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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
Τηλ.:

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
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Ετικέτες και Σύμβολα
Ετικέτα/Σύμβολο Περιγραφή
Παρασκευαστής

Ιατρική συσκευή in vitro διάγνωσης
Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Θερμοκρασιακός περιορισμός

Περιορισμός υγρασίας

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Σειριακός Αριθμός
Αριθμός Καταλόγου

Προειδοποίηση / Προσοχή

Υπεριώδης Ακτινοβολία

Πιθανός Βιολογικός Κίνδυνος
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Εικονίδια
Μενού

ΟΚ / Επιβεβαίωση

Αρχική Σελίδα

Ακύρωση / Διαγραφή

Εκτέλεση Εξέτασης

Βοήθεια

Χειριστής

Προσθήκη / Δημιουργία Νέου

Ασθενής

Επεξεργασία

Αριθμός Εντολής

Πλοήγηση
Δεξιά

Ρύθμιση «Άμεση
Ανάγνωση»

Πίσω / Πλοήγηση
Αριστερά

Ρύθμιση «Αναμονή»

Πλοήγηση Πάνω

Θετικό Αποτέλεσμα

Πλοήγηση Κάτω

Αρνητικό Αποτέλεσμα

Εκτύπωση

Έγκυρος Έλεγχος

Διαγραφή

Μη Έγκυρος Έλεγχος

Ημερομηνία

Θετικός Έλεγχος

Ημερομηνία Λήξης

Αρνητικός Έλεγχος

Ώρα

Επιβεβαίωση

Προειδοποίηση/Σφάλμα
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Επιθεώρηση
Δεδομένων

Επίπεδο Μπαταρίας

Ποιοτικός Έλεγχος

Πολύ Χαμηλό
Επίπεδο Μπαταρίας

Βαθμονόμηση

Φόρτιση Μπαταρίας,
Τροφοδοσία Ρεύματος

Απαιτείται βαθμονόμηση
σε 3 ημέρες

4G

Επιβλέπων

Συσκευή USB

Αποσύνδεση

Σύστημα Virena

Αποτελέσματα
Ασθενούς

Απενεργοποίηση Ήχου

Αποτελέσματα
Ποιοτικού Ελέγχου

Ενεργοποίηση Ήχου

Αποτελέσματα
Βαθμονόμησης

Παράλειψη

Εξέταση / Τύποι
Εξέτασης

Αποστολή στο
Σύστημα Virena

Κιτ / Παρτίδα

Αποστολή στο LIS

Ρυθμίσεις

Στατιστικά Στοιχεία
Διαχείριση Χρηστών

Εξαγωγή, Εισαγωγή,
Διαγραφή
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Σύντομες Προειδοποιήσεις, Προφυλάξεις και Περιορισμοί
 Χειρίζεστε πάντοτε τον αναλυτή Sofia 2 σε μία επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, προστατευμένη από
το άμεσο ηλιακό φως.

 Μη στοιβάζετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στον αναλυτή Sofia 2. Διατηρείτε ελάχιστη
απόσταση 6 ιντσών (15 cm περίπου) γύρω από τις πλευρές και στο πίσω μέρος του αναλυτή
Sofia 2.

 Η Κασέτα Βαθμονόμησης του αναλυτή Sofia 2 είναι ευαίσθητη στο φως. Φυλάξτε την στο
αδιαφανές περίβλημα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

 Μη σημειώνετε πάνω στον γραμμωτό κώδικα ή στην επιφάνεια της Κασέτας.
 Μη μετακινείτε ποτέ τον αναλυτή Sofia 2 και μην ανοίγετε τη συρταρωτή υποδοχή όταν μία
εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη.

 Χρησιμοποιείτε μόνο τον Προσαρμογέα Ισχύος που παρέχεται με τον αναλυτή Sofia 2.
 Μη ρίχνετε κάτω τον αναλυτή Sofia 2 γιατί ίσως προκληθεί βλάβη στη μονάδα.
 Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη εάν το όργανο έχει υποστεί βλάβη.
 Ο αναλυτής Sofia 2 έχει σχεδιαστεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών CISPR 11 Τάξης Α. Σε

οικιακό περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση,
ίσως χρειαστεί να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των παρεμβολών.

Προφυλάξεις Ασφαλείας
Ο αναλυτής Sofia 2 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται
σύμφωνα με αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης. Εάν ο αναλυτής Sofia 2 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 2 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.
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Υπεριώδης Ακτινοβολία!
Για να μειώσετε τον κίνδυνο Έκθεσης σε Υπεριώδη Ακτινοβολία:
 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον αναλυτή Sofia 2.

 Μην επιχειρήσετε να κοιτάξετε στο εσωτερικό του αναλυτή Sofia 2 όσο αυτός βρίσκεται σε
λειτουργία.

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 δυνητικά βιολογικά επικίνδυνο υλικό.
 Διασφαλίστε ότι ο αναλυτής Sofia 2 καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην
ενότητα Συντήρηση και Καθαρισμός.

 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 2 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές.

 Μη χρησιμοποιείτε τον αναλυτή Sofia 2 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 2:
 Ο αναλυτής Sofia 2 έχει σχεδιαστεί για χειρισμό επάνω σε πάγκο.

 Ο αναλυτής Sofia 2 δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να στοιβάζεται επάνω σε άλλον.
 Μην παρεμποδίζετε τη ροή του αέρα στην κάθε πλευρά της μονάδας.
 Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 6 ιντσών (15 cm περίπου) γύρω από τις πλευρές και στο πίσω
μέρος της συσκευής.

 Ο αναλυτής Sofia 2 δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει την υγρασία, την ακραία υγρασία ή τις
ακραίες θερμοκρασίες.
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 Ο αναλυτής Sofia 2 δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει τους ισχυρούς κραδασμούς ή τις
δονήσεις.

 Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
Η αποτυχία συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω 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 2. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για επιπρόσθετες πληροφορίες
επικοινωνίας.
 Καθαρίζετε τον αναλυτή Sofia 2 σύμφωνα με την ενότητα Συντήρηση και Καθαρισμός αυτού του
Εγχειριδίου Χρήσης πριν από την επιστροφή ή την απόρριψη.
 Ο αναλυτής Sofia 2 θα πρέπει να απορριφθεί με ασφαλή τρόπο και σε συμμόρφωση με τις
σχετικές απαιτήσεις. Οι εφαρμόσιμες Ομοσπονδιακές, Πολιτειακές και Τοπικές κανονιστικές
ρυθμίσεις οφείλουν να τηρούνται ώστε να διασφαλίζεται η μη απόρριψη του αναλυτή Sofia 2 ως
αστικά απόβλητα. Εάν δεν είστε σίγουροι για την ορθή μέθοδο απόρριψης, επικοινωνήστε με
έναν πιστοποιημένο διαχειριστή αποβλήτων για καθοδήγηση.
Σημείωση: Ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος ενδέχεται να έχει έρθει σε επαφή με δυνητικά λοιμογόνα
υλικά (π.χ., δείγματα ασθενών, αίμα, ορός, κλπ.) θα πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη απολύμανση
πριν από την απόρριψη ή την ανακύκλωσή του.
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Εισαγωγή
Προοριζόμενη Χρήση
Ο αναλυτής Sofia 2 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 2 προορίζεται για επαγγελματική και εργαστηριακή χρήση.
Μόνο με Συνταγογράφηση (Rx Only)
Αφού το δείγμα του ασθενούς έχει προστεθεί στην Κασέτα Εξέτασης, ανάλογα με την επιλογή του Χρήστη,
η Κασέτα Εξέτασης τοποθετείται είτε εντός του αναλυτή Sofia 2 για αυτόματη χρονομετρημένη ανάπτυξη
της εξέτασης (Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]) είτε επάνω στον πάγκο προκειμένου να
πραγματοποιηθεί μη αυτόματη ανάπτυξη της εξέτασης και στη συνέχεια τοποθετείται στον αναλυτή Sofia
2 για να πραγματοποιηθεί η ανάγνωση (Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]). Ο αναλυτής Sofia 2
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 2 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 2 χρησιμοποιεί έναν φθορίζοντα ιχνηθέτη, ο οποίος 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 Εξέτασης για να καταστεί
δυνατή η ακριβής ανάγνωση.
Στη συνέχεια, ο αναλυτής Sofia 2 εμφανίζει τα αποτελέσματα της εξέτασης στον Χρήστη στην οθόνη και τα
αποθηκεύει αυτόματα στη συσκευή. Εάν πραγματοποιηθεί ρύθμιση των παραμέτρων τους, τα
αποτελέσματα μπορούν επίσης να αποσταλούν σε έναν συνδεδεμένο εκτυπωτή ή να αποθηκευτούν στο
cloud με τη χρήση του συστήματος Virena.

Έλεγχος Βαθμονόμησης και Ποιοτικός Έλεγχος (QC)
Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης και οι Εξετάσεις Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου του αναλυτή Sofia 2 θα πρέπει
να πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση.

 Έλεγχος Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia 2: Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία απαιτούμενη

λειτουργία, η οποία ελέγχει τα εσωτερικά οπτικά μέρη και τα συστήματα του αναλυτή Sofia 2. Ο
Έλεγχος Βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 30 ημέρες ή συχνότερα. Μία ειδική
Κασέτα Βαθμονόμησης παρέχεται με τον αναλυτή Sofia 2. Για την αντικατάσταση των Κασετών
Βαθμονόμησης, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel.

 Εξωτερικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι: Ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο Οδηγιών
Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες εξετάσεις.

Οδηγίες παρέχονται στις ενότητες Εκτέλεση Βαθμονόμησης και Εκτέλεση QC.
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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 2 έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε διάφορες ρυθμίσεις ανάπτυξης. Ο Επιβλέπων και
ο Χρήστης μπορούν να ταυτοποιήσουν τη ρύθμιση που αποδίδει καλύτερα ανάλογα με τη ροή εργασίας
τους και 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 2 διαθέτει τη δυνατότητα δύο διαφορετικών Ρυθμίσεων ΑΝΑΜΟΝΗΣ [WALK
AWAY]: Η επιλεγμένη από τον Χρήστη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] και η Κλειδωμένη Ρύθμιση
ΑΝΑΜΟΝΗ [LOCKED 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 2. Ο αναλυτής Sofia 2 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 Εξέτασης, θα αναλύσει και θα
ερμηνεύσει τα δεδομένα και θα εμφανίσει το αποτέλεσμα της εξέτασης με αυτόματο και
αντικειμενικό τρόπο. Ανάλογα με την εξέταση, ο αναλυτής Sofia 2 ενδέχεται επίσης να
πραγματοποιήσει ανάγνωση της Κασέτας Εξέτασης περιοδικά κατά τη διάρκεια του χρόνου
ανάπτυξης και να εμφανίσει ένα θετικό αποτέλεσμα πριν από τον τελικό χρόνο εξέτασης.

 Η Κλειδωμένη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [LOCKED WALK AWAY] μπορεί να επιλεχθεί μόνο όταν ο

χρήστης έχει συνδεθεί ως Επιβλέπων. Σε αυτή τη ρύθμιση, ο αναλυτής Sofia 2 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 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ NOW] ίσως είναι η πλέον κατάλληλη για περιπτώσεις μεγάλου
όγκου εξετάσεων, καθώς ο αναλυτής Sofia 2 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 2. 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
Εξέτασης στον αναλυτή Sofia 2. Ο αναλυτής Sofia 2 θα πραγματοποιήσει άμεση ανάγνωση και εμφάνιση
του αποτελέσματος εξέτασης εντός 1 λεπτού.
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Περιεχόμενα Συστήματος
Τα ακόλουθα περιεχόμενα συστήματος παρέχονται με τον αναλυτή Sofia 2:
Αναλυτής Sofia 2
 Αναλυτής Sofia 2 με Επαναφoρτιζόμενη Μπαταρία

 Προσαρμογέας Ισχύος
 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
 Κασέτα Βαθμονόμησης
Επιπρόσθετος Βοηθητικός Εξοπλισμός (προαιρετικά)

 Εκτυπωτής Dymo LabelWriter 450 (Εξάρτημα #1752264)
 Ρολό Ετικέτας Dymo Vinyl, 2 5/16” x 4” (Εξάρτημα #30256)
 Μπαταρία Αντικατάστασης
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 2, συμπεριλαμβανομένων των υλικών της Κασέτας Εξέτασης
και των Εξωτερικών Ποιοτικών Ελέγχων, αποστέλλονται χωριστά.
Συμβουλευτείτε τον εκπρόσωπο της Quidel για τον κατάλογο των εγκεκριμένων αναλύσεων του αναλυτή
Sofia 2.

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

Χρήστης/Χειριστής







Ενεργοποίηση του αναλυτή Sofia 2
Διεξαγωγή Βαθμονόμησης
Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου (QC) (Εξωτερικοί Έλεγχοι)
Εκτέλεση Εξέτασης με Δείγματα Ασθενών
Επιθεώρηση Δεδομένων (Ασθενών, Βαθμονόμησης και QC)

Οι Χρήστες οι οποίοι διαθέτουν εξουσιοδότηση Επιβλέποντα μπορούν να πραγματοποιήσουν το σύνολο
των ακόλουθων λειτουργιών:

 Εισαγωγή Μεθόδου Ανάλυσης
 Προσθήκη ή Διαγραφή Χρηστών
 Εξαγωγή και Εισαγωγή
Επιβλέπων

(Θα πρέπει να έχετε έγκυρα στοιχεία
σύνδεσης για να έχετε πρόσβαση
στο Μενού Επιβλέποντα.)

Ρυθμίσεων
 Ενημέρωση Υλικολογισμικού του
Αναλυτή Sofia 2
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 Εισαγωγή Αρχείων Γλώσσας
 Εμφάνιση Αρχείων Καταγραφής
Μηνυμάτων
 Επιθεώρηση Στατιστικών
Στοιχείων
 Αλλαγή Ρυθμίσεων

Οθόνη Συστήματος
Οθόνη Συστήματος
Ο αναλυτής Sofia 2 περιέχει μία έγχρωμη οθόνη LCD 4 ιντσών για την αλληλεπίδραση με τη
διεπαφή χρήστη (Εικόνα 1).
Εικόνα 1

Οθόνη Αφής

Σαρωτής Γραμμωτού
Κώδικα

Συρταρωτή Υποδοχή
Κασέτας

Εγκατάσταση, Ρύθμιση και Λειτουργία
Ρύθμιση του Αναλυτή Sofia 2
 Τοποθετήστε τον αναλυτή Sofia 2 επάνω στον πάγκο. Η μονάδα είναι φορητή και μπορεί να
μετακινηθεί σε σημείο κατάλληλο για την εξέταση. Διασφαλίστε πως ο πάγκος είναι
σταθερός, επίπεδος, στεγνός και χωρίς εμπόδια. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

 Διασφαλίστε ότι ο πάγκος παρέχει επαρκή χώρο για τον αναλυτή Sofia 2 και απόσταση

τουλάχιστον 6 ιντσών (15 cm περίπου) γύρω από τη συσκευή. Θα πρέπει να υπάρχει
επαρκής χώρος για να επιτρέπεται ο επαρκής αερισμός και το άνοιγμα/κλείσιμο της
συρταρωτής υποδοχής του αναλυτή Sofia 2 και για την πρόσβαση στις θύρες σύνδεσης στο
πίσω μέρος της μονάδας.

 Συνδέστε τον Προσαρμογέα Ισχύος στη θύρα ρεύματος στο πίσω μέρος του αναλυτή Sofia
2. Στη συνέχεια συνδέστε τον Προσαρμογέα σε μία διαθέσιμη ηλεκτρική πρίζα.

 Εάν χρησιμοποιείτε τον Εκτυπωτή Ετικέτας Dymo, συνδέστε τον στον αναλυτή Sofia 2 μέσω
μίας θύρας USB στο πίσω μέρος του οργάνου (Εικόνα 2).
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Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε τον αναλυτή Sofia 2 με τη χρήση του διακόπτη ισχύος που βρίσκεται στην πίσω
πλευρά (Εικόνα 2).
Εικόνα 2

Διακόπτης Ισχύος
Θύρες USB (2)

Θήκη Μπαταρίας

RJ45
Θύρα Ηλεκτρικού
Ρεύματος

Ο αναλυτής Sofia 2 θα εμφανίσει την οθόνη Εξέλιξη Ενεργοποίησης και θα ολοκληρώσει έναν
Εσωτερικό Έλεγχο Ενεργοποίησης. Όταν ολοκληρωθεί η Ενεργοποίηση, ο αναλυτής Sofia 2 θα
εμφανίσει την οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης (Εικόνα 3) και θα είναι έτοιμος προς χρήση.
Εικόνα 3

Όταν ο αναλυτής Sofia 2 θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ο αναλυτής Sofia 2 θα ζητήσει από τον
χρήστη να εισάγει τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής στην οποία βρίσκεται (Εικόνα 4). Επιλέξτε
για επιβεβαίωση και για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.
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Εικόνα 4

Ένας Έλεγχος Βαθμονόμησης θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί πριν από την πρώτη χρήση του
αναλυτή Sofia 2 (Εικόνα 5). Η προεπιλεγμένη Ταυτότητα Επιβλέποντα (1234) θα χρησιμοποιηθεί
για τον Έλεγχο Βαθμονόμησης.
Εικόνα 5

Μενού Επιβλέποντα
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Είσοδος ως Επιβλέπων
Το Μενού Επιβλέποντα επιτρέπει στον επιβλέποντα να έχει πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές
λειτουργικότητας και ασφάλειας, ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας και με την τοποθεσία στην
οποία βρίσκεται ο αναλυτής Sofia 2.
Ρυθμίσεις
Η είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις πραγματοποιείται αφού συνδεθείτε ως Επιβλέπων. Ο αναλυτής
Sofia 2 αποστέλλεται από τον κατασκευαστή με μία προεπιλεγμένη Ταυτότητα σύνδεσης
Επιβλέποντα, η οποία θα πρέπει να αλλαχθεί κατά την πρώτη εγκατάσταση του αναλυτή Sofia 2
στην τοποθεσία στην οποία 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 Ταυτότητας 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.
Ρύθμιση Απαιτήσεων Καταχώρησης
Η ρύθμιση των Απαιτήσεων Καταχώρησης επιτρέπει στον Επιβλέποντα να ελέγξει το είδος των
παρεχόμενων πληροφοριών πριν από την εκτέλεση μίας εξέτασης.
Σημείωση: Η Ταυτότητα Χρήστη και ο Αριθμός Εντολής μπορούν να οριστούν ως Υποχρεωτική ή
Προαιρετική. Η Ταυτότητα Ασθενούς μπορεί να οριστεί ως Υποχρεωτική, Προαιρετική ή
Απενεργοποιημένη. Όταν επιλέγεται η ρύθμιση Υποχρεωτική, τα πεδία πρέπει να
συμπληρωθούν ώστε ο Χρήστης να εκτελέσει την εξέταση του ασθενούς.
Όταν συμπληρωθούν οι Απαιτήσεις Καταχώρησης, προχωρήστε στον Καθορισμό Προεπιλεγμένης
Ρύθμισης και Χρονικού Ορίου με τη χρήση .

Καθορισμός Προεπιλεγμένης Ρύθμισης και Χρονικού Ορίου
Προεπιλεγμένη Ρύθμιση
Όταν ο Επιβλέπων επιλέγει μία συγκεκριμένη προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον αναλυτή Sofia 2, τότε
αυτή αποτελεί την κανονική ρύθμιση λειτουργίας εκτός εάν τροποποιηθεί.
Επιλέξτε είτε τις ρυθμίσεις ανάπτυξης ΑΝΑΜΟΝΗ [WALK AWAY] και ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ [READ
NOW] ή την Κλειδωμένη Ρύθμιση ΑΝΑΜΟΝΗ [LOCKED WALK AWAY].
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.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τον αριθμό των λεπτών του χρονικού
ορίου από 1-20 λεπτά. Πιέστε
για να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των αλλαγών και για να
επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.
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Βαθμονόμηση και Ποιοτικός Έλεγχος (QC)
Υπενθύμιση Βαθμονόμησης
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τον αριθμό των ημερών για τη χρονική
περίοδο υπενθύμισης Βαθμονόμησης από 2-30 ημέρες. Όταν η επιλογή του αριθμού των ημερών
δεν τροποποιείται μέχρι την απαιτούμενη Βαθμονόμηση, η υπενθύμιση εμφανίζεται δίπλα στο
εικονίδιο του μενού στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης. Πιέστε
για να επιβεβαιώσετε την
ολοκλήρωση των αλλαγών και για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Ασφάλεια Δεδομένων
Η οθόνη Ασφάλεια Δεδομένων επιτρέπει στον Επιβλέποντα να επιλέξει των αριθμό των
αποτελεσμάτων των ασθενών που παραμένουν αποθηκευμένα στον αναλυτή Sofia 2. Ο Επιβλέπων
μπορεί επίσης να επιλέξει εάν τα δεδομένα των ασθενών αποθηκεύονται μαζί με τα δεδομένα των
εξετάσεων σε μία συνδεδεμένη μονάδα flash USB.
Στο πεδίο Αποθηκευμένα Δεδομένα Ασθενών, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να
εισάγετε των αριθμό των αποτελεσμάτων των ασθενών που θα αποθηκευτούν στη συσκευή από
1-1000.
Στο πεδίο Αποθήκευση Δεδομένων Ασθενών σε USB, επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
Εάν επιλεχθεί η Ενεργοποίηση, τα δεδομένα των ασθενών θα αποθηκευτούν μαζί με τα αρχεία
εξετάσεων όταν πραγματοποιηθεί εξαγωγή σε μία συνδεδεμένη μονάδα flash USB. Η μονάδα flash
USB θα πρέπει να έχει συνδεθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης ώστε να αποθηκευτεί το
αποτέλεσμα της εξέτασης. Πιέστε
για να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των αλλαγών και για
να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Άλλες Ρυθμίσεις
Ρύθμιση Ονομασίας Τοποθεσίας και Ταχυδρομικού Κώδικα
Οι ρυθμίσεις Ονομασίας Τοποθεσίας και Ταχυδρομικού Κώδικα ορίζουν το όνομα και την
τοποθεσία της κλινικής, του νοσοκομείου, του εργαστηρίου ή του ιατρείου όπου χρησιμοποιείται ο
αναλυτής Sofia 2.
Στο πεδίο Ονομασία Τοποθεσίας, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε το
όνομα της τοποθεσίας που μπορεί να περιέχει έως και 20 χαρακτήρες ή/και κενά.
Για να διαγράψετε ένα γράμμα, πιέστε

στο πληκτρολόγιο.

Πιέζοντας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακυρώνετε τις αλλαγές και επιστρέφετε στην
προηγούμενη ρύθμιση της Ονομασίας Τοποθεσίας.
Στο πεδίο Ταχυδρομικός Κώδικας, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τον
πενταψήφιο Ταχυδρομικό Κώδικα. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας που εισάγεται για τις εγκαταστάσεις
στο MyVirena θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιτυχή ρύθμιση του συστήματος Virena, όπως
περιγράφεται στη σελίδα 22.
Όταν το Όνομα Τοποθεσίας και ο Ταχυδρομικός Κώδικας συμπληρωθούν, προχωρήστε στη Ρύθμιση
Ήχου με τη χρήση .
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Ρύθμιση Γλώσσας
Ο αναλυτής Sofia 2 μπορεί να ρυθμιστεί για να εμφανίζει γλώσσες που είχαν προηγουμένως
εγκατασταθεί από το μενού Εξαγωγή, Εισαγωγή, Διαγραφή (σελίδα 29).
Χρησιμοποιήστε ή για να επιλέξετε την κατάλληλη γλώσσα. Η γλώσσα αυτή θα εμφανίζεται
όταν ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.
Όταν η Γλώσσα ρυθμιστεί, προχωρήστε στη Ρύθμιση Ήχου.
Ρύθμιση Ήχου
Η Ρύθμιση Ήχου στον αναλυτή Sofia 2 θα επιτρέψει στον Επιβλέποντα την ενεργοποίηση
ή την
απενεργοποίηση του ήχου ειδοποιήσεων ή του ήχου που παράγεται όταν πραγματοποιείται
ανάγνωση ενός γραμμωτού κώδικα.
Όταν ο Ήχος ρυθμιστεί, προχωρήστε στη ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας με τη χρήση .
Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας
Η επιλογή Ώρα 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.
Στο πεδίο , επιλέξτε είτε 12ωρη ή 24ωρη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να
εισάγετε τη σωστή ώρα.
Όταν επιλεχθεί η 12ωρη μορφή, επίσης επιλέξτε Π.Μ. ή Μ.Μ. Όταν επιλεχθεί η 24ωρη μορφή, τα
πλήκτρα Π.Μ/Μ.Μ. δεν λειτουργούν. Εάν η ώρα που θα προστεθεί είναι άκυρη, το πεδίο θα
χρωματιστεί κόκκινο και η επιλογή
δεν θα είναι διαθέσιμη.
Η επιλογή Ημερομηνία επιτρέπει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μορφών ημερομηνίας που
ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε χώρας.
Στο πεδίο , ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μορφή ημερομηνίας είτε ως μμ/ηη/εε είτε ως
ηη/μμ/εε. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τη σωστή ημερομηνία. Εάν η
ημερομηνία που θα προστεθεί είναι άκυρη, το πεδίο θα χρωματιστεί κόκκινο και η επιλογή
δεν
θα είναι διαθέσιμη.
Πιέστε
για να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση των αλλαγών και για να επιστρέψετε στην οθόνη
Εκτέλεση Εξέτασης.
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Ρυθμίσεις Δικτύου

Ρυθμίσεις Ethernet
Για τη Ρύθμιση Διεύθυνσης IP, επιλέξτε Μη Αυτόματη ή DHCP. Εάν επιλέξετε DHCP, επιλέξτε
για να ελέγξετε τη σύνδεση και για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης. Εάν επιλέξετε
Μη Αυτόματη, πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη. Χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο οθόνης, εισάγετε τις πληροφορίες για τη Διεύθυνση IP, τη Μάσκα Υποδικτύου και
την Πύλη. Πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
οθόνης, εισάγετε τις πληροφορίες για τον Πρωτεύοντα Διακομιστή (DNS) και για τον Δευτερεύοντα
Διακομιστή (DNS). Επιλέξτε
για να ελέγξετε τη σύνδεση και για να επιστρέψετε στην οθόνη
Εκτέλεση Εξέτασης.

Ρυθμίσεις LIS
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τη Διεύθυνση IP LIS. Η Θύρα LIS είναι
προσυμπληρωμένη και δεν απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες από τον χρήστη (Εικόνα 6).
Εικόνα 6

Πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη. Για Αυτόματη Αποστολή, επιλέξτε είτε
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση, τα αποτελέσματα των εξετάσεων
θα αποστέλλονται αυτόματα στο LIS κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εξετάσεων. Εάν επιλέξετε
Απενεργοποίηση, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα πρέπει να αποστέλλονται με μη αυτόματο
τρόπο στο LIS εφόσον το επιθυμείτε. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή Δεδομένων στη σελίδα 39
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για επιπρόσθετες πληροφορίες. Επιλέξτε
για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων και για να
επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Ρυθμίσεις Συστήματος Virena
Προτού ρυθμίσετε το σύστημα Virena, διασφαλίστε ότι ο σωστός Ταχυδρομικός Κώδικας έχει
εισαχθεί μετά την αρχική εγκατάσταση ή στο μενού Άλλες Ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στη σελίδα 20 για
επιπρόσθετες πληροφορίες. Στην αρχική οθόνη των Ρυθμίσεων του Συστήματος Virena, το Όνομα
Τομέα Virena είναι προσυμπληρωμένο και δεν απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες από τον
χρήστη (Εικόνα 7).
Σημείωση: H λειτουργία του Virena μέσω του δικτύου κινητής, είναι διαθέσιμη μόνο για τις ΗΠΑ.
Ακόμη, εκτός των ΗΠΑ, το Virena πρέπει να ρυθμιστεί μέσω σύνδεσης Ethernet.
Εικόνα 7

Πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη. Για Αυτόματη Αποστολή, επιλέξτε είτε
Ενεργοποίηση είτε Απενεργοποίηση. Για Αποτελέσματα Ουράς, επιλέξτε είτε Ενεργοποίηση είτε
Απενεργοποίηση (Εικόνα 8). Και για τις δύο ρυθμίσεις θα πρέπει να έχει επιλεγεί η ρύθμιση
Ενεργοποίηση ώστε να αποστέλλονται αποτελέσματα στο cloud του συστήματος Virena ημερησίως.
Με την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων δικτύου του αναλυτή Sofia 2, ο αναλυτής Sofia 2 θα
αποστείλει δεδομένα, τα οποία απο-ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 45 C.F.R. §
164.514(b)(1), από τον αναλυτή Sofia 2 του πελάτη στο ασφαλές δίκτυο απομακρυσμένων
διακομιστών τρίτων μερών της Quidel.
Εικόνα 8

Πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη. Για Αποστολή Ταυτότητας Ασθενούς, επιλέξτε
είτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Για Αποστολή Αριθμού Εντολής, επιλέξτε είτε

Σελίδα 21 από 46

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση (Εικόνα 9). Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για
αποκλειστικά ερευνητικούς σκοπούς και οι πληροφορίες αυτές δε θα αποστέλλονται ανεξάρτητα
από την επιλογή που θα πραγματοποιηθεί.
Εικόνα 9

Πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη. Για την επιλογή Υποχρεωτική Ηλικία, επιλέξτε
είτε Ναι ή Όχι (Εικόνα 10). Εάν επιλέξτε Ναι, ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει την ηλικία του
ασθενούς πριν από την εκτέλεση της κάθε εξέτασης. Για τη Διεπαφή Σύνδεσης, επιλέξτε είτε
Ethernet είτε Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας. Εάν επιλέξετε Ethernet, ο Χρήστης θα πρέπει επίσης να
ορίσει τις Ρυθμίσεις Ethernet. Ανατρέξτε στη σελίδα 21 για επιπρόσθετες πληροφορίες.
Εικόνα 10

Επιλέξτε
Εξέτασης.

για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων και για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση

Έλεγχος Σύνδεσης του Συστήματος Virena
Το τελευταίο βήμα των ρυθμίσεων του συστήματος Virena είναι ο έλεγχος της σύνδεσης. Έχετε
πρόσβαση σε αυτόν μέσω της οθόνης Αποστολή Δεδομένων (σελίδα 39). Επιλέξτε Έλεγχος
Σύνδεσης και πιέστε
για να ξεκινήσει ο έλεγχος της σύνδεσης (Εικόνα 11). Εάν ο έλεγχος είναι
επιτυχής, το αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη Επιτυχής έλεγχος
σύνδεσης. Εάν ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής, το αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη θα εμφανίσει
την ένδειξη Σφάλμα ελέγχου σύνδεσης. Εάν ο έλεγχος σύνδεσης δεν είναι επιτυχής μετά τη
δεύτερη προσπάθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel.
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Εικόνα 11

Στατιστικά Στοιχεία

Εμφάνιση Πληροφοριών Αναλυτή
Η πρώτη οθόνη της Εμφάνισης Πληροφοριών Αναλυτή εμφανίζει την Έκδοση Υλικολογισμικού, την
Έκδοση Υλικού, των Αριθμό Εξετάσεων και τον Σειριακό Αριθμό (Εικόνα 12).
Επιλέξτε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη ή
Εκτέλεση Εξέτασης.
Εικόνα 12
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για να επιστρέψετε στην οθόνη

Η δεύτερη οθόνη της Εμφάνισης Πληροφοριών Αναλυτή εμφανίζει τις διευθύνσεις Ethernet MAC, WiFi
MAC, την Έκδοση Υλικολογισμικού Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, το IMEI και το ICCID (Εικόνα 13).
Επιλέξτε

για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Εικόνα 13

Εμφάνιση Αρχείου Καταγραφής Μηνυμάτων
Η Εμφάνιση Αρχείου Καταγραφής Μηνυμάτων εμφανίζει τον Κωδικό Σφάλματος, την Ημερομηνία
και την Ώρα (Εικόνα 14).
Επιλέξτε

για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Εικόνα 14
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Διαχείριση Χρηστών

Προσθήκη Χρήστη
Για την προσθήκη Χρήστη, επιλέξτε

στην οθόνη Προσθήκη Χρήστη (Εικόνα 15).

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης ή τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα για να εισάγετε την
Ταυτότητα Χρήστη. Η Ταυτότητα Χρήστη πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 4 ψηφία.
Επιλέξτε Τύπο Χρήστη με τις επιλογές Χειριστής ή Επιβλέπων.
Εισάγετε το Όνομα του νέου Χρήστη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.
Για να διαγράψετε ένα γράμμα, πιέστε

στο πληκτρολόγιο.

Πιέζοντας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακυρώνετε όλες τις προηγούμενες αλλαγές και
επιστρέφετε στην προηγούμενη ρύθμιση του Ονόματος.
Όταν το ονοματεπώνυμο συμπληρωθεί, πιέστε

.

Εικόνα 15
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Επεξεργασία Χρήστη
Επιλέξτε έναν Χρήστη αγγίζοντας οποιοδήποτε σημείο της σειράς και στη συνέχεια επιλέξτε .
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες Χρήστη (Εικόνα
16).
Εικόνα 16

Όταν οι πληροφορίες συμπληρωθούν, πιέστε

.

Διαγραφή Χρήστη
Επιλέξτε έναν Χρήστη αγγίζοντας οποιοδήποτε σημείο της σειράς και στη συνέχεια επιλέξτε για
τη διαγραφή του Χρήστη (Εικόνα 17). Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί. Εάν ένας Χρήστης
διαγραφεί κατά λάθος, επαναπροσθέστε τον Χρήστη όπως περιγράφεται παραπάνω.
Εικόνα 17

Σημείωση: Ο ανώτερος αριθμός Χρηστών είναι 100.
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Εξαγωγή, Εισαγωγή, Διαγραφή

Εξαγωγή, Εισαγωγή ή Διαγραφή Τύπων Δεδομένων
Οι Επιβλέποντες μπορούν να εξάγουν, να εισάγουν ή να διαγράψουν δεδομένα από/σε μία μονάδα
flash USB ή (σ)τη συσκευή (Εικόνα 18). Οι περισσότερες τυπικές μονάδες flash USB μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τον αναλυτή Sofia 2.
Εικόνα 18

Εξαγωγή Ρυθμίσεων σε Μονάδα Flash USB
Οι Επιβλέποντες μπορούν να εξάγουν τις ρυθμίσεις ενός αναλυτή Sofia 2 για να τις εισάγουν σε
άλλον αναλυτή Sofia 2.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή

ή

στο πρώτο πεδίο για να επιλέξετε Εξαγωγή.

Στο επόμενο πεδίο, χρησιμοποιήστε την επιλογή

ή

για να επιλέξετε Ρυθμίσεις.

Εισάγετε μία μονάδα flash USB και επιλέξτε
και στη συνέχεια επιλέξτε
για να εξάγετε τα
δεδομένα ρυθμίσεων του αναλυτή Sofia 2. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορείτε να
αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB.
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Όταν αντιγράφετε τις ρυθμίσεις του αναλυτή Sofia 2, όλοι οι Χρήστες μεταφέρονται. Το Ιστορικό
Χρήστη, η κατάσταση παρτίδας, ο Ποιοτικός Έλεγχος και τα δεδομένα εξέτασης δεν θα
μεταφερθούν.

Εισαγωγή Ρυθμίσεων από Μονάδα Flash USB
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις του αναλυτή Sofia 2 σε άλλο αναλυτή Sofia 2, εισάγετε τη μονάδα
flash USB από τον «Κεντρικό» αναλυτή Sofia 2, ο οποίος διαθέτει τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε να
αντιγράψετε.
Χρησιμοποιήστε

ή

στο πρώτο πεδίο για να επιλέξετε Εισαγωγή.

Στο επόμενο πεδίο, χρησιμοποιήστε

ή

για να επιλέξετε τις Ρυθμίσεις.

Διασφαλίστε ότι η επιλογή
έχει επιλεγεί και στη συνέχεια επιλέξτε
για να εισάγετε τα
δεδομένα ρυθμίσεων του αναλυτή Sofia 2. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορείτε να
αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB.
Σημείωση: Όταν εισάγετε ρυθμίσεις από έναν αναλυτή Sofia 2 σε άλλον αναλυτή Sofia 2, τα
αποτελέσματα των ασθενών και του ποιοτικού ελέγχου στον δεύτερο αναλυτή Sofia 2 θα
διαγράφονται.

Υλικολογισμικό του αναλυτή Sofia 2 και Μέθοδοι Ανάλυσης
Περιστασιακά, η Quidel ίσως εκδίδει ενημερώσεις υλικολογισμικού και μεθόδων ανάλυσης που
βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του αναλυτή Sofia 2. Οι χρήστες μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο
αναλυτής Sofia 2 που έχουν στην κατοχή τους διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού
και τις πιο πρόσφατες μεθόδους ανάλυσης εάν δημιουργήσουν έναν λογαριασμό και
καταχωρήσουν τον αναλυτή Sofia 2 που έχουν στην κατοχή τους στο myquidel.com. Ακολουθώντας
τις οδηγίες στο κέντρο, οι Επιβλέποντες μπορούν να εγκαταστήσουν ενημερώσεις από μία μονάδα
flash USB. Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο myquidel.com.

Εισαγωγή Υλικολογισμικού από Μονάδα Flash USB
Εισάγετε τη μονάδα flash USB με το υλικολογισμικό προς εγκατάσταση.
Χρησιμοποιήστε

ή

στο πρώτο πεδίο για να επιλέξετε Εισαγωγή.

Στο επόμενο πεδίο, χρησιμοποιήστε

ή

για να επιλέξετε Υλικολογισμικό.

Διασφαλίστε ότι η επιλογή
έχει επιλεγεί και στη συνέχεια επιλέξτε
για να εισάγετε το
υλικολογισμικό του αναλυτή Sofia 2. Ο αναλυτής Sofia 2 θα ολοκληρώσει την αυτόματη
εγκατάσταση και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει εκκίνηση στην κανονική οθόνη έναρξης. Όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB.

Εισαγωγή Μεθόδων Ανάλυσης από Μονάδα Flash USB
Εισάγετε μία μονάδα flash USB με τη μέθοδο ανάλυσης προς εγκατάσταση.
Χρησιμοποιήστε

ή

στο πρώτο πεδίο για να επιλέξετε Εισαγωγή.

Στο επόμενο πεδίο, χρησιμοποιήστε

ή

για να επιλέξετε Μέθοδοι Ανάλυσης.
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Διασφαλίστε ότι η επιλογή
έχει επιλεγεί και στη συνέχεια επιλέξτε
για να εισάγετε τις
μεθόδους ανάλυσης του αναλυτή Sofia 2. Ο αναλυτής Sofia 2 θα ολοκληρώσει την αυτόματη
εγκατάσταση και θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία,
μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB.

Εισαγωγή Αρχείων Γλώσσας από Μονάδα Flash USB
Εισάγετε τη μονάδα flash USB με το αρχείο γλώσσας προς εγκατάσταση.
Χρησιμοποιήστε

ή

στο πρώτο πεδίο για να επιλέξετε Εισαγωγή.

Στο επόμενο πεδίο, χρησιμοποιήστε

ή

για να επιλέξετε Αρχεία Γλώσσας.

Διασφαλίστε ότι η επιλογή
έχει επιλεγεί και στη συνέχεια επιλέξτε
για να εισάγετε τα αρχεία
γλώσσας του αναλυτή Sofia 2. Ο αναλυτής Sofia 2 θα ολοκληρώσει την αυτόματη εγκατάσταση και
θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορείτε να αφαιρέσετε
τη μονάδα flash USB.

Εκτέλεση Εξέτασης (Δείγματα Ασθενούς)

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης επιλέγοντας
περισσότερες οθόνες.

στις

Εισαγωγή Ταυτότητας Χρήστη
Η Ταυτότητα Χρήστη μπορεί να εισαχθεί με τη χρήση του γραμμωτού κώδικα ή χειροκίνητα με τη
χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.
Επιλέξτε το πεδίο Ταυτότητα Χρήστη στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης. Χρησιμοποιήστε τον σαρωτή
γραμμωτού κώδικα (Εικόνα 19) για να σαρώσετε τον γραμμωτό κώδικα από μία Κάρτα Ταυτότητας
Χρήστη ή εισάγετε χειροκίνητα τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης του
αναλυτή Sofia 2.

Εισαγωγή Ταυτότητας Ασθενούς
Η Ταυτότητα Ασθενούς μπορεί να εισαχθεί με τη χρήση του γραμμωτού κώδικα ή χειροκίνητα με τη
χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.
Επιλέξτε το πεδίο Ταυτότητα Ασθενούς στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης. Χρησιμοποιήστε τον
σαρωτή γραμμωτού κώδικα (Εικόνα 19) για να σαρώσετε τον γραμμωτό κώδικα μίας Ταυτότητας
Ασθενούς από ένα διάγραμμα ασθενούς ή από άλλη πηγή ή εισάγετε χειροκίνητα τα δεδομένα
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης του αναλυτή Sofia 2.
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Εικόνα 19

Εισαγωγή Αριθμού Εντολής, εάν εφαρμόζεται
Ο Αριθμός Εντολής μπορεί να εισαχθεί με τη χρήση του γραμμωτού κώδικα ή χειροκίνητα με τη
χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.
Επιλέξτε το πεδίο Αριθμός Εντολής στην οθόνη Εκτέλεση 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 χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
οθόνης του αναλυτή Sofia 2.

Αλλαγή Ρύθμισης Ανάπτυξης
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] στις σελίδες 12-13).
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.
Η τρέχουσα ρύθμιση ανάπτυξης θα έχει επισημανθεί κάτω από τον Αριθμό Εντολής (Εικόνα 20). Εάν
η ρύθμιση που έχει επισημανθεί είναι και η επιθυμητή, δεν απαιτούνται αλλαγές.
Εικόνα 20
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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 Εξέτασης εκτός του αναλυτή Sofia 2.
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 2, σε θερμοκρασία δωματίου, για την απαιτούμενη χρονική περίοδο (όπως
καθορίζεται στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης) πριν από τη μετάβαση στο
επόμενο βήμα.
Για να έχετε πρόσβαση σε επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις δύο ρυθμίσεις ανάπτυξης από
την οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης επιλέξτε . Για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης από
το αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε .

Πιέστε
Αφού εισαχθούν οι πληροφορίες ταυτότητας και αφού επιλεχθεί η ρύθμιση ανάπτυξης, πιέστε
για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.
Εάν το σύστημα Virena έχει ρυθμιστεί, ο Χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην οθόνη Πληροφορίες
Ασθενούς στην οποία μπορεί να εισάγει επιπρόσθετα στοιχεία του ασθενούς.
Εάν η επιλογή Υποχρεωτική Ηλικία έχει ρυθμιστεί στο Ναι, ο Χρήστης θα χρειαστεί να εισάγει την
ηλικία του ασθενούς προτού προχωρήσει. Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις Συστήματος Virena στη σελίδα
22 για περισσότερες πληροφορίες.
Πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη και ανοίξτε με απαλές κινήσεις τη συρταρωτή
υποδοχή του αναλυτή Sofia 2.
Σημείωση: Εάν το σύστημα Virena δεν έχει ρυθμιστεί, ο Χρήστης θα προχωρήσει απευθείας στην
οθόνη εισαγωγής κασέτας αφού πιέσει .
Εισάγετε την Κασέτα Εξέτασης στη συρταρωτή υποδοχή και κλείστε απαλά τη συρταρωτή υποδοχή
(Εικόνα 21).
Εικόνα 21
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Όταν κλείσει η συρταρωτή υποδοχή, ο αναλυτής Sofia 2 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 2 και θα αποθηκευτούν αυτόματα στη συσκευή.
Εάν έχουν ρυθμιστεί, τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στο cloud με τη χρήση
του συστήματος Virena ή μέσω της αποστολής τους στο LIS.
Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να εκτυπωθούν σε έναν συνδεδεμένο εκτυπωτή με την επιλογή
.
Ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένες εξετάσεις.
Σημείωση: Όταν παραχθούν αποτελέσματα για μία μεμονωμένη Κασέτα Εξέτασης, ο αναλυτής
Sofia 2 δεν θα αποδέχεται πλέον αυτή την κασέτα για δεύτερη φορά.
Εάν ο έλεγχος της διαδικασίας είναι , επαναλάβετε τη διαδικασία με νέο δείγμα ασθενούς και με
νέα Κασέτα Εξέτασης. Για να εξετάσετε ένα νέο δείγμα ασθενούς, επιλέξτε
για να επιστρέψετε
στην Οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Επιθεώρηση Δεδομένων

Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Ασθενούς
Τα Αποτελέσματα Ασθενούς περιλαμβάνουν τα αρχεία των προγενέστερων εξετάσεων του
ασθενούς.
Σε κάθε κατάλογο Αποτελεσμάτων Ασθενών, μπορείτε να εμφανίσετε τα λεπτομερή αποτελέσματα
επιλέγοντας το αποτέλεσμα προς εμφάνιση (Εικόνα 22).
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Εικόνα 22

Επιλέξτε

για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Ποιοτικού Ελέγχου (QC)
Τα αποτελέσματα Ποιοτικού Ελέγχου περιλαμβάνουν τα αρχεία των προγενέστερων Ποιοτικών
Ελέγχων (Θετικός και Αρνητικός Έλεγχος).
Ο χειριστής μπορεί να εντοπίσει τις λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου (QC) με
τον ίδιο τρόπο όπως για τα Αποτελέσματα Εξετάσεων Ασθενούς (Εικόνα 23).
Εικόνα 23

Επιλέξτε

για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Βαθμονόμησης
Τα Αποτελέσματα Βαθμονόμησης του αναλυτή Sofia 2 περιλαμβάνουν τα αρχεία των
προγενέστερων ελέγχων Βαθμονόμησης.
Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τις Βαθμονομήσεις που πραγματοποιήθηκαν (Εικόνα 24).
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Εικόνα 24

Επιλέξτε

για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

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 2 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

για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

Εμφάνιση Μεθόδων Ανάλυσης
Εμφανίζεται ένας κατάλογος των εγκατεστημένων Μεθόδων Ανάλυσης και των αριθμών Έκδοσης.
Επιλέξτε

για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.

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 Εξέτασης και οι διαδικασίες ανάλυσης
λειτουργούν σωστά.
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Για να εκτελέσετε Εξωτερικούς Ελέγχους, ανατρέξτε στο ειδικό για την κάθε ανάλυση Φύλλο
Οδηγιών Χρήσης της κάθε εξέτασης για να λάβετε 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)
Όταν ολοκληρωθεί ο Ποιοτικός Έλεγχος (QC), το σύστημα θα εμφανίσει είτε ένα έγκυρο
αποτέλεσμα, , ή ένα άκυρο αποτέλεσμα, .
Επιλέξτε
για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου (QC) και για να επιστρέψετε
στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης.
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 Βαθμονόμησης

Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία απαραίτητη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει βέλτιστη απόδοση
μέσω του ελέγχου των εσωτερικών οπτικών μερών και των λειτουργιών του αναλυτή Sofia 2.
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 2
Χρησιμοποιήστε την ειδική Κασέτα Βαθμονόμησης που παρέχεται με τον αναλυτή Sofia 2 για τον
Έλεγχο Βαθμονόμησης. Για αντικατάσταση των Κασετών Βαθμονόμησης, παρακαλώ επικοινωνήστε
με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel.
Ακολουθώντας τα μηνύματα προτροπής, εισάγετε την Κασέτα Βαθμονόμησης στον αναλυτή Sofia 2
και κλείστε απαλά τη συρταρωτή υποδοχή. Ο αναλυτής Sofia 2 θα διεξάγει τον Έλεγχο
Βαθμονόμησης αυτόματα.
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Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκτέλεση Εξέτασης αφού ολοκληρωθεί η
Βαθμονόμηση.
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 2. Μην αγγίζετε το παράθυρο ανάγνωσης της Κασέτας Βαθμονόμησης
καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα Βαθμονόμησης
Ο αναλυτής Sofia 2 εμφανίζει τα αποτελέσματα είτε ως
Βαθμονόμησης ολοκληρώθηκε.

ή ως

και καταδεικνύει πως ο Έλεγχος

Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης αποθηκεύονται και μπορούν να ανακτηθούν με τη λειτουργία
Επιθεώρηση Αποτελεσμάτων Βαθμονόμησης στον αναλυτή Sofia 2 από το μενού Επιθεώρηση
Δεδομένων (σελίδα 35).
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.

Αποστολή Δεδομένων

Για την Αποστολή Δεδομένων, οι ακόλουθες επιλογές θα εμφανιστούν στην οθόνη:

 Τελευταίο Αποτέλεσμα
 Όλα τα Αποτελέσματα
 Έλεγχος Σύνδεσης
Για τη μη αυτόματη αποστολή δεδομένων στο σύστημα Virena, επιλέξτε μία από τις παραπάνω
επιλογές και στη συνέχεια πιέστε
. Εάν η αποστολή δεδομένων ήταν επιτυχής, το εικονίδιο
θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν η αποστολή δεδομένων δεν ήταν επιτυχής, θα εμφανιστεί το
μήνυμα Σφάλμα Αποστολής στο Σύστημα Virena. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση του συστήματος
Virena και επιχειρήστε εκ νέου την αποστολή των δεδομένων. Εάν η δεύτερη προσπάθεια είναι
ανεπιτυχής, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
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Για τη μη αυτόματη αποστολή δεδομένων στο LIS, επιλέξτε μία από τις παραπάνω ενέργειες και στη
συνέχεια πιέστε
. Εάν η αποστολή δεδομένων ήταν επιτυχής, το εικονίδιο
θα εμφανιστεί
στην οθόνη. Εάν η αποστολή των δεδομένων δεν ήταν επιτυχής, θα εμφανιστεί το μήνυμα Σφάλμα
Αποστολής στο LIS. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση και επιχειρήστε εκ νέου την αποστολή των
δεδομένων. Εάν η δεύτερη προσπάθεια είναι ανεπιτυχής, επικοινωνήστε με την Τεχνική
Υποστήριξη.

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

Συντήρηση και Καθαρισμός
Συντήρηση
Σημείωση: Ο αναλυτής Sofia 2 θα πρέπει να αποστέλλεται στην Quidel εφόσον απαιτείται η
συντήρησή του. Ο Χρήστης δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί καμία απόπειρα συντήρησης εκτός
από την αλλαγή της μπαταρίας και τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών και της
συρταρωτής υποδοχής της Κασέτας.

Ισχύς Μπαταρίας
Προβλεπόμενη Χρήση Μπαταρίας
Ο αναλυτής Sofia 2 εμπεριέχει μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία θα φορτιστεί
αυτόματα ενώ είναι συνδεδεμένη στην πηγή ισχύος AC. Ο αναλυτής Sofia 2 θα τίθεται αυτόματα σε
λειτουργία μπαταρίας όταν δε διατίθεται ισχύς AC.
Αντικατάσταση Μπαταρίας
Ο αναλυτής Sofia 2 αποστέλλεται με μία ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiPo με
προσδοκώμενη διάρκεια ζωής περίπου τριών ετών.
Χρησιμοποιήστε μόνο την μπαταρία αντικατάστασης που σας παρέχει η Quidel για τον αναλυτή
Sofia 2.
Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και τη φόρτιση του οργάνου, συνίσταται η παραμονή της
μπαταρίας στο εσωτερικό του οργάνου.
Πριν από την αντικατάσταση της μπαταρίας, διασφαλίστε ότι δεν υπάρχει κάποια κασέτα εντός του
αναλυτή Sofia 2. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον αναλυτή Sofia
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οργάνου. Αποσυνδέστε
το καλώδιο της μπαταρίας και προσεκτικά σύρετε προς τα έξω την μπαταρία (Εικόνα 25).
Τοποθετήστε μία νέα μπαταρία και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας. Ανακυκλώστε ή
απορρίψτε τη μπαταρία λιθίου σύμφωνα με όλες τις Ομοσπονδιακές, Πολιτειακές και Τοπικές
απαιτήσεις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης, μην καίτε ή μην αποτεφρώνετε
την μπαταρία. Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα αστικά απόβλητα.
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Αποθήκευση του αναλυτή Sofia 2

Αν ο αναλυτής Sofia 2 προορίζεται για αποθήκευση ή/και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα (> 3 μήνες), αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα τροφοδοσίας
AC και αφαιρέστε την μπαταρία. Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε και πάλι τον αναλυτή
Sofia 2, τοποθετήστε την μπαταρία και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην ενότητα
Εγκατάσταση, Ρύθμιση και Λειτουργία αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
Εικόνα 25

Καθαρισμός

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ:

 Μην αποσυναρμολογείτε τον αναλυτή Sofia 2. Ο αναλυτής Sofia 2 δεν περιέχει εξαρτήματα
που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χειριστή.

 Πιθανός κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον
αναλυτή Sofia 2 πριν από τον καθαρισμό. Μην καθαρίζετε τις θύρες στο πίσω μέρος του
οργάνου.

 Μη βυθίζετε σε υγρά ή μην ψεκάζετε με υγρά τον αναλυτή Sofia 2.
 Μην καθαρίζετε το κάτω μέρος του αναλυτή.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον αναλυτή Sofia 2 πριν από τον καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με 70% διάλυμα αλκοόλης ή 0,6% διάλυμα χλωρίου για να
καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του αναλυτή Sofia 2. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι ή άλλα διαλύματα
εκτός από όσα αναφέρονται παρακάτω. Καθαρίστε μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες και τη
συρταρωτή υποδοχή της κασέτας.
Σημείωση: Τα ακόλουθα απολυμαντικά μέσα που ταυτοποιούνται στον κατάλογο
απολυμαντικών μέσων της EPA για χρήση κατά του ιού Ebola έχουν κριθεί από την Quidel ως
συμβατοί για χρήση με τον αναλυτή Sofia 2:
•

Clorox Healthcare, Bleach Germicidal Cleaner (EPA Reg #: 56392-7)
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•
•

Clorox Commercial Solutions, Clean-Up Disinfectant Cleaner with Bleach 1 (EPA Reg #:
67619-17)
Clorox Healthcare, Bleach Germicidal Wipes (EPA Reg #: 67619-12)

Αφαίρεση της Συρταρωτής Υποδοχής για Καθαρισμό
Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχει κασέτα στη συρταρωτή υποδοχή και αποσυνδέστε τον αναλυτή Sofia
2 από την πρίζα. Τραβήξτε με απαλές κινήσεις τη συρταρωτή υποδοχή προς τα έξω έως ότου
σταματήσει και στη συνέχεια ανασηκώστε τον αναλυτή Sofia 2 και πιέστε το πλήκτρο όπως
απεικονίζεται (Εικόνα 26). Η συρταρωτή υποδοχή μπορεί έπειτα να αφαιρεθεί.
Σημείωση: Εάν συναντήσετε αντίσταση, μην επιμείνετε. Εφαρμόστε ελαφρώς μεγαλύτερη πίεση
για να ανοίξετε το κούμπωμα.
Εικόνα 26

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με διάλυμα αλκοόλης 70% ή διάλυμα χλωρίου 0,6% για να
καθαρίστε τη συρταρωτή υποδοχή μόνο. ΜΗΝ καθαρίζετε το εσωτερικό του αναλυτή Sofia 2.
ΜΗ βυθίζετε τη συρταρωτή υποδοχή σε καθαριστικά διαλύματα.
Μετά τον καθαρισμό της συρταρωτής υποδοχής, εισάγετε την υποδοχή προσεκτικά,
ευθυγραμμίζοντας τις ράγες της υποδοχής στις αντίστοιχες τροχιές του αναλυτή Sofia 2 (Εικόνα 27).
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Εικόνα 27

Με απαλές κινήσεις, σπρώξτε τη συρταρωτή υποδοχή έως ότου ασφαλίσει. Εάν συναντήσετε
αντίσταση ή εάν 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 2
Διαστάσεις
Βάρος
Σύνδεση στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος
Σύνδεση Αναλυτή Sofia 2
Αντικαταστάσιμη Μπαταρία
Οθόνη
Διασύνδεση LAN
Θερμοκρασία Λειτουργίας
Υγρασία Λειτουργίας

22 εκ. βάθος x 12 εκ. πλάτος x 12 εκ. ύψος
1 κιλό
100-240 VAC, 50/60 Hz, αυτόματη αλλαγή
(ΗΠΑ/Διεθνής), μέγιστη ένταση 2,93 Amp
7,5V DC 2,5A
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiPo
Έγχρωμη οθόνη αφής 4 ιντσών
Σύνδεσμος RJ45
15°C έως 30°C
20% έως 85% RH χωρίς συμπύκνωση

Υψόμετρο Λειτουργίας

Έως 2000 μέτρα

Θερμοκρασία Αποστολής και Φύλαξης

–20°C έως 55°C

Υγρασία Αποστολής και Φύλαξης
Αποθήκευση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων των
Ασθενών

20% έως 85% RH χωρίς συμπύκνωση
Έως 1.000 εξετάσεις

Αποθήκευση Αποτελεσμάτων Ελέγχου QC

Έως 200 αποτελέσματα

Αποθήκευση Αποτελεσμάτων Βαθμονόμησης

Έως 200 αποτελέσματα

Αποθήκευση Χρηστών

Έως 100 χρήστες
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Οι ακόλουθοι γραμμωτοί κώδικες διαμορφώθηκαν κατά τον χρόνο της αποστολής:
Γραμμωτοί κώδικες 1D:


UPC-A



CODE 39





UPC-E
EAN – 13 ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ
CODABAR





CODE 93 AND 93i
CODE 128
GS1 DATABAR



INTERLEAVED 2 ΑΠΟ 5

Γραμμωτοί κώδικες 2D:


DATA MATRIX



AZTEC CODE



QR CODE

Παράρτημα Β Βελτιστοποίηση τοποθέτησης αναλυτή
 Μη στοιβάζετε τους αναλυτές.
 Μην τοποθετείτε τον αναλυτή κοντά σε πηγή θερμότητας.
 Επιτρέψτε απόσταση τουλάχιστον 6 ιντσών (15 cm περίπου) μεταξύ των αναλυτών
Sofia 2.
 Μην τοποθετείτε τον αναλυτή κοντά σε τοίχο ή άλλη επιφάνεια που περιορίζει τον
σωστό αερισμό, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής πίσω από τη μονάδα.

Παράρτημα Γ Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συστήματος
Μηνύματα Σφάλματος
Σημείωση: Το παρακάτω γράφημα περιγράφει τα μηνύματα σφαλμάτων που μπορεί να
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια χρήσης του αναλυτή Sofia 2. Εάν η αντιμετώπιση προβλημάτων
αποτύχει να λύσει το πρόβλημα, παρακαλώ καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε
με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. Το μήνυμα σφάλματος θα βοηθήσει την Τεχνική Υποστήριξη
να διαγνώσει το πρόβλημα.
Αρ.
1
2

Κείμενο στην Οθόνη
Απροσδόκητο σφάλμα.
Πρέπει να εισάγετε Ταυτότητα Χρήστη.

3

Πρέπει να εισάγετε Ταυτότητα Ασθενούς.

4

Άκυρη Ταυτότητα Χρήστη

Ενέργεια
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Πληκτρολογήστε μία έγκυρη Ταυτότητα
Χρήστη για να προχωρήσετε.
Πληκτρολογήστε μία έγκυρη Ταυτότητα
Ασθενούς για να προχωρήσετε.
Πληκτρολογήστε μία έγκυρη Ταυτότητα
Χρήστη για να προχωρήσετε.
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Αρ.
5

6
7
8

9
10

Κείμενο στην Οθόνη
Ο αφαιρούμενος χώρος αποθήκευσης δεν
υπάρχει ή δεν είναι εγγράψιμος. Παρακαλώ
εισάγετε μία συσκευή αποθήκευσης USB και
προσπαθήστε ξανά.
Πρέπει να εισάγετε Ταυτότητα Παρτίδας Κιτ.
Η εγγραφή των αρχείων απέτυχε.
Η τρέχουσα θερμοκρασία δεν αντιστοιχεί
στο εύρος θερμοκρασίας των αναλύσεων ή
του συστήματος.
Σφάλμα εκτύπωσης.
Άκυρος γραμμωτός κώδικας Κάρτας QC.

11
12

Ο εκτυπωτής δε βρέθηκε.
Μη αναγνώσιμος γραμμωτός κώδικας
Κασέτας.

13

Η Κασέτα δεν είναι έγκυρη για την τρέχουσα
εξέταση.

14

Το Αρχείο Μεθόδου Ανάλυσης δεν
διατίθεται για την παρεχόμενη Κασέτα.
Η Κασέτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ξανά.
Η συρταρωτή υποδοχή της Κασέτας είναι
ανοιχτή. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα.
Σάρωση γραμμωτού κώδικα σε εξέλιξη.

15
16

17
18

21

Η ημερομηνία λήξης της Κασέτας έχει
παρέλθει. Παρακαλώ επαναλάβετε την
εξέταση, χρησιμοποιώντας μία Κασέτα που
δεν έχει λήξει.
Η περίοδος Βαθμονόμησης έχει παρέλθει και
το όργανο είναι κλειδωμένο έως ότου η
Βαθμονόμηση ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Ο γραμμωτός κώδικας της Κασέτας είναι
άκυρος, δεν υπάρχει ή είναι μη
αναγνώσιμος.
Η εξαγωγή των δεδομένων απέτυχε.

22

Η εισαγωγή των δεδομένων απέτυχε.

23

Η Ταυτότητα Χρήστη υπάρχει ήδη.

19

20

Ενέργεια
Εισάγετε μία μονάδα flash USB.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό Παρτίδας Κιτ.
Αντικαταστήστε τη μονάδα flash USB.
Το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας
είναι 15°C έως 30°C.
Ελέγξτε τη σύνδεση με τον εκτυπωτή.
Ελέγξτε ή πραγματοποιήστε εκ νέου
σάρωση της Κάρτας QC.
Ελέγξτε τη σύνδεση με τον εκτυπωτή.
Διασφαλίστε ότι η Κασέτα έχει εισαχθεί
σωστά και ότι δεν υπάρχουν σημάδια στον
γραμμωτό κώδικα.
Επαναλάβετε την εξέταση
χρησιμοποιώντας μία Κασέτα για τον
σωστό τύπο συσκευής.
Διεξάγετε εξετάσεις μόνο με εγκεκριμένες
αναλύσεις του αναλυτή Sofia 2.
Χρησιμοποιήστε μία Κασέτα Εξέτασης που
δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά.
Κλείστε τη συρταρωτή υποδοχή ώστε να
συνεχιστεί η εξέταση.
Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η
σάρωση του γραμμωτού κώδικα.
Επαναλάβετε την εξέταση,
χρησιμοποιώντας μία Κασέτα που δεν έχει
λήξει.
Βαθμονομήστε τον αναλυτή Sofia 2.

Επαναλάβετε την εξέταση
χρησιμοποιώντας μία Κασέτα με έγκυρο
γραμμωτό κώδικα.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήθηκε η σωστή
μονάδα flash USB και ότι έγινε σωστά η
εισαγωγή της.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήθηκε η σωστή
μονάδα flash USB και ότι έγινε σωστά η
εισαγωγή της.
Επιλέξτε άλλη Ταυτότητα Χρήστη.
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Αρ.
24

Κείμενο στην Οθόνη
Η ημερομηνία λήξης της Κάρτας QC έχει
παρέλθει.

25

Πραγματοποιήθηκε σφάλμα κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης. Παρακαλώ
επανεκκινήστε και προσπαθήστε ξανά.
Το Όνομα Χρήστη περιέχει μη έγκυρους
χαρακτήρες.
Η φόρτωση του αρχείου γλώσσας απέτυχε.

26
27

28

Η φόρτωση των Μεθόδων Ανάλυσης
απέτυχε.

29

Η εξαγωγή του αρχείου καταγραφής
απέτυχε.

30

Χαμηλή μπαταρία. Παρακαλώ συνδέστε τη
συσκευή σε πηγή ισχύος AC πριν από την
εκτέλεση νέας εξέτασης.
Η Βαθμονόμηση Απέτυχε.
Σφάλμα Εσωτερικού Ελέγχου
Ενεργοποίησης.

31
32

33
34

Η Ταυτότητα Επιβλέποντα θα πρέπει να
περιέχει 4-12 χαρακτήρες.
Ο τελευταίος Επιβλέπων δεν μπορεί να
αλλαχθεί.

35

Ανακλώμενο φως ή λανθασμένη
Βαθμονόμηση.

36

Άκυρος Αριθμός Χειριστή.

37

Ο συνδεδεμένος Χρήστης δεν μπορεί να
διαγραφεί.

38

Ο συνδεδεμένος Χρήστης δεν μπορεί να
συνδεθεί ως Χειριστής.

Ενέργεια
Επαναλάβετε την εξέταση
χρησιμοποιώντας μία Κάρτα QC που δεν
έχει λήξει.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήθηκε η σωστή
μονάδα flash USB και ότι έγινε σωστά η
εισαγωγή της.
Εισάγετε ένα Όνομα Χρήστη το οποίο
περιέχει 20 ή λιγότερους χαρακτήρες.
Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιήθηκε η
σωστή μονάδα flash USB και ότι έγινε
σωστά η εισαγωγή της.
Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιήθηκε η
σωστή μονάδα flash USB και ότι έγινε
σωστά η εισαγωγή της.
Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιήθηκε η
σωστή μονάδα flash USB και ότι έγινε
σωστά η εισαγωγή της.
Συνδέστε τον αναλυτή Sofia 2 στην πηγή
ισχύος AC ή φορτίστε την μπαταρία πριν
από την εκτέλεση νέας εξέτασης.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Καθαρίστε τη συρταρωτή υποδοχή,
συμπεριλαμβανομένων των δύο μικρών
τμημάτων που βρίσκονται σε κάθε πλευρά
της συρταρωτής υποδοχής, επανεκκινήστε
τον αναλυτή και προσπαθήστε ξανά. Εάν το
σφάλμα δεν διορθωθεί, διακόψτε τη χρήση
και επικοινωνήστε με την Τεχνική
Υποστήριξη.
Ελέγξτε την Ταυτότητα Επιβλέποντα και
επανασυνδεθείτε.
Δημιουργήστε έναν αναπληρωτή
Επιβλέποντα ή καθορίστε έναν νέο
προεπιλεγμένο Επιβλέποντα προτού
αλλάξετε την κατάσταση Χρήστη.
Επανεκκινήστε τον αναλυτή Sofia 2 και εάν
το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με
την Τεχνική Υποστήριξη.
Εισάγετε έναν έγκυρο αριθμό Χειριστή
(δηλ., έναν νέο αριθμό ή έναν αριθμό που
περιέχει έως 20 ψηφία).
Αποσυνδέστε τον Χρήστη και συνδεθείτε
ως νέος Χρήστης προτού επιλέξετε
διαγραφή.
Αποσυνδέστε τον Χρήστη προτού αλλάξετε
την κατάσταση Χρήστη.
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Αρ.
39

40

41

42

43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53

54

Κείμενο στην Οθόνη
Για την αναβάθμιση θα πρέπει ο αναλυτής
να είναι συνδεδεμένος στην τροφοδοσία
ρεύματος. Παρακαλώ συνδεθείτε στην πηγή
ισχύος AC και προσπαθήστε ξανά.
Η μονάδα αποθήκευσης USB δεν περιέχει
ένα έγκυρο αρχείο αναβάθμισης.
Πραγματοποιήθηκε σφάλμα κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης. Παρακαλώ
επανεκκινήστε και προσπαθήστε ξανά.
Ο αφαιρούμενος αποθηκευτικός χώρος δεν
υπάρχει. Παρακαλώ εισάγετε μία συσκευή
αποθήκευσης USB η οποία περιέχει το
αρχείο αναβάθμισης και προσπαθήστε ξανά.
Η Ταυτότητα Χρήστη και ο Αριθμός Χειριστή
δε συμφωνούν.
Τα δικαιώματα Χρήστη δεν επαρκούν για
αυτή τη λειτουργία.
Σφάλμα ελέγχου σύνδεσης.
Αποτυχία εφαρμογής των τροποποιήσεων
των ρυθμίσεων. Διατηρήθηκαν οι
προηγούμενες τιμές.
Σφάλμα αποστολής στο σύστημα Virena.
Άκυρη ηλικία.
Άκυρος κωδικός μελέτης.
Σφάλμα αποστολής στο σύστημα Virena. Η
μπαταρία είναι ελαττωματική.
Σφάλμα επαναφοράς σε εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
Η λειτουργία απέτυχε να αποδώσει
αποτέλεσμα.
Η μονάδα αποθήκευσης USB δεν περιέχει
Μεθόδους Ανάλυσης.
Η εισαγωγή ορισμένων αρχείων ήταν
ανεπιτυχής.

Ενέργεια
Συνδέστε τον αναλυτή Sofia 2 στην πηγή
ισχύος AC προτού αναβαθμίσετε το
υλικολογισμικό.
Διασφαλίστε ότι έχει πραγματοποιηθεί
λήψη του σωστού αρχείου αναβάθμισης
υλικολογισμικού από το myquidel.com.
Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιήθηκε η
σωστή μονάδα flash USB και ότι έγινε
σωστά η εισαγωγή της.
Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιήθηκε η
σωστή μονάδα flash USB και ότι έγινε
σωστά η εισαγωγή της.
Εισάγετε διαφορετικό κωδικό PIN από τον
Αριθμό Χειριστή.
Συνδεθείτε ως Επιβλέπων για να έχετε
πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Επιστρέψτε στην οθόνη Ρυθμίσεων και
προσπαθήστε να εφαρμόσετε τις
τροποποιήσεις ξανά.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Εισάγετε μία ηλικία μεταξύ 1-129 ετών.
Εισάγετε έναν κωδικό μελέτης που να
περιέχει 1-2 αριθμητικούς χαρακτήρες.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Διασφαλίστε ότι έχει πραγματοποιηθεί
λήψη του Αρχείου Μεθόδων Ανάλυσης από
το myquidel.com.
Διασφαλίστε ότι έγινε λήψη των σωστών
αρχείων από το myquidel.com.
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Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 ΗΠΑ
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