνδεση με τον δρομολογητή ή τον διακομιστή.

Απενεργοποίηση
Απενεργοποιήστε τη μονάδα με τη χρήση του διακόπτη ισχύος στο πίσω μέρος της μονάδας.
Εμφανίζεται η οθόνη «Απενεργοποίηση Συστήματος». Η απενεργοποίηση ολοκληρώνεται όταν η
οθόνη είναι πλέον μαύρη.

Συντήρηση και Καθαρισμός
Απενεργοποιήστε τη μονάδα με τη χρήση του διακόπτη ισχύος στο πίσω μέρος της μονάδας.
Εμφανίζεται η οθόνη «Απενεργοποίηση Συστήματος». Η απενεργοποίηση ολοκληρώνεται όταν η
οθόνη είναι πλέον μαύρη.

Συντήρηση
Σημείωση: Ο αναλυτής Sofia θα πρέπει να αποστέλλεται στην Quidel εφόσον απαιτείται η
συντήρησή του. Ο Χρήστης δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί καμία απόπειρα συντήρησης
εκτός από την αντικατάσταση του χαρτιού, την αλλαγή μπαταριών και τον καθαρισμό των
εξωτερικών επιφανειών και της συρταρωτής υποδοχής της Κασέτας.

Ισχύς Μπαταρίας
Προβλεπόμενη Χρήση Μπαταρίας
Οι μπαταρίες παρέχουν μία εναλλακτική πηγή ενέργειας σε περίπτωση που δεν υπάρχει
ηλεκτρικό ρεύμα. Ο αναλυτής Sofia δεν τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μπαταρίας σε περίπτωση
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, η αποσύνδεση της εξωτερικής παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος από το πίσω μέρος του αναλυτή Sofia θέτει τον αναλυτή Sofia σε λειτουργία
μπαταρίας.
Εγκατάσταση Μπαταρίας
Τέσσερις (4) μπαταρίες LR6-AA παρέχονται με την αγορά του αναλυτή Sofia.
Πριν ενεργοποιήσετε τον αναλυτή Sofia, τοποθετείστε με απαλές κινήσεις τον αναλυτή Sofia
στραμμένο προς τα κάτω.
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετείστε τις μπαταρίες LR6-AA κατάλληλα,
σύμφωνα με τους θετικούς και αρνητικούς πόλους που εμφανίζονται στον αναλυτή Sofia.
Αντικαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και ενεργοποιήστε τον αναλυτή Sofia.
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Αλλαγή Μπαταριών
Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχει Κασέτα Εξέτασης εντός του αναλυτή Sofia.
Όταν ο αναλυτής Sofia έχει απενεργοποιηθεί πλήρως, τοποθετήστε με απαλές κινήσεις τον
αναλυτή Sofia στραμμένο προς τα κάτω και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (Εικόνα 23).
Εικόνα 23

Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις κατάλληλα σύμφωνα με τους θετικούς
και αρνητικούς πόλους που εμφανίζονται στον αναλυτή Sofia.
Αντικαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και ενεργοποιήστε τον αναλυτή Sofia.
Σημείωση: Οι μπαταρίες λειτουργούν μόνο ως εναλλακτική πηγή ενέργειας με περιορισμένες
δυνατότητες. Δεν πρόκειται για πηγή ενέργειας σε θέση αναμονής. Η εξωτερική παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αποσυνδέεται από τον αναλυτή Sofia προκειμένου να
λειτουργήσουν οι μπαταρίες.

Καθαρισμός

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ:
 Μην αποσυναρμολογείτε τον αναλυτή Sofia. Ο αναλυτής Sofia δεν περιέχει εξαρτήματα
που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χειριστή και η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν ο
αναλυτής αποσυναρμολογηθεί.
 Πιθανός κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον
αναλυτή Sofia πριν από τον καθαρισμό.
 Μη βυθίζετε σε υγρά ή μην ψεκάζετε με υγρά τον αναλυτή Sofia.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον αναλυτή Sofia πριν από τον καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με 70% διάλυμα αλκοόλης ή 0,6% διάλυμα χλωρίου για να
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καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του αναλυτή Sofia. Καθαρίστε μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες και
τη συρταρωτή υποδοχή της Κασέτας.
Σημείωση: ΜΗΝ καθαρίζετε με σαπούνι ή με άλλα διαλύματα εκτός από 70% διάλυμα
αλκοόλης ή 0,6% διάλυμα χλωρίου.

Αφαίρεση της Συρταρωτής Υποδοχής για Καθαρισμό
Ενεργοποιήστε τον αναλυτή Sofia.

Πιέστε το πλήκτρο εξαγωγής που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο του αναλυτή Sofia.
Τραβήξτε με απαλές κινήσεις τη συρταρωτή υποδοχή προς τα έξω έως ότου σταματήσει και στη
συνέχεια ανασηκώστε τον αναλυτή Sofia όπως απεικονίζεται (Εικόνα 24).
Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 24, υπάρχει μία υποδοχή σχήματος «V» στην κάτω πλευρά της
συρταρωτής υποδοχής. Με απαλές κινήσεις, πιέστε αυτό το κούμπωμα με τον αντίχειρά σας ενώ
παράλληλα γλιστράτε τη συρταρωτή υποδοχή προς τα έξω.
Σημείωση: Εάν συναντήσετε αντίσταση, μην επιμείνετε. Εφαρμόστε ελαφρώς μεγαλύτερη
πίεση για να ανοίξετε το κούμπωμα.

Εικόνα 24

Κάτω πλευρά του αναλυτή Sofia
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Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με 70% διάλυμα αλκοόλης ή 0,6% διάλυμα χλωρίου για να
καθαρίστε τη συρταρωτή υποδοχής της Κασέτας μόνο. ΜΗΝ καθαρίζετε το εσωτερικό του
αναλυτή Sofia. ΜΗ βυθίζετε τη συρταρωτή υποδοχή σε καθαριστικά διαλύματα.
Μετά τον καθαρισμό της συρταρωτής υποδοχής της Κασέτας, εισάγετε την υποδοχή προσεκτικά,
ευθυγραμμίζοντας τις ράγες της υποδοχής στις αντίστοιχες τροχιές του αναλυτή Sofia (Εικόνα
25).
Εικόνα 25

Ράγες

Τροχιές

Με απαλές κινήσεις, σπρώξτε τη συρταρωτή υποδοχή έως ότου ασφαλίσει. Εάν υπάρχουν
αντιστάσεις ή η υποδοχή δεν εισάγεται εύκολα, ελέγξτε την ευθυγράμμιση των ραγών στις
τροχιές.
Μεταβείτε στο κύριο μενού και πραγματοποιήστε Βαθμονόμηση.
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Παραρτήματα
Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές
Αναλυτής Sofia
Διαστάσεις
Βάρος
Εισερχόμενη Παροχή
Ηλεκτρικού Ρεύματος
Χαρακτηριστικά Εισερχόμενης
Ισχύος Αναλυτή Sofia
Αντικαταστάσιμες Μπαταρίες
Πληκτρολόγιο
Οθόνη
Διασύνδεση LAN
Θερμοκρασία Λειτουργίας
Υγρασία Λειτουργίας
Θερμοκρασία Αποστολής και
Φύλαξης
Υγρασία Αποστολής και
Φύλαξης
Φύλαξη Αποτελεσμάτων
Εξετάσεων των Ασθενών
Φύλαξη Αποτελεσμάτων
Ελέγχου QC
Φύλαξη Αποτελεσμάτων
Βαθμονόμησης

24 εκ. βάθος x 16 εκ. πλάτος x 12 εκ. ύψος
1,3 κιλά
100-240 VAC, 47-63 Hz, αυτόματη αλλαγή
(ΗΠΑ/Διεθνής), μέγιστη ένταση 0,9-0,34 Amps
6V DC 4,16A max
4x LR6-AA + 6V === 4,16 A
Αριθμητικό
3,5 ίντσες διαγωνίως
Σύνδεσμος RJ45
15°C έως 30°C
20%-85% χωρίς συμπύκνωση
–20°C έως +55°C
20%-85% χωρίς συμπύκνωση
Έως 500 εξετάσεις
Έως 200 αποτελέσματα
Έως 200 αποτελέσματα

Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα
Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα της Opticon (Μοντέλο OPR-2001) αποστέλλεται έχοντας
διαμορφωθεί κατάλληλα και είναι έτοιμος για χρήση, αφού συνδεθεί στον αναλυτή Sofia μέσω
της θύρας PS2. Μπορείτε να λάβετε επιπρόσθετη βοήθεια στο opticonUSA.com ή μέσω
επικοινωνίας με την Τεχνική Υποστήριξη της Opticon στο 1.800.636.0090 x 2127.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel για να λάβετε βοήθεια στο 800.874.1517
(στις ΗΠΑ). Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας.
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Οι ακόλουθοι γραμμωτοί κώδικες διαμορφώθηκαν κατά το χρόνο της αποστολής:
 UPC-A

 IEAN-8

 UPC-E

 CODE 39 REG

 EAN – 13 (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ
ISBN
 CODABAR (ΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

 CODE 39 ITALIAN (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΙς ΑΠΟΣΤΟΛΗ ST/SP)

 INTERLEAVED 2 από 5

 S-CODE

 IATA

 MSI/PLESSEY (ΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

 TELEPEN NUMERIC

 UK/PLESSEY (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

 CODE 128

 EAN-128

 CODE 93

 GS1 DATA AR OMNIDIRECTIONAL

 GS1 DATABAR LIMITED

 GS1 DATABAR EXPANDED

 INDUSTRIAL 2 από 5

 GS1 DATABAR TRUNCATED

Παράρτημα Β - Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συστήματος
Σύμπτωμα
Σφάλμα «Δεν υπάρχει χαρτί»

Αιτία
Ο αναλυτής Sofia ανιχνεύει
ένα σφάλμα εκτυπωτή ή
ότι δεν υπάρχει χαρτί στον
εκτυπωτή
Σφάλμα Κάρτας Μνήμης SD
Το σύστημα ανιχνεύει ότι η
Κάρτα Μνήμης SD δεν
βρέθηκε ή τοποθετήθηκε
λανθασμένα.
Κάρτα Μνήμης SD πλήρης
Το σύστημα ανιχνεύει ότι η
Κάρτα Μνήμης SD είναι
πλήρης.
Ο Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα Ο Σαρωτής Γραμμωτού
δεν πραγματοποιεί ανάγνωση Κώδικα ίσως δεν έχει
ή εισαγωγή δεδομένων – ισχύς συνδεθεί στην πρίζα.
Ο Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα
δεν πραγματοποιεί ανάγνωση
ή εισαγωγή δεδομένων –
Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα

Ο Σαρωτής Γραμμωτού
Κώδικα ίσως έχει
προγραμματιστεί με
λανθασμένο τρόπο.
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Ενέργεια
Ελέγξτε το χαρτί στον εκτυπωτή
και εγκαταστήστε ένα νέο ρολό
εφόσον χρειάζεται.
Ελέγξτε την υποδοχή Κάρτας
Μνήμης SD στο πίσω μέρος της
μονάδας. Εγκαταστήστε την
Κάρτα Μνήμης SD εάν χρειάζεται.
Αντικαταστήστε την Κάρτα
Μνήμης SD στο πίσω μέρος της
μονάδας.
Ελέγξτε για να διασφαλίσετε ότι ο
Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα έχει
συνδεθεί στο πίσω μέρος της
μονάδας.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική
Υποστήριξη της Quidel στο
800.874.1517 για τον
επαναπρογραμματισμό του
γραμμωτού κώδικα ή για την
αντικατάσταση του Σαρωτή
Γραμμωτού Κώδικα. Ανατρέξτε
στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες
πληροφορίες επικοινωνίας.

Σύμπτωμα
Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης του
αναλυτή Sofia απέτυχε

Αιτία
Η Κασέτα Βαθμονόμησης
φυλάσσεται εκτός της
παρεχόμενης συσκευασίας
που προστατεύει από το
φως.

Σφάλμα: Αποκλεισμένη
Συρταρωτή Υποδοχή

Κάποιο αντικείμενο στην
επιφάνεια του πάγκου
εμποδίζει το άνοιγμα της
συρταρωτής υποδοχής.

Ενέργεια
Ελέγξτε την Κασέτα
Βαθμονόμησης. Εάν ο έλεγχος
βαθμονόμησης αποτύχει ή είναι
άκυρος, επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel
στο 800.874.1517 για την
αντικατάσταση της Κασέτας
Βαθμονόμησης. Ανατρέξτε στη
σελίδα 4 για επιπρόσθετες
πληροφορίες επικοινωνίας.
Απελευθερώστε τη συρταρωτή
υποδοχή και πιέστε το πλήκτρο
εξαγωγής. Εάν το σφάλμα
επιμείνει, επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel
στο 800.874.1517. Ανατρέξτε στη
σελίδα 4 για επιπρόσθετες
πληροφορίες επικοινωνίας.

Μηνύματα Σφάλματος
Σημείωση: Το παρακάτω γράφημα περιγράφει τους κωδικούς σφαλμάτων που μπορεί να
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια χρήσης του αναλυτή Sofia. Εάν η αντιμετώπιση προβλημάτων
αποτύχει να λύσει το πρόβλημα, παρακαλώ καταγράψτε τα έξι τελευταία ψηφία του κωδικού
σφάλματος και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. Ο εξαψήφιος κωδικός θα
βοηθήσει την Τεχνική Υποστήριξη να διαγνώσει το πρόβλημα.
Σφάλμα
Σφάλμα Βαθμονόμησης
του αναλυτή Sofia
Σφάλμα Ανάγνωσης
Γραμμωτού Κώδικα

Καθυστερημένη
Βαθμονόμηση
Σφάλμα Κασέτας.

Περιγραφή
Η Βαθμονόμηση του
αναλυτή Sofia
απέτυχε.
Η ανάγνωση του
γραμμωτού κώδικα
είναι άκυρη ή ίσως ο
Σαρωτής Γραμμωτού
Κώδικα έχει
προγραμματιστεί
λανθασμένα ή είναι
ελαττωματικός.

Ενέργεια
Παρακαλώ
επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη.
Διασφαλίστε ότι ο
γραμμωτός κώδικας
είναι ανέπαφος και δεν
παρουσιάζει βλάβη και
σαρώστε ξανά. Εάν το
σφάλμα εξακολουθεί να
υπάρχει, παρακαλώ
επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη.
Το όργανο κλειδώθηκε. Παρακαλώ
βαθμονομήστε τον
αναλυτή Sofia.
Ο γραμμωτός κώδικας Παρακαλώ επαναλάβετε
της Κασέτας είναι
την εξέταση,
άκυρος, δεν υπάρχει ή χρησιμοποιώντας μία
δεν μπορεί να
Κασέτα με έγκυρο
αναγνωστεί.
γραμμωτό κώδικα.
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Κωδικός
###.###.061.032

###.###.061.010

###.###.061.060

###.###.061.042

Σφάλμα
Σφάλμα Επανάληψης
Χρήσης της Κασέτας

Σφάλμα Εξαγωγής
Δεδομένων

Περιγραφή
Ο αναλυτής Sofia
αναγνώρισε ότι έχει
γίνει ήδη χρήση αυτής
της Κασέτας.
Η εξαγωγή των
δεδομένων απέτυχε.

Σφάλμα Εισαγωγής
Δεδομένων

Η εισαγωγή των
δεδομένων απέτυχε.

Σφάλμα Τύπου Συσκευής

Ο τύπος της συσκευής
είναι λανθασμένος.

Αποκλεισμένη
Συρταρωτή Υποδοχή

Παρακαλώ
απελευθερώστε τη
συρταρωτή υποδοχή
και πιέστε ξανά το
πλήκτρο εξαγωγής.
Η Ταυτότητα Χρήστη
ήδη υπάρχει.

Σφάλμα Διπλής
Εγγραφής Ταυτότητας
Χρήστη.
Η Κασέτα έχει λήξει.

Η ημερομηνία λήξης
της Κασέτας έχει
παρέλθει.

Η Κάρτα QC έχει λήξει

Η ημερομηνία λήξης
της Κάρτας QC έχει
παρέλθει.

Σφάλμα Ενημέρωσης
Υλικολογισμικού

Η Κάρτα Μνήμης SD
δεν βρέθηκε ή έχει
λανθασμένη
μορφοποίηση.

Προειδοποίηση
Ταυτότητας

Η ταυτότητα που
καταχωρήθηκε είναι
άκυρη.

Ενέργεια
Παρακαλώ
χρησιμοποιήστε μία
Κασέτα που δεν έχει
χρησιμοποιηθεί ξανά.
Παρακαλώ
επιβεβαιώστε ότι
χρησιμοποιήθηκε η
σωστή Κάρτα Μνήμης SD
και ότι έχει εισαχθεί
σωστά.
Παρακαλώ
επιβεβαιώστε ότι
χρησιμοποιήθηκε η
σωστή Κάρτα Μνήμης SD
και ότι έχει εισαχθεί
σωστά.
Παρακαλώ επαναλάβετε
την εξέταση,
χρησιμοποιώντας μία
Κασέτα για τον σωστό
τύπο συσκευής.
Εάν το σφάλμα
επαναλαμβάνεται,
παρακαλώ καλέστε την
Τεχνική Υποστήριξη.

Κωδικός
###.###.061.002

Παρακαλώ επιλέξτε
άλλη Ταυτότητα Χρήστη.

###.###.061.040

Παρακαλώ επαναλάβετε
την εξέταση,
χρησιμοποιώντας μία
Κασέτα που δεν έχει
λήξει.
Παρακαλώ επαναλάβετε
την εξέταση,
χρησιμοποιώντας μία
Κάρτα QC που δεν έχει
λήξει.
Παρακαλώ
επιβεβαιώστε ότι
χρησιμοποιήθηκε η
σωστή Κάρτα Μνήμης SD
και ότι έχει εισαχθεί
σωστά.
Παρακαλώ
πληκτρολογήστε μία
έγκυρη Ταυτότητα

###.###.061.043
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###.###.061.036

###.###.061.033

###.###.061.044

###.###.060.006

###.###.061.046

###.###.061.068

###.###.061.006

Σφάλμα

Άκυρο όνομα Χρήστη

Σφάλμα Εισαγωγής του
Αρχείου Γλώσσας

Σφάλμα Φόρτωσης των
Τύπων Εξέτασης

Σφάλμα Εξαγωγής του
Αρχείου Καταγραφής

Προειδοποίηση Χαμηλής
Μπαταρίας

Σφάλμα: Η Ταυτότητα
Χρήστη δεν βρέθηκε

Σφάλμα Αρχείου Κάρτας
Μνήμης SD

Η Κάρτα Μνήμης SD Δεν
Βρέθηκε ή είναι Πλήρης

Σφάλμα Ανάγνωσης
Κάρτας Μνήμης SD

Περιγραφή

Ενέργεια
Χρήστη για να
προχωρήσετε.
Το Όνομα Χρήστη
Παρακαλώ εισάγετε
περιέχει άκυρους
μόνο γράμματα και
χαρακτήρες.
αριθμούς.
Η φόρτωση του
Παρακαλώ
αρχείου Γλώσσας
επιβεβαιώστε ότι
απέτυχε.
χρησιμοποιήθηκε η
σωστή Κάρτα Μνήμης SD
και ότι έχει εισαχθεί
σωστά.
Η φόρτωση των Τύπων Παρακαλώ
Εξέτασης απέτυχε.
επιβεβαιώστε ότι
χρησιμοποιήθηκε η
σωστή Κάρτα Μνήμης SD
και ότι έχει εισαχθεί
σωστά.
Η εξαγωγή του αρχείου Παρακαλώ
καταγραφής απέτυχε.
επιβεβαιώστε ότι
χρησιμοποιήθηκε η
σωστή Κάρτα Μνήμης SD
και ότι έχει εισαχθεί
σωστά.
Η ισχύς των μπαταριών Συνδέστε τον αναλυτή
είναι χαμηλή
Sofia στην πηγή ισχύος
AC ή αντικαταστήστε τις
μπαταρίες πριν από την
εκτέλεση νέας εξέτασης.
Η Ταυτότητα Χρήστη
Παρακαλώ
δεν βρέθηκε. Η
πληκτρολογήστε μία
Ταυτότητα Χρήστη
έγκυρη Ταυτότητα
είναι υποχρεωτική για Χρήστη για να
την προσθήκη ή την
προχωρήσετε.
επεξεργασία του
προφίλ ενός Χρήστη.
Η Κάρτα Μνήμης SD
Αφαιρέστε την Κάρτα
έχει λανθασμένη
Μνήμης SD και εισάγετε
μορφοποίηση ή το
μία εγκεκριμένη Κάρτα
αρχείο δεν βρέθηκε.
Μνήμης SD από την
Quidel.
Παρακαλώ εισάγετε
Ελέγξτε την υποδοχή
μία Κάρτα Μνήμης SD Κάρτας Μνήμης SD στο
με επαρκή ελεύθερο
πίσω μέρος της
χώρο.
μονάδας. Εγκαταστήστε
την Κάρτα Μνήμης SD
εάν χρειάζεται.
Αποτυχία ανάγνωσης
Αφαιρέστε την Κάρτα
της Κάρτας Μνήμης
Μνήμης SD και εισάγετε
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Κωδικός

###.###.061.041

###.###.061.034

###.###.061.039

###.###.061.035

###.###.061.051

###.###.061.013

###.###.061.003

###.###.061.007

###.###.061.005

Σφάλμα

Σφάλμα Εγγραφής
Κάρτας Μνήμης SD

Ο Εσωτερικός Έλεγχος
απέτυχε.
Σφάλμα Ταυτότητας
Επιβλέποντα

Προειδοποίηση
Θερμοκρασίας
Σφάλμα: Άγνωστος
Τύπος Εξέτασης

Ο Τύπος Χρήστη Δεν
Μπορεί να Αλλαχθεί.

Μέτρηση Λανθασμένης
Τιμής

Περιγραφή
SD.

Ενέργεια
μία εγκεκριμένη Κάρτα
Μνήμης SD από την
Quidel.
Αποτυχία εγγραφής
Αφαιρέστε την Κάρτα
στην Κάρτα Μνήμης
Μνήμης SD και
SD.
διασφαλίστε ότι ο
διακόπτης «κλείδωμα
εγγραφής» στην Κάρτα
Μνήμης SD δεν είναι
ενεργοποιημένος. Όταν
διασφαλίσετε ότι η
Κάρτα Μνήμης SD δεν
είναι κλειδωμένη,
εισάγετε την Κάρτα
Μνήμης SD και πιέστε
OK.
Σφάλμα Εσωτερικού
Διακόψτε τη χρήση και
Ελέγχου
επικοινωνήστε με την
Ενεργοποίησης.
Τεχνική Υποστήριξη.
Η Ταυτότητα
Παρακαλώ ελέγξτε την
Επιβλέποντα θα πρέπει Ταυτότητα Επιβλέποντα
να περιέχει 4-12
και επανασυνδεθείτε.
χαρακτήρες.
Η θερμοκρασία είναι
Το επιτρεπόμενο εύρος
εκτός εύρους.
θερμοκρασίας είναι 15°C
έως 30°C.
Ο απαιτούμενος Τύπος Ανατρέξτε στη σελίδα 26
Εξέτασης δεν έχει
για να λάβετε οδηγίες
εγκατασταθεί.
σχετικά με την
εγκατάσταση αρχείων
για διάφορους Τύπους
Εξέτασης.
Αυτός είναι ο
Δημιουργήστε έναν
τελευταίος
αναπληρωτή
επιβλέποντας. Ο τύπος Επιβλέποντα ή
του δεν μπορεί να
καθορίστε έναν νέο
αλλαχθεί.
προεπιλεγμένο
Επιβλέποντα πριν
αλλάξετε την κατάσταση
Χρήστη σε κατάσταση
Χειριστή.
Ανακλώμενο φως ή
Επανεκκινήστε τον
λανθασμένη
αναλυτή Sofia και εάν το
βαθμονόμηση.
πρόβλημα επιμείνει,
επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη.
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Κωδικός

###.###.073.054

###.###.044.001

###.###.061.012

###.###.061.018

###.###.061.031

###.###.061.054

###.###.071.021

20221 – Αναλυτής Sofia
Έκδοση Λογισμικού 2.0 ή μεταγενέστερη

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Ανόβερο,
Γερμανία

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 ΗΠΑ
quidel.com

1279503EL00 (01/18)
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Ευρετήριο
Απαιτείται # Εντολής, 27
Απαιτείται Ταυτότητα ασθενούς, 26
Απαιτείται Ταυτότητα Χρήστη, 26
Απαίτηση Γραμμωτού Κώδικα QC, 27
Απενεργοποίηση, 53
Αποστολή Αποτελεσμάτων στο
Εργαστηριακό Σύστημα Πληροφόρησης
(LIS), 48
Αποστολή και Φύλαξη, 57
Αποτελέσματα Βαθμονόμησης, 34
Αρχεία Τύπων Εξέτασης, 46
Αφαίρεση της συσκευασίας, 15
Βαθμονόμηση, 13
Βαθμονόμηση του Αναλυτή Sofia, 13
Βάρος, 57
Βέλη Αριστερά/Δεξιά, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 45
Βέλη Επάνω/Κάτω, 26
γραμμωτοί κώδικες, 58
Δεν υπάρχει χαρτί, 58
Διαγραφή Χρήστη, 33
Διαστάσεις, 57
Διασύνδεση LAN, 57
Δρομολογητής Virena, 19, 31, 38, 39, 46, 49,
51
Εγκατάσταση Μπαταρίας, 53
Εισαγωγή # Εντολής, 43
Εισαγωγή Ταυτότητας Χρήστη, 43
Εισερχόμενη ισχύς, 57
Είσοδος ως Επιβλέπων, 25
Έκδοση Λογισμικού Βασικών Λειτουργιών,
35
Έκδοση Υλικολογισμικού, 35
Έκδοση Υλικού, 35
Εκτέλεση Δειγμάτων Ασθενών, 41
Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου (QC), 41
Έλεγχος Βαθμονόμησης, 13, 14, 21, 40, 41,
59
Εμφάνιση Αρχείου Καταγραφής Μηνυμάτων,
35
Εμφάνιση Ιστορικού Χρήστη, 35
Εμφάνιση Κατάστασης Παρτίδας, 34
Εμφάνιση Πληροφοριών Αναλυτή, 35
Εμφάνιση Τύπων Εξέτασης, 35
Ενεργοποίηση, 21
Ενημέρωση, 37
Εξωτερικοί Έλεγχοι, 14

Επάνω/Κάτω, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 35, 42, 45, 47, 50
Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά, 17
Επεξεργασία Χρήστη, 32
Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Ασθενούς, 16,
33
Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων
Βαθμονόμησης, 34, 40
Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Ποιοτικού
Ελέγχου (QC), 34, 41
Επιθεώρηση Δεδομένων, 33
Επισημάνσεις, 9
Εργαστηριακό Σύστημα Πληροφόρησης (LIS),
47
Θερμοκρασία, 57
Θερμοκρασία Λειτουργίας, 57
καθαρισμός, 10, 54, 56
Καθαρισμός, 11
Καλώδιο Παροχής Ισχύος AC, 15
Καλώδιο Παροχής Ισχύος DC, 15
Κάρτα QC, 60
Κάρτα Μνήμης SD, 9, 13, 15, 18, 19, 29, 30,
36, 37, 38, 39, 58, 60, 61, 62
Κασέτα Βαθμονόμησης, 10, 13, 15, 40, 59
Κασέτα Εξέτασης, 13, 14, 44
Κλειδωμένη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK
AWAY], 14
Κυλιόμενος Κύλινδρος, 20
Κύριο Μενού, 5, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52
κωδικοί σφάλματος, 59
Μενού Επιβλέποντα, 6, 8, 25, 30, 33, 39
Μπαταρίες, 15, 54, 57, 61
Οθόνη, 57
Οπισθοδιάστημα (Backspace), 17
ΟΠΙΣΘΟΔΙΑΣΤΗΜΑ [BACKSPACE], 28, 32
Πακέτο Εγκατάστασης, 15
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, 57
περιεχόμενα, 15
Περιορισμοί, 10
Πιέστε ΕΝΑΡΞΗ Εξέτασης, 44
Πληκτρολόγιο, 17, 57
Πληροφορίες Επικοινωνίας της Quidel, 4
Ποιοτικός Έλεγχος, 13
Προδιαγραφές, 57
Προειδοποιήσεις, 10
Προεπιλεγμένη Γλώσσα, 29
Προεπιλεγμένη Ρύθμιση, 14
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Προοριζόμενη Χρήση, 13
Προσθήκη Χρήστη, 32
Προσπέλαση Δεδομένων Ασθενών, 28
Προφυλάξεις, 10
Προφυλάξεις Ασφαλείας, 10
Ρυθμίσεις Ανάπτυξης, 14
Ρύθμιση, 13
Ρύθμιση LIS, 47
Ρύθμιση ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW],
15
Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY], 14, 18
Ρύθμιση Απαίτησης Καταχώρησης και
Χρονικού Ορίου, 26
Ρύθμιση Βαθμονόμησης και Ποιοτικού
Ελέγχου (QC), 27
Ρύθμιση Γλώσσας και Ήχου, 29
Ρύθμιση Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρήστη,
27
Ρύθμιση Ημερομηνίας, 29
Ρύθμιση Ήχου, 29
Ρύθμιση Ονομασίας Τοποθεσίας, 28
Ρύθμιση Παρακολούθησης, 15, 49, 50, 51, 52
Ρύθμιση Παραμέτρων SURV, 50
Ρύθμιση Παραμέτρων Δικτύου, 45
Ρύθμιση του Αναλυτή Sofia, 19
Ρύθμιση Ώρας, 29

Σαρωτής Γραμμωτού Κώδικα, 15, 19, 21, 57,
58, 59
Σειριακός Αριθμός, 9, 35
Στατιστικά Στοιχεία του Aναλυτή Sofia, 35
Σύμβολα, 9
Σύνδεση στο Cloud, 31, 38, 39
Συντήρηση, 53
Συρταρωτές Υποδοχές Κασέτας, 22
Συρταρωτή Υποδοχή, 59
Τύποι Χρήστη, 16
Υγρασία Αποστολής και Φύλαξης, 57
Υγρασία Λειτουργίας, 57
Υπενθύμιση Βαθμονόμησης, 27
Υποχρεωτική Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK
AWAY], 14
Φόρτωση Αρχείου Γλώσσας, 38, 39
Φόρτωση Υλικολογισμικού του Αναλυτή
Sofia, 37
Φόρτωση/Αποθήκευση, 36
Φύλαξη Αποτελεσμάτων Βαθμονόμησης, 57
Φύλαξη Αποτελεσμάτων Ελέγχου QC, 57
Φύλαξη Αποτελεσμάτων Εξετάσεων των
Ασθενών, 57
Χαρτί Εκτυπωτή, 15
Χειριστής, 16, 32
Χρονικό Όριο Ανενεργής Ταυτότητας, 27
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