
Kullanıcı Kılavuzu



Bu kılavuz, bir EasyDx, Inc. markası olan Lifehealth tarafından IRMA Kan 
Analiz Sistemi, Model LH, Sürüm 1.1.3 veya üzeri ile kullanılmak üzere 

yayınlanmıştır.

Kullanmadan önce bölüm A.3, A.4 ve B.4'e bakın.

IRMA®, EasyDx, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in mülkiyetindeki tescilli 
ticari markalardır ve bir EasyDx, Inc. markası olan LifeHealth tarafından 
lisans kapsamında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve adlar kendi 

sahiplerinin mülkiyetindedir.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.
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1.1

Bölüm 1: IRMA Kan Analiz Sistemi
Bu bölümde IRMA Kan Analiz Sistemi hakkında genel bilgiler verilmiş ve kurulum işlemi açıklanmıştır.

1.1 Başlarken
Sistemin Paketten Çıkarılması ve İncelenmesi
IRMA Kan Analiz Sistemi aşağıdaki bileşenlerle birlikte  
gönderilir (Şekil 1.1):

• IRMA Taban (1), yuva (2) ve çıkarılabilir IRMA Tablet 
(3).  IRMA Tablet ayrı olarak paketlenmiştir.

• AC güç kaynağı (4)

• Depolama bölgesinde yer alan sıcaklık kartı (5)

• Depolama bölgesinde yer alan IRMA aleti (6)

• Termal kağıt (7)

• USB 2.0 Hızlı Ethernet Adaptörü (8)

Tüm bileşenleri paketten çıkarıp eksiksiz olarak teslim 
alındıklarını doğrulayın ve bileşenlerin nakliye sırasında 
hasar görüp görmediklerini kontrol edin. Nakliye sırasında 
hasar görmüş bileşen varsa derhal hizmet sağlayıcınızı 
bilgilendirin.

Birden fazla IRMA Sistemi teslim aldıysanız, tek seferde yalnızca bir sistemi açıp montajını gerçekleştirin.  IRMA Tablet ve IRMA 
taban nakliye öncesinde birbirleriyle eşlenmiştir ve birlikte kullanılmalıdır.

Paket materyallerini saklayın. IRMA Sistemi üretici servisine ihtiyaç duyarsa sistemin orijinal paket içinde gönderilmesi gerekir. 
Orijinal paket materyalleri mevcut değilse, servis sağlayıcınızla iletişime geçip yedek paket isteyin.

IRMA Tabletin yuvaya yerleştirilmesi
IRMA Tablet ayrı olarak paketlenmiştir. IRMA Tableti yuvaya 
yerleştirmek için (Şekil 1.2):

• IRMA Tableti, konektör pimleri (10) sol tarafta kalacak  
şekilde yönlendirin.

• Yuva üzerindeki konektör pimlerini (11) bulun. IRMA 
Tableti hafif bir açıyla tutarak konektör pimlerini 
hizalayın ve IRMA Tableti yuvaya yerleştirin. IRMA 
Tabletin sağ tarafında yer alan güçlü mıknatıslar 
cihazı yerinde tutar.

• Ekran ışığı açılana kadar sol üst kenardaki düğmeye 
(12) basarak IRMA Tableti açın. 

Şekil 1.1

1

2

3

4
5

6 78

Şekil 1.2

12

11 10
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1.2

IRMA Sisteminin Başlangıç Dilinin Ayarlanması
IRMA Tablet ilk kez açıldığında, Dil Seçimi ekranı gösterilir (Şekil 1.3). 
IRMA Tableti İngilizce kullanmaya devam etmek için BİTTİ düğmesine 
basın. Dili değiştirmek için, istenen dili seçin ve BİTTİ düğmesine 
basın.

AC güç kaynağının IRMA Tabana Bağlanması ve Cihazın Açılması
Güç kablosunu AC güç kaynağına bağlayın. AC güç kaynağının silindir fişini tabanın sağ tarafında bulunan silindir yuvaya 
takın. Güç kablosunu bir duvar prizine takın.

IRMA Sistemi Pillerinin Şarj Edilmesi
IRMA Tablet yuvadayken, bir güç kaynağına bağlı olduğu sürece hem IRMA Tablet pili hem de IRMA Taban pili şarj olur. IRMA 
Taban ve IRMA Tablet kısmen şarj edilmiş olarak gönderilir. IRMA Tableti ve IRMA tabanı tamamen şarj etmek için, 7 saat 
boyunca bir güç kaynağına takın.

Yazıcı Kağıdının Takılması
Parmaklarınızı kapağın ön kısmındaki kesikli alana yerleştirip 
yazıcının kapağını ve depolama bölmesini açın ve Şekil 1.4'te 
gösterildiği gibi kaldırın. Yazıcı kağıdı rulosunu, kağıt, rulonun alt 
tarafından açılacak şekilde (Şekil 1.5) bastırılmış kağıt bölmesine 
yerleştirin. Kağıdı açın ve kapağı kağıdın yaklaşık 2,5 cm'lik (1 inç) 
kısmı dışarıda kalacak şekilde kapatın.

IRMA Sisteminin Çalıştırma Sıcaklığına Getirilmesi
IRMA Sistemi kullanımdan önce çalıştırma sıcaklığına getirilmelidir. 
IRMA Analiz Cihazının çalıştırma sıcaklığı 12 ila 30° C (54 ila 86° F) 
aralığındadır. IRMA Sistemi belirli bir süre söz konusu sıcaklık 
aralığının dışındaki sıcaklıklara maruz kalırsa, bir cihaz sıcaklık hatası 
mesajı gösterilebilir. Test işlemi başlamadan önce IRMA Sistemi 
çalıştırma sıcaklığı dahilindeki bir sıcaklıkta en az 30 dakika boyunca  
dengelenmelidir.

Şekil 1.4

Şekil 1.5

Şekil 1.3
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1.2 IRMA Kan Analiz Sistemi Bileşenleri
Kullanım Amacı
IRMA Kan Analiz Sistemi, insan tam kanındaki çeşitli kritik bakım analitlerinin in vitro ölçümü için IRMA kartuşları ile 
beraber profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. IRMA sistemi ile ölçülebilecek analitlerin bir listesi için Ek B'deki 
Bölüm B.6'ya bakın.

CLIA Karmaşıklık Sınıflandırması
IRMA Kan Analiz Sistemi “orta karmaşıklıkta” bir CLIA sınıflandırmasına sahiptir. 

Tanım
IRMA Sisteminin ana bileşenleri taşınabilir parçayı, pille çalışan IRMA Taban ve çıkarılabilir IRMA Tableti ve sensörlerle bir 
kalibrantı içeren IRMA kartuşlarını içerir. Kartuşlar çeşitli analit yapılandırmalarına sahiptir. 

Kartuşlar her testte kendi içlerindeki kalibrantlar ile kalibre olurlar. IRMA Tablette gösterilen talimatlar kullanıcıya test işlemi 
boyunca rehberlik eder. Hasta ve numune bilgileri analiz sırasında girilir ve test sonuçları numune enjeksiyonundan hemen 
hemen 30 saniyelik bir sürenin ardından görüntülenir. Sonuçlar yazdırılabilir veya aktarılabilir. 

1.3 IRMA Taban
IRMA Taban aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Önden Görünüm (Şekil 1.6)

1. IRMA Taban: IRMA Taban bir 
Bluetooth bağlantısı sayesinde 
IRMA Tablet ile eşlenir.

2. Entegre yazıcı:  Test 
sonuçlarının ve ilgili bilgilerin 
basılı kopyalarını yazdırır. 
Yazıcı bir Bluetooth bağlantısı 
sayesinde IRMA Tablet ile 
eşlenir.

3. Çıkarılabilir IRMA Tablet: 
Kullanıcıya IRMA sisteminin 
çalışması sırasında rehberlik 
eder.

4. Yuva: IRMA Tableti tutar 
ve IRMA Sistemi AC güç 
kaynağına bağlıyken şarj eder.

5. AC güç kaynağı silindir yuva.

6. Edge konektör bloğu: Kartuşu 
IRMA Sistemine elektriksel 
olarak bağlar.

7. Kızılötesi (IR) sensörü (girintili): Numune sıcaklığını ölçer ve kontrol eder.

8. IRMA aletini, sıcaklık kartını ve termal kağıt rulosunu tutan depolama alanı (yazıcı kapağı açılarak erişilir).

9. Sıcaklık kartı: Sıcaklık kontrol sisteminin doğru şekilde çalıştığını onaylamak için kullanılır. Sıcaklık kartı depolama 
alanında bulunur (8).

10. IRMA aleti: IRMA Tableti yuvaya kilitlemek, yazıcı kapağını değiştirmek ve gerekirse edge konektörünü, yazıcıyı ve/veya 
pili değiştirmek için kullanılır. IRMA aleti depolama alanında bulunur (8).

Şekil 1.6
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Yandan Görünüm (Şekil 1.7)

11. Uyandırma düğmesi.

12. Güç kablosu bağlantısı (silindir yuva).

13. USB portu.

14. LED Göstergeleri tabanın uyanık modda veya uyku modunda 
(beyaz LED) olduğunu ve IRMA Sisteminin şarj edilmeye 
ihtiyaç duyup duymadığını (yeşil/turuncu LED) veya IRMA 
Sisteminin bir veya iki pilinin şarj edilmekte olduğunu 
gösterir.

Onaylanmamış aksesuarların kullanımı IRMA Sistemi kullanılırken 
güvenlik riskine neden olabilir.

1.4 IRMA Uyanma ve Uyku Modları
Kullanıcı IRMA Tabletin uyku moduna girmeden önce ne kadar süre pasif kalacağını seçebilir (Bölüm 8.9'a bakın). IRMA Tableti 
ve IRMA Tabanı uyandırmak için, IRMA Taban üzerindeki uyandırma düğmesine kısa süreyle basın. Sistem uyandığında Ana 
Menü görüntülenir veya Operatör Kimliği özelliği etkinleştirilmişse Operatör Kimliği Oturum Açma ekranı gösterilir. IRMA 
Tablet, IRMA Tabana bağlı değilse, IRMA Tableti uyandırmak için IRMA Tabletin güç düğmesine kısa süreyle basın.

Tabanın durumu beyaz LED göstergesi ile aşağıda açıklandığı gibi gösterilir: 

Taban Uyku/Uyanık LED'i

Uyanık Mod Sabit beyaz

Uyku Modu Yanıp sönen 
beyaz

Not: IRMA Taban Uyku Moduna yalnızca pille çalışırken girer�

1.5 IRMA Pille Çalışma
Tamamen şarj olmuş durumdayken, IRMA Sistemi kullanılan kartuş tipine ve yazdırılacak veri miktarına göre yaklaşık olarak 40 
ila 80 test çalıştırabilir. IRMA Sisteminin pil seviyesi göstergesi IRMA Tablet ekranında bulunur. IRMA Taban pilinin veya IRMA 
Tablet pilinin şarj süresi yaklaşık 7 saattir. 

Pil durumu yeşil/turuncu LED tarafından aşağıda açıklandığı gibi gösterilir:

Taban Güç Göstergesi LED'i

Piller şarj oluyor Yanıp sönen 
yeşil

IRMA Sisteminin şarj edilmesi gerekiyor Yanıp sönen 
turuncu

IRMA Tabanın pili değiştirilebilir.  IRMA Tabanın pilini değiştirmeye yönelik talimatlar Bölüm 6.2'de yer almaktadır. IRMA 
Tabletin pili değiştirilemez.

IRMA Tabletin pili tamamen boşalırsa, IRMA Sistemin kullanılmadan önce en az on dakika şarj edilmesi gerekir. Pilin şarj olması 
için IRMA Tabletin yuvaya yerleştirilmesi ve IRMA Tabanın AC güç kaynağına bağlı olması gereklidir.

İKAZ: Kartuş, Hasta, SKK veya SCKK testi sırasında, test başlamışsa AC güç kaynağını IRMA Tabana takmayın 
veya çıkarmayın� Test sırasında AC güç kaynağının IRMA Tabana takılması veya çıkarılması bir hataya ve testin 
iptal edilmesine neden olacaktır�

11

12 13

14

Şekil 1.7
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1.6 IRMA Kartuş Bileşenleri
Her IRMA kartuş bir sensör dizisi ve kendi içinde yer alan bir 
kalibrant içerir (Şekil 1.8). Bir kartuşla tek bir hasta veya sıvı KK testi 
gerçekleştirilebilir.

1. Kartuş uçları: Kartuşu IRMA Sistemine elektriksel olarak 
bağlar.

2. Lüer enjeksiyon portu: Numune toplama cihazının kartuşa 
takıldığı yer.

3. Sensörler: Analit konsantrasyonlarını ölçer.

4. Kalibrant jel: Geçmeli kapağı olmayan kartuşlar için sensörleri 
kalibre etmekte kullanılır.

5. Atık rezervuarı: Maksimum 5 mL atık tutar. 

6. Şekil 1.9'da gösterilen sıcaklık izleme erişim bölgeleri: IR 
sensörün numune sıcaklığını ölçüp kontrol ettiği yer  
(kartuşun alt bölümünde yer alır).

1.7 IRMA Kartuş Bakımı 
IRMA Kartuşların Paketten Çıkarılması
IRMA kartuşlar yalıtımlı bir nakliye kabı içinde ayrı bir kılıfın altında 
sipariş edilir, paketlenir ve gönderilir. Nakliye sıcaklığı aralığı 0 ila 
50°C'dir. Nakliye kabında bulunan sıcaklık göstergelerini kontrol 
edin. Göstergelerin talimatlarını takip edin. Sıcaklık göstergeleri 
nakliye sıcaklığı aralığının dışına çıkıldığını gösteriyorsa, kartuşları 
kullanmayın. Kartuşları değiştirmek için hizmet sağlayıcınızı arayın.

Kartuşları oda sıcaklığında saklayın. Kartuşların saklanması ile ilgili ek 
bilgiler için Ek B'de yer alan Bölüm B.7'ye bakın. 

IRMA Kartuşları için Sıcaklık Dengelemesi
Tüm kartuşların sıcaklığı kullanımdan önce dengelenmelidir. Kartuşları nakliye kabından çıkarın ve 8°C'den (14,4°F) fazla 
değişim yaşanmayan 15 ila 30°C'deki (59 ila 86°F) stabil sıcaklığa sahip bir yerde oda sıcaklığına dengeleyin. Dengeleme 
süreleri ürüne göre değişiklik gösterir ve Ek B'de yer alan Bölüm B.7'de bulunabilir. 

Saklama alanındaki sıcaklık değişimleri 8°C veya 14,4°F'den fazlaysa, kartuşların kullanımdan önce ek dengelenme süresine 
ihtiyacı olacaktır. Uygun koşullar günlük minimum ve maksimum saklama sıcaklıkları kaydedilerek belgelenmelidir.

31 2 3 4 5

Şekil 1.8

Şekil 1.9

Sıcaklık İzleme Alanlarını Gösteren Kartuşların 
Alttan Görünümü

6



1  IRMA Kan Analiz Sistemi Genel Bakış

1.6

1.8 IRMA Tablet
IRMA Tabletin yuvaya kilitlenmesi
IRMA Tablet gerektiğinde yuvadan çıkarılabilir. IRMA Tabletin 
çıkarılmasını engellemek için, yuvanın sağ tarafında içeri gömülü iki 
vida bulunur, bunlar yazıcı kapağının altındaki IRMA aleti kullanılarak 
IRMA Tablete takılabilir (Şekil 1.10). Her bir vidayı, parmakla kontrol 
edildiğinde sabit olana kadar sıkın. IRMA Tableti çıkarmak için, 
vidaları IRMA aleti ile direnç hissedilene kadar gevşetin. Vidalar 
yuvadan ayrılamayacak şekilde tasarlanmıştır.

1.9  IRMA Tablet Ana Menüsü
Ana Menüde gösterilen beş seçenek vardır.  Her biri aşağıda 
açıklanmıştır.

• Hasta Testi: Tam kan hasta numunesi analizi 
gerçekleştirmek için kullanılır. 

• KK Testi: Elektronik Kalite Kontrol (EKK) Testi, Sıvı Kalite 
Kontrol (SKK) Testleri ve Sıcaklık Doğrulaması (SCKK) Testi 
gerçekleştirmek için kullanılır.

• İncele: Test sonuçlarına erişmek, günlükleri ve diğer cihaz 
işlevlerini görüntülemek için kullanılır.

• Ayarlar: Operatör Kimliği ve Hasta Kimliği ayarları, Analit 
Aralıkları, Kartuş Ayarları, KK Kilitleme Ayarları, Test Ayarları, 
Cihaz Ayarları ve ABG Test Ayarları dahil tüm IRMA Sistemi 
ayarlarını yapılandırmak ve/veya düzenlemek için kullanılır.

• Kullanım Talimatları simgesi: IRMA Sisteminin kullanıcı kılavuzunun pdf formatındaki bir kopyasına ana menüden de 
ulaşılabilir. Kılavuzun arama yapılabilir bir kopyası www.lifehealthmed.com adresinden indirilebilir.

1.10 IRMA Dokunmatik Ekran Arayüzü
IRMA Tablet semboller, metin, video, kontroller (düğmeler, akan kontroller, metin girişi ve onay kutuları) ve hareket (basma, 
kaydırma ve sıkıştırma) kombinasyonu kullanır ve operatör bunları kullanarak IRMA Sistemini test gerçekleştirmek, test 
sonuçlarını incelemek ve IRMA Sistemini yapılandırmak için kontrol eder. Kullanıcı anlaşılması kolay talimatlar, düğmeler, 
grafikler ve video klipler (mevcut olduğunda) içeren ekranları kullanarak her prosedür sırasında rehberlik alır. 

IRMA Kontrolleri
Operatör IRMA Sisteminde işlem gerçekleştirmek ve sisteme veri girmek için düğmeleri, akan kontrolleri, onay kutularını ve 
metin girişi alanlarını kullanır.

Düğmeler
IRMA Dokunmatik Ekran Arayüzünde kullanılan çeşitli tipteki düğmeler şunlardır:

• Seçim: Seçim düğmeleri IRMA Dokunmatik Ekran 
Arayüzünde gezinmek için kullanılır ve farklı şekil ve renklere 
sahiptir.

• İşlem: İşlem düğmeleri yeşil, turuncu veya mavi renktedir ve 
ekranın alt tarafında veya klavye alanında yer alır. Üzerlerinde 
yazılı olan işlemi gerçekleştirirler.

• Çoklu Seçim: Veri girmek veya IRMA Sistemini yapılandırmak 
için kullanılır. Sıfır veya daha fazla düğme seçilebilir. Çoklu 
seçim düğmesi seçildiğinde rengi maviye döner ve üzerinde 
bir onay işareti gösterilir. Seçim kaldırıldığında düğme rengi 
gridir ve onay işareti yoktur.

• Radyo Düğmesi: Tek seçim yapmak için kullanılır. Radyo 
düğmesi seçildiğinde rengi maviye döner ve dairenin içinde bir nokta gösterilir. Seçim kaldırıldığında düğme rengi 
gridir ve yalnızca daire gösterilir.

Şekil  1.10
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Akan kontroller
Akan kontrol, temelde belirli bir sayıda giriş yapmak mümkün 
olduğunda sayısal veri girmek için kullanılır. Akan kontrolü  
kullanmak için:

• Kontrolün merkezine dokunun ve merkez pozisyonun 
altında bir seçim yapmak için yukarı doğru kaydırarak seçimi 
değiştirin. Merkez pozisyonun altında bir seçim yapmak için 
aşağıya doğru kaydırarak seçimi değiştirin.

• Merkez pozisyonun üzerinde kalan metin yoksa akan kontrol 
yalnızca yukarı doğru kaydırılabilir. Merkez pozisyonun 
altında kalan metin yoksa akan kontrol yalnızca aşağıya 
doğru kaydırılabilir.

• Merkezdeki mavi kutu içindeki seçim, seçilmiş olan veri 
noktasıdır.

Onay kutuları
Onay kutusu kontrolü, ekrandaki bir işlevi açık veya kapalı olarak 
ayarlamak için kullanılır.

• Kutuya bir kez bastığınızda bir onay işareti görüntülenir. İşlev 
açık konumdadır.

• Kutuya bir kez daha bastığınızda onay işareti kaldırılır. İşlev 
kapalı durumdadır.

Metin Girişi Alanı
Metin girişi alanı klavye veya barkod okuyucu ile kullanılır. Klavye 
Ekranının altında açıklanmıştır.

Hareketli Kontroller
IRMA Tabletin dokunmatik ekranı, aşağıdaki hareketli kontrollere yanıt verir:

• Basma: Seçim yapmak için ekrana parmağınızla veya bir ekran kalemi ile dokunun.

• Kaydırma: Ekrana dokunun ve parmağınızı veya ekran kalemini yukarı veya aşağı taşıyın (dikey kaydırma) ya da sağa 
veya sola taşıyın (yatay kaydırma). Ekranda ek bilgi gösterildiğinde (ince, dikey ve gri bir çizgi ile ifade edilir), ekran 
kaydırılarak görüntülenir.

 - Bir aramadan birden çok test kaydı döndürüldüğünde (Bölüm 4 - İnceleme), sola veya sağa doğru kaydırarak bir 
kayıttan diğerine geçilir.

• Sıkıştırma: Ekrana iki parmağınızla dokunun ve parmaklarınızın ucunu birbirine doğru kaydırarak metni küçültün. 
Ekrana iki parmağınızla dokunun ve parmaklarınızın ucunu birbirinden ayırarak metni büyütün. Sıkıştırma hareketine 
yanıt veren tek bölüm kullanıcı kılavuzudur.

Not: Dokunmatik ekran hassasiyeti kişiden kişiye değişir ve cilt üzerindeki nemlilik gibi çeşitli faktörlerden 
etkilenebilir� Sonuç olarak, bazı operatörlerin deneyimlediği dokunmatik ekran performansı daha düşük 
olabilir� Dokunmatik ekran yanıtıyla ilgili sürekli sorun yaşayan operatörlerin dokunmatik ekran kalemi 
kullanması önerilir�

Not: IRMA Tabletin dokunmatik ekranı nitril, vinil veya lateks eldivenler giyilirken kullanılabilir� Eldiven 
astarı kullanılacaksa, pamuklu veya naylon eldiven astarı kullanılması önerilir� Dokunmatik ekranın yanıtını 
etkilediği için polyester eldiven astarlarının kullanımı önerilmez�
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Ortak Ekran Öğeleri
Ana Menünün her bir bölümüne (Hasta Testi, KK Testi, İnceleme ve Ayarlar) yönelik özel talimatlar sonraki bölümlerde 
verilmiştir. Çoğu ekrandaki ortak öğeler aşağıdaki gibidir:

• Durum Çubuğu: Gösterildiği zaman ekranın üst kısmı boyunca yer alır. Tarihi ve saati ve aşağıdaki Düğmeler ve 
Simgeler bölümünde açıklanan bir takım simgeleri gösterir.

• İşlem Düğmeleri: İşlem düğmeleri yeşil, turuncu veya mavi renktedir ve ekranın alt tarafında veya klavye alanında yer 
alır. Üzerlerinde yazılı olan işlemi gerçekleştirirler.

• Klavye Ekranı: Klavye ekranı alfa sayısal bilgi girmek için kullanılır. Ekranın yalnızca üçte ikilik kısmında veya tam ekran 
olarak görüntülenebilir.

Test Ekranı
Operatör girişi gerektiren Hasta ve KK Testi ekranları, aşağıda 
açıklanmış ortak bir düzen kullanır:

• Test İlerleyişi: Ekranın sol üçte birlik bölümü testin ilerleyişi 
ile ilgili bilgileri gösterir. Sarı, kalın yazı tipine sahip metin 
test ekranının başlığıdır ve beyaz, italik yazı tipli metin 
test ekranına girilen bilgilerdir. Ekranda gösterilmeyen ek 
bilgiler olabilir. Ek bilgileri görmek için test ilerlemesi alanı 
kaydırılabilir.

• Test Durumu: Ekranın sağdaki üçte ikilik bölümü testin 
geçerli durumunu veya operatör tarafından girilmesi istenen 
bilgileri gösterir.

Barkod Okuyucu Ekranı
Barkod Okuyucu IRMA Tabletin arkasında, sol üst köşede yer alır. Barkod okuyucu IRMA Tablete bilgi girmek için kullanılır. IRMA 
Sisteminin yapılandırmasına bağlı olarak barkod okuyucu ekranı otomatik olarak veya mevcut olduğunda TARA düğmesine 
basılarak gösterilebilir. 

Okuyucuyu kullanmak için, görüntü bulucunun merkezinde görünen kırmızı çarpı işaretini taranacak barkod üzerine getirin. 
Barkodu tarama bölgesinin merkezine koyun ve sabit tutarak otomatik fokuslamaya yardımcı olun. Barkod tarama birkaç 
saniye içinde başarılı olmazsa, barkodu yavaşça IRMA Tablete yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Barkod üzerinde gölge olması 
veya ışığın az olması barkodun daha zor saptanmasına neden olabilir. Barkod başarıyla okunduğunda IRMA Tablet bir bip  
sesi çıkarır. Barkod okuyucu, görüntüleme işleme teknolojileri kullanır ve gözler için tehlike teşkil etmez. 

Barkod okuyucu, barkodu belirli bir süre içinde saptayamazsa, cihaz manuel giriş ekranına geçer. Barkod okuyucu zaman aşımı 
özelliği Cihaz Ayarlarında (Bölüm 8.9'a bakın) bulunabilir ve 10 saniye ile 3 dakika arasında ayarlanabilir. 

Barkod okuyucu ekranın özellikleri aşağıdaki gibidir:

• Tarama Penceresi: Pencerenin merkezinde barkod 
görüntüleyicinin görüntü alanı üzerinde kırmızı bir çarpı 
işaretiyle gösterilir

• Barkod okuyucu aşağıdaki sembolojileri okuyabilir:

• 1D formatlar -  Code 39, Code 93, Code 128 ve Codabar

• 2D formatlar -  QR Code ve Data Matrix

Klavye Ekranı
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Klavye ekranının özellikleri aşağıdaki gibidir:

• Metin Girişi Alanı: Bir veya daha fazla beyaz metin girişi alanı 
olabilir. Metin girişi alanının yan tarafında veya metin girişi 
alanının içinde açık gri harflerle girilmesi gerekli olan bilgiler 
açıklanır. Klavye tuşları ile yapılan girişler seçilen metin girişi 
alanında görüntülenir. Bir metin girişi alanını seçmek için 
üzerine basın. Alanın içinde bir imleç görüntülenir. İmleci 
sürükleyerek hareket ettiremezsiniz.

 - Klavyenin üzerinde görüntülenmek için çok fazla metin 
girişi alanı varsa, metin girişi alanları klavye yerinde sabit 
kalırken grup olarak kayar. 

• Klavye Alanı: Klavye alanında görüntülenen mavi tuşlara 
basıldığında, seçilen metin girişi alanına metin girişi yapılır. 
Görüntülenen tuşlar metin girişi alanına girilecek bilgilere 
göre gösterilir. Yeşil tuşlar aşağıda açıklanmıştır:

 - ABC/123 tuşu ile alfabetik ve sayısal klavye arasında geçiş 
yapılır.

 - ?123 tuşu sayısal ve sembolik klavyeyi gösterir.

 - Geri tuşu metin girişi alanına girilen son karakteri kaldırır.

 - Shift tuşu büyük ve küçük harfli klavye arasında veya ana 
ve alternatif sayısal ve sembolik klavye arasında geçiş 
yapar.

• Alternatif Tuşlar: Klavyeye ve/veya dile bağlı olarak, aynı 
tuşu kullanarak farklı karakterler girilebilir. Alternatif karakterli 
tuşlar tuşun üst köşesindeki ufak bir noktayla ayırt edilir. 
Alternatif karakter girmek için:

 - Üzerinde ufak nokta bulunan bir tuşa basın ve basılı tutun. 
Girilebilecek karakterler görüntülenecektir. İstediğiniz 
karaktere basarak seçin.

 - Üzerinde ufak nokta bulunan tuşa birden fazla basın. İki 
kez bastığınızda ikinci alternatif karakter girilecektir. Üç 
kez bastığınızda üçüncü alternatif karakter girilecektir vs.

Talimat Ekranı
Hasta ve KK Test ekranları, aşağıda açıklanmış ortak bir düzen 
kullanır:

• Test İlerleyişi: Test sırasında gösterilen talimat ekranları, Test 
Ekranı bölümünde gösterilen test ilerleme alanının aynısını 
kullanır. Test sırasında gösterilmeyen talimat ekranlarında test 
ilerleme alanı bulunmaz.

• Talimatlar: Operatöre, operatör işlemleri sırasında rehberlik 
sağlayan talimatlar ekranın ortasında görünür.

• Video Döngüsü: Talimatların yanında, yapılması gereken 
işlemi gösteren kısa bir video döngüsü gösterilebilir.

• Kronometre: Bazı operatör işlemlerinin belirli bir süre içinde 
tamamlanması gerekmektedir. IRMA Sistemi testi veya 
işlemi iptal etmeden önce kalan süre bir geri sayım sayacı ile 
gösterilir.
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Bekleme Ekranı
Operatörün yapması gereken bir işlem olmadığında aşağıda 
açıklanmış olan bir bekleme ekranı görüntülenir:

• Test İlerleyişi: Test sırasında gösterilen bekleme ekranları, 
Test Ekranı bölümünde gösterilen test ilerleme alanının 
aynısını kullanır. Test sırasında gösterilmeyen bekleme 
ekranlarında test ilerleme alanı bulunmaz.

• İlerleme Animasyonu: Bir sonraki ekrana geçilecek tahmini 
süreyi gösteren bir animasyon ekranın orta bölümünde 
gösterilir.

Ayarlar ve İnceleme Ekranı
Ayarlar ve İnceleme alanındaki ekranların çoğu, aşağıda açıklanmış 
olan ortak bir düzen kullanır:

• Alt menü listesi: Ekranın soldaki üçte birlik bölümü seçim 
düğmelerinden oluşan bir sütun görüntüler (İncelemede 
turuncu, Ayarlarda mor.) Bir seferde yalnızca tek bir düğme 
seçilebilir. Seçilen düğme, seçilmemiş düğmelere göre daha 
açık bir tondadır. Listede ekrana sığmayacak kadar çok düğme 
gösterildiğinde, alt menü düğmeleri kaydırılabilir hale gelir.

• Giriş Alanı: Ekranın üçte ikilik bölümünde bilgi metinleri 
veya daha sıklıkla düğme grupları, akan kontroller, klavye 
veya başka bir veri giriş yönetimi görüntülenebilir.

Sonuçlar Ekranı
Sonuçlar ekranında Hasta ve KK test sonuçları görüntülenir. Sonuçlar 
ekranı bir testin sonunda ve test sonuçları İnceleme alanından geri 
çağrıldığında görüntülenir. Ölçülen ve hesaplanan her analit kendi 
satırında görüntülenir. Sonuçlar ekranının özellikleri aşağıdaki gibidir:

• Analit Düğmesi: Analit düğmesi analitin adını, analit 
sonucunu, analitin ölçüm birimini ve varsa bayrakları renkli 
düğme üzerine beyaz metin veya beyaz düğme üzerine siyah 
metin olarak görüntüler. Düğme rengi aşağıdakileri ifade eder:

 - Yeşil: Sonuç normal veya normal ve kritik bir referans 
aralığına karşı değerlendirilip normal aralıkta çıktığında 
analit düğmesi yeşil renklidir.

 - Turuncu: Sonuç yalnızca normal bir referans aralığına 
karşı değerlendirilip normal aralığın dışında çıktığında 
analit düğmesi turuncu renklidir. Sonuç normal bir 
referans aralığına ve kritik bir referans aralığına karşı 
değerlendirilip sonuç normal aralığın dışında ancak kritik 
aralığın içinde çıktığında analit düğmesi turuncu renklidir.

 - Kırmızı: Sonuç normal bir referans aralığına ve kritik 
bir referans aralığına karşı değerlendirilip sonuç kritik 
aralığın dışında çıktığında analit düğmesi kırmızı renklidir. 
Sonuç raporlanabilir aralığın dışında ancak IRMA Sistemi 
makinesinin aralığının içindeyse, sonuç raporlanabilir 
aralık limitinden daha yüksek ya da daha düşük olarak 
görüntülenir ve analit düğmesi kırmızı renklidir. 
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 - Beyaz: Sonuç bir referans aralığına karşı 
değerlendirilmediğinde analit düğmesi beyaz renklidir. 

 - Gri: Sonuç hesaplanamadığında veya IRMA aralığının 
dışında olduğunda, sonuç değeri baskılanır. Sonuç değeri 
yerine üç adet çizgi gösterilir.

• Olası bayraklar aşağıdaki gibidir:

 - Yüksek: Sonuç üst normal referans aralığından yüksek ve 
üst kritik referans aralığı limitinden (tanımlanmışsa) düşük 
çıktığında, analit düğmesinin sağ tarafında yukarı yönü 
gösteren bir üçgen görüntülenir.

 - Kritik Yüksek: Sonuç üst kritik referans aralığından yüksek 
ve raporlanabilir üst aralık limitinden düşük çıktığında, 
analit düğmesinin sağ tarafında yukarı yönü gösteren iki 
üçgen görüntülenir.

 - Yüksek Aralık Dışı: Sonuç raporlanabilir üst aralıktan 
yüksek ve IRMA üst aralığından düşük çıktığında, analit 
düğmesinin sağ tarafında sağ yönü gösteren bir üçgen 
görüntülenir ve sonucun önünde bir > işareti görüntülenir.

 - Düşük: Sonuç alt normal referans aralığından düşük ve alt 
kritik referans aralığı limitinden (tanımlanmışsa) yüksek 
çıktığında, analit düğmesinin sağ tarafında aşağı yönü 
gösteren bir üçgen görüntülenir.

 - Kritik Düşük: Sonuç alt kritik referans aralığından düşük 
ve raporlanabilir alt aralık limitinden yüksek çıktığında, 
analit düğmesinin sağ tarafında aşağı yönü gösteren iki 
üçgen görüntülenir.

 - Düşük Aralık Dışı: Sonuç raporlanabilir alt aralıktan 
düşük ve IRMA alt aralığından yüksek çıktığında, analit 
düğmesinin sağ tarafında sol yönü gösteren bir üçgen 
görüntülenir ve sonucun önünde bir < işareti görüntülenir.

 - Baskılanmış: Sonuç hesaplanamadığında veya IRMA alt 
aralığından düşük veya IRMA üst aralık limitinden yüksek 
çıktığında, analit düğmesinin sağ tarafından bir X işareti görüntülenir.

 - Bağıntılı Sonuç: Baypasta seçeneği belirlendiğinde analit düğmesinin sol tarafında bir kalp simgesi gösterilir ve 
hematokrit sonucunun Hct Baypas Bağıntısı eğimi ve kesim değerleri kullanılarak ayarlandığını belirtir.

 - Sıcaklığı Düzeltilen Sonuç: Analit düğmesinin solunda gösterilen bir termometre simgesi, sonucun hastanın 
sıcaklığına göre düzeltildiğini ifade eder.

• Ayrıntı görünümü: Analitin özet görünümü ile analitin ayrıntılı görünümü arasında geçiş yapmak için, Sonuçlar 
Grafiğine veya Analit Düğmesine basın. Ayrıntılı görünümde, sonuç dikey sonuç çubuğunun üzerinde gösterilir ve 
referans aralıklar çubuğun altında gösterilir.
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• Sonuçlar Grafiği: Analit düğmesinin karşısında, sonucun 
aralık içinde denk geldiği yeri gösteren bir çubuk grafiği 
gösterilir. Analit için kaç tane referans aralığı tanımlanmış 
olduğuna bağlı olarak sonuçlar grafiği bir, üç veya beş 
bölüme bölünür.

 - Analit için bir normal bir de kritik referans aralığı 
tanımlandıysa, beş bölümlü bir çubuk görüntülenir. 
Normal aralık içinde olan sonuçlar merkez bölümde 
gösterilir. Normal bölümün hemen solundaki ve sağındaki 
bölümler düşük ve yüksek sonuçların görüntülendiği 
bölümlerdir. En dıştaki iki bölümde kritik düşük ve kritik 
yüksek sonuçlar görüntülenir.

 - Analit için yalnızca normal referans aralığı tanımlandıysa, 
üç bölümlü bir çubuk görüntülenir. Normal aralık içinde olan sonuçlar merkez  
bölümde gösterilir. Dıştaki iki bölümde düşük ve yüksek sonuçlar görüntülenir.

 - Analit için tanımlanan referans aralığı yoksa, tek bölümlü bir çubuk görüntülenir.

Not: Referans aralığı tanımlanamayan sonuçlar için Sonuçlar Grafiği görüntülenmez�

Not: Dikey çubuk, sonuçların söz konusu referans aralığı içinde denk geldiği yerde gösterilir�

Mesaj Kutusu
Operatör izin verilmeyen bir işlem gerçekleştirmeyi denerse veya 
IRMA Sisteminin operatörü hemen dikkat edilmesi gereken bir sorun 
konusunda bilgilendirmesi gerekirse, bir mesaj kutusu görüntülenir. 
Mesaj kutusu kısmen şeffaftır, ekranın orta bölümünü kaplar ve 
arkada kalan ekrana geri dönülmesi için ilgilenilmesi gerekir.  
Mesaj kutusunun özellikleri aşağıdaki gibidir:

• Talimatlar: Operatörü yapılması gereken konusunda 
bilgilendiren talimatlar.

PDF Görüntüleyici Ekranı
Pdf formatındaki dosyalar, pdf görüntüleyici ekranında görüntülenir. 
PDF görüntüleyici ekranının özellikleri aşağıdaki gibidir:

• PDF Görünümü: Ekranın sağdaki üçte birlik bölümü pdf 
belgesini görüntülemek için kullanılır. Sıkıştırma hareketiyle 
belgeyi yakınlaştırabilirsiniz. Birden çok sayfası olan belgeler 
için kaydırma hareketi ile tek seferde bir sayfa geçebilirsiniz. 
Belgenin en sağ bölümünde gri daireli dikey bir çizgi bulunur. 
Daireyi yukarı ve aşağı kaydırarak belgenin sayfaları arasında 
hızlıca gezinebilirsiniz.

Not: Bir sonraki sayfaya geçmek veya kaydırma 
çubuğunu kullanmak için belgenin geçerli sayfasının 
görünümü en küçük boyutta, tamamen uzaklaştırılmış 
olmalıdır�
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Düğmeler ve Simgeler
Sıklıkla kullanılan düğmelerin ve simgelerin listesi aşağıda verilmiştir:

Düğme veya 
Simge

Tanım

İLERİ Görevdeki bir sonraki ekrana geçer

GERİ Bir önceki ekrana geri döner

ATLA İstenen veri, veritabanında boş olacaktır

BİTTİ Görevi tamamlar

TAMAM Bir bilgi mesajı için pozitif geri bildirim

İPTAL ET Herhangi bir değişikliği geri alır veya bir işlemi iptal eder

TARA Barkod okuyucu ekranını görüntüler

MANUEL GİRİŞ Manuel giriş ekranını görüntüler

DÜZENLE Bir öğeyi veya test kaydını düzenleme için açar

GÖRÜNTÜLE Test sonucunun Düzenleme ekranını salt okunur şekilde açar

YENİ EKLE Yeni bir öğe eklemek için bir ekran görüntüler

SİL Tek bir öğeyi siler

TÜMÜNÜ SİL Tüm seçimi siler

YAZDIR Yazıcıyı kullanarak doğrudan yazdırır veya yazıcı iletişim ekranını açar

Devre Dışı Özellik devre dışı bırakılır

Etkin Özellik etkinleşir

ABC/123 Alfabetik ve sayısal klavye arasında geçiş yapar

?123 Sayısal ve sembolik klavye ile alternatif sembolik klavye arasında geçiş yapar

Büyük ve küçük harfli klavye arasında veya standart ve alternatif klavye arasında geçiş yapar

Kullanıcı kılavuzunu görüntüler

IRMA Sistemi pillerinde kalan şarj miktarını ifade eder

IRMA Tabanın AC gücüne bağlı olduğunu ifade eder

IRMA Sistemi pillerinin şarj edilmekte olduğunu ifade eder

IRMA Sisteminin WiFi'ye bağlı olduğunu ifade eder

IRMA Sisteminin Kablolu Ethernet'e bağlı olduğunu ifade eder

IRMA Sisteminin Bluetooth aracılığıyla bir cihaza bağlı olduğunu ifade eder

USB portuna bir depolama cihazı bağlı olduğunu ifade eder
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Düğme veya 
Simge

Tanım

Testin tamamlandığını ifade eder

Operatörün günlükleri incelemesi gerektiğini ifade eder

Bir EKK testinin başarısız olduğunu ve operatörün günlükleri incelemesi gerektiğini ifade eder

IRMA Sisteminin bir rapor veya belge yazdırmakta olduğunu ifade eder

Bluetooth Bağlantı simgesi IRMA Tableti eşlemek için kullanılır.

Hematokrit sonucu bağıntılı

Sonuç hasta sıcaklığı için düzeltildi

Sonuç normal referans aralığından yüksek

Sonuç kritik referans aralığından yüksek

Sonuç raporlanabilir aralıktan yüksek

Sonuç normal referans aralığından düşük

Sonuç kritik referans aralığından düşük

Sonuç raporlanabilir aralıktan düşük

Sonuç baskılandı

Test KK kilitlemede

Kilitlemeyi kaldırmak için gerekli KK testi sayısı

1.11 IRMA Barometre
IRMA Sistemi, kan gazı sonuçlarını hesaplarken kullanmak için barometrik basıncı ölçen iki yerleşik barometreye sahiptir. 
Barometreler LifeHealth tarafından kalibre edilir ve ayarlama yapmaya gerek yoktur.

1.12  IRMA Sistemi Kuralları
IRMA Sistemi bazı genel kurallara göre çalışır.

• Test sonucu BİTTİ düğmesine basıldığında veya sonuçlar ekranı görüntülendiği sırada IRMA Tablet uyku moduna 
girdiğinde kabul edilir.

• Sonuç harici bir veri havuzuna aktarılana kadar test kaydının düzenlenebilir alanları düzenlenebilir. Test kaydının 
yazdırılması kaydın harici bir veri havuzuna aktarılmış olduğu şeklinde yorumlanmaz.

Not: Bir test kaydının bazı alanları düzenlenebilir olmayabilir�

• Test kaydı, testin uygulandığı zaman kendisi ile ilişkilendirilen bilgileri saklar. Örneğin, testin uygulandığı sırada testi 
talep eden hekimin adı Dr. Andersen olarak girilmişse ve Dr. Andersen'in adı sonrada Dr. Anderson olarak değiştirilirse, 
test kaydındaki hekim adı Dr. Andersen olarak kalmaya devam edecektir.

Not: Bu kuralın tek istisnası analitin ölçüm birimidir� Test uygulandığı sırada IRMA Sisteminde iCa'nın 
ölçüm birimi mmol/L şeklindeyse ve bu sonradan mg/dL olarak değiştirilirse, iCa sonucu mg/dL olarak 
raporlanacaktır�

• Çoğunlukla bir görev sırasında GERİ düğmesi görüntülenmez. Veri girişinde hata yapılırsa, hatayı görev 
tamamlandıktan sonra Düzenleme işlevini kullanarak düzeltin.
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• KAYDET düğmesi yalnızca klavye girişi gerektiren yapılandırma öğeleri için görüntülenir. Yapılandırma öğelerinin çoğu 
değişiklik yapılır yapılmaz kaydedilir ve operatörün kaydetmesine gerek kalmaz.

• Operatör tarafından eklenen yapılandırma öğeleri için (örneğin Operatör Kimliği), genel kural mevcut öğeyi 
düzenlemek yerine geçerli öğeyi silip yeni bir öğe eklemektir.

1.13 İlk Testten Önce
İlk testten önce aşağıdakileri tamamlayın:

• IRMA Sistemi ayarlarının çoğunu değiştirmek için QA düzeyindeki bir Operatör Kimliği (OID) gereklidir. IRMA Sistemi 
ayarlarını yönetecek QA Kullanıcıyı/Kullanıcıları belirleyin ve bunları Operatör Kimliği (OID) listesine ekleyin. İlgili 
talimatlar Bölüm 8.2'de yer almaktadır.

• QA düzeyi OID'ler oluşturulduktan sonra, varsayılan OID olan 123456'yı silin. Bölüm 8.2'e bakın.

Not: Parola özelliği etkinleştirilmişse (bkz� Bölüm 8�2) parola özelliği Etkin olarak ayarlandıktan sonra ve IRMA 
Tableti uyku moduna geçmeden önce, tüm OID’ler için parolalar oluşturulmalıdır�

• Ek E'de bulunan varsayılan IRMA Sistemi ayarlarına bakın ve değişiklikleri uygulayın. İlgili talimatlar Bölüm 8'de yer 
almaktadır.

• Bölüm 3.5'te açıklandığı gibi bir EKK testi gerçekleştirin. 

• Bölüm 3.7'de açıklandığı gibi bir SCKK testi gerçekleştirin.

• Kalite kontrol prosedürleri kurun ve sıvı kontrollerini (kontrol tipi, lot, düzey ve limitler) ayarlayın. Bölüm 3 ve 8'e bakın.

• WiFi ağı mevcutsa, IRMA Sistemini WiFi ağına bağlayın (Bölüm 8.9'a bakın). Bağlantı sağlandıktan sonra, Ağ Tarihini ve 
Saatini Kullan ayarını Etkin olarak yapılandırın (Bölüm 8.9'a bakın).

1.14 IRMA Sisteminin Nakliyesi ve Uzun Süreli Depolanması
IRMA Sistemini nakletmeden veya uzun süreli olarak depolamadan önce aşağıdakileri yapın.

1. AC güç kaynağını IRMA Tabana takın.

2. IRMA Taban üzerindeki uyandırma düğmesine basın.

3. IRMA Tableti yuvadan çıkarın.

4. Cihazı Kapatmayı veya Yeniden Başlatmayı soran bir ekran görüntülenen kadar IRMA Tabletin güç düğmesini basılı 
tutun. Kapatmayı seçin.

5. IRMA Tableti geçici olarak bir kenara koyun.

6. IRMA Taban üzerindeki uyandırma düğmesine en az on beş saniye boyunca basılı tutun.

7. Uyandırma düğmesinin yanındaki iki LED kapanır. Uyandırma düğmesini bırakın.

8. Beyaz LED'in yanıp sönmesini bekleyin.

9. AC güç kaynağını çıkarın.

10. IRMA Sistemi depolamaya kaldırılacaksa, IRMA Tableti yuvaya yerleştirin.

11. IRMA Sistemi nakledilecekse, orijinal nakliye materyallerini alın veya servis sağlayıcınızdan bir set isteyin.

12. IRMA Tableti ve IRMA Tabanı nakliye yuvalarına koymak için paketleme talimatlarını takip edin, ardından her ikisini de 
nakliye kutusuna yerleştirin. 
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Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır



2  Hasta Numune Analizi

2.1

Bölüm 2: Hasta Numune Analizi
Bu bölüm numune gereksinimleri, numune toplama ve numune kullanım gereksinimleri dahil 
olmak üzere IRMA Sistemi kullanılarak tam hasta kanı numunesi analizi gerçekleştirme prosedürünü 
açıklamaktadır.

2.1 Numune Gereksinimleri
Kabul Edilebilir Numuneler Şunları İçerir:

• 1, 2, veya 3 mL lityum heparin şırınga içinde toplanan taze arteriyel veya venöz tam kan. Çoğu standart ABG şırıngası 
IRMA kartuşlarıyla uyumludur. İyonize kalsiyum testi için dengelenmiş veya düşük hacimli heparin önerilir, sodyum 
heparin de kullanılabilir ancak sodyum değerleri 1 ila 2 mmol/L yükselebilir.

• Dengelenmiş lityum heparin içeren IRMA Kapiler Toplama Cihazında toplanmış taze kapiler tam kan.

• Lityum heparin toplama tüpünde toplanmış taze venöz tam kan. İyonize kalsiyum testi için dengelenmiş veya düşük 
hacimli heparin önerilir, sodyum heparin de kullanılabilir ancak sodyum değerleri 1 ila 2 mmol/L yükselebilir. Kartuşa 
enjekte edilmesi için numunenin heparinize olmayan 1, 2 veya 3 mL'lik bir şırıngaya aktarılması gerekir. 

Not: Aşağıdaki genel şırınga tipleri IRMA kartuşlarıyla kullanılmamalıdır: 

• Sürtünmesiz veya “atımlı” şırıngalar. Bu şırıngaların pistonu, kullanıcı enjeksiyonu durdurduktan sonra da aşağıya 
doğru hareket eder. Bu da bir sensör hatasına neden olabilir. 

• Heparin kaplı karıştırma topu veya çözünmeyen diski olan şırıngalar. Top veya disk şırınganın ucuna oturabilir ve 
enjeksiyon sırasında tıpanın içinden veya etrafından zorlanırsa numune hemolize olabilir.

• Standart Lüer göbeğe sahip olmayıp IRMA kartuşun Lüer enjeksiyon portuna uymayan şırıngalar.

Kapiler Gereksinimler
Kapiler numuneler IRMA Kapiler Toplama Cihazında toplanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Kapiler Toplama Cihazı ile gelen 
talimatlara bakın.

Numune Boyutu
Minimum tam kan numune hacimleri aşağıdaki gibidir: 

• Numune 1 mL'lik şırıngada toplanıyorsa 200 µL 

• Numune IRMA Toplama Cihazında toplanıyorsa 125 µL.

Kartuşlara enjeksiyon yapmak için gerekli minimum hacme denk gelecek kadar numune toplandığından emin olun. 

Genel Numune Toplama Kılavuzları
• Numune toplama işlemini toplama ile analiz arasındaki süreyi en aza indirecek şekilde yapın. 

• Numunenin IV sıvısıyla seyrelmesini önlemek için IV hattı üzerinden numune almaktan kaçının. 

• Kalıcı bir hattan numune çekerken, test sonuçları ile enterferansa neden olabilecek antikoagülanları veya ilaçları 
gidermek için numune alımından önce hatta geri yıkama uygulayın ve hattı IV sıvılarından temizleyin. 

• Hemolizi önlemek için kan toplama alanı alkolle temizlendikten sonra kurumasını bekleyin. 

• Toplama cihazını uygun kapasiteye kadar doldurun. Yetersiz dolum heparin/kan oranının yüksek olmasına neden 
olabilir bu da düşük iyonize kalsiyum sonuçlarına yol açabilir ve bazı diğer sonuçları da etkileyebilir. 

• Şırıngalarda toplanan numuneleri iyice karıştırın. 

• Kapiler numuneler “arteriyelize edilmiş” bir bölgeden serbestçe akıyor olmalıdır. Analitlerin seyrelmesi veya hemoliz 
nedeniyle hatalı sonuçlar alınmasını engellemek için ponksiyon bölgesini aşırı sıkmaktan kaçının. 

Kan Gazı Numunelerinin Kullanımı
• Topladıktan hemen sonra ve numuneyi karıştırmadan önce şırıngadaki tüm havayı çıkarın. Numunenin bir bölümünün 

diğer testler için ayrılması gerekiyorsa, numuneyi havaya maruz bırakmayın. 
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• Numune toplandıktan sonra 5 dakika içinde test edilemiyorsa:

 - Şırıngadaki tüm havayı çıkarın.

 - Kan gazı numunesini sıvı buzda saklayın. 

 - Enjeksiyon öncesinde kartuş kalibre olurken numuneyi iyice karıştırın. 

Elektrolit Numunelerinin Kullanımı
• İyonize kalsiyum konsantrasyonunu etkileyebilecek pH değişikliklerini en aza indirmek için kan numunesinin 

toplandıktan sonra 20 dakika içinde test edilmesi gerekir.

• Potasyum testi yapılacak numuneleri dondurmayın, dondurulmuş numuneler hemolize olabilir. 

Şırınga Kullanılırken Numunenin Enjeksiyona Hazırlanması
• Şırıngayı yukarı doğru açıyla tutup hava kabarcıklarının yüzeye yükselmesini sağlayıp havayı küçük miktarda kanla 

emici bir yüzeye çıkararak şırıngadaki tüm havayı çıkarın. 

• Çıkarılan numuneyi kan pıhtıları açısından kontrol edin. Pıhtı olması genellikle numunede yeterli antikoagülasyon 
olmadığını gösterir. Kartuş sensörlerinin yakınına veya üzerine pıhtı enjekte edilirse, hatalı test sonuçları alınabilir veya 
sensör hataları meydana gelebilir. Pıhtılı numuneleri kullanmayın. 

• Aşağıdaki tekniği kullanarak numuneyi iyice karıştırın: 

 - Şırıngayı, şırınga ucu yukarı bakacak şekilde iki elinizin avuç içleri arasında yuvarlayın. 

 - 15 ila 30 saniye boyunca şırıngayı ters çevirin (ucunu aşağıya getirin). Şırınga yönünü değiştirerek, numune iyice 
karışıncaya kadar numuneyi yuvarlamaya devam edin. 

• IRMA Kapiler Toplama Cihazı kullanıldığında numuneyi vakit kaybetmeden analiz edin.

2.2 Numune Enjeksiyonu
Her testte, numune kartuşa enjekte edilmeden önce kartuş otomatik olarak kalibre olur. Kalibrasyondan sonra, numune 
yolunda kalan kalibrant analiz edilen kan numunesi ile tamamen yer değiştirmelidir. Numune yolu, kartuşta sensörlerin 
bulunduğu alandır ve tamamen kanla doldurulmalıdır (bkz. Şekil 2-2 ve 2-3). Doğru numune enjeksiyon tekniği kalibrantın 
tamamen gitmesini ve enjeksiyon adımı sırasında hava kabarcığı girişi olmamasını sağlar. Şırıngadan yapılan ilk numune 
enjeksiyonundan sonra numune yolunda kalibrant veya kabarcık mevcut olursa, kullanıcı aynı şırıngadan numune ilavesi 
enjekte ederek bunları giderebilir. Bu, sensör hatalarının ve numune kaybının önüne geçer.

Şırıngadan Numune Enjekte Edilmesi
Tüm şırınga numuneleri için, şırınga boyutundan (1, 2 veya 3 mL) ya da numune hacminden bağımsız olarak aşağıdaki 
enjeksiyon tekniği kullanılmalıdır: 

1. Şırıngayı kartuşun lüer enjeksiyon portuna sıkıca takın. Şırınganın lüer kilitli ucu yoksa, şırınga ucunu enjeksiyon 
portuna yerleştirin ve porta iyice oturması için şırıngayı hafifçe çevirin. 

2. Parmaklarınızı, baş parmağınız pistonun üzerine gelecek şekilde şırınganın etrafına yerleştirin (Şekil 2-1). Şırınga 
pistonuna tek hamlede hızlı ve kontrollü bir şekilde bastırarak (kronometre düğmesine basar gibi) numuneyi enjekte 
edin. Bu ilk enjeksiyonun kalibrantı numune yolundan giderecek kadar kuvvetli yapılması gerekir (Şekil 2-2).

3. Numune yolu kaplanana kadar numuneyi enjekte etmeye devam 
edin (Şekil 2.3). Numunenin kalibrantı numune yolundan ittiğini 
görebiliyorsanız çok yavaş enjeksiyon yapıyorsunuz demektir.

Not: İlk numune enjeksiyonu sırasında şırınganın tüm içeriğini 
enjekte etmeyin (şırınga pistonunu sonuna kadar itmeyin)� Bu, 
numunenin hemolize olmasına neden olabilir�  

4. İlk numune enjeksiyonunun ardından, numune yolunun tamamen 
numune ile dolduğunu ve kabarcık ya da kalibrant olmadığını 
doğrulayın (Şekil 2-3). Doğru enjeksiyon tekniği kullanıldığında 
kabarcık veya kalibrant nadiren görünür.

Şekil 2.1
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Numune yolu

Şekil 2.2

Şekil 2.3

Numune yolu doğru şekilde doldurulmuş.

5. Numune yolu kolaylıkla görülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Numune  
yolunda kabarcık veya kalibrant mevcutsa ve yeterli miktarda numuneniz 
kaldıysa, numune ilavesini yavaşça enjekte ederek bunları numune 
yolundan atık bölgesine itin.

6. Not: Numuneyi atık bölgesinde numune yoluna geri çekmeyin. Bu, hatalı 
sonuçlar alınmasına neden olabilir.  

7. Numune ilavesi enjekte edildiğinde kabarcıklar veya kalibrant hareket 
etmezse, yerlerinden oynatmak için pistonun üzerine vurun ardından 
aynı şırıngadan numune ilavesi enjekte ederek kabarcıkları ve kalibrantı 
atık bölgesine itin. Minimum numune hacmi gereksinimini (200 µL) 
sağlamak veya kabarcıkları ya da kalibrantı gidermek için gerekirse 
şırıngadaki tüm içerik enjekte edilebilir.

8. Hava kabarcıkları veya kalibrant jel numune yolundan çıkarılamazsa, testi 
durdurmak için iptal öğesini seçin, tek kullanımlık kartuşu atın ve yeni bir 
kartuşla prosedüre tekrar başlayın. 

9. Numune yolu minimum 200 µL numune ile tamamen doldurulduğunda, 
numune analizine başlamak için DEVAM ET düğmesini seçin. Analiz 
tamamlanana kadar şırıngayı kartuşa takılı olarak bırakın. 

Kapiler Numunenin Enjekte Edilmesi
Kapiler numunelerin toplanması ve IRMA kartuşlarına enjekte edilmesi için IRMA 
Kapiler Toplama Cihazı kullanılmalıdır. Talimatlar için IRMA Kapiler Toplama 
Cihazının ambalaj ekine bakın. 

Şekil 2.4

Numune yolu hatalı şekilde doldurulmuş.  
Kabarcıklar ve kalibrant mevcut.

Hava 
Kabarcıkları

Kalibrant
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2.3 Hasta Testi Prosedürü 
Hasta Testinin Gerçekleştirilmesi  
Talimat verilene kadar IRMA Sistemine kartuş yerleştirmeyin. 

1. IRMA Sistemini uyandırmak için IRMA Tabandaki uyandırma 
düğmesine basın.

Not: IRMA Tablet yuvada değilse, uyandırmak için IRMA 
Tabletin güç düğmesine basın� IRMA Tablet kapalıysa, 
IRMA Tabletin güç düğmesine ekran açılana kadar 
basılması gerekir�

2. Operatör Kimliği (OID) etkinleştirilmişse, Operatör Kimliğinizi 
taratın veya girin.  OID ve parola etkinleştirilmişse, her ikisinin 
de girilmesi gerekir. İLERİ düğmesine basın.

3. Ana Menü görüntülendiğinde, Hasta Testi öğesini seçin.

4. Aşağıdaki 3 ekrandan biri görüntülenir*:

• Hasta Kimliği etkinleştirilmişse, Hasta Kimliğini Gir ekranı 
görüntülenir.  Hasta Kimliğini taratın veya girin ve İLERİ 
düğmesine basın. Hasta Kimliği mevcut değilse, Kullanıcı 
Varsayılanını seçin. Kullanıcı Varsayılanı özelliği hakkında 
daha fazla bilgi almak için Bölüm 8.3'e bakın.

• Hasta Ayrıntıları etkinleştirilmişse, Hasta Ayrıntılarını Gir 
ekranı görüntülenir. Hasta bilgilerini girin ve İLERİ düğmesine 
basın.

• Hasta Kimliği devre dışı bırakılmışsa, Kartuş Poşetini Tara 
ekranı görüntülenir.

5. IRMA kartuşun poşet etiketindeki son kullanma tarihini 
kontrol edin. Kartuşun son kullanma tarihi dolmuşsa IRMA 
Sistemi teste izin VERMEYECEKTİR.

6. Kartuşun poşet etiketindeki 2D barkodu taratın veya 
MANUEL GİRİŞ düğmesine basarak lotu seçin. Lotu manuel 
olarak seçmek için (manuel seçim ekranları gösterilmemiştir):

• Doğru IRMA kartuş tipini seçerek Ürün Tipini belirleyin. 
Sonraki adımda Kartuş Lot Kodu Seç ekranı görüntülenir.

• Seçim yapabileceğiniz mevcut lot kodlarının bir listesi 
gösterilir. Doğru lot kodunu seçin ve İLERİ düğmesine basın.

 - Lot kodu IRMA Tablet ekranında görüntülenmezse, QA 
Kullanıcı ile görüşün.

Not: 2D barkodların IRMA Kartuşunun poşet etiketinden 
taranması gerekir� 1D barkodun taranması hatalı barkod 
mesajına neden olacaktır�

*Hasta Testi düğmesinin yanında bir kilit sembolü 
görüntülenirse cihaz KK kilitleme modundadır�  Hasta 
testine devam edilebilmesi için EKK, SCKK ve/veya SKK test 
kombinasyonlarının başarılı olması gerekir� Bölüm 3 - Kalite 
Kontrol Testi içinde daha fazla bilgi bulunabilir�
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7. Kullanıcı Seçimleri işlevi etkinleştirilmişse, Test Edilecek 
Analitleri Seç ekranı görüntülenir (ekran gösterilmemiştir). Test 
edilecek analitleri seçin ve İLERİ düğmesine basın. Bu seçenek 
etkinleştirilmemişse, Kartuşu Yerleştirin ekranı görüntülenir.

8. Kartuşu Yerleştirin ekranı görüntülendiğinde, kartuşu 
paketinden çıkartın.

9. Kartuşun uçlarındaki koruyucu bandı çıkarın (Şekil 2.5).  
Bandı çıkardıktan sonra uçlara dokunmayın. Kartuş kapağını 
çıkarmayın.

10. Kartuş poşetini açtıktan sonra 15 dakika içinde kartuşu IRMA 
Sistemine takın (Şekil 2.6). 15 dakika içinde IRMA Sistemine 
takılmazsa kartuşu atın ve TESTİ İPTAL ET  
düğmesine basın.

11. IRMA Sisteminin nasıl yapılandırıldığına ve kalibrasyon fazının ne kadar zamanda tamamlandığına bağlı olarak, bu 
bilgiyi toplamak için hasta bilgi ekranları (Hasta Tipi, Oksijen Tedavisi Bilgileri, Baypasta vb. (ekranlar gösterilmemiştir)) 
görüntülenebilir.  Daha ayrıntılı bilgiler için Bölüm 2.5 ve Bölüm 8'e bakın.

12. Numuneyi Enjekte Edin ekranı görüntülendiğinde, kapağı çevirerek ve kaldırarak Lüer kapağı kartuştan çıkarın. 
Numuneyi IRMA Kapiler Toplama Cihazını veya şırıngayı kullanarak 4 dakika içinde enjekte edin, ekranda bir geri sayım 
sayacı görüntülenir. Toplama cihazını kartuşa takılı olarak bırakın. Numune enjeksiyonu ayrıntıları için Bölüm 2.2'ye bakın.

13. Numune yolunda hava kabarcığı veya kalibrant jel olmadığından emin olun ve İLERİ düğmesine basın.

Not: Numune yolunda hava kabarcığı veya kalibrant jel varsa, çıkarılmaları gerekir�  Çıkarma talimatları 
için Bölüm 2�2'ye bakın� Hava kabarcıkları veya jel çıkarılamıyorsa, TESTİ İPTAL ET düğmesine basın, IRMA 
kartuşu atın ve prosedüre yeni bir IRMA kartuş ile tekrar 
başlayın�

14. Girilmesi gereken hasta bilgileri mevcutsa, ilgili ekranlar 
görüntülenecektir. Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra ve test 
henüz tamamlanmadıysa, Analiz Ediliyor ekranı görüntülenir.

15. Test tamamlandığında, test sonuçları ekranı 
görüntülenecektir.

16. Kartuşu, toplama cihazı takılı halde çıkarın. Her ikisini de 
tesisinizin uygulamalarına uygun olarak atın.

Şekil 2.5

Şekil 2.6
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2.4 Test Sonuçları
Test sonuçlarının test sonuçları ekranında nasıl görüntülendiği hakkındaki bilgiler için Bölüm 1.10'a bakın. 

• Test sırasında girilen hasta bilgilerini incelemek için DÜZENLE 
düğmesine basın. Hasta test kaydı ayrıntılarının hepsi test 
ilerlemesi alanında görüntülenir. Test ayrıntıları listesinde, 
test ayrıntısının üzerine basarak ekranın sağındaki üçte ikilik 
bölümde görüntüleyin.

 - Test ayrıntısı düzenlenemiyorsa, ekranın sağındaki üçte 
ikilik bölümde görüntülenmeyecektir.

 - Bilgi hatalıysa İLERİ düğmesine basarak düzenleyin.

 - Bilgiyi silmek için ATLA düğmesine basın. Giriş boş olarak 
kaydedilecektir.

 - Listeden başka bir öğe seçin veya test sonuçları ekranına 
dönmek için Bitti düğmesine basın.

• Test sonuçlarını yazdırmak için YAZDIR düğmesine basın.

Not: Sonuçlar İngilizce yazdırılabilir�

• Testi kabul etmek ve Ana Menüye geri dönmek için BİTTİ 
düğmesine basın.

Not: Kartuş çıkarılmadıysa, Kartuşu Çıkarın ekranı 
görüntülenir�

2.5 İlave Test Bilgileri
Ayarlar Menüsünde yapılandırıldıysa ilave hasta testi bilgileri 
girilebilir (Bölüm 8.5, 8.7 ve 8.8'e bakın). İlave hasta testi bilgileri IRMA kartuşu tipinin altında listelenir.

Tüm Kartuşlar Kan Gazı (BG) ve 
Kombo Kartuş (CC) CC ve H3

Hasta Tipi Oksijen Tedavisi Bilgileri Baypas Durumu

Hasta Cinsiyeti Hasta Sıcaklığı

Numune Tipi Hemoglobin

Numune Bölgesi ve Alt 
Bölgesi

SpO2

Allen Testi

Sipariş Veren Hekim

Hasta Notları
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Tüm Kartuşlar
Aşağıdaki bilgiler tüm kartuşlar için girilebilir:

• Hasta Tipi: Seçilebilecek varsayılan hasta tipi bilgileri Yetişkin, 
Pediatrik ve Yenidoğan seçimlerini içerir. Analit Aralıkları 
Menüsünden ek hasta tipleri eklenebilir ve varsayılan tipler 
çıkarılabilir (Bölüm 8.5'e bakın). Doğru hasta tipini seçin ve 
İLERİ düğmesine basın.

• Numune Tipi: Varsayılan numune tipi seçimleri Arteriyel, 
Venöz, Karışık Venöz veya Yetişkinler ve Pediatrikler için 
Kapiler ya da Yenidoğanlar için Kapiler veya Omuriliktir. 
Analit Aralıkları Menüsünden ek numune tipleri eklenebilir 
ve varsayılan tipler çıkarılabilir (Bölüm 8.5'e bakın). Doğru 
numune tipini seçin ve İLERİ düğmesine basın.

• Numune Bölgesi: Varsayılan numune bölgesi seçimleri 
Brakiyal, Radyal, Femoral veya Arteriyel numune tipi için 
Arteriyel Hat şeklindedir. Venöz, Karışık Venöz, Kapiler veya 
Omurilik numune tipleri için varsayılan numune bölgesi yoktur. 
Analit Aralıkları Menüsünden ek numune bölgeleri eklenebilir 
ve varsayılan bölgeler çıkarılabilir (Bölüm 8.5'e bakın). Doğru 
numune bölgesini seçin ve İLERİ düğmesine basın.

• Numune Alt Bölgesi: Varsayılan numune alt bölgesi 
seçimleri Brakiyal, Radyal ve Femoral numune bölgeleri için 
Sağ veya Sol şeklindedir. Arteriyel Hat için varsayılan numune 
alt bölgesi yoktur. Analit Aralıkları Menüsünden ek numune 
alt bölgeleri eklenebilir ve varsayılan alt bölgeler çıkarılabilir 
(Bölüm 8.5'e bakın). Doğru numune alt bölgesini seçin ve 
İLERİ düğmesine basın.
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• Hasta Cinsiyeti: Erkek veya kadın seçimini yapın (hasta 
cinsiyeti yalnızca hem Hasta Tipi hem de Hastaya Özgü Referans 
Aralıkları etkinleştirildiğinde görüntülenir. Bölüm 8.5'e bakın.) 
Doğru cinsiyeti seçin ve İLERİ düğmesine basın.

• Allen Testi: Allen Testi sonucunu saniyeler içinde seçin.

 - Sonuç Allen Testini geçmek için yapılandırılan  
aralığın dışındaysa rakam kırmızı renkle gösterilir  
(Bölüm 8.7'ye bakın).

• Sipariş Veren Hekim: Sipariş veren hekimi önceden 
doldurulmuş listeden seçin (Bölüm 8.7'ye bakın) veya etkinse 
Manuel Giriş öğesini seçerek hekim adını manuel olarak girin. 

• Hasta Notları: İlgili notları önceden doldurulmuş listeden  
seçin (Bölüm 8.7'ye bakın) veya etkinse Manuel Giriş öğesini 
seçerek notları manuel olarak girin.
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Kan Gazı (BG) ve Kombo Kartuş (CC)
IRMA Kan Gazı (BG) ve Kombo (CC) kartuşlar için aşağıdaki bilgiler girilebilir:

• Oksijen Tedavisi bilgilerini girmek için: 

 - ABG Test Ayarlarında Tedavi Modu etkinleştirilmişse 
(Bölüm 8.8'e bakın), doğru vantilatörü seçin ve İLERİ 
düğmesine basın.

 - ABG Test Ayarlarında Cihaz Modu etkinleştirilmişse  
(Bölüm 8.8'e bakın), doğru oksijen tedavisi cihazını  
seçin ve İLERİ düğmesine basın.

 - Yapılandırılan her oksijen parametresi için ayrı bir metin 
giriş alanı görüntülenir (Bölüm 8.8'e bakın). Gerekli tüm 
parametreleri girin ve İLERİ düğmesine basın.

Not: Klavyenin üzerine sığmayacak kadar çok parametre 
varsa, boş metin girişi alanlarını yukarı taşımak için 
ekranı kaydırın�

• Hasta Sıcaklığı: Hastanın sıcaklığını girin. Girilen sıcaklık kan 
gazı sonuçlarını düzeltmek için kullanılır. İLERİ düğmesine basın.

• Hemoglobin: Kan değerinin baz fazlalığını (BEb) 
hesaplamakta kullanılan hasta hemoglobinini girin  
(Bölüm 8.8'e bakın) ve İLERİ düğmesine basın.
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• SpO2: Hastanın SpO2 değerini ve Nabız Hızını manuel olarak 
girin veya listenin doldurulması için Bluetooth özellikli bir 
nabız oksimetresi seçin (Bölüm 8.8'e bakın).

Not: Bir nabız oksimetresinden otomatik olarak 
okunduklarında bu iki değerin görünmesi birkaç saniye 
sürebilir�

 - İstenen nabız oksimetresi listede mevcut değilse 
veya listeden yanlış nabız oksimetresi seçilirse, TARA 
düğmesine basın. Mevcut nabız oksimetresi cihazları 
listesi yenilenir.

 - İLERİ düğmesine basın.

CC ve H3
• Baypas Durumu: Hasta kardiyopulmoner baypastaysa Açık 

olarak değilse Kapalı olarak seçin ve İLERİ düğmesine basın.

 - Açık olarak seçildiğinde, Ayarlarda yapılandırılan ilgili 
eğim ve kesim değerleri kullanılarak hematokrit (Hct) 
sonucu bağıntılandırılır (Bölüm 8.7'ye bakın).
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Bölüm 3: Kalite Kontrol Testi
Kalite Güvencesi (KG), gerekli sistemlerin ve işlemlerin örneğin hasta başında diyagnoz programı gibi bir hizmetin hastanın 
tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacağına dair yeterli güvenceyi sağlaması olarak tanımlanabilir.1 Kalite Kontrol (KK), KG programının 
başlıca bir bileşenidir ve bir analiz sisteminin analitik performansının sistematik bir şekilde değerlendirilmesi ve belgelenmesi 
olarak tanımlanabilir. 

Tasarım olarak, hasta başı (POC) sistemi genellikle kalite kontrol, analiz cihazı bakımı ve kalibrasyon gibi geleneksel 
laboratuvar analiz cihazı KG programlarına özgü prosedürler konusunda temeli olmayan laboratuvar dışı klinik personel 
tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Geleneksel laboratuvar analiz cihazı KK programları sistem sorunlarını öncelikli 
olarak sıvı kontrollerinin kullanımı ile saptamak üzere tasarlanmıştır. Sistem sorunları genellikle sistemin ve sensörlerin pek çok 
numuneye maruz kalmasından kaynaklanan kalibrasyon ve bakım sorunlarından oluşur. IRMA Sistemi kalibrasyon ve bakım 
sorunlarını elimine edecek şekilde tasarlanmıştır.

3.1 IRMA Kartuşlar
IRMA Sistemi birim kullanımlık veya atılabilir olarak da adlandırılan tek kullanımlık kartuşlar kullanır. Her kartuşta minyatür 
boyutlu elektrokimyasal sensörler ve önceden paketlenmiş kalibrant bulunur. Kalibrant NIST takip edilebilir gazlarla ve 
standartlarla üretilip test edilmiştir. 

Numuneyi eklemeden önce, her IRMA kartuşundaki sensörler kalibrant kullanılarak otomatik olarak kalibre edilir. Üreticinin 
her kartuş lotu için belirlediği bilgiler (Kalibrasyon Kodu) kalibrasyon sırasında alınan ölçümlerle eşleştiğinde kartuşun 
kalibrasyonu tamamlanır. Üreticinin sağladığı Kalibrasyon Kodu bilgileri yeni bir kartuş lotu ilk kez girildikten sonra IRMA 
Sisteminin belleğinde saklanır veya barkod okuyucu ile girilebilir. 

3.2 IRMA Kalite Kontrol
IRMA Kalite Kontrol programı aşağıdaki 4 unsurdan oluşur: 

1. Kapsamlı, otomatik, dahili kalite ve sensör tepkisini ve cihaz tepkisini kesintisiz olarak takip eden prosedür 
kontrolleri. IRMA Sistem yazılımı kalibrasyon boyunca ve bir testin numune analizi sırasında verilen tepkileri takip 
eder. Kalibrasyon fazı sırasında karakteristik olmayan tepki saptanırsa, sistem kartuşu reddeder ve kartuşun numune 
analizinde kullanımına izin vermez. Numune girişi kalibrasyondan sonra gerçekleştiği için, reddedilen kartuşlar 
numune kaybına neden olmaz. Numune analizi sırasında karakteristik olmayan sensör tepkisi saptanırsa, sistem  
söz konusu sensörü baskılar ve o sensör için bir analit sonucu raporlamaz. 

2. Elektronik Kalite Kontrol (EKK) edge konektörünün, dahili elektronik parçaların ve kartuş arayüz devresinin kapsamlı 
bir diyagnostik kontrolü ile gerçekleştirilir. EKK testi, bir kartuş test sırasında IRMA sensörlerinin ürettiği elektronik 
sinyalleri simüle eder. EKK testi sırasında, dahili devre kartının izole bir bölgesi kartuşun ölçüm kanallarından  
bazı sinyaller gönderir. Oluşturulan sinyaller kan analizinden beklenen tüm lineer aralığı kapsar. EKK ayrıca her bir 
edge konektörü piminde akım kaçağı testi de gerçekleştirir. Testin başarılı olması için sinyal ölçümlerinin önceden 
belirlenmiş katı eşikler dahilinde olması gerekir. IRMA EKK dahili bir yöntemdir ve harici bir cihazın kullanımını 
gerektirmez. 

3. Sıvı kalite kontrolü (SKK), bilinen analit konsantrasyonlarının çeşitli sıvı kontrol solüsyonlarını kullanarak kartuşların 
doğru nakliye ve saklama koşullarını test eder. Kontrol materyalleri normal ve anormal klinik koşullarla eşleşen 
düzeylerde ticari olarak mevcuttur.

4. Sıcaklık Kalite Kontrol (SCKK) testi, IRMA Sisteminin sıcaklık kontrol sisteminin ve edge konektörü arayüzünün doğru 
şekilde çalıştığını teyit etmek üzere IRMA Sıcaklık Doğrulama Kartuşunu kullanarak uygulanır. Sıcaklık hasta testi 
sırasında sürekli olarak takip edilse de SCKK testi kolay bir harici doğrulama sağlar.
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3.3  SKK Materyallerinin Kullanımı
SKK Materyalleri
LifeHealth, tüm IRMA kartuş tipleri için RNA Medical Kalite Kontrollerinin ve Lineerlik Kitlerinin kullanılmasını önerir. RNA 
Medical kontrollerinin aralıkları LifeHealth İnternet sitesinde (www.lifehealthmed.com) bulunabilir ve doğrudan IRMA 
Sistemine taranabilir (Bölüm 8.4'e bakın). Diğer SKK Materyali markaları enterferansa veya matris etkilerine neden olabilir ve 
LifeHealth tarafından desteklenmez.

CC, BG ve H3 Kontrol Materyalleri Prosedürü
1. Kontrolün ambalaj ekindeki Kullanma Talimatlarını takip edin.

2. Numuneyi Enjekte Edin ekranı görüntülenene kadar IRMA Tablette gösterilen talimatları takip edin (Bölüm 3.6'ya 
bakın).

3. 18 ila 20 gauge ölçüsünde bir iğneye sahip 1 ila 3 mL'lik heparinize olmayan bir şırınga kullanın.

4. Kontrol ampulünü dikkatlice açın.

5. Numuneyi çekerken hava ile kontamine olma ihtimalini en aza indirmek için iğnenin ucunun sıvı yüzeyinin altına 
batırın.

6. 1 mL'lik şırıngaya yaklaşık 1 mL kontrol çekin. 2 veya 3 mL'lik şırıngaya kontrolün dibi hariç hepsini dikkatlice çekin.

Not: Numunenin çekilmesinden enjekte edildiği zamana kadar şırıngayı, iğne aşağıya bakacak şekilde dik 
olarak tutun�

7. İğneyi şırıngadan çıkarın.

Not: Şırınganın içindekileri kartuşa enjekte etmeden önce hava kabarcıklarını çıkarmayın�

8. Kartuşun Lüer kapağını çıkarın ve şırıngayı kartuşa sıkıca takın.

9. Bölüm 2.2'de açıklanan tekniği kullanarak kontrol materyalinin neredeyse tamamını vakit kaybetmeden enjekte edin.

Not: Kartuşun akış yolunda görülebilir kabarcık olmadığını doğrulayın�

10. Teste, Bölüm 3.6'da açıklandığı gibi devam edin.

3.4 Kalite Kontrol Önerileri
Yöntemin doğrulanması ve sıvı kalite kontrol limitlerinin belirlenmesinden sonra, LifeHealth EKK'nın sistem doğruluğunu ve 
kesinliğini değerlendirmek için birinci yöntem olarak kullanılmasını önerir. Her bir test merkezi kendine özgü gereksinimlere 
sahip olduğu için, her merkez ihtiyaçlarını karşılayan bir kalite kontrol sistemini seçmeli ve doğrulamalıdır. LifeHealth, KK'nın 
aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesini önerir: 

EKK Testi: 
• Her IRMA Sisteminde hasta testi vardiyası başına bir kere 

• IRMA Sisteminin depolama sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik olduğunda (örn. soğuk bir ortamdan sıcak bir  
ortama geçiş) 

• IRMA Sistemi performansının tesis veya düzenleyici kurum politikasına göre doğrulanması gerektiğinde.

İki Seviye Sıvı Kontrolü: 
• Yeni bir kartuş lotu veya yeni nakledilmiş bir lot kullanıma alındığında uygun nakliye ve dengelenme koşullarını test 

etmek için (gerekli dengelenme süresinin ardından). Kartuş lotu doğrulaması kullanılan her bir IRMA Sistemi için 
gerekli değildir.

Ek Sıvı Kontrolü Testi:
• Kartuşların, yalnızca kartuş depolama alanında 8°C'den (14,4°F) büyük sıcaklık değişimlerine maruz kalmaları 

dolayısıyla ek dengelenme süresi gerektirdiği durumlarda gereklidir. Ek dengelenme bilgileri için Bölüm 1.7'ye bakın. 

• Kartuşların ek bir dengelenme süresinden geçmesi gerekiyorsa, kartuş lotunu kullanıma almadan önce iki seviyeli sıvı 
kontrolü uygulayın.
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Sıcaklık Testi: 
IRMA Sisteminin sıcaklık kontrol sisteminin doğru şekilde çalıştığını doğrulamak için aylık olarak.

3.5 Elektronik Kalite Kontrolü
Elektronik kalite kontrol testleri manuel olarak gerçekleştirilir: 

Manuel EKK Testinin Gerçekleştirilmesi
1. IRMA Taban üzerindeki uyandırma düğmesine basın.

2. Ana Menüden KK Testini seçin.

3. IRMA Sisteminde QA Kullanıcı olarak oturum açtıysanız, KK 
Menüsünden KK Testini seçin. 

4. KK Testi Menüsünden Elektronik Test Uygula seçeneğini seçin.

5. EKK testi tamamlandığında sonuçlar ekranı görüntülenir.

 - EKK testi başarılı olursa, ölçülen barometrik basınçla 
beraber Başarılı ifadesi gösterilir.

 - EKK testi başarısız olursa, bir veya daha fazla hata kodu 
ve ölçülen barometrik basınçla beraber Başarısız ifadesi 
gösterilir.

6. Test sonuçlarının basılı bir kopyası gerekiyorsa, test 
sonuçlarını yazdırmak için YAZDIR düğmesine basın.

7. Testi kabul etmek ve KK Testi Menüsüne geri dönmek için 
BİTTİ düğmesine basın.
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3.6  SKK Testinin Gerçekleştirilmesi
SKK testi başlatmak için:

1. IRMA Taban üzerindeki uyandırma düğmesine basın.

2. Ana Menüden KK Testi seçeneğini seçin.

3. KK Testi menüsünden Sıvı Testi Uygula seçeneğini seçin.

4. IRMA kartuşun poşet etiketindeki son kullanma tarihini 
kontrol edin. Kartuşun son kullanma tarihi dolmuşsa IRMA 
Sistemi teste izin VERMEYECEKTİR.

5. Kartuş poşetini tarayın veya MANUEL GİRİŞ düğmesine 
basarak bilgileri manuel olarak girin. Bilgileri manuel olarak 
girmek için (manuel giriş ekranları gösterilmemiştir):

• Doğru IRMA kartuş tipini seçerek Ürün Tipini belirleyin. 
Sonraki adımda Kartuş Lot Kodu Seç ekranı görüntülenir.

• Seçim yapabileceğiniz mevcut lot kodlarının bir listesi 
gösterilir. Doğru lot kodunu seçin ve İLERİ düğmesine basın.

 - Lot kodu görüntülenmezse, Yeni Ekle düğmesini seçin.

 - Kartuş poşeti üzerinde basılı olan lot kodunu ve 
kalibrasyon kodunu girin ve İLERİ düğmesine basın. 

6. SKK Materyali lotunu, lot ile eşleşen düzeyi ve test 
uygulanırken kullanılacak sıvı kontrolü solüsyonunun 
düzeyini seçin.

7. Kartuşu Yerleştirin ekranı görüntülendiğinde, kartuşu 
paketinden çıkartın.

8. Kartuşun uçlarındaki koruyucu bandı çıkarın (Şekil 2.5).  Bandı 
çıkardıktan sonra uçlara dokunmayın. Kartuş kapağını çıkarmayın.

9. Kartuş poşetini açtıktan sonra 15 dakika içinde kartuşu IRMA 
Sistemine takın (Şekil 2.6). 15 dakika içinde IRMA Sistemine 
takılmazsa kartuşu atın ve TESTİ İPTAL ET düğmesine basın.

10. Numuneyi Enjekte Edin ekranı görüntülendiğinde, kapağı 
çevirerek ve kaldırarak Lüer kapağı kartuştan çıkarın. 
Numuneyi enjekte edin. Numune enjeksiyonu ayrıntıları için 
Bölüm 3.3'ye bakın.

11. Numune yolunda hava kabarcığı veya kalibrant jel 
olmadığından emin olun ve İLERİ düğmesine basın.

Not: Numune yolunda hava kabarcığı veya kalibrant 
jel varsa, çıkarılmaları gerekir� Çıkarma talimatları 
için Bölüm 2�2 'ye bakın� Hava kabarcıkları veya jel 
çıkarılamıyorsa, TESTİ İPTAL ET düğmesine basın, IRMA 
kartuşu atın ve prosedüre yeni bir IRMA kartuş ile tekrar 
başlayın�

12. Analiz Ediliyor ekranı görüntülenir.

13. Test tamamlandığında, test sonuçları ekranı 
görüntülenecektir.

14. Kartuşu, toplama cihazı takılı halde çıkarın. Her ikisini de 
tesisinizin uygulamalarına uygun olarak atın.

Not: Kartuş çıkarılmadıysa, Kartuşu Çıkarın ekranı 
görüntülenir�
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3.7  SKK Test Sonuçları
Sonuçların test sonuçları ekranında nasıl görüntülendiği hakkındaki bilgiler için Bölüm 1.10'daki Sonuçlar Ekranı'na bakın. 
Sonuçlar ekranını kullanmak için:

• Sonuç grafik çubukları bu bölümleri içerir. Sonuç ortadaki (geçer) kesitin dışındaysa, analit SKK testinde başarısız 
olmuş demektir. KK aralığının dışındaki analitler turuncu renkli analit düğmelerinde yukarı bakan üçgen (Yüksek) veya 
aşağı bakan üçgen (Düşük) ile gösterilir.

• Test sırasında girilen bilgileri incelemek için DÜZENLE düğmesine bakın. Test kaydı ayrıntılarının hepsi test ilerlemesi 
alanında görüntülenir. Test ayrıntıları listesinde yalnızca kullanıcı notları, işlev etkinleştirilmişse düzenlenebilir.

 - Kullanıcı notlarını değiştirmek için, listedeki kullanıcı notlarının üzerine basın. Kullanıcı notları ekranı görüntülenir. 
Bilgiler hatalı veya eksikse notları düzenleyin.

 - İleri veya Atla düğmelerini seçin.

 - Test sonuçları ekranına dönmek için Bitti düğmesini seçin.

• Test sonuçlarını yazdırmak için YAZDIR düğmesine basın.

• Testi kabul etmek ve Ana Menüye geri dönmek için BİTTİ düğmesine basın.

3.8 Sıcaklık Kalite Kontrolü
IRMA sıcaklık doğrulama kartuşunu yazıcı kapağının altından çıkarın. SCKK testi başlatmak için:

1. IRMA Taban üzerindeki uyandırma düğmesine basın.

2. Ana Menüden KK Testini seçin.

3. Sıcaklık Testi Uygula seçeneğini seçin.

4. Sıcaklık doğrulama kartuşu üzerindeki barkodu tarayın veya 
MANUEL GİRİŞ düğmesine basarak barkodun kalibrasyonu 
kodunu manuel olarak girin. Kalibrasyon kodunu manuel 
olarak girmek için (manuel giriş ekranları gösterilmemiştir):

 - Sıcaklık doğrulama kartuşu barkodunun altına basılı 
kalibrasyon kodunu ekrandan seçin ve İLERİ  
düğmesine basın.

 - Kalibrasyon kodu görüntülenmezse, Yeni Ekle  
düğmesini seçin.

 - Sıcaklık doğrulama kartuşu barkodunun altına basılı 
kalibrasyon kodunu girin ve İLERİ düğmesine basın.

 - Kalibrasyon kodunu seçin ve İLERİ düğmesine basın.

5. Kartuşu Yerleştirin ekranı görüntülendiğinde, sıcaklık 
doğrulama kartuşunu IRMA Sistemine yerleştirin.

6. Analiz Ediliyor ekranı görüntülenir.

7. SCKK testi tamamlandığında, sonuçlar ekranı görüntülenir.

 - SCKK testi başarılı olursa, Başarılı ifadesi gösterilir.

 - SCKK testi başarısız olursa, bir veya daha fazla hata 
koduyla beraber Başarısız ifadesi gösterilir.

8. Test sonuçlarının basılı bir kopyası gerekiyorsa, test 
sonuçlarını yazdırmak için YAZDIR düğmesine basın.

9. Testi kabul etmek ve KK Testi Menüsüne geri dönmek için 
BİTTİ düğmesine basın.
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Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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Bölüm 4: İnceleme
Bu bölümde IRMA Sisteminin veri depolama özellikleri, hasta ve KK testi sonucu arama prosedürleri, 
günlüklere nasıl erişileceği ve cihaz işlevlerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

4.1 İnceleme Seçeneklerine Genel Bakış
IRMA Sisteminin İnceleme özelliklerine İncele menüsünden erişilir. 
Erişim sağlanabilecek özellikler Operatör Kimliği ayrıcalık düzeyine 
göre kontrol edilir.

• QA Kullanıcıları (“QA” olarak tanımlanır) tüm İnceleme 
özelliklerine erişebilir.

• QA Kullanıcı olmayanlar (“Kullanıcı” olarak tanımlanır) 
İnceleme Özelliklerinin bir alt kümesine erişebilir.

Ana Menüdeki İncele düğmesine basarak İnceleme menüsüne 
erişin. OID Gerekli ayarı Devre Dışı olarak ayarlanmışsa, Kullanıcı 
özellikleri görüntülenecektir. IRMA Sisteminde Kullanıcı olarak 
oturum açtığınızda QA Kullanıcı ayarlarına erişmek için IRMA Tabletin 
güç düğmesine basarak IRMA Tableti uyku moduna alın. IRMA Tabletin düğmesine tekrar basarak cihazı uyandırın ve bir QA 
Operatör Kimliği girin. QA Kullanıcı olarak erişim sağlandığında İnceleme menüsünde aşağıdaki özellikler mevcuttur:

Ara Son hasta veya KK testi sonucunu geri çağırın.

Hasta sonuçlarını Tarihe, Hasta Kimliğine veya Operatör Kimliğine göre arayın.

KK sonuçlarını Tarihe veya Operatör Kimliğine göre arayın.

Günlükler Günlüklere erişin.

İşlevler Yazılım güncellemesi gerçekleştirin, Hakkında ekranlarını görüntüleyin ve veritabanını kaydedin, 
temizletin ve geri yükleyin.

Ana Menü Ana Menüye geri döner.

4.2 Test Sonuçlarının Aranması
Önceki Test Sonuçlarını Ara menüsüne erişmek için Ara düğmesine 
basın.

Son Sonuçlar - Hasta
Son hasta sonucunu incelemek için Son Hasta seçeneğini seçin. Son 
hasta testinin sonuçları gösterilir. Test sonuçlarının nasıl gösterildiği 
hakkındaki ayrıntılar için Bölüm 1.10'a bakın. Sonuçlar ekranının alt 
tarafında aşağıdaki seçenekler bulunur:

• Düzenle: Test sırasında girilen test bilgilerini değiştirmek için 
Düzenle seçeneğini seçin (Bölüm 2.5'e bakın). Düzenleme 
ekranı görüntülenir. Bölüm 2.4'te açıklandığı gibi test 
bilgilerinde değişiklikler yapın.

• Görüntüle: Test sırasında girilen bilgileri incelemek için 
İncele seçeneğini seçin (Bölüm 2.5'e bakın). Düzenleme 
ekranı görüntülenir ancak test bilgileri değiştirilemez. 
Tamamladığınızda BİTTİ düğmesine basın.

Not: Harici bir yazılım programına veya cihaza 
aktarılmamış kayıtlarda Düzenle düğmesi yerine İncele 
düğmesi görüntülenir�

• Yazdır: Sonuçları IRMA yazıcısına göndermek için Yazdır 
seçeneğini seçin.

• Bitti: Önceki ekrana dönmek için Bitti seçeneğini seçin.
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Son Sonuçlar - KK
Son KK sonucunu görmek için Son KK seçeneğini seçin. Son KK 
testinin (SKK, EKK veya SCKK) sonuçları görüntülenir. EKK sonuçları 
ekranı hakkındaki ayrıntılar için Bölüm 3.5'e, SKK sonuçları ekranı 
hakkındaki ayrıntılar için Bölüm 3.7'ye ve SCKK sonuçları ekranı 
hakkındaki ayrıntılar için Bölüm 3.8'e bakın.

Hasta Sonuçlarının Aranması
Hasta testi sonuçlarını geri çağırmak için, Önceki Test Sonuçlarını 
Ara ekranından Hasta seçeneğini seçin. Hasta sonuçları Tarihe, Hasta 
Kimliğine (PID) veya Operatör Kimliğine (OID) göre geri çağrılabilir. 
Geri çağrılan hasta sonuçları incelenebilir veya yazdırılabilir.

Tarihe Göre Ara: 
1. Tarih düğmesini seçin. 

2. İLERİ düğmesine basın. Tarihe Göre Ara ekranı görüntülenir. 

3. Akan kontrolleri kullanarak Başlangıç Tarihini ve Bitiş Tarihini 
seçin. Geri çağrılacak hasta sonuçları için iki seçenek vardır: 
İncele veya Yazdır.  Bu seçeneklerin ayrıntısı Tablo 4.1'de 
verilmiştir. Önceki ekrana dönmek için Geri seçeneğini seçin.

Arama İşleviyle Alınan Çoklu Kayıtlar için Seçenekler

İnceleme İncele düğmesinin seçilmesi sonuçların kayda göre görüntülenmesini sağlar. Kayıtlar arasında gezinmek için 
ekranın sağ üst veya sol üstündeki oka basın. Bir kaydın test bilgileri (Bölüm 2.4'e bakın) Görüntüle düğmesi 
seçilerek görüntülenebilir. Tekli test kayıtları

• IRMA yazıcısına gönderilebilir

Yazdır Yazdır düğmesini seçerek alınan tün sonuçlar IRMA yazıcısına gönderilebilir. Sonuçlar İngilizce yazdırılabilir.

Tablo 4.1
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4.3

Hasta Kimliğine (PID) Göre Arama: 
1. PID düğmesini seçin. 

2. İLERİ düğmesine basın. Hasta Kimliğine Göre Ara ekranı 
görüntülenir. 

3. PID'yi manuel olarak girin veya tarayın.  Geri çağrılan hasta 
kayıtları için iki seçenek vardır: İncele veya Yazdır.  Bu 
seçeneklerin ayrıntısı Tablo 4.1'de verilmiştir. Önceki  
ekrana dönmek için Geri seçeneğini seçin.

Operatör Kimliğine (OID) Göre Arama: 
1. OID düğmesini seçin. 

2. İLERİ düğmesine basın. Operatör Kimliğine Göre Ara ekranı 
görüntülenir. 

3. OID'yi manuel olarak girin veya tarayın.  Geri çağrılan 
hasta kayıtları için iki seçenek vardır: İncele veya Yazdır. Bu 
seçeneklerin ayrıntısı Tablo 4.1'de verilmiştir. Önceki ekrana 
dönmek için Geri seçeneğini seçin.
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4.4

KK Sonuçlarını Arama
Önceki Test Sonuçlarını Ara Menüsünden KK'yi seçin. KK sonuçları KK 
testi tipine, Tarihe veya Operatör Kimliğine (OID) göre aranabilir. Geri 
çağrılan KK sonuçları incelenebilir veya yazdırılabilir.

KK Testi Tipine ve Tarihe Göre Arama: 
1. KK testi tipini/tiplerini seçin.

2. Tarih düğmesini seçin. 

3. İLERİ düğmesine basın. Tarihe Göre Ara ekranı görüntülenir. 

4. Akan kontrolleri kullanarak Başlangıç Tarihini ve Bitiş Tarihini 
seçin. Geri çağrılan KK kayıtları için iki seçenek vardır: İncele 
veya Yazdır.  Bu seçeneklerin ayrıntısı Tablo 4.1'de verilmiştir. 
Önceki ekrana dönmek için Geri seçeneğini seçin.

KK Test Tipine ve Operatör Kimliğine (OID) Göre Arama: 
1. KK testi tipini/tiplerini seçin.

2. OID düğmesini seçin.

3. İLERİ düğmesine basın. Operatör Kimliğine Göre Ara ekranı 
görüntülenir. 

4. OID'yi manuel olarak girin veya tarayın.  Geri çağrılan  
KK kayıtları için iki seçenek vardır: İncele veya Yazdır.  
Bu seçeneklerin ayrıntısı Tablo 4.1'de verilmiştir. Önceki 
ekrana dönmek için Geri seçeneğini seçin.
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4.5

4.3 IRMA İşlevleri
IRMA Sisteminin İşlevler menüsüne erişmek için İşlevler düğmesini seçin. 

• QA Kullanıcıları (“QA” olarak tanımlanır) tüm işlev menülerine erişim sahibidir.

• QA Kullanıcı olmayanlar (“Kullanıcı” olarak tanımlanır) yalnızca Hakkında ekranlarına erişim sahibidir.

Yazılım Güncellemesi
Yeni yazılım yüklemek için IRMA Sisteminin İşlevler Menüsünden Yazılım Güncellemesi seçeneğini seçin. Mevcut yazılım 
güncellemelerinin bir listesi görüntülenir. IRMA Sistemi yazılım güncellemelerini asla otomatik olarak yüklemez.

Yazılımı manuel olarak indirmek için:

• İNTERNETİ DENETLE düğmesine basın. IRMA Sistemi LifeHealth sunucularını yeni yazılım için kontrol eder. LifeHealth 
sunucularında yeni yazılım kontrolü yapmak için IRMA Sisteminin İnternet erişimi bulunan bir ağa bağlanması gerekir.

• IRMA Tabanın USB portuna yazılım güncellemesi içeren bir USB bellek cihazı takın ve USB Düğmesine basın. IRMA 
Sistemi, USB bellek cihazındaki güncellemeler dizininde yeni yazılım arayacaktır.

Yüklenebilecek yazılım varsa bu iki sütunda gösterilir. Soldaki 
sütun yüklenebilecek IRMA Tablet yazılımını gösterir. Sağdaki sütun 
yüklenebilecek IRMA Taban yazılımını gösterir. Yazılım bir set olarak 
(IRMA Tablet yazılımı ve IRMA Taban yazılımı) yüklenir. IRMA Tablet, 
yüklenebilecek yazılımla eşleşen bir IRMA Tablet sürümüne sahip 
değilse, sağdaki sütunda Mevcut Değil ifadesi gösterilir. IRMA Taban, 
yüklenebilecek yazılımla eşleşen bir IRMA Taban sürümüne sahip 
değilse, sağdaki sütunda Mevcut Değil ifadesi gösterilir. En yeni 
yazılım listenin en üstünde gösterilir. IRMA Sisteminin yazılımı  
daha eski bir sürüme düşürülemez. Yazılımı yüklemek için:

1. AC adaptörünü takın ve pil oranının %50'den fazla 
olduğundan emin olun.

Yazılım yükleme sırasında AC adaptörünü ÇIKARMAYIN, 
IRMA Tabanın uyandırma düğmesine veya IRMA Tabletin güç düğmesine BASMAYIN�

2. Yüklenecek yazılımı seçin ve YÜKLE düğmesine basın.

3. İlk önce, varsa, IRMA Taban yazılımı yüklenecektir. Yazılım yüklemesi sırasında bir ilerleme kutusu gösterilir.

4. IRMA Tablet yazılımı varsa bu Android güncellemesi olmayan bir IRMA Tableti veya Android güncellemesi olan bir 
IRMA Tableti olacaktır. Her iki durum için de talimatlar aşağıdadır.

5. Android güncellemesi olmayan bir IRMA Tablet yazılımı yükleniyorsa yazılımı yüklemenizi isteyen bir pencere açılır. 
YÜKLE düğmesine basın.

6. IRMA uygulamasının durdurulduğunu belirten bir mesaj görüntülenir. TAMAM düğmesine basın.

7. IRMA Tablet yazılım yüklemesine devam edilir. Yükleme tamamlandığında bir pencere görüntülenir. BAŞLAT 
düğmesine basın.

8. Android güncellemesi olan bir IRMA Tablet yazılımı yükleniyorsa kullanıcıyı sistemin yükleme yapıp yeniden 
başlatacağı konusunda bilgilendiren bir pencere açılır. YÜKLE düğmesine basın. Yeniden başlatma penceresi açılır.

9. Sistem güncellemesi yükleniyor animasyon ekranı görüntülenir. Güncelleme birkaç dakika sürebilir, bu sırada ilerleme 
çubuğu donmuş gibi görünebilir.

10. Güncelleme tamamlandığında tablet yeniden başlatılacaktır.

11. Yazılım kurulumunun başarılı bir şekilde tamamlandığını doğrulamak için IRMA HAKKINDA düğmesine basın. IRMA 
Taban ve IRMA Tablet yazılımının doğru sürümleri olduğunu doğrulayın.

12. YAZILIM GÜNCELLEMESİ düğmesine basın. Yazılımın daha önceki sürümlerinde görüntülenen, henüz yüklenen yazılım 
düğmeleri artık görüntülenmeyecektir.

NOT: Bir yazılım güncellemesinden sonra yeni yazılım listede bulunabilir�
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IRMA Hakkında
IRMA Sistemi hakkındaki bilgileri görüntülemek için IRMA Sisteminin 
İşlevler Menüsünden IRMA Hakkında seçeneğini seçin. 

• Ekrandaki bilgileri yazdırmak için YAZDIR düğmesine basın. 
Bilgi İngilizce yazdırılacaktır.

Piller Hakkında
IRMA pilleri hakkındaki bilgileri görüntülemek için IRMA Sisteminin 
İşlevler Menüsünden Piller Hakkında seçeneğini seçin. Ekrandaki 
bilgileri yazdırmak için Yazdır düğmesine basın.

• Ekrandaki bilgileri yazdırmak için YAZDIR düğmesine basın. 
Bilgi İngilizce yazdırılacaktır.

Lisanslar Hakkında
IRMA Sistemi yazılımındaki açık kaynak lisansları hakkındaki bilgileri 
görüntülemek için IRMA Sisteminin İşlevler Menüsünden Lisanslar 
Hakkında seçeneğini seçin.

Veritabanını Kaydet
Mevcut veritabanının bir kopyasını almak için:

1. Veritabanını saklamaya yetecek bellek kapasitesi olan bir USB bellek cihazını IRMA Tabanın USB portuna takın.

2. IRMA Sisteminin İşlevler Menüsünden Veritabanını Sakla seçeneğini seçin. IRMA Tablet mevcut veritabanının bir 
kopyasını USB bellek cihazındaki önceden tanımlanmış bir dizine çıkarır. Bu veritabanının IRMA Sistemine geri 
yüklenmesi gerekirse, Veritabanını Geri Yükle işlevi bu dizini kullanır.

3. Veritabanı kopyalandığında veya herhangi bir hayatla karşılaşıldığında, bir mesaj görüntülenir.

Veritabanını Temizle
Tüm test kayıtlarını IRMA Sisteminin veritabanından kalıcı olarak silmek için:

1. IRMA Sisteminin İşlevler Menüsünden Veritabanını Temizle düğmesini seçin.

2. Veritabanı silme işlemini onaylamak için bir mesaj görüntülenir.

3. TÜMÜNÜ SİL seçeneğine basın. Tüm test kayıtları IRMA Sisteminin veritabanından silinir.
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4.7

Veritabanını Geri Yükle
IRMA Sisteminin mevcut veritabanını önceden saklanmış bir veritabanıyla değiştirmek için:

1. Geri yüklenecek veritabanı kopyasını içeren USB bellek cihazını IRMA Tabanın USB portuna takın.

2. IRMA Sisteminin İşlevler Menüsünden Veritabanını Geri Yükle düğmesini seçin. IRMA Sistemi USB cihazının önceden 
tanımlanmış dizininde geri yüklenecek veritabanını arar.

3. Veritabanı bulunursa bir mesaj görüntülenir ve mevcut veritabanının USB bellek cihazındaki veritabanıyla 
değiştirilmesini onaylamanızı ister.

4. TAMAM seçeneğine basın. Saklanan veritabanı geçerli veritabanıyla değiştirildiğinde bir mesaj görüntülenir.

4.4 IRMA Günlükleri
IRMA Sistemi günlüklerini görüntülemek için Günlükler düğmesini 
seçin. Her günlüğün bir düğmesi vardır. Günlük ilk sayfası başlık 
sayfasıdır. En son tarihli günlük girişi ikinci sayfanın baş kısmında 
görüntülenir. Günlükte en son 180 günlük girişler tutulur.

• Pdf formatındaki günlüğü ekranda görüntülemek için 
BELGEYİ GÖRÜNTÜLE düğmesine basın.

• Günlük görüntüleme ekranından çıkmak için BİTTİ 
düğmesine basın.

Hata Günlüğü
Hata günlüğü IRMA sistemindeki hataları yakalar ve IRMA Sistemi sorunlarını giderme sırasında LifeHealth teknik desteği 
tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır. 

Sistem Günlüğü
Sistem günlüğü IRMA sistemindeki olayları yakalar ve IRMA Sistemi sorunlarını giderme sırasında LifeHealth teknik desteği 
tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır.

İletişim Günlüğü
İletişim günlüğü IRMA sistemindeki iletişim olaylarını yakalar ve IRMA Sistemi iletişim sorunlarını giderme sırasında LifeHealth 
teknik desteği tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır.

Android Günlüğü
Android günlüğü Android olaylarını yakalar ve IRMA Sistemi sorunlarını giderme sırasında LifeHealth teknik desteği tarafından 
kullanılmak için tasarlanmıştır.



4  Veri Erişimi

4.8

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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5.1

Bölüm 5: Sorun Giderme
IRMA Kan Analizi Sistemi sorun giderme bilgileri hem genel hem de spesifik çalışma sorunlarını gidermek 
için organize edilir.

Genel sorunlar IRMA Sistemi yazılımı tarafından saptanamayan sorunlardır (örn. IRMA Sisteminin 
“açılmaması” veya yazıcının çalışmaması).

Spesifik sorunlar yazılım tarafından tanımlanan sorunlardır (örn. zayıf pil veya hatalı kartuş). Spesifik bir 
çalışma sorununun veya durumunun varlığı bir ekran mesajı ile belirtiler ve bu mesaj kullanıcıya çözüm 
süreci boyunca rehberlik eder.

5.1 Genel Çalışma Sorunları için Sorun Giderme
Her bir sorunu çözmeye yardımcı olacak düzeltici işlemler bu bölümde verilmiştir. Düzeltici işlem sorunu çözemezse, destek 
için hizmet sağlayıcınızı arayın.

IRMA Taban veya IRMA Tablet Açılmıyor

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
Tabandaki güç açma düğmesine 
basıldığında IRMA Tablet açılmıyor.

1. IRMA Tabletin yuvaya doğru şekilde oturduğunu doğrulayın. 

2. Tabandaki beyaz LED'in açık olduğunu onaylayın.

• Yanıp sönüyorsa, tabandaki güç düğmesine tekrar basın.

• Sönükse AC güç kaynağını çalışır durumdaki bir prize takın. Tabandaki 
güç düğmesine basın.

3. IRMA Tablet hala açılmıyorsa, bir ekran görüntülenene kadar IRMA Tabletin 
güç düğmesini basılı tutun.

IRMA Tabletin güç düğmesine basıldığında 
IRMA Tablet açılmıyor.

1. Bir ekran görüntülenene kadar IRMA Tabletin güç düğmesini basılı tutun. 
2. Tableti yuvaya yerleştirin.

3. IRMA Tabandaki uyandırma düğmesine basın.

Uyandırma düğmesine basıldığında IRMA 
Taban açılmıyor.

Tabandaki beyaz LED'in açık olduğunu onaylayın.

• Yanıp sönüyorsa, IRMA tabandaki güç düğmesine tekrar basın.

• Sönükse AC güç kaynağını çalışır durumdaki bir güç kaynağına takın.

Pil Sorunları

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
IRMA Tablet şarj olmuyor. 1. IRMA Tabletin yuvaya doğru şekilde oturduğunu ve AC güç kaynağının 

çalışan bir prize takılı olduğunu doğrulayın.

IRMA Taban şarj olmuyor. 1. IRMA Taban pilinin kurulu olduğunu (Bölüm 6.2) ve/veya AC güç 
kaynağının çalışan bir prize takılı olduğunu doğrulayın.

2. Beyaz LED'in açıldığını ve yanıp sönmediğini doğrulayın.

3. Ana Menüden İncele ve ardından Piller Hakkında seçeneklerini seçin. IRMA 
Taban pil bilgilerinin mevcut olup olmadığını kontrol edin.



5  Sorun Giderme

5.2

Yazıcı Sorunları

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
Düşük yazdırma kalitesi 1. Yalnızca hizmet sağlayıcınız tarafından tedarik edilen kağıdı kullanın.

2. Yeni bir kağıt rulosu deneyin.  Kağıt rulolarının ve kağıt çıktılarının uzun 
süre boyunca güneş ışığına veya floresan ışığına maruz kalmadığından 
emin olun.

Yazıcı kağıdı ilerliyor, yazıcıdan ses çıkıyor 
ancak hiçbir şey yazdırılmıyor 

1. Kağıt rulosunun, rulonun alt kısmından açıldığını doğrulayın. Kağıdın 
yalnızca bir yüzüne yazdırılabilir.  Daha fazla bilgi için Bölüm 1.1'e bakın. 

2. Yalnızca hizmet sağlayıcınız tarafından tedarik edilen kağıdı kullanın.

Kağıt ilerlemiyor 1. Yazıcı bölmesini açın ve kağıdın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. 

2. Yazıcı kapağının kapalı olduğundan emin olun. Kapak kapandığında bir tık 
sesi duyulur.

3. Yazıcı kapağı kapandığında en az 2,54 cm'lik (1 inç) kağıdın dışarıda 
kaldığından emin olun.

Yazıcı çalışmıyor 1. Yazıcı kapağının kapalı olduğundan emin olun. Kapak kapandığında bir tık 
sesi duyulur.

2. Ana Menüden İncele ve ardından IRMA Hakkında seçeneklerini seçin. Yazıcı 
bilgilerinin mevcut olup olmadığını kontrol edin.

3. Bilgiler mevcut değilse, Bölüm 8.9'daki eşleme talimatlarını takip edin.

IRMA Tablet Sorunları

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
Bir test başlatmaya veya Hakkında 
ekranına ulaşmaya çalışıldığında Tabana 
Bağlanılamadı mesajı görüntüleniyor.

1. IRMA Taban üzerindeki beyaz LED'in açık ve sabit olduğunu doğrulayın. 
Beyaz LED yanıp sönüyorsa, IRMA Tabandaki güç düğmesine basın. Beyaz 
LED'in sabit duruma gelmesini bekleyin ve IRMA Tableti yeniden deneyin. 
Beyaz LED kapalıysa, tabanı AC gücüne takın. Beyaz LED'in sabit duruma 
gelmesini bekleyin ve IRMA Tableti yeniden deneyin.

2. IRMA taban üzerindeki turuncu LED sabit yanıyorsa, IRMA Tabletin ve IRMA 
Tabanın yapılandırılması gerekiyor demektir. Bölüm 8.9'e bakın.

IRMA Tablete basıldığında yanıt vermiyor 
veya ekran boş ve açılmıyor.

1. IRMA Tabletin yeniden başlaması için yaklaşık 3 dakika bekleyin.

2. IRMA Tablet 3 dakika bekledikten sonra yeniden başlamıyorsa, IRMA 
tabanın AC gücüne bağlı olduğundan emin olun, IRMA Tableti yuvaya 
yerleştirin ve 5 dakika bekleyin. IRMA Tablet açılmazsa Hizmet Sağlayıcınız 
ile iletişime geçin.

Tutarsız Test Sonuçları

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
Genel 1. Kartuşun 15 dakikadan uzun bir süre boyunca paketi dışında kalmadığını 

doğrulayın.

2. Kartuşların, nakliye kartonundan çıkarılmalarının ardından önerilen süre 
boyunca oda sıcaklığına dengelenmiş olduğunu doğrulayın. Dengelenme 
gereksinimleri için Ek B'deki Bölüm B-7'ye bakın. 

3. IRMA Sisteminin düzgün şekilde çalıştığını doğrulamak için EKK testi 
gerçekleştirin. 

4. IRMA Sisteminin düzgün şekilde çalıştığını doğrulamak için SCKK testi 
gerçekleştirin.

5. IRMA Sistemindeki tarihin doğru olduğunu doğrulayın.
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5.3

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
Hasta testi sonuçları 1. Yukarıdaki düzeltici işlemleri (genel) gözden geçirin. 

2. Başka bir numune çekin ve hasta testini yeni bir kartuşla tekrarlayın.  
Pre-analitik hataları ortadan kaldırın. Bölüm 2.1'e ve Ek A'daki  
Bölüm A-2'ye bakın. 

3. Enjeksiyon tekniğinin doğru olduğunu doğrulayın. Bölüm 2.2'ye bakın. 

Sıvı KK testi sonuçları 1. Yukarıdaki düzeltici işlemleri (genel) gözden geçirin. 

2. IRMA Kartuşlarının ve SKK Materyallerinin saklandığı yerdeki oda 
sıcaklığının değişmediğini doğrulayın. Bölüm 1.7'ye ve SKK ambalaj  
ekine bakın.

3. Enjeksiyon tekniğinin doğru olduğunu doğrulayın. Bölüm 2.2'ye bakın. 

4. KK numunesi kullanma önerisini inceleyin (Bölüm 3.3'e bakın) ve testi yeni 
bir kontrol ampulüyle tekrarlayın.

5. IRMA Kartuşlarının ve SKK Kontrol Materyalinin oda sıcaklığına doğru 
şekilde dengelendiğini doğrulayın. Bölüm 1.7'ye ve SKK ambalaj  
ekine bakın.

6. pO2 ve pCO2 sonuçları için, SKK Materyalinin saklama sıcaklığı 20°C (68°F) 
veya altına düşmüşse ya da 24°C (75°F) veya üzerine çıkmışsa, aralıkları 
www.lifehealthmed.com adresinde bulunan SKK Materyali aralık bilgileri 
belgesindeki talimatlara uygun olarak ayarlayın.

EKK Hataları

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
EKK hataları 1. EKK testini tekrarlayın.

2. IRMA Sisteminin çalıştırıldığı alandaki bağıl nemin spesifikasyon dahilinde 
olduğunu onaylayın. 

3. Edge konektörünü değiştirin. EKK ve SCKK testi gerçekleştirin.

Sıcaklık Testi Hataları

Sorun Düzeltici İşlem/İşlemler
SCKK hataları 1. IR sensörünü temizleyin. Bölüm 7.4'e bakın.

2. Kullanılan sıcaklık doğrulama kartuşunun bir IRMA sıcaklık doğrulama 
kartuşu olduğunu, IRMA TRUPOINT sıcaklık doğrulama kartuşu olmadığını 
onaylayın (bkz. Şekil 5.1).

3. Sıcaklık doğrulama kartuşunun etiketindeki doğru 5 karakterlik kalibrasyon 
kodunun tarandığını veya girildiğini (manuel giriliyorsa) onaylayın.

4. IRMA Sisteminin ve sıcaklık doğrulama kartuşunun oda sıcaklığına 
dengelendiğini doğrulayın. SCKK testi başarısız olursa, aynı sıcaklık 
doğrulama kartuşuyla testi tekrarlamadan önce en az 15 dakika bekleyin. 

5. SCKK testini aynı sıcaklık doğrulama kartuşunu kullanarak tekrarlayın, SCKK 
testi başarısız olursa farklı bir sıcaklık doğrulama kartuşu (varsa) kullanın. 

Şekil 5.1

RMA 
TRUPOINT

IRMA
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5.2 Spesifik Çalışma Sorunları için Sorun Giderme
Spesifik bir çalışma, veri girişi veya ekran sorunun ya da durumunun varlığı bir ekran mesajı ile belirtiler ve bu mesaj olası 
nedeni açıklayarak kullanıcıya çözüm süreci boyunca rehberlik eder. Gerekirse destek almak için hizmet sağlayıcınızı arayın.

Sensör Hataları

Hasta Mesajı Neden Düzeltici İşlem/İşlemler
Sensör hatası - yeni 
kartuş kullan

veya

Baskılanan Sonuçta 
Analit değerinin 
“-----” olarak 
görünmesi

Test sırasında bir sensör hatası 
alındığında görüntülenir.

1. Kartuşu çıkarın ve atın, yeni bir kartuşla tekrar test edin. 

2. Kartuşların doğru şekilde dengelendiğini onaylayın. 

3. Test prosedürlerinin takip edildiğini doğrulayın. 

4. Yüksek oranda sensör hatası alınmaya devam ederse, IR 
sensörünü temizleyin. Bölüm 7.4'e bakın. 

5. Yüksek oranda sensör hatası alınmaya devam ederse, bir EKK 
testi gerçekleştirin ve destek almak için hizmet sağlayıcınızı 
arayın.

Prosedür Mesajları

Hasta Mesajı Neden Düzeltici İşlem/İşlemler
Kartuş erken 
çıkarıldı

Kartuş test sırasında 
çıkarılmış veya tamamen 
yerleştirilmemiştir.

Kartuşu atın ve yeni bir kartuşla tekrar test edin. Kartuşu tamamen 
yerleştirin ve test sırasında kartuşu çıkarmayın.

Veri girişi için 
verilen süre doldu

Kartuşun takılmasından sonra 
ayrılan süre içinde veri girişi 
tamamlanmamıştır.

Kartuşu çıkarın ve atın. Yeni bir kartuşla tekrar test edin, gerekli 
girişlerin ayrılan süre içinde yapıldığından emin olun.

Numune 
enjeksiyonu için 
verilen süre doldu

Numuneyi Enjekte Edin 
ekranı görüntülendikten 
sonra 4 dakika içinde 
numune enjekte edilmemiş 
ve/veya devam düğmesi 
seçilmemiştir.

Kartuşu çıkarın ve atın. Yeni bir kartuşla tekrar test edin. Gerekli süre 
içinde numuneyi enjekte edin ve devam düğmesini seçin.

Sıcaklık Kartı erken 
çıkarıldı

Sıcaklık testi devam ederken 
sıcaklık kartı çıkarılmıştır.

KK Testi Menüsüne dönün. Sıcaklık testini tekrarlayın ve test sırasında 
sıcaklık kartını çıkarmayın.

Giriş Hataları

Hasta Mesajı Neden Düzeltici İşlem/İşlemler
Lot geçersiz Geçersiz lot veya kalibrasyon 

kodu girilmiştir.
Seçilen IRMA kartuş tipine uygun olan kartuş lotunu ve kalibrasyon 
kodunu girin.

Lot geçersiz Lot veya kalibrasyon kodu 
metin girişinde yetersiz 
karakter bulunmaktadır.

Seçilen IRMA kartuş tipine uygun olan kartuş lotunu ve kalibrasyon 
kodunu girin.

XXX uzunluğu X ile 
XX arasında olmalı

Yapılan girişte çok fazla ya da 
çok az karakter vardır. Hasta 
Kimliği gibi bazı özellikler, 
belirli sayıda karakter 
girilmesini gerektirecek 
şekilde yapılandırılabilir.

Ekranda gösterilen giriş uzunluğu gereksinimlerine dikkat edin. 
TAMAM düğmesine basın ve geçerli sayıda karakter girin.
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Geçersiz Biçim-
Değeri X.XXX - X.XXX 
biçiminde girin

Girişte kullanılan biçim 
geçersiz.

Ekranda gösterilen veri girişi gereksinimlerine dikkat edin. TAMAM 
düğmesini seçin ve değeri geçerli bir biçim kullanarak girin.

Girilen aralık 
geçersiz 

Girilen değer, giriş aralığının 
dışındadır.

TAMAM düğmesine basın ve giriş aralığı dahilindeki bir değer girin.

Sıcaklık Hataları

Hasta Mesajı Neden Düzeltici İşlem/İşlemler
Kartuş sıcaklık 
aralığı dışında

Kartuş sıcaklığı kabul edilebilir 
çalışma sıcaklığı aralığının 
(12° ila 30°C / 54° ila 86°F) 
dışındadır.

Kartuşu çıkarın ve atın, çalışma sıcaklığı aralığındaki yeni bir kartuşla 
testi tekrarlayın.

Analiz cihazı sıcaklık 
aralığı dışında

IRMA Analiz Cihazı sıcaklığı 
kabul edilebilir çalışma 
sıcaklığı aralığının (12° ila 30°C 
/ 54° ila 86°F) dışındadır.

Teste devam etmeden önce en az 30 dakika boyunca çalışma 
sıcaklığı aralığına dengelenmesini bekleyin.

Analiz Cihazı Sorunları

Hasta Mesajı Neden Düzeltici İşlem/İşlemler
Cihaz Hatası - Hata 
Kodu 6XXX.

Açılma sırasında donanım 
hatası meydana gelmiştir veya 
IRMA Sisteminde düzeltilemez 
bir sistem arızası meydana 
gelmiştir.

Hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.



5  Sorun Giderme

5.6

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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Bölüm 6: IRMA Bileşen Değişimi
Bu bölümde, aşağıdaki bileşenlerin değiştirilmesine yönelik prosedürler açıklanmaktadır:

• Edge konektörü

• IRMA Taban pili

• Yazıcı kapağı

• Yazıcı

• Yuva

• IRMA Tablet

6.1 Edge Konektörünün Değiştirilmesi
1. IRMA Sistemini Bölüm 7'de açıklandığı gibi temizleyin.

2. Yazıcı kapağını açın ve IRMA aletini çıkarın. Yazıcı kapağını 
kapatın.

3. İsterseniz, talimatları görmek için IRMA Tableti yuvadan 
kaldırın.

4. Yuvayı kapatın ve IRMA Sistemini, IRMA Tabanın altı yukarıya 
veya kol karşı tarafınıza gelecek şekilde konumlandırın.

5. 6 ve 7 numaralı vidaları bulun. Kolayca çevrilebilir hale gelene 
kadar vidaları gevşetin (Şekil 6.1).

6. Elinizi vidaların üzerine koyarak IRMA Sistemini vidalar elinize 
düşene dek ters çevirin. Vidaları yakın bir yerde tutun.

7. IRMA Sisteminin IRMA Tabanını yere koyun ve yuvayı açın. 
Edge konektörü kapağının yanlarını kavrayın, doğruca yukarı 
doğru çekin ve kapağı yakınınızda bir yere koyun (Şekil 6.2).

8. IRMA aletini kullanarak edge konektörünü tutan iki dış vidayı 
gevşetin (Şekil 6.3).  Edge konektörünün üst kısmındaki 
iki küçük vidayı gevşetmeyin. Vidaları neredeyse düşecek 
duruma gelene kadar gevşetmeye devam edin. Edge 
konektörünü yukarı kaldırın.  Konektör çıkmıyorsa, dış 
vidaları edge konektörü kolaylıkla yukarı kaldırılacak  
duruma gelene kadar gevşetin. 

9. Çıkarılan edge konektörünün olası biyolojik tehlikeli madde 
olarak işlem görmesi ve buna uygun olarak atılması gerekir.

10. Dış vidaları edge konektöründen çıkarın ve yakınınızda bir 
yere koyun.

11. Yeni edge konektörünü tutarken, konektörün metal 
kısımlarına dokunmayın, yalnızca plastikten tutun  
(Şekil 6.4). 

12. Yeni edge konektörünü, küçük vidaların yanındaki plastik 
uç bölümünden tutarak dikkatlice alın. Vidaları dış deliklere 
yerleştirin. 

13. Vidaları, tabandaki vida delikleriyle hizalayın. Yerine oturana 
kadar edge konektörü aşağı doğru yerleştirin. Hizalamaya 
yardımcı olması için, edge konektörün tabanında hizalama 
pimleri bulunmaktadır. Vidaları iyice sıkın. 

Şekil 6.1

Şekil 6.2

Şekil 6.3

Şekil 6.4
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14. Edge konektörü kapağını yeniden takın. Yuvayı kapatın. IRMA taban yukarı bakacak şekilde IRMA Sistemi ters çevirin.   

15. 6 ve 7 numaralı vidaları tekrar yerleştirin. Vidaları iyice sıkın.

16. IRMA Taban aşağıda ve yuva yukarıda kalacak şekilde IRMA Sistemini çevirin. Yuvayı açın ve çıkarılmışsa IRMA Tableti 
yerleştirin. IRMA Tabanı ve IRMA Tableti uyandırmak için gerekirse IRMA Tabandaki uyandırma düğmesine basın.

17. EKK ve SCKK testi gerçekleştirin (Bölüm 3.4 ve Bölüm 3.5'e bakın).

6.2 IRMA Taban Pilinin Değiştirilmesi
1. Analiz cihazını Bölüm 7'de açıklandığı gibi temizleyin.

2. Yazıcı kapağını açın ve IRMA aletini çıkarın. Yazıcı kapağını 
kapatın.

3. İsterseniz, talimatları görmek için IRMA Tableti yuvadan 
kaldırın.

4. Yuvayı kapatın ve IRMA Sistemini, IRMA Tabanın altı yukarıya 
veya kol karşı tarafınıza gelecek şekilde konumlandırın.

5. Pil kapağındaki 3, 4 ve 5 numaralı vidaları bulun.

6. IRMA aletini kullanarak vidaları çıkartın. Vidaları yakınınızda 
bir yere koyun (Şekil 6.5).

7. Pil kapağını çıkarın (Şekil 6.6).  Kapağın arka kenarının 
ortasına basılması kapağın ön kenardan açılmasına yardımcı 
olarak çıkarmak işlemini kolaylaştırabilir.

8. Tırnağı tutup pili kendinize doğru kaydırarak eski pili çıkarın 
(Şekil 6.7).  Pili yukarı kaldırarak çıkarın.

9. Pildeki iki oluğu pil bölmesiyle hizalayarak yeni pili yerleştirin. 
Pildeki metal konektörler pil bölmesinin arkasındaki pimlerle 
aynı hizaya gelmelidir. Pili durana kadar nazikçe kaydırın.

10. Pil kapağının kenarındaki (vida deliği olmayan kenar) üç 
tırnağı pil bölmesindeki üç yuva ile hizalayın. Önce kapağın 
arka kenarını sonra ön kenarını yerleştirin.

11. IRMA aletini kullanarak üç vidayı yerine takın ve her birini 
iyice sıkın.

12. IRMA Taban aşağıya ve yuva yukarıya gelecek şekilde IRMA 
Sistemini çevirin.  Yuvayı açın ve çıkarılmışsa IRMA Tableti 
yerleştirin. IRMA Aletini yerine koyun ve yazıcı kapağını 
kapatın.

13. AC güç kaynağını IRMA Tabana bağlayın. IRMA Sistemi açılır. 

14. IRMA Tableti kullanarak Ana Menüden İncele seçeneğini 
seçin.

15. Piller Hakkında düğmesini seçin ve yeni taban pilinin 
tanındığını doğrulayın.

16. EKK ve SCKK testi gerçekleştirin (Bölüm 3.5 ve  
Bölüm 3.7'e bakın).

6.3 Yazıcı Kapağının Değiştirilmesi
1. Analiz cihazını Bölüm 7'de açıklandığı gibi temizleyin.

2. Yazıcı kapağını IRMA Tabana 90° açıyla olacak şekilde açın.

3. IRMA aletini çıkarın.

4. Kafa merdanesini nazikçe düz bir şekilde dışarı doğru çekerek çıkarın. Yakınınızda bir yere koyun.

Şekil 6.5

Şekil 6.6

Şekil 6.7
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5. Yazıcı kapağının arkasındaki vidaları gevşetin. Sağ tarafta bir tane ve 
sol tarafta bir tane mevcuttur. Kapağı kolaylıkla yukarı çekip 
çıkarabileceğiniz şekilde gevşetin (Şekil 6.8).

6. Vidaları ve metal rakorları eski kapaktan çıkarın ve yeni 
kapağa takın.

7. Yeni kapağı taban üzerindeki ataşman çubuğuna 90° açıyla 
tutarak ataşman çubuğu üzerinde kaldırın ve yerine doğru 
aşağı oturtun.  IRMA aletini kullanarak vidaları iyice sıkın.

8. Kafa merdanesini yeniden takın. Beyaz dişli, merdanenin ön 
yüzünden bakıldığında sol tarafta kalmalıdır. Merdane yerine 
yerleştiğinde gevşek bir şekilde oturmalıdır. Sert şekilde 
duruyorsa, sol-sağ tarafı yanlış yerleştirilmiş olabilir. Yazıcı 
kapağını kağıdın yaklaşık 2,5 cm'lik (1 inç) kısmı dışarıda 
kalacak şekilde kapatın.

6.4 Yazıcı Modülünün Değiştirilmesi
1. Analiz cihazını Bölüm 7'de açıklandığı gibi temizleyin.

2. İsterseniz, talimatları görmek için IRMA Tableti yuvadan 
kaldırın.

3. AC güç kaynağını IRMA Tabandan çıkarın.

4. Pili Bölüm 6.2'de açıklandığı gibi çıkarın.

5. Yazıcı kapağını 90° açıyla açın. Kağıt rulosunu, IRMA aletini 
ve sıcaklık doğrulama kartuşunu çıkarın. Yazıcı kapağını 
KAPATMAYIN.

6. Yuvayı IRMA Tabana 90° açıyla yerleştirin. IRMA Sistemini sol 
yanına yatırın.

7. Tabanın alt kısmı size bakacak şekildeyken, 1 ve 2 numaralı 
vidaları çıkarmak için IRMA aletini kullanın (Şekil 6.9). Vidaları 
yakınınızda bir yere koyun. 

8. Yazıcıyı nazikçe dışarı çekin. 

9. Yeni yazıcıyı yerleştirirken elektronik bileşenlerin hiçbirine 
dokunmayın. Yeni yazıcıyı plastik taraflarından tutun, 
yazıcının düz kenarından çıkıntı yapan tırnakları tabandaki 
yuvalarla hizalayın (Şekil 6.10). Tırnakları yuvalara yerleştirin 
ve yazıcıyı nazikçe oturtun. Yazıcıyı tutun, vidaları yazıcının 
tabanına yerleştirin ve iyice sıkın.

10. Pili Bölüm 6.2'de açıklandığı gibi değiştirin.

11. IRMA Sistemini IRMA Taban aşağıda olacak şekilde yerleştirin. 
Yazıcı kağıdı rulosunu, kağıt, rulonun alt tarafından açılacak 
şekilde bastırılmış kağıt bölmesine yerleştirin. Kağıdın 
yaklaşık 2,5 cm'lik (1 inç) kısmı dışarıda kalacak şekilde açın.

12. IRMA Aletini ve sıcaklık doğrulama kartuşunu yerine yerleştirip yazıcı kapağını kapatın.

13. Çıkarıldıysa, IRMA Tableti yuva içine yerleştirin. AC güç kaynağını IRMA Tabana bağlayın. IRMA Sistemi açılır. 

14. Yeni yazıcının IRMA Tablet ile yapılandırılması gerekir. Gerekiyorsa IRMA Tableti uyandırın ve Bölüm 8.9'da açıklandığı 
gibi IRMA Tablet ile IRMA Tabanı eşleyin.

Şekil 6.8

Şekil 6.9

Şekil 6.10
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6.5  Yuvanın Değiştirilmesi
1. Analiz cihazını Bölüm 7'de açıklandığı gibi temizleyin.

2. Yeni yuvayı monte etmek için gerekli olan alet yeni yuvanın 
paketinde verilmiştir.

3. AC güç kaynağını IRMA Tabandan çıkarın.

4. Pili Bölüm 6.2'de açıklandığı gibi çıkarın. 

5. Yuvayı kapatın ve IRMA Sistemini, IRMA tabanın altı yukarıya 
veya kol size doğru bakacak şekilde konumlandırın.

6. Yuva aleti ile kolun altındaki dört vidayı çıkarın (Şekil 6.11). 
Vidaları tamamen çıkarmak için IRMA Tabanı ters çevirip  
vidaların düşmesini sağlamak gerekli olabilir. Vidaları yakın 
bir yerde tutun.

7. IRMA Sistemini, IRMA taban aşağıda, yuva yukarıda olacak ve 
kol karşı tarafınıza gelecek şekilde konumlandırın.

8. Yuvayı IRMA Analiz Cihazı tabanına 90° açıyla açın. Düz bir 
şekilde yukarı doğru çekerek yuvayı çıkarın. IRMA Taban 
içindeki açıkta kalan elektronik bileşenlere dokunmayın�

9. Yeni yuvayı IRMA Tabana yerleştirmek için, yuvayı IRMA 
Tablet bölmesi size bakacak ve alttaki iki çıkıntı aşağıya 
bakacak şekilde tutun. Çıkıntılar IRMA Tabandaki yuvalarla 
eşleşir (Şekil 6.12). Yeni yuvanın çıkıntılarını IRMA Tabandaki 
yuvalar üzerine nazikçe yerleştirin ve yuvayı IRMA Tabana 
oturtun.

10. Pili Bölüm 6.2'de açıklandığı gibi değiştirin.

11. Yuvayı kapatın. IRMA Sistemini, IRMA Sisteminin alt tarafı yukarıya ve kol size bakacak şekilde döndürün. Dört vidayı 
yerine takın ve her birini iyice sıkın.

12. IRMA Sistemi yuva yukarı bakacak şekilde döndürün.  Yuvayı açık ve IRMA Tableti yerleştirin.

13. AC güç kaynağını IRMA Tabana bağlayın. IRMA Sistemi açılır.

14. Şarj simgesinin (Bölüm 1.10'a bakın) durum çubuğunda gösterildiğini doğrulayın.

6.6 IRMA Tabletin Değiştirilmesi
1. Analiz cihazını Bölüm 7'de açıklandığı gibi temizleyin.

2. Yeni IRMA Tableti yuvaya takın (Şekil 6.13).

3. IRMA Tablette, Ana Menüden Ayarlar seçeneğini seçin.

4. IRMA Tableti Bölüm 8.9'a açıklandığı şekilde IRMA Taban ile 
eşleyin.

5. IRMA Tabanda dahili bir yazıcı mevcutsa, IRMA Tableti 
Bölüm 8.9'da açıklandığı gibi IRMA Yazıcı ile eşleyin.

6. IRMA Taban bağlantısını doğrulamak için EKK testi 
gerçekleştirin (Bölüm 3.4'e bakın).

7. IRMA Yazıcı bağlantısını doğrulamak için EKK testini yazdırın.

8. AC güç kaynağını IRMA Tabana takın.

9. Şarj simgesinin (Bölüm 1.10'a bakın) durum çubuğunda gösterildiğini doğrulayın.

Şekil 6.11

Şekil 6.12

Şekil 6.13
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Bölüm 7� IRMA Kan Analiz Sisteminin Temizlenmesi
Bu bölümde IRMA Sisteminin nasıl temizleneceği ve uygun olan temizlik solüsyonları açıklanmaktadır.

7.1 Temizlik Solüsyonları
Yumuşak bir bezle birlikte yalnızca aşağıdaki temizlik solüsyonlarını kullanın:

• İzopropil alkol

• %10 çamaşır suyu - su solüsyonu

• Kuaterner amonyum bileşikleri

7.2 IRMA Tabletin Temizlenmesi
Dökülen sıvıları IRMA Tabletten derhal silin. Tableti, 7.1'de listelenen temizlik solüsyonlarından biriyle nemlendirilmiş yumuşak 
bir bez kullanarak temizleyin.

7.3 IRMA Tabanın Temizlenmesi
Tabanı, 7.1'de listelenen temizlik solüsyonlarından biriyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Edge konektörüne, yazıcı 
bölmesine, güç bağlantısına veya USB portuna temizlik solüsyonu püskürtmeyin. Yuvayı IRMA Tablet çıkarılmış durumdayken 
temizliyorsanız, yuvanın iç bölümünde sol üst köşede yer alan konektör pimlerine hasar vermemeye dikkat edin. Bu pimler 
IRMA Tableti şarj etmek ve USB arayüzünü bağlamak için kullanılır.

7.4 Kızılötesi Sensörün Temizlenmesi
Kızılötesi (IR) sensörün yüzeyini günlük olarak kir veya kontaminasyon 
bakımından inceleyin. Sensör yüzeyini 7.1'de listelenen temizlik 
solüsyonlarından biriyle nemlendirilmiş pamuklu çubuk kullanarak 
Şekil 7.1'de gösterildiği gibi silin. Probun cam yüzeyi temiz olduğunda 
parlak ve yansıtıcı bir görünüme sahip olmalıdır. Testten önce IR 
sensörünün tamamen kurumasına izin verin.

Şekil 7.1
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Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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Bölüm 8: IRMA Sistemi Ayarları
Bu bölümde IRMA Kan Analiz Cihazı Sistemi ayarlarını yapılandırmaya yönelik talimatlar açıklanmaktadır. 

8.1  Ayar Seçeneklerine Genel Bakış
IRMA Sistem ayarları Ayarlar menüsünden yapılandırılır. 
Yapılandırılabilecek ayarlar Kullanıcı Kimliği ayrıcalık düzeyine göre 
kontrol edilir.

• QA Kullanıcıları (“QA” olarak tanımlanır) tüm sistem ayarı 
menülerine erişim sahibidir.

• QA Kullanıcı olmayanlar (“Kullanıcı” olarak tanımlanır) Cihaz 
Ayarları menüsünün bir alt kümesine erişebilir.

Ana Menüden Ayarlar düğmesini seçerek Ayarlar menüsüne erişim 
sağlayın. OID Gerekli ayarı Devre Dışı olarak yapılandırılmışsa, OID 
giriş ekranı görüntülenir. IRMA Sisteminde Kullanıcı olarak oturum 
açtığınızda QA Kullanıcı ayarlarına erişmek için IRMA Tabletin güç 
düğmesine basarak IRMA Tableti uyku moduna alın. IRMA Tabletin 
düğmesine tekrar basarak uyandırın ve QA Kullanıcı Kimliğini girin.  
Ayarlar menüsüne QA Kullanıcısı olarak erişildiğinde aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Not: IRMA Sistemi başlangıçta varsayılan bir QA Kullanıcısı ile gelir: 123456� IRMA Sistemine yeni bir QA 
Kullanıcısının eklenmesi ve varsayılan QA Kullanıcısının silinmesi önerilir� 

Operatör 
Kimliği Ayarları

Operatör Kimliği numaraları, ayrıcalıklar, parolalar, tarama parametreleri ve yazdırma seçenekleri 
yapılandırılır.

Hasta Kimliği 
Ayarları

Gerekiyorsa Hasta Kimliği ve Hasta Kimliğinin nasıl girildiği yapılandırılır.

Kartuş Ayarları Kartuş Lotları ve SKK Materyalleri yapılandırılır.

Analit Aralıkları Hasta Tipleri, Referans Aralıkları ve Raporlanabilir Aralıklar yapılandırılır.

KK Kilitleme 
Ayarları

EKK kilitleme programı yapılandırılır.

Test Ayarları Kartuş testi ve Hct Baypas Bağıntısı sırasında kullanılan ayarlar yapılandırılır.

ABG Test 
Ayarları

Kan gez testleri sırasında kullanılan ayarlar yapılandırılır.

Cihaz Ayarları IRMA Tablet ayarları yapılandırılır ve IRMA Tablet IRMA Taban ve yazıcı ile eşlenir.

Ana Menü Ana Menüye geri döner.

Her bir Ayarlar alt menüsü düğmesinde mevcut ayar, varsa, ikinci satırda küçük yazı tipi ile görüntülenir.  Örneğin, devre dışı 
bırakma veya etkinleştirme seçeneği mevcutsa, bu seçenek alt menü düğmesinde küçük yazı tipi ile görüntülenecektir.

Çoğu ayar seçeneği için yapılandırmada gerçekleştirilen bir değişiklik anında kaydedilir, bu nedenle KAYDET ya da BİTTİ 
düğmesi görüntülenmez. Operatörün yapılandırmayı kaydetmesi gereken ayarlar için KAYDET, BİTTİ veya AYARLA düğmesi 
İPTAL düğmesiyle beraber görüntülenir.
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8.2 Operatör Kimliği Ayarları
IRMA Analiz Cihazında 2.000 Operatör Kimliği (OID) tutulabilir. Kimliklerin uzunluğu 1 ila 30 alfa sayısal karakter olabilir. 
Operatör Kimliği alt menülerine erişmek için Ayarlar menüsünden Operatör Kimliği Ayarları düğmesini seçin.

OID Gerekli
IRMA Sistemini OID girilmesi gerekli olacak şekilde yapılandırmak için 
OID Gerekli düğmesini seçin. OID için üç seçenek vardır:

• Devre Dışı: Cihaza erişim için OID'ye gerek olmaz. Cihazın 
çoğu ayarını düzenlemek için yine de QA düzeyindeki bir OID 
gerekli olur.

• Etkin: Cihaza erişim bir OID gerekli olur. Varsayılan giriş modu 
ekrandaki klavye olur.

• Tara: Cihaza erişim bir OID gerekli olur. Varsayılan giriş modu 
barkod tarama olur.

Parola Gerekli
IRMA Sistemini parola girilmesi gerekli olacak şekilde yapılandırmak 
için Parola Gerekli düğmesini seçin. Parola için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: Cihaza erişim için parola gerekli olmaz.

• Etkin: Cihaza erişim için klavye ile bir parola girilmesi gerekli 
olur. OID listesi için gerekli parolaları girmek için OID Listesini 
Düzenle seçeneğini seçin.

Not: Parola Gerekli seçeneği Etkinse ve IRMA Tableti 
uyku moduna geçmeden önce OID için bir parola 
oluşturulmamışsa söz konusu OID’nin IRMA Sistemine 
erişimine izin verilmeyecektir�

OID Listesini Düzenle
IRMA Sistemine OID eklemek, düzenlemek veya silmek için OID 
Listesini Düzenle düğmesini seçin. 

• Listeye yeni bir OID eklemek için YENİ EKLE düğmesine basın.

 - OID'yi barkod okuyucuyu kullanarak girmek için TARA 
düğmesine basın.

 - OID manuel olarak girilecekse, OID'yi girmek için klavyeyi 
kullanın. Yeşil ABC düğmesine basıldığında alfabetik 
klavye görüntülenir.

 - Parola Gerekli ayarı Etkin olarak yapılandırılmışsa,  
parolayı girin.

 - OID için bir ayrıcalık düzeyi seçin.

 - OID'yi OID listesine kaydetmek için BİTTİ düğmesine basın.

Not: Parolanın sayısal olması gerekir�

• OID silmek için, silinecek OID'nin düğmesini seçin. OID'yi 
düzenle ekranı görüntülenir. SİL düğmesine basın.

• Tüm OID'leri silmek için, ekranın alt tarafında görüntülenen 
Tümünü Sil düğmesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir. 
TÜMÜNÜ SİL seçeneğine basın.

Not: Ayarlara erişilebilmesi için listede bir QA Kullanıcı 
OID'si kalacaktır�
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• Mevcut bir OID'nin özniteliklerini değiştirmek için listeden 
OID'nin düğmesini seçin.

 - OID düzenlenemez.

 - Kullanıcı ayrıcalığı düzeyi (QA veya Kullanıcı) istenen düzey 
seçilerek değiştirilebilir.

 - Parola (etkinse) geri tuşu kullanılıp yeni bir parola 
eklenerek düzenlenebilir.

 - Tamamladığınızda BİTTİ düğmesini seçin.

Not: OID'yi düzenlemek için, OID'yi silin ve doğru OID'yi 
listeye ekleyin�

Raporlarda OID
IRMA Sistemini yazdırılan test raporlarında OID görünecek şekilde  
yapılandırmak için Raporlarda OID düğmesini seçin. Raporlarda OID 
için iki seçenek vardır. 

• Devre Dışı: OID yazdırılan test raporlarına eklenmez.

• Etkin: OID yazdırılan test raporlarına eklenir.

OID Barkod Maskesi
Operatör IRMA Sistemine barkod taratarak erişecekse ve barkodda 
OID'de bulunmayan karakterler mevcutsa, OID Barkod Maskesi 
düğmesini seçin. OID barkod maskesini yapılandırmak için: 

• Atla: Barkodun başındaki dikkate alınmayacak karakterlerin 
sayısı. 

• OID Uzunluğu: Bir OID'deki karakterlerin sayısı.

 - Örnek 1: Bir çalışan rozetindeki barkod yedi karakter 
uzunluğundaki OID'yi ve ardından bazı ek verileri 
içermektedir. Bu durumda Atla seçeneği 0'a ve OID 
Uzunluğu 7'ye ayarlanmalıdır.

 - Örnek 2: Bir çalışan rozetindeki barkod sekiz karakterli 
kafeterya kodunu ve ardından dokuz karakterli OID'yi 
içermektedir. Bu durumda Atla seçeneği 8'e ve OID Uzunluğu 9'a ayarlanmalıdır.

 - Örnek 3: Bir çalışan rozetindeki barkod on beş karakterlik bir kod ve ardından yedi ila dokuz karakterlik bir OID 
içermektedir. OID'den sonra herhangi bir karakter yoktur. Bu durumda Atla seçeneği 15'e ve OID Uzunluğu 9'a 
ayarlanmalıdır. Not: Bu, OID barkod maskesinin değişen uzunlukta bir OID ile kullanılabileceği tek durumdur.
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8.3 Hasta Kimliği Ayarları
IRMA Sistemi operatörün bir Hasta Kimliği (PID) veya hastanın demografik bilgilerini girmesini gerektirecek şekilde 
yapılandırılabilir. Hasta Kimliği alt menülerine erişmek için Ayarlar menüsünden Hasta Kimliği Ayarları düğmesini seçin.

PID Gerekli
IRMA Sistemini operatörün hasta testleri sırasında PID girmesini 
gerektirecek şekilde yapılandırmak için PID Gerekli düğmesini seçin. 
PID Gerekli için 4 seçenek vardır:

• Devre Dışı: Test sırasında PID gerekli değildir.

• PID Girişi: Hasta testi gerçekleştirmek için PID gereklidir. 
Varsayılan PID giriş yöntemi ekran klavyesi olacaktır.

• PID Tarama: Hasta testi gerçekleştirmek için PID gereklidir. 
Varsayılan giriş yöntemi barkod tarama olacaktır.

• Hasta Bilgileri: PID yerine hastanın adı ve doğum tarihi 
gerekli olacaktır.

Varsayılan PID
PID Gerekli ayarı için PID Girişi veya Hasta Bilgileri yapılandırılırsa, 
operatörün varsayılan bir PID kullanma seçeneği olacaktır. Varsayılan 
PID'yi yapılandırmak için Varsayılan PID düğmesini seçin.

• Varsayılan olarak kullanılacak PID'yi taramak için, TARA 
düğmesine basın.

• Varsayılan olarak kullanılacak PID manuel olarak girilecekse, 
PID'yi girmek için klavyeyi kullanın.

PID Uzunluğu
PID için minimum ve maksimum uzunluk yapılandırmak için PID 
Uzunluğu düğmesini seçin. PID için bir uzunluk yapılandırıldığında 
operatör belirlenen minimum karakter sayısından uzun veya buna 
eşit ve belirlenen maksimum karakter sayısından kısa veya buna eşit 
bir PID girmek zorunda kalır.

• PID'nin minimum uzunluğunu ayarlamak için ilk akan 
kontrolü kullanın.

• PID'nin maksimum uzunluğunu ayarlamak için ikinci akan 
kontrolü kullanın.

Not: PID'nin minimum ya da maksimum uzunluklarından 
biri varsayılanın dışındaki bir değere ayarlanırsa, PID 
Giriş Maskesi yok sayılacaktır�

PID Giriş Maskesi
PID daima aynı uzunlukta olacak ve aynı paterni takip edecekse, PID 
Giriş Maskesi düğmesini seçin. PID Giriş Maskesi yapılandırıldığında 
kullanıcının yapılandırılan maske ile eşleşen bir PID girmesi ya da 
taraması gerekecektir. PID'deki her pozisyon için bir A, N veya C girin. 
Maske kullanmamak için metin giriş alanındaki tüm karakterleri silin.

• A: Bir harfin ya da sayının girilmesini gerekli kılar.

• N: Bir sayının girilmesini gerekli kılar.

• C: Bir harfin girilmesini gerekli kılar.
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• Örneğin: PID'nin ilk iki karakteri hastane departmanını ifade eden birer harf veya rakamsa ve bunun ardından altı 
rakamdan oluşan bir tanımlayıcı geliyor ve yatan ya da ayakta hastayı tanımlayan tek harfli bir karakter ile bitiyorsa, 
maske aşağıdaki gibi olacaktır: CCNNNNNNA. 

 - CC, iki karakterli departman kodudur.

 - NNNNNN, altı rakamlı tanımlayıcıdır.

 - A, tek harfli yatan hasta veya ayakta hasta belirtecidir.

Not: PID'lerin farklı uzunluklarda olması bekleniyorsa, PID Girişi Maskesi özelliği kullanılamaz�

PID Barkod Maskesi
Operatörler PID'leri barkod taratarak girecekse ve barkodda PID'de 
bulunmayan karakterler mevcutsa, PID Barkod Maskesi düğmesini 
seçin. PID Barkod maskesini yapılandırmak için: 

• Atla: Barkodun başındaki dikkate alınmayacak karakterlerin 
sayısı. 

• PID Uzunluğu: PID'deki karakter sayısı.
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8.4 Kartuş Ayarları
IRMA Sistemi, yalnızca belirli kartuş tipleri ile teste izin verecek şekilde yapılandırılabilir ve bir kartuş tipi için raporlanan 
analitler de sınırlandırılabilir. Sıvı kalite kontrol testinde kullanılan kalite kontrol materyalleri de burada yapılandırılır. Kartuş 
Ayarları alt menülerine erişmek için Ayarlar menüsünden Kartuş Ayarları düğmesini seçin.

Kartuş Yapılandırması
Hasta testi için kullanılabilecek IRMA kartuş tiplerini kısıtlamak 
veya bir hasta testinde raporlanan analitleri kısıtlamak için Kartuş 
Yapılandırması düğmesini seçin. Her IRMA kartuş tipi farklı renkte 
bir şerit ile gösterilir. Şerit seçili analitlerin bir listesini, Kullanıcı 
Seçimlerini veya Devre Dışı durumunu gösterir. Her bir kartuş 
tipi için, QA kullanıcısı kartuşun hasta testi için kullanılabilir 
olup olmadığını belirleyebilir, kullanılabiliyorsa hangi analitlerin 
raporlanabileceğini veya operatörün testin başında raporlanacak 
analitleri seçip seçemeyeceğini belirleyebilir. Seçenekler menüsü 
her bir kartuş tipi için aynıdır. Mevcut seçenekleri resmetmek için 
CC kartuşu kullanılmıştır.

CC şeridini seçin. Ürün Tipi için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: CC kartuşu test için kullanılamaz.

• Etkin: CC kartuşu test için kullanılabilir.

Kullanıcı Seçimleri için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: Hasta testi için CC kartuş seçilirse, kullanıcı hangi 
analitlerin raporlanacağını seçemez.  

• Etkin: Hasta testi için CC kartuşu seçilirse, kullanıcı hangi 
analitlerin raporlanacağını seçebilir.

Kullanıcı Seçimleri devre dışı bırakıldığında hangi analitlerin 
raporlanacağını seçmek için: 

• Bir analit raporlanacaksa ve analit kutusu gri renkteyse, analit 
kutusunu seçin. Kutu, onay işaretiyle birlikte mavi olarak 
görüntülenir. 

• Bir analit raporlanmayacaksa ve analit kutusu mavi renkteyse, 
analit kutusunu seçin. Kutu, onay işareti olmadan gri olarak görüntülenir. 

Not: Test için en az bir analitin raporlanabilir olarak seçilmesi gerekir�

Kartuş Lotlarını Yönet
IRMA kartuşu kotları eklemek veya silmek için, Kartuş Lotlarını Yönet 
düğmesine basın. IRMA Sistemi için etkinleştirilen ve kullanma tarihi 
geçmemiş tüm IRMA kartuşları görüntülenir.

• Belirli bir lotu silmek için lotu seçin. Bir onay mesajı 
görüntülenir. SİL düğmesine basın.

• Tüm lotları silmek için, ekranın alt kısmında yer alan Tümünü 
Sil düğmesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir. TÜMÜNÜ 
SİL seçeneğine basın.

• Yeni bir Lot Kodu eklemek için, Yeni Ekle düğmesini seçin.

 - IRMA kartuşun poşet etiketindeki 2D barkodu tarayın. 

Not: Test Sırasında Yeni Lot Girişine İzin Ver seçeneği 
devre dışı bırakılırsa, QA Kullanıcısı olarak test gerçekleştirmeden IRMA Sistemine IRMA kartuşu eklemenin 
tek yöntemi budur�
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Test Sırasında Yeni Lot Girişi Ekleme
Kullanıcıların test sırasında IRMA Sistemine yeni IRMA kartuşu lotları 
eklemesine izin vermek için, Test Sırasında Yeni Lot Girişine İzin Ver 
düğmesini seçin. Test Sırasında Yeni Lot Girişine İzin Ver işlevi için iki 
seçenek vardır:

• Devre Dışı: Test sırasında, Kullanıcı yalnızca IRMA Sisteminde 
zaten yapılandırılmış IRMA kartuşu kotlarının kullanımına  
izin verir.

• Etkin: Test sırasında, kullanıcı kartuş poşetinin etiketi 
üzerindeki 2D barkodu tarayarak IRMA Sistemine yeni  
IRMA kartuşu lotu ekleyebilir.

Not: QA Kullanıcısı bir test sırasında IRMA Sistemine her 
zaman yeni IRMA kartuşu lotu ekleyebilir�

SKK Materyal Lotlarını Yönet
Bir SKK materyalini eklemek ya da silmek için SKK Materyal Lotlarını 
Yönet düğmesini seçin. Yapılandırılmış SKK materyali lotları 
görüntülenir.

• Belirli bir lotu silmek için lotu seçin. Bir onay mesajı 
görüntülenir. SİL düğmesine basın.

• Tüm lotları silmek için, ekranın alt kısmında yer alan Tümünü 
Sil düğmesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir. TÜMÜNÜ 
SİL seçeneğine basın.

• Yeni bir SKK materyali lotu eklemek için, Yeni Ekle  
düğmesini seçin.

 - LifeHealth kalite kontrol sayfasından barkod için istenen 
düzeyi tarayın.

 - Manuel olarak lot eklemek için, MANUEL GİRİŞ  
düğmesine basın. 

 - IRMA kartuşu tipi düğmesini seçin.
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 - Ekran klavyesini kullanarak SKK Materyali Lotunu girin. 
Tamamladığınızda İLERİ düğmesine basın.

 - Akan kontrolleri kullanarak Lot Düzeyini ve son kullanma 
ayı ve yılını seçin. Tamamladığınızda İLERİ düğmesine 
basın.

 - Aralık yapılandırılacak analitleri seçin. Tamamladığınızda 
İLERİ düğmesine basın.

 - Her analit için alt ve üst analit limitini girin. Analit aralığını 
girmeyi tamamladığınızda İLERİ düğmesine basın.

 - Son analit aralığı da girilince SKK Materyal Lotlarını Yönet 
ekranı görüntülenir.

Not: SKK Materyalleri, son kullanma tarihinin dolduğu 
ayın son gününde saat 23:59'a kadar kullanılabilir�

Not: SKK materyalleri düzenlenemez� Bir SKK materyalini 
düzenlemek için materyali silin ve ardından doğru SKK 
materyali bilgilerini girin�
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8.5 Analit Aralıkları
IRMA Sistemi bir hasta tipini, numune tipini ve numune çekme bölgesini hasta kaydıyla ilişkilendirecek ve hasta testi 
sonuçlarını çeşitli aralıklara göre değerlendirecek şekilde yapılandırılabilir. Analit Aralıkları alt menülerine erişmek için Ayarlar 
menüsünden Analit Aralıkları düğmesini seçin.

Hasta/Numune Tipi
Bir hasta tipini, numune tipini ve numune çekme bölgesini hasta testi 
kaydıyla ilişkilendirmek için Hasta/Numune Tipleri düğmesini seçin. 
Hasta ve Numune Tipi için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: Bir hasta testi sırasında kullanıcı hasta ve numune 
bilgilerini hasta testi kaydıyla ilişkilendirme seçeneğine sahip 
olmaz.

• Etkin: Bir hasta testi sırasında kullanıcı hasta ve numune 
bilgilerini hasta testi kaydıyla ilişkilendirme seçeneğine  
sahip olur.

Not: Hasta ve Numune Tipini kullanmak için Hastaya 
Özgü Referans Aralıklarının etkinleştirilmesi gerekmez�

Hasta/Numune Tipi Ayarı
IRMA Sisteminde en fazla altı hasta tipi yapılandırılabilir. Her hasta tipi en fazla altı bağımsız numune tipiyle yapılandırılabilir. 
Her numune tipi en fazla on bağımsız numune bölgesi ile yapılandırılabilir. Her numune bölgesi en fazla dört bağımsız 
numune alt bölgesi ile yapılandırılabilir. IRMA Sistemi Yetişkin, Pediatrik ve Yenidoğan hastalar için genel hasta ve numune 
tipleri ile önceden yapılandırılmıştır.

Hasta ve numune bilgilerini yapılandırmak için Hasta/Numune Tipi Ayarı düğmesini seçin. IRMA Sistemi için yapılandırılan 
hasta tipleri görüntülenir. Bir hasta tipi düğmesinin seçilmesi söz konusu hasta tipi için yapılandırılmış numune tiplerini 
görüntüler. İnceleme, ekleme, düzenleme ve silme yöntemi hasta tipi, numune tipi ve numune bölgesi ve numune alt bölgesi 
için aynıdır. Hasta ve numune bilgilerini incelemek, eklemek, silmek veya modifiye etmek için Düzenle düğmesini seçin. 

• Düzenle: Listeden bir tip seçin ve DÜZENLE düğmesine 
basın. Tip adını ekran klavyesini kullanarak değiştirin ve 
değişiklikleri kaydetmek için KAYDET düğmesine veya 
değişiklikleri geri almak için İPTAL düğmesine basın.

• Silme: Listeden bir tip seçin ve DÜZENLE düğmesine  
basın. Metin alanındaki tüm karakterleri kaldırın ve KAYDET 
düğmesine basın. Silme işlemini doğrulamanızı isteyen bir 
mesaj görüntülenir. Tipi silmek için SİL düğmesine basın.

• Ekleme: ÖĞE EKLE düğmesini seçin ve yeni tipin adını girin. 
Yeni öğeyi eklemek için KAYDET düğmesine veya yeni öğe 
eklemeyi iptal etmek için İPTAL düğmesine basın. 

Not: Maksimum tip sayısına ulaşıldıysa Öğe Ekle düğmesi 
mevcut olmaz�  Yeni tip için boş alan yaratmak için  
bir tipi silin�

• Alt Türleri Görüntüle: Tiplerin listelendiği düğmelerden 
bir tip seçin ve bir sonraki alt tipi görüntülemek, eklemek, 
düzenlemek veya silmek için ALT TİPLERİ GÖRÜNTÜLE 
düğmesine basın.
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 - Bir hasta tipi için Alt Tipleri Görüntüle düğmesinin 
seçilmesi, söz konusu hasta tipi için yapılandırılmış 
numune tiplerini görüntüler.

 - Bir numune tipi için Alt Tipleri Görüntüle düğmesinin 
seçilmesi, söz konusu numune tipi için yapılandırılmış 
numune bölgelerini görüntüler.

 - Bir numune bölgesi için Alt Tipleri Görüntüle düğmesinin 
seçilmesi, söz konusu numune bölgesi için yapılandırılmış 
numune alt bölgelerini görüntüler.

 - Numune alt bölgeleri için Alt Tipleri Görüntüle düğmesi 
yoktur.

Hastaya Özgü Referans Aralığı
IRMA Sistemini hasta testi sonuçlarını hasta ve numune tipine bağlı 
referans aralıklarına karşı değerlendirecek şekilde yapılandırmak 
için Hastaya Özgü Referans Aralığı düğmesine basın. Hastaya Özgü 
Referans Aralığı için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: Hasta testi sonuçları eşleşen Hastaya Özgü 
Referans Aralığına karşı değerlendirilmez.

• Etkin: Hasta testi sonuçları, tanımlanmışsa, eşleşen Hastaya 
Özgü Referans Aralığına karşı değerlendirilir. 

Not: Hastaya özgü referans aralıkları yalnızca 
oluşturulmuş Hasta ve Numune tipleri için 
yapılandırılabilir� 

Hasta Referans Aralığı
Hastaya özgü referans aralığı yapılandırabilmek için IRMA Sisteminde en az bir hasta tipi ve bir numune tipi oluşturulmuş 
olmalı ve Hasta/Numune Tipi Etkin olarak ayarlanmış OLMALIDIR. Her hasta tipi-numune tipi kombinasyonlarında, kadın ve 
erkek için birer referans aralığı seti bulunur. 

Not: Hastaya Özgü Referans Aralığı ayarı etkin olarak yapılandırıldığında, hasta testi sırasında hastanın 
cinsiyeti girilmelidir�

Hastaya özgü referans aralıklarını yapılandırmak için Hasta Aralığı Ayarı düğmesini seçin. IRMA Sistemi için oluşturulmuş hasta 
tipleri görüntülenir. Hastaya özgü referans aralığını yapılandırmak için:

• Bir hasta tipi düğmesi seçin. Hastaya yönelik numune tipleri 
görüntülenir.

• Bir numune tipi düğmesi seçin. Her analit için biri kadın biri 
erkek olmak üzere iki düğme görüntülenir. 



8  Sistem Ayarları

8.11

Belirli bir analite referans aralığı yapılandırmak için:

• Bir referans aralığı düğmesine basın.

• Ekran klavyesini kullanarak normal aralık ve kritik aralık için 
minimum ve maksimum değeri girin.

 - Minimum değer girilirse, eşleşen bir maksimum değer 
girilmelidir, tam tersi de geçerlidir.

 - Minimum değer maksimum değerden düşük olmalıdır.

 - Yalnızca tek bir aralık girilirse, test sonuçları tek bir aralığa 
karşı değerlendirilir.

• Bir referans aralığını silmek için, minimum ve maksimum 
değeri boş bırakın.

• Aralığı kaydetmek için KAYDET düğmesine basın. Referans aralığı düğmelerinin bulunduğu liste görüntülenir.

Not: Bir analite yönelik referans aralığı pek çok hasta popülasyonu ve numune tipi için ortaksa, Ana 
Referans Aralıkları ayarını Etkin olarak yapılandırın ve ana referans aralığındaki analiti yapılandırıp 
hastaya özgü referans aralıklarını boş bırakın� Örneğin, bir analitin aralığı tüm hasta tipleri için venöz ve 
arteriyel numunelerde aynıysa ancak kapiler numuneler için farklıysa, analit kapiler referans aralıkları için 
yapılandırılıp arteriyel ve venöz referans aralıkları için boş bırakılabilir� Kapiler test uygulandığında, sonuçlar 
söz konusu kapiler referans aralığına karşı değerlendirilir� Arteriyel veya venöz test uygulandığında, sonuçlar 
tek bir ana referans aralığına karşı değerlendirilir�

Ana Referans Aralığı
IRMA Sistemini hasta testi sonuçlarını tek bir ana referans aralığına 
karşı değerlendirecek şekilde yapılandırmak için Ana Referans 
Aralıkları düğmesini seçin. Ana Referans Aralıkları için iki seçenek 
vardır:

• Devre Dışı: Hasta testi sonuçları Ana Referans Aralığına karşı 
değerlendirilmez.

• Etkin: Hastaya Özgü Referans Aralığı devre dışı olarak 
yapılandırıldığında veya eşleşen Hastaya Özgü Referans 
Aralığında tanımlanmış bir aralık mevcut olmadığında hasta 
testi sonuçları Ana Referans Aralığına karşı değerlendirilir.

Ana Referans Aralığı Ayarı
Ana referans aralığını yapılandırmak için Ana Aralık Ayarı düğmesini 
seçin. Her analit için bir düğme görüntülenir. Belirli bir analitin ana 
referans aralığını yapılandırmak için:

• Analitin ana referans aralığı düğmesine basın.

• Ekran klavyesini kullanarak normal aralık ve kritik aralık için 
minimum ve maksimum değeri girin.

 - Minimum değer girilirse, eşleşen bir maksimum değer 
girilmelidir, tam tersi de geçerlidir.

 - Minimum değer maksimum değerden düşük olmalıdır.

 - Yalnızca tek bir aralık girilirse, test sonuçları tek bir aralığa 
karşı değerlendirilir.

• Bir referans aralığını silmek için, minimum ve maksimum değeri boş bırakın.

• Aralığı kaydetmek için KAYDET düğmesine basın. Ana referans aralığı düğmelerinin listesi görüntülenir.

Not: Hastaya ve özgü ve ana olmak üzere, bir analitin referans aralığı analitin raporlanabilir aralığı dahilinde 
olmalıdır�
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Raporlanabilir Aralıklar
IRMA Sistemini hasta testi sonuçlarını raporlanabilir bir aralığa 
karşı değerlendirecek şekilde yapılandırmak için Raporlanabilir 
Aralıklar düğmesine basın. Raporlanabilir Aralıklar için seçenek 
vardır:

• Devre Dışı: Hasta testi sonuçları Raporlanabilir Aralığa 
karşı değerlendirilmez.

• Etkin: Hasta testi sonuçları Raporlanabilir Aralığa karşı 
değerlendirilir.

Raporlanabilir Aralık Ayarı
Raporlanabilir aralığı yapılandırmak için Raporlanabilir Aralık Ayarı 
düğmesini seçin. Her analit için bir düğme görüntülenir. Varsayılan 
olarak raporlanabilir aralıklar IRMA Sistemi makine aralıklarına 
yapılandırılır. IRMA Sistemi makine aralığı dışındaki bir test sonucu 
baskılanmış olarak raporlanır. Belirli bir analitin raporlanabilir 
aralığını yapılandırmak için:

• Analitin raporlanabilir aralık düğmesine basın.

• Ekran klavyesini kullanarak aralık için minimum ve 
maksimum değeri girin.

 - Minimum değer girilirse, eşleşen bir maksimum değer 
girilmelidir, tam tersi de geçerlidir.

 - Minimum değer maksimum değerden düşük olmalıdır.

 - Yalnızca tek bir aralık girilirse, test sonuçları tek bir 
aralığa karşı değerlendirilir.

• Makine aralığına bir raporlanabilir aralık sıfırlamak için, 
raporlanabilir aralığı silin.

• Aralığı kaydetmek için KAYDET düğmesine basın. 
Raporlanabilir aralık düğmelerinin listesi görüntülenir.
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8.6 KK Kilitleme Ayarları
IRMA Sistemi, belirli EKK testleri başarıyla gerçekleşmediğinde test yapılmasını engelleyecek şekilde yapılandırılabilir. EKK 
kilitleme, hasta ve SKK testlerini engeller. KK Kilitleme Ayarları alt menülerine erişmek için Ayarlar menüsünden KK Kilitleme 
Ayarları düğmesini seçin.

EKK Kilitleme Ayarları
Son yapılan EKK testi başarısız olduğunda IRMA Sisteminde test 
yapılmasını engellemek için, EKK Kilitleme Ayarları düğmesini seçin. 
EKK kilitlemeyi yapılandırmak için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: EKK testinin başarısız olması IRMA Sisteminde 
hasta ve SKK testi yapılmasını engellemez.  

• Etkin: Son yapılan EKK testi başarısız olursa veya geçerli 
vardiya için bir EKK testi yapılmamışsa, başarılı bir EKK testi 
yapılana kadar hasta ve SKK testi yapılması engellenir.

EKK test programını yapılandırmak için, Programı Yapılandır 
düğmesine basın. Yapılandırılabilen iki program ayarı vardır:

• Günlük Tekrar Sayısı: Başarılı bir EKK'nin günde kaç kez 
tekrarlanması gerektiğini belirler. Günlük tekrar sayısı, vardiya 
sayısı olarak da adlandırılır. Örneğin, günlük tekrar sayısı üç 
olarak ayarlanmışsa, sekiz saatlik üç vardiya olacaktır.

• Başlangıç Saati: Vardiya programlarının ayarlandığı 
zamandır. Örneğin, başlangıç saati 07:00 olarak ayarlanmışsa 
ve üç vardiya varsa vardiya saatleri 07:00 - 14:59, 15:00 - 
22:59 ve 23:00 - 06:59 olacaktır. Başlangıç saati 15:00 olarak 
ayarlanmışsa ve iki vardiya varsa, vardiya saatleri 03:00 - 14:59 
ve 15:00 - 02:59 olacaktır.

• Vardiya sayısı ve başlangıç saati yapılandırıldığında BİTTİ 
düğmesine basın.

Not: Yeni vardiyanın başlamasından hemen önce bir hasta veya SKK testi başlarsa, kilitleme uygulanmadan 
önce testin tamamlanmasına izin verilir� 
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8.7 Test Ayarları
Test Ayar seçenekleri, aksi belirtilmedikçe, operatöre tüm hasta testleri için gösterilen ekranları yapılandırır. Test Ayarları alt 
menülerine erişmek için, Ayarlar menüsünden Test Ayarları düğmesini seçin.

Allen Testi Sonuç Girişi
Bir Allen Testi sonucunu bir hasta testi kaydıyla ilişkilendirmek için 
Allen Testi Sonucu Girişi düğmesini seçin. Bir Allen testi değerini bir 
hasta testi kaydıyla ilişkilendirmek için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: Operatöre Allen testi sonucunu bir hasta testi 
kaydıyla ilişkilendirme seçeneği sunulmayacaktır.

• Etkin: Operatöre Allen testi sonucunu bir hasta testi kaydıyla 
ilişkilendirme seçeneği sunulacaktır.

Allen Testi Aralığı
Bir Allen Testi sonucu için başarılı aralık yapılandırmak için Allen Testi 
Aralığı düğmesini seçin. Allen Testi aralığını tanımlamak için saniye 
cinsinden bir alt değer ve saniye cinsinden bir üst değer kullanılır.

• Allen Testi alt limitini yapılandırmak için ilk akan kontrolü 
ayarlayın.

• Allen Testi üst limitini yapılandırmak için ikinci akan kontrolü 
ayarlayın. 

• Alt limitin üst limitten düşük olması gerekir. 

Hasta testi gerçekleştirilirken, operatörün tek bir akan kontrolü 
kullanarak Allen Testi sonucunu hasta testi kaydıyla ilişkilendirme 
seçeneği olacaktır. Alt değerden düşük değerler ve üst değerden 
yüksek değerler akan kontrol üzerinde kırmızı renkte gösterilir. Alt 
değere eşit veya yüksek değerler ve üst limite eşit veya düşük değerler akan kontrol üzerinde beyaz renkte gösterilir.

Hct Baypas Bağıntısı Modu
Kardiyopulmoner baypastaki hastalar için hematokrit sonuçlarını 
ayarlamak için Hct Baypas Bağıntısı Modu düğmesini seçin. Operatör 
bir hasta testi sırasında Baypasta seçeneğini seçerse, hematokrit 
sonucu yapılandırılmış eğim ve kesim değerlerine göre ayarlanır. Hct 
Baypas Bağıntısını yapılandırmak için üç seçenek vardır:

• Devre Dışı: Hct sonuçları hiçbir zaman bağıntılandırılmaz.

• Tümü İçin Kullan: Hematokritin (Hct) yapılandırıldığı bir 
hasta testi uygularken operatörün hastanın kardiyopulmoner 
baypasta olup olmadığını seçmesi gerekir. Operatör Baypasta 
seçeneğini seçerse, hematokrit sonucunu ayarlamak için tek 
bir eğim ve kesim değeri kullanılır.

• OID'ye Göre: Hematokritin (Hct) yapılandırıldığı bir hasta 
testi uygularken operatörün hastanın kardiyopulmoner baypasta olup olmadığını seçmesi gerekir. Operatör Baypasta 
seçeneğini seçerse, hematokrit sonucunu ayarlamak için IRMA Sisteminde oturum açmış OID'ye tanımlanan eğim ve 
kesim değeri kullanılır. OID Gerekli ayarı Devre Dışı olarak yapılandırılmışsa veya OID için bir eğim ve kesim değeri 
yapılandırılmamışsa, hematokrit sonucu ayarlanmaz.

Not: Bağıntı uygulanan hematokrit sonuçları, sonuçlar ekranında bir kalp sembolü ile beraber görüntülenir�



8  Sistem Ayarları

8.15

Hct Baypas Bağıntısı Ayarı
Tüm OID'ler veya tekil OID'ler için eğim ve kesim değeri 
yapılandırmak için Hct Baypas Bağıntısı Ayarı düğmesini seçin.

• Hct Baypas Bağıntısı Modu Tümü İçin Kullan ayarına 
yapılandırıldıysa, tek bir bağıntı düğmesi gösterilir.

• Hct Baypas Bağıntısı Modu OID'ye Göre ayarına 
yapılandırıldıysa, IRMA Sisteminde yapılandırılmış  
her OID için bir bağıntı düğmesi gösterilir.

• Baypas Bağıntısını Düzenle ekranını görüntülemek için bir 
bağıntı düğmesini seçin. 

 - Eğim ve Kesim değerlerini girmek veya düzenlemek için 
ekran klavyesini kullanın. Eğim ve kesim alanları boş 
bırakılırsa hematokrit sonucu ayarlanmaz.

 - Değişiklikleri kaydetmek için BİTTİ düğmesine basın.

 - Değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için İPTAL düğmesine basın.

Not: Eğim ve kesim değeri oluşturma konusundaki talimatlar bu bölümün sonunda verilmiştir�

Hekim Giriş Modu
IRMA Sistemini, sipariş veren hekimi hasta testi kaydıyla 
ilişkilendirmek üzere yapılandırmak için Hekim Giriş Modu düğmesini 
seçin. Bir hekim adını bir hasta testi kaydıyla ilişkilendirmek için üç 
seçenek vardır:

• Devre Dışı: Operatöre sipariş veren hekimi bir hasta testi 
kaydıyla ilişkilendirme seçeneği sunulmayacaktır.

• Yalnızca Liste: Operatöre sipariş veren hekimi önceden 
yapılandırılmış listeyi kullanarak bir hasta testi kaydıyla 
ilişkilendirme seçeneği sunulacaktır.

• Manuel Giriş: Operatöre sipariş veren hekimi önceden 
yapılandırılmış listeyi kullanarak veya ekran klavyesi ya da 
barkod taramak suretiyle manuel giriş yaparak bir hasta testi 
kaydıyla ilişkilendirme seçeneği sunulacaktır.
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Hekim Listesini Yönet
Hekim listesindeki bir adı görüntülemek, düzenlemek, silmek veya 
listeye ad eklemek için Hekim Listesini Yönet düğmesini seçin. 
Yapılandırılmış hekimlerin listesi gösterilir.

• Listeye yeni hekim eklemek için, ekranın altında gösterilen 
YENİ EKLE düğmesine basın.

 - Ekran klavyesini kullanarak Hekim metin girişi alanına bir 
ad girin. Ad alanı boş bırakılamaz ve ad, zaten mevcut bir 
adın kopyası olamaz.

 - Kimlik girişi isteğe bağlıdır. Kimlik girişi yapılırsa, bu zaten 
mevcut bir Kimliğin kopyası olamaz. Hasta testi kayıtları 
elektronik olarak aktarıldığında, hekim adı ve kimliği 
elektronik kayıtla beraber aktarılır. Hekim kimliği IRMA 
Sistemi raporlarında gösterilmez.

 - Hekim adını listeye kaydetmek için BİTTİ düğmesine basın.

• Bir hekim adıyla ilişkilendirilmiş Kimliği düzenlemek için 
hekim adını listeden seçin.

 - Ekran klavyesini kullanarak Kimliği düzenleyin. Değiştirilen 
Kimlik zaten mevcut olan bir Kimliğin kopyası olamaz.

 - Hekim adı değiştirilemez. Hekim adını değiştirmek için, 
hekimi listeden silin ve yeni bir hekim ekleyin.

• Listeden tek bir hekimi silmek için, silinecek hekimi seçin.

 - Sil düğmesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir. SİL 
düğmesine basın.

• Tüm listeyi silmek için, ekranın altında gösterilen Tümünü Sil 
düğmesini seçin. 

 - Bir onay mesajı görüntülenir. TÜMÜNÜ SİL seçeneğine 
basın.

Kullanıcı Notu Giriş Modu
Test sonuçlarına kullanıcı notları ilişkilendirmeye izin vermek için 
Kullanıcı Notu Giriş Modu düğmesini seçin. Bir test kaydına kullanıcı 
notu ilişkilendirmek için üç seçenek vardır:

• Devre Dışı: Operatör test kaydına kullanıcı notu 
ilişkilendiremez.

• Yalnızca Liste: Operatör test kaydına yalnızca önceden 
yapılandırılmış notları ilişkilendirebilir.

• Manuel Giriş: Operatör test kaydına önceden yapılandırılmış 
notları veya serbest metin notlarını ilişkilendirebilir.

Test sırasında operatör tarafından oluşturulan Kullanıcı 
Notları önceden yapılandırılmış notlar listesine 
eklenmez�
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Kullanıcı Notları Listesini Yönet
Kullanıcı notları listesinden bir not görüntülemek, düzenlemek, 
silmek veya listeye not eklemek için Kullanıcı Listesini Yönet 
düğmesini seçin. Yapılandırılmış kullanıcı notları listesi açılır.

• Listeye yeni bir kullanıcı notu eklemek için, ekranın altında 
görüntülenen YENİ EKLE düğmesine basın.

 - Ekran klavyesini kullanarak metin girişi alanına benzersiz 
bir not girin. Not alanı boş bırakılamaz ve not, zaten 
mevcut bir notun kopyası olamaz.

 - PT'yi ve/veya SKK'yi seçin. PT seçilirse, kullanıcı notu hasta 
testleriyle ilişkilendirilebilir. SKK seçilirse, kullanıcı notu 
SKK testleriyle ilişkilendirilebilir.

 - Notu listeye kaydetmek için BİTTİ düğmesini seçin.

• Bir kullanıcı notunun PT/SKK atamasını düzenlemek için, 
listeden kullanıcı notunu seçin.

 - PT ve/veya SKK düğmesini seçin veya seçimi kaldırın.

 - Değişiklikleri kaydetmek için BİTTİ düğmesine basın.

• Tekli bir kullanıcı notunu listeden silmek için silinecek 
kullanıcı notunu seçin.

 - Sil düğmesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir. SİL 
düğmesine basın.

• Tüm listeyi silmek için, ekranın altında gösterilen Tümünü Sil 
düğmesini seçin.

 - Bir onay mesajı görüntülenir. TÜMÜNÜ SİL seçeneğine basın.

Ölçü Birimi Ayarları
Bir analit için raporlanan ölçüm birimlerini ve sıcaklık ölçüm birimini 
yapılandırmak ve BUN'yi BUN ya da ÜRE olarak raporlamayı seçmek 
için Ölçü Birimi Ayarları düğmesini seçin. Her analiti ve analit için 
mevcut durumda yapılandırılmış ölçü birimini gösteren bir liste tek 
bir sütunda gösterilir. Bir analitin ölçü birimini yapılandırmak için 
analitin birim düğmesini seçin.

• İki veya daha fazla radyo düğmesi görüntülenir. İstenen ölçü 
birimini seçin.
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Hct Baypas Bağıntısı için Eğim ve Kesim Değerlerinin Hesaplanması
1. Hct Baypas Bağıntısı Modunu Devre Dışı olarak yapılandırın.

2. Bağıntının doğru olmasını sağlamak için referans analiz cihazının veri toplamanın başlamasından önce doğru şekilde 
korunduğunu onaylayın.

3. Kardiyopulmoner baypastaki en az 5 hastadan en az 20 bölüntülenmiş (split) numune hematokrit sonucu toplayın.

YALNIZCA BAYPASTAKİ HASTALARDAN TOPLANAN NUMUNELERİ KULLANIN, BAYPAS ÖNCESİ VE SONRASI 
NUMUNELER DAHİL EDİLMEMELİDİR�

HCT BAYPAS AYARI OID TARAFINDAN YAPILANDIRILACAKSA, HER OPERATÖR İÇİN AYRI BİR 20 NUMUNELİK SET 
TOPLANMALIDIR�

4. Her değer seti için referans analiz cihazı sonuçlarının IRMA Sistemi sonuçlarına karşı grafiğini çıkarın. Referans analiz 
cihazı sonuçları Y (bağımlı) değişken, IRMA Sistemi sonuçlarını X (bağımsız) değişken olarak kullanın.

5. Sonuçlar üzerinde lineer regresyon analizi gerçekleştirin.

6. Regresyon hattına göre 3'ten fazla standart sapma gösteren tüm veri noktalarını silin. Bunları ek bölüntülenmiş (split) 
numune analizlerinden alınan verilerle değiştirin ve regresyon hattını tekrar belirleyin.

7. Regresyon hattının eğim ve kesim değerleri, IRMA Sisteminin Hct Baypas Bağıntısı Ayarı özelliğine girilecek eğim ve 
kesim değerleridir.



8  Sistem Ayarları

8.19

8.8 ABG Test Ayarları
ABG Test Ayarları, IRMA Sisteminin kan gazı testi (CC ve BG IRMA kartuş tipleri) ayarlarını yapılandırır. Bu ayarlar oksijen tedavisi 
bilgilerinin test kaydıyla ilişkilendirilmesini, ABG değerlerinin hasta sıcaklığına göre düzeltilmesini, ölçülen bir SpO2 değerinin 
test kaydıyla ilişkilendirilmesini ve baz fazlalığını hesaplarken kullanılacak formülleri, baz fazlalığı hesaplamasında kullanılan 
hemoglobin kaynağını ve pO2 sıcaklık düzeltmesi için kullanılan formülü içerir. ABG Test Ayarları alt menülerine erişmek için, 
Ayarlar menüsünden ABG Test Ayarları düğmesini seçin.

Oksijen Tedavisi Modu
Bir vantilatörden veya başka bir tedavi cihazından gelen oksijen 
tedavisi bilgilerini ilişkilendirmek için Oksijen Tedavisi Modu 
düğmesini seçin. Oksijen tedavisi bilgilerini hasta testi kaydıyla 
ilişkilendirmek için üç seçenek vardır:

• Devre Dışı: Operatöre oksijen tedavisi bilgilerini bir hasta 
testi kaydıyla ilişkilendirme seçeneği sunulmayacaktır.

• Cihaz Modu: Operatöre yapılandırılmış oksijen cihazları 
listesi ve bir oda havası seçeneği sunulacaktır. Listedeki 
cihazların her biri tek bir oksijen tedavisi değeri için 
yapılandırılmıştır.

• Tedavi Modu: Operatöre yapılandırılmış vantilatörler 
listesi ve bir oda havası seçeneği sunulacaktır. Listedeki 
vantilatörlerin her biri en fazla yirmi oksijen tedavisi değeri için yapılandırılmıştır.

Oksijen Cihazlarını Yapılandır
Oksijen cihazı listesindeki bir oksijen cihazını görüntülemek, 
düzenlemek, silmek veya listeye cihaz eklemek için Oksijen 
Cihazlarını Yapılandır düğmesini seçin. Yapılandırılmış oksijen 
cihazlarının listesi görüntülenir.

• Listeye yeni cihaz eklemek için, ekranın altında gösterilen 
YENİ EKLE düğmesine basın.

 - Ekran klavyesini kullanarak Cihaz Adı metin girişi alanına 
benzersiz bir oksijen cihazı adı girin. Ad alanı boş 
bırakılamaz ve ad, zaten mevcut bir oksijen cihazı adının 
kopyası olamaz.

 - Bir ölçü birimi radyo düğmesini seçin. Eğer lpm seçimini 
belirlerseniz, lpm (dakika başına litre) operatörün girdiği 
değer ile ilişkilendirilir. Eğer % seçimini belirlerseniz, 
% (yüzde) operatörün girdiği değerle ilişkilendirilir. 
Kullanıcı Seçimleri ayarı, operatörün test sırasında lpm 
veya % seçimini belirlemesine olanak tanır.

 - Oksijen cihazını listeye kaydetmek için BİTTİ  
düğmesine basın.

• Listedeki bir oksijen cihazıyla ilişkilendirilmiş ölçü birimini 
düzenlemek için oksijen cihazını seçin.

 - Ölçü birimi radyo düğmesini seçin. Kaydedip çıkmak için 
BİTTİ düğmesine basın.

 - Oksijen cihazının adı değiştirilemez. Bir oksijen cihazının 
adını değiştirmek için, oksijen cihazını listeden silin ve yeni bir cihaz ekleyin.
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• Listeden tek bir oksijen cihazını silmek için, silinecek oksijen 
cihazını seçin.

 - Sil düğmesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir. SİL 
düğmesine basın.

• Tüm listeyi silmek için, ekranın altında gösterilen Tümünü Sil 
düğmesini seçin.

 - Bir onay mesajı görüntülenir. TÜMÜNÜ SİL seçeneğine 
basın.

Oksijen Vantilatörlerini Yapılandır
Vantilatör listesindeki bir vantilatörü görüntülemek, düzenlemek, 
silmek veya listeye vantilatör eklemek için Oksijen Vantilatörlerini 
Yapılandır düğmesini seçin. Yapılandırılmış vantilatörlerin listesi 
gösterilir.

• Listeye yeni vantilatör eklemek için, ekranın altında gösterilen 
DÜZENLE düğmesine basın. Oksijen Vantilatörlerini Yapılandır 
ekranından YENİ EKLE düğmesine basın.

 - Oksijen Tedavisi Vantilatörü ekranında, ekran klavyesini 
kullanarak Vantilatör Adı metin giriş alanına benzersiz bir 
vantilatör adı girin. KAYDET düğmesine basın.

 - Oksijen Vantilatörlerini Yapılandır ekranındaki 
vantilatörler listesinden yeni oluşturulan vantilatörün 
düğmesini seçin.

 - Vantilatöre yeni bir vantilatör ayarı eklemek için + 
düğmesine basın. Ekran klavyesini kullanarak Ayar Adı 
metin giriş alanına benzersiz bir ayar adı (boş olamaz) 
girin. Ekran klavyesini kullanarak Ölçü Birimleri metin 
giriş alanına ayarın ölçü birimini girin. Ölçü birimi boş 
bırakılabilir.
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 - Ayarı listede yukarı taşımak için önce taşınacak ayarı seçin 
ve ardından YUKARI OK düğmesine basın.

NOT: Listedeki ayarların sırası, hasta testi sırasında 
operatöre gösterilecek ayarların sırasıdır�

 - Ayarı listede aşağıya taşımak için önce taşınacak ayarı 
seçin ve ardından AŞAĞI OK düğmesine basın.

 - Listeden bir ayar silmek için önce silinecek ayarı seçin 
ve ardından - düğmesine basın. Onay isteyen bir mesaj 
görünür. SİL düğmesine basın.

Bir vantilatör ayarı düzenlenemez� Vantilatör ayarını 
düzenlemek için, ayarı listeden silin ve ardından doğru ayarı ekleyin�

Oksijen Vantilatörlerini Yapılandır ekranının alt kısmındaki Sil düğmesi vantilatörü ve tüm ayarlarını silmek 
için kullanılır, bu düğme tek bir vantilatör ayarını silmek için değildir�

• Listeden tek bir vantilatörü silmek için Düzenle düğmesine basın.

 - Listeden vantilatörün düğmesini seçin. Ekranın alt kısmında yer alan Sil düğmesini seçin. Bir onay mesajı 
görüntülenir. SİL düğmesine basın.

• Tüm listeyi silmek için, ekranın altında gösterilen Tümünü Sil düğmesini seçin.

 - Bir onay mesajı görüntülenir. TÜMÜNÜ SİL seçeneğine basın.

Hasta Sıcaklık Girişi
ABG sonuçlarını ayarlamak için, Hasta Sıcaklık Girişi düğmesini seçin. 
Bir hasta testi sırasında hasta ABG değerlerini ayarlamak için iki 
seçenek vardır:

• Devre Dışı: Operatöre hasta sıcaklığını girme seçeneği 
sunulmayacaktır.

• Etkin: Operatöre hasta sıcaklığını girme seçeneği 
sunulacaktır.

SpO2 Kaynağı
Ölçülen bir SpO2 değerini ve nabız hızını hasta testi kaydıyla 
ilişkilendirmek için SpO2 Kaynağı düğmesini seçin. Ölçülen bir SpO2 
değerini hasta testi kaydıyla ilişkilendirmek için üç seçenek vardır:

• Devre Dışı: Operatöre ölçülen bir SpO2 değerini hasta testi 
kaydıyla ilişkilendirme seçeneği sunulmaz.

• Manuel Giriş: Operatör ekran klavyesini kullanarak ölçülen 
bir SpO2 değerini ve nabız hızını girebilir.

• Oto: Cihaz Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş uyumlu nabız 
oksimetrelerini bulur ve bunları operatörün seçim yapması 
için bir listede görüntüler. SpO2 ve nabız hızı otomatik olarak 
nabız oksimetresinden okunur ve operatörün onaylaması 
için ekranda gösterilir. Operatörün ayrıca ölçülen bir SpO2 
değerini ve nabız hızını ekran klavyesini kullanarak manuel olarak girme seçeneği de olur.

Not: Bluetooth özelliği olan uyumlu bir nabız oksimetresi almak veya Bluetooth özelliği olan uyumlu nabız 
oksimetrelerinin bir listesini almak için lütfen hizmet sağlayıcınız ile iletişim kurun�
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BE ve HCO3 Formülü
Bir hasta testi için raporlanan baz fazlalığını HCO3 değerini 
hesaplamada kullanılan formülü ayarlamak için BE ve HCO3 Formülü 
düğmesine basın. BE ve HCO3 formülü için iki seçenek vardır:

• SN: Hasta testi için raporlanan baz fazlalığı ve HCO3 
değerlerini hesaplamada Severinghaus NCCLS formülü 
kullanılır.

• SA: Hasta testi için raporlanan baz fazlalığı ve HCO3 
değerlerini hesaplamada Siggaard-Andersen formülü 
kullanılır.

pO2 Sıcaklık Düzeltmesi
Bir hasta testi sırasında operatör tarafından hasta sıcaklığı 
girildiğinde hasta pO2 değerini ayarlamada kullanılan formülü 
belirlemek için pO2 Sıcaklık Düzeltmesi düğmesini seçin. pO2 
düzeltme formülü için iki seçenek vardır:

• Severinghaus: Hasta testiyle raporlanan sıcaklığı düzeltilmiş 
pO2 sonucunu hesaplamada Severinghaus formülü kullanılır.

• Kelman-Nunn: Hasta testiyle raporlanan sıcaklığı düzeltilmiş 
pO2 sonucunu hesaplamada Kelman-Nunn formülü kullanılır.

BE için Hemoglobin Kaynağı
Kandaki baz fazlalığını (BEb) hesaplamada kullanılan hemoglobin 
kaynağını ayarlamak için BE için Hemoglobin Kaynağı düğmesini 
seçin. BE için Hemoglobin Kaynağı için üç seçenek vardır: 

• Varsayılanı Kullan: Kandaki baz fazlalığı hesaplanırken 
hemoglobin değeri için 15 g/dL kullanılacaktır.

• Manuel Giriş: Kandaki baz fazlalığının hesaplanmasında 
kullanılması için operatörden hemoglobin değeri girmesi 
istenecektir.

• Hesap�: Kandaki baz fazlalığının hesaplanmasında IRMA 
Sistemi tarafından hesaplanan hemoglobin değeri kullanılır.

Yedek Hemoglobin Kaynağı
BE için Hemoglobin Kaynağı ayarı Hesap. olarak ayarlandığında 
ve IRMA Sistemi tarafından bir hemoglobin hesaplanamadığında 
kandaki baz fazlalığını hesaplamak için kullanılan hemoglobin değeri 
için bir kaynak belirlemek için Yedek Hemoglobin düğmesini seçin. 
Yedek Hemoglobin Kaynağı için iki seçenek vardır: 

• Varsayılanı Kullan: Kandaki baz fazlalığı hesaplanırken 
hemoglobin değeri için 15 g/dL kullanılacaktır.

• Manuel Giriş: Kandaki baz fazlalığının hesaplanmasında 
kullanılması için operatörden hemoglobin değeri girmesi 
istenecektir.
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8.9 Cihaz Ayarları
IRMA Sisteminin test yapılandırması ile ilgili olmayan tüm ayarları Cihaz Ayarları bölümünde bulunur. Cihaz Ayarları alt 
menüsüne erişmek için Ayarlar menüsünden Cihaz Ayarları düğmesini seçin.

Wifi'ı Yapılandır
IRMA Sistemi kablosuz bir ağa bağlanabilir. Kablosuz bir ağa 
bağlanmak için WiFi'ı Yapılandır düğmesini seçin. IRMA Tablet 
kullanılabilir kablosuz ağları arar.

• Kablosuz bir ağa bağlanmak için, listeden ağ şeridi seçin.

 - Kablosuz ağa bağlanmak için parola gerekmiyorsa, IRMA 
Sistemi bir IP adresi alıp ağa bağlanır.

 - Kablosuz ağ parola gerektiriyorsa, parola girişi bir ekran 
görüntülenir.

 - Girilen parolayı görmek için Parolayı göster onay 
kutusunu seçin.

 - Parola metin girişi alanına metin girmek için, metin girişi 
alanına dokunun. Bir imleç gösterilir. Metni girmek için 
ekran klavyesini kullanın.

 - Küçük ile büyük harfler arasında geçiş yapmak için yeşil 
renkteki YUKARI OK düğmesine basın.

 - Sembol girişi yapmak için ?123 düğmesine basarak sayısal 
ve sembolik klavyeyi görüntüleyin. Ek sembolleri görmek 
için yeşil renkteki YUKARI OK düğmesine basın.

 - Parola girildiğinde BAĞLAN düğmesine basın. IRMA Tablet 
IP adresini alıp kablosuz ağa bağlanmayı dener.

• Bir kablosuz ağdan çıkmak için, listeden ağı seçin.

 - Ağın özelliklerini gösteren bir pencere açılır.

 - Ağdan çıkmak için UNUT düğmesine basın.

• İstenen kablosuz ağ listede gösterilmiyorsa, TEKRAR TARA 
düğmesine basın. Tekrar Tara düğmesine basılması, IRMA 
Tabletin kablosuz ağları yeniden aramasını sağlar.

• Kablosuz ağa bağlanmak için SSID gerekiyorsa ancak 
kablosuz ağa bağlanma ekranında bir seçenek olarak 
gösterilmiyorsa, SSID düğmesine basın.

Not: IRMA Sistemi yalnızca güncelleme kontrolü 
yaparken veya veri aktarırken WiFi özelliğini etkinleştirip 
bir ağa bağlanır�

Not: IRMA Sistemi sertifika yüklenmesini gerektiren bir kablosuz ağa bağlanamaz�

Not: Kablolu Ethernet adaptörü kullanımında herhangi bir yapılandırma yoktur� Kablolu Ethernet adaptörünü 
kullanmak için, IRMA Sistemi ile verilen USB Ethernet adaptörünü IRMA Tabanın USB portuna takmanız 
ve ardından USB Ethernet adaptörüne bir ağ kablosu takmanız yeterlidir� IRMA Sistemi yalnızca DHCP ile 
uyumludur ve yalnızca güncellemeleri kontrol ederken veya veri aktarırken ağa bağlanır�
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Boş Durma Zaman Aşımı
IRMA Tabletin uyku moduna girmeden önce boş durabileceği süreyi 
ayarlamak için Boş Durma Zaman Aşımı düğmesini seçin.

• İstenen süreye karşılık gelen radyo düğmesini seçin.

Barkod Okuyucu Zaman Aşımı
IRMA Tablet yazıcısının bir barkodu saptamadan aktif kalabileceği 
süreyi ayarlamak için Barkod Okuyucu Zaman Aşımı düğmesini seçin.

• İstenen süreye karşılık gelen radyo düğmesini seçin.

Sesli Uyarılar
IRMA Sistemini süreli bir operatör işleminin yarısında bip sesi 
çıkarmak üzere yapılandırmak için Sesli Uyarılar düğmesine basın. 
Sesli Uyarılar için iki seçenek vardır:

• Devre Dışı: IRMA Sistemi süreli bir görev sırasında bip sesi 
çıkarmaz.

• Etkin: IRMA Sistemi süreli bir görevin ortasında her beş 
saniyede bir olmak üzere bip sesi çıkarır.

IRMA Tabanı Yapılandır
Bir IRMA Tableti IRMA Tabana atamak için IRMA Tabanı Yapılandır 
düğmesini seçin. IRMA Tabanı Yapılandır ekranının üst bölümünde 
Geçerli Taban ve IRMA Tablete atanan IRMA Tabanın seri numarası 
gösterilir. IRMA Tabanın seri numarası yerine yapılandırılmamış 
ifadesi gösteriliyorsa, IRMA Tablet IRMA Tabana atanmamış demektir.

IRMA Tabanı atamak için:

1. IRMA Tabanı açın. Uyandırma Düğmesinin yanındaki beyaz LED 
ışığı sabit beyaz olarak yandığında IRMA Taban açılmış demektir. 
IRMA Tabanı açmak için:

• AC Güç Kaynağını takın veya

• IRMA Taban üzerindeki Uyandırma düğmesine basın.

2. IRMA Taban açıldığında, IRMA Tabanın Uyandırma düğmesine 
üç kere basın. IRMA Taban üzerindeki beyaz LED bir kez yanıp söner. Bir kez yanıp sönmezse düğmeye tekrar basın. Beyaz 
LED'in ikinci kez yanıp sönmesini bekleyin. IRMA Tabanın Uyandırma düğmesine üç kere basın. Beyaz LED yanıp sönmeye 
başlar. Turuncu LED açılmaz ve yanıp sönmez.
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Not: IRMA Taban eşleme modunda iki dakika boyunca 
kalır�

3. IRMA Tablet üzerindeki TARA düğmesine basın. Saptanan her 
IRMA Taban için bir mavi şerit gösterilir. Her şeritte IRMA'nın 
seri numarası ve Bluetooth Bağlantı simgesine sahip bir düğme 
(Bölüm 1.10'a bakın) gösterilir.

4. BLUETOOTH BAĞLANTI düğmesine basın. Şerit üzerinde kırmızı 
X işaretine sahip bir düğme gösterilir. Kırmızı X düğmesi üç 
saniye içinde gösterilmezse, BLUETOOTH BAĞLANTI düğmesine 
tekrar basın.

5. Bir eşleme mesajı gösterilir. Varsayılan Yap mesajı gösterilene 
kadar bekleyin. VARSAYILAN YAP düğmesine basın.

6. IRMA Tablet seçilen IRMA Tabanla eşlendikten sonra, IRMA 
Tabanın seri numarası ekranın üst bölümünde Geçerli Taban 
öğesinin yanında gösterilir ve seçilen taban şeridinde beyaz bir 
onay işareti gösterilir.

7. Eşleme başarısız olursa, Cihaz Ayarları ekranına geri dönmek 
için BİTTİ düğmesine basın. Yeniden Yükle veya Kapat penceresi 
gösterilene kadar IRMA Tablet üzerindeki güç düğmesini basılı 
tutun. Yeniden Yükle seçeneğini seçin. Ardından 1. adımdaki 
işlemi uygulayın.

Not: IRMA Tablet üzerindeki TARA düğmesine basıldığında 
IRMA Taban üzerindeki beyaz LED'in yanıp sönmesi ve IRMA 
Taban üzerindeki turuncu LED'in sabit yanması gerekir�

IRMA Yazıcısını Yapılandır
Bir IRMA Tableti bir IRMA Yazıcısına atamak için IRMA Yazıcısını 
Yapılandır düğmesini seçin. 

Not: IRMA Tabanın yazıcısını IRMA Tablete atamak için, 
IRMA Tabletin IRMA Tabana atanmış olması gerekir� 

IRMA Yazıcısını Yapılandır ekranının üst bölümünde Geçerli Yazıcı 
ve IRMA Tablete atanan IRMA Yazıcısının seri numarası gösterilir. 
IRMA Yazıcısı ve IRMA Taban aynı seri numarasına sahip olmalıdır. 
IRMA Yazıcısının seri numarası yerine yapılandırılmamış ifadesi 
gösteriliyorsa, IRMA Tablet IRMA Yazıcısına atanmamış demektir.

IRMA Yazıcısını atamak için:

1. IRMA Tabanı açın. Uyandırma Düğmesinin yanındaki beyaz LED 
ışığı sabit beyaz olarak yandığında IRMA Taban açılmış demektir. 
IRMA Tabanı açmak için:

• AC Güç Kaynağını takın veya

• Uyandırma düğmesine basın.

2. IRMA Taban açıldığında, IRMA Tablet üzerindeki TARA düğmesine 
basın.

3. Saptanan her IRMA Yazıcısı için bir mavi şerit gösterilir. Her şeritte 
IRMA Yazıcısının seri numarası ve Bluetooth Bağlantı simgesine 
sahip bir düğme (Bölüm 1.10'a bakın) gösterilir.

4. BLUETOOTH BAĞLANTI düğmesine basın. Şerit üzerinde kırmızı 
X işaretine sahip bir düğme gösterilir. Kırmızı X düğmesi üç 
saniye içinde gösterilmezse, BLUETOOTH BAĞLANTI düğmesine 
tekrar basın.
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5. Bir eşleme mesajı gösterilir. Varsayılan Yap mesajı gösterilene 
kadar bekleyin. VARSAYILAN YAP düğmesine basın.

6. IRMA Tablet seçilen IRMA Tabanla eşlendikten sonra, IRMA 
Yazıcının seri numarası ekranın üst bölümünde Geçerli Yazıcı 
öğesinin yanında gösterilir ve seçilen taban şeridinde beyaz bir 
onay işareti gösterilir.

7. Eşleme başarısız olursa, Cihaz Ayarları ekranına geri dönmek 
için BİTTİ düğmesine basın. Ardından 1. adımdan başlayarak bu 
işlemi tekrarlayın.

Dil
IRMA Sistemindeki dili ve sayı formatını değiştirmek için Dil 
düğmesini seçin.

• Listeden istenen dilin düğmesini seçin.

• Onay isteyen bir mesaj görünür. TAMAM seçeneğine basın.

Not: Dil seçildiğinde IRMA Sistemi Ayarlar, Cihaz Ayarları 
ve Dil düğmeleri ile IRMA Sistemi Kullanıcı Kılavuzu da 
dahil olmak üzere tercüme edilmiş tüm metinleri seçilen 
dilde gösterir� IRMA Sistemi yanlışlıkla başka bir dile 
ayarlandıysa, LifeHealth İnternet sitesindeki Kullanıcı 
Kılavuzuna erişim sağlayın ve Dil düğmesini bulmak 
için ekran görüntülerini kullanın� Düğmelerin sırası ve 
yerleşimi dille beraber değişmez, ancak seçilen dile göre 
ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenebilirler�

Ağ Tarihini ve Saatini Kullan
IRMA Sistemini tarihi ve saati ağın tarihi ve saatine göre otomatik 
olarak ayarlayacak şekilde yapılandırmak için Ağ Tarihini ve Saatini 
Kullan düğmesini seçin. Ağ tarihi ve saati yapılandırması için iki 
seçenek vardır:

• Devre Dışı: IRMA Sistemi dahili olarak sakladığı ve 
hesapladığı tarihi ve saati kullanır.

• Etkin: IRMA Sistemi ağın saat sunucusunu bulmayı ve tarihi 
ve saati otomatik olarak ayarlamayı dener.

Not: Bu özelliğin doğru çalışması için IRMA Sisteminin 
WiFi seçeneği etkinleştirilmiş ve bir ağa bağlanmış 
olması veya USB Ethernet adaptörünün USB portuna ve 
ağ kablosuna takılmış olması gereklidir�

Tarihi Ayarla
IRMA Sisteminin tarihini manuel olarak ayarlamak için Tarihi Ayarla 
düğmesini seçin. 

• Geçerli ayı ayarlamak için ilk akan kontrolü kullanın.

• Geçerli tarihi ayarlamak için ikinci akan kontrolü kullanın.

• Geçerli yılı ayarlamak için üçüncü akan kontrolü kullanın. 

• AYARLA düğmesine basın.

Not: Ağ Tarihini ve Saatini Kullan seçeneği Etkin olarak 
ayarlanmışsa bu özellik devre dışı bırakılır�
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Saati Ayarla
IRMA Sisteminin saatini manuel olarak ayarlamak için Saati Ayarla 
düğmesini seçin. 

• Geçerli saati ayarlamak için ilk akan kontrolü kullanın.

• Geçerli dakikayı ayarlamak için ikinci akan kontrolü kullanın.

• IRMA Sistemi 12 saatlik zamana ayarlanmışsa AM/PM akan 
kontrolünü ilgili değere getirin.

• Ayarla düğmesine basın.

Not: Ağ Tarihini ve Saatini Kullan seçeneği Etkin olarak 
ayarlanmışsa bu özellik devre dışı bırakılır�

Saat Dilimini Ayarla
Saat dilimini değiştirmek için Saat Dilimini Ayarla düğmesine basın.

• Listeden doğru saat dilimini seçin.

Not: Saat dilimi IRMA Sisteminin yaz saati uygulamasını 
otomatik olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirlemek 
için kullanılır�

Saat Biçimini Ayarla
IRMA Sistemini 24 saatlik veya 12 saatlik saat biçimini kullanmak 
üzere yapılandırmak için Saat Biçimini Ayarla düğmesini seçin. Saat 
Biçimini Ayarla işlevi için iki seçenek vardır:

• 12 saat: IRMA Sistemi saati 12 saatlik düzende gösterir.

• 24 saat: IRMA Sistemi saati 24 saatlik düzende gösterir.

Tarih Biçimini Ayarla
IRMA Sisteminin tarihleri biçimlendirme yöntemini yapılandırmak 
için Tarih Biçimini Ayarla düğmesini seçin. Tarih Biçimini Ayarla işlevi 
için üç seçenek vardır:

• A/G/Y: IRMA Sistemi tarihi Ay/Gün/Yıl sırasıyla gösterir.

• G/A/Y: IRMA Sistemi tarihi Gün/Ay/Yıl sırasıyla gösterir.

• Y/A/G: IRMA Sistemi tarihi Yıl/Ay/Gün sırasıyla gösterir.
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Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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Ek A: Kısıtlamalar ve Güvenlik Önlemleri
Bu ekte, IRMA Kan Analiz Sisteminin kısıtlamaları açıklanmaktadır.

A.1 Kısıtlamalar
Ek D, Performans Özellikleri içinde de gösterildiği gibi IRMA Sistemi üzerindeki ölçümler doğru ve hassastır. Ancak, kan 
numunelerinin hatalı şekilde toplanmasından ve taşınmasından (analiz öncesi hatalar) ve belirli fizyolojik koşullardan ötürü 
kaynak hataları meydana gelebilir.

A.2 Numune Hatalarının Genel Nedenleri
IRMA Sistemi test gecikmeleri, numune saklama ve işleme ile ilgili analiz öncesi pek çok hatayı elimine edecek şekilde 
tasarlanmıştır. Analiz hataları kan numunelerinin hatalı şekilde toplanmasında ve tutulmasından kaynaklanabilir. Bu 
hatalar kan alma tekniğine, heparin tipini ve konsantrasyonuna, şırınga dolum hızına, numunenin yetersiz karıştırılmasına, 
numunenin hatalı şekilde saklanmasına ve analizdeki gecikmelere bağlı olabilir. CLSI standartları numune toplama ve 
kullanma konusunda mükemmel referanslardır.1, 2, 3

Test sonuçları hastanın durumuyla veya önceden belirlenen trendiyle uyumlu değilse aşağıdaki numune hatası nedenleri 
araştırılmalıdır:

Analiz Öncesi Hata
• Numune toplandıktan hemen sonra analiz edilmedi. Lökositlere, trombositlere ve retiküloksitlere bağlı glikoliz pCO2 ve 

iyonize kalsiyum değerlerinin yükselmesine ve pH ile pO2 değerlerinin düşmesine neden olabilir.4 

• Numune anaerobik olarak toplanmadı, bu da oda havası kontaminasyonuna neden olur. Oda havasına maruz kalması 
durumunda pH, pCO2, pO2, ve iyonize kalsiyum değerleri değişebilir.4 

• Numune doğru şekilde saklanmadı.

 - Analizden dondurulan numuneler, eritrositlerden ve diğer hücrelerden sızan potasyuma bağlı olarak hatalı şekilde 
yükselmiş potasyum değerlerine neden olabilir.4

 - pH ve kan gazı numuneleri toplandıktan sonra 5 dakika içinde analiz edilmesi ve oda sıcaklığında saklandı, bu da 
değerlerde değişime neden oldu.

• Ven ponksiyonu sırasında turnikenin vaktinden sonra kaldırılması hatalı şekilde yükselmiş potasyum değerlerine veya 
seyrelme etkilerine neden olabilir.

• Numune toplama sırasında hemoliz olması hatalı şekilde yükselmiş potasyum değerlerine neden olabilir. 

• Numune, IRMA Sistemiyle uyumlu olmayan bir şırıngayla çekildi. Bölüm 2, Şırınga Gereksinimleri kısmına bakın. 

• Numune analizi öncesinde numune yeterli şekilde karıştırılmadı. 

• Numune, kalibrantı gidermeye yetecek kadar güçlü enjekte edilmedi. 

• Yetersiz numune miktarı.

• Uygun olmayan enjeksiyon tekniği nedeniyle numune yoluna hava kabarcıkları girdi, kabarcıklar analiz fazından önce 
numune yolundan giderilmedi. 

Fizyolojik Koşulların Test Sonuçları Üzerindeki Etkileri
• Belirli terapötik tedavileri gören veya belirli fizyolojik koşulları olan hastalardan alınan kan, kan sensörlerinin 

performansıyla enterferansa neden olabilir. Daha fazla bilgi için, “Hastalıkların Klinik Laboratuvar Testleri  
Üzerindeki Etkileri”5 gibi standart belgelere bakın. 

• İletkenlik tabanlı hematokrit ölçümlerinin doğruluğu belirli bir beyaz kan hücresi sayısı aralığına ve toplam protein 
konsantrasyonuna bağlıdır6. Kardiyopulmoner baypastaki hastaların toplam protein seviyeleri düşük olabilir, bunun 
numune iletkenliğini ve dolayısıyla hematokrit sonuçlarını etkileme olasılığı vardır.7 Hasta kardiyopulmoner baypastan 
çıktığında hala hemodilüsyona uğramış halde olabilir. Her tesis, bir hastanın hemodilüsyonda olup olmadığını 
belirlemek için kendi protokollerini belirlemelidir. 

• Hesaplanan toplam hemoglobin (tHb), bazı fizyolojik koşullar için geçerli olmayan varsayımlara dayanır.8,9 
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• TCO2, HCO3-, BEb, BEecf, tHb ve O2Sat için hesaplanan parametreler, bazı fizyolojik koşullar için geçerli olmayan 
varsayımlara dayanır.5

• IRMA sistemi elektrolit iyon aktivitesini ölçer ve elektrolit sonuçlarını endirekt yöntemlerle alınan sonuçlarla tutarlı 
olacak şekilde otomatik olarak ayarlar.10 Bu ayarlama yalnızca varsayılan bir aktivite katsayısı ve tipik bir plazma su 
konsantrasyonu için geçerlidir.9

A.3 Enterferanslar
Enterferans çalışmaları NCCLS (Yeni adı CLSI) EP7-P belgesine dayanmaktadır. Serum ve tam kana potansiyel enterferans yaratan 
maddeler eklenmiştir. Test edilen konsantrasyonlar ve beklenen etkiler aşağıdaki Tablo A-1'de gösterilmiştir.

Analit Madde (Konsantrasyon) Beklenen Etki

pH, pCO2 ve 
pO2

Propofol (0 - 522 µg/mL) Referans ve kontrol sonuçlarıyla karşılaştırıldığında sonuçlarda belirgin farklılık 
bulunmamaktadır.

pH, pCO2 ve 
pO2

Fenobarbital (0 - 500 µg/mL) Referans ve kontrol sonuçlarıyla karşılaştırıldığında sonuçlarda belirgin farklılık 
bulunmamaktadır.

pH, pCO2 ve 
pO2

Tiyopental (0 - 10 µg/mL)
Referans ve kontrol sonuçlarıyla karşılaştırıldığında sonuçlarda belirgin farklılık 
bulunmamaktadır. 50 µg/mL’nin üzerindeki konsantrasyonların pH ve pCO2 
sonuçlarıyla ve baskılanan sonuçların artan oranı üzerinde belirgin etkisi vardır.

İlaçlar insanlarda metabolize edildiğinde IRMA Sistemi üzerindeki enterferansı değerlendirmek için ileri tetkikler de  
yapılmıştır. Test edilen konsantrasyonlar ve beklenen etkiler aşağıdaki Tablo A-2'de gösterilmiştir.

Analit Madde (Konsantrasyon) Beklenen Etki

pH, pCO2 ve pO2 Propofol (2 - 2,5 mg/kg) Referans ve kontrol sonuçlarıyla karşılaştırıldığında sonuçlarda belirgin farklılık 
bulunmamaktadır.

pH, pCO2 ve pO2 Phenobarbital (4 mg/kg) Referans ve kontrol sonuçlarıyla karşılaştırıldığında sonuçlarda belirgin farklılık 
bulunmamaktadır.

A.4 Kan Kullanımı için Güvenlik Önlemleri
• Kan toplama ve kullanma için genel olarak kabul gören teknikleri kullanın. 

• Hem kartuşun hem de toplama cihazının biyolojik tehlikeli atık olarak değerlendirilmesi ve tesisinizdeki kılavuzlara 
uygun olarak atılması gerekir. 

• Küçük tıbbi atık kapları kullanılırsa, toplama cihazının ve kartuşun atılmadan önce ayrılması gerekebilir.

A.5 Diğer Güvenlik Önlemleri
• IRMA Analiz Cihazını, AC güç kaynağını veya IRMA Tableti suya veya diğer sıvılara batırmayın.

• IRMA Analiz Cihazında yalnızca Bölüm B.1'de açıklanan pili kullanın.

• Güç kablosu veya fiş hasar görmüşse AC güç kaynağını kullanmayın.

• Sıvı temizleme solüsyonunun IRMA Analiz Cihazının pil veya yazıcı bölmesine girmesine izin vermeyin.

• Ekipman üretici tarafından belirtilmemiş bir biçimde kullanılırsa, ekipmanın sağladığı koruma bozulur.

Tablo A.1

Tablo A.2
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Ek B: Spesifikasyonlar ve Kartuş Bilgileri
Bu ekte IRMA Sistemi spesifikasyonlarına ve IRMA kartuş bilgilerine yer verilmiştir.

B.1 IRMA Sistemi Spesifikasyonları

IRMA Sistemi
Çalıştırma Sıcaklığı 12 - 30°C (54-86°F)

Kartuş Ölçüm Sıcaklığı 37°C

Sistem için Nakliye/Saklama Sıcaklığı 0 - 50°C

Çalıştırma için Bağıl Nem %5 - 85 (yoğuşmasız)

Çalıştırma için Barometrik Basınç 350 - 900 mmHg (yerleşik barometrelerle ölçülür)

Analiz Süresi Parametrelere bağlı olarak numune enjeksiyonundan sonra 30 ila 120 saniye

Su Girişi IPX0

Uygunluk Bölüm B3'e bakın

 

IRMA Kartuşu
Boyutlar 2,6 x 1,3 x 0,6 inç, 66 x 33 x 15,24 mm

Ağırlık 5 - 7 oz., 15 - 21 g

Numune Boyutu 0,125 - 3,0 mL

IRMA Taban
Boyutlar 10,3 x 9,0 x 2,7 inç 

261,6 x 228,6 x 68,6 mm

Ağırlık (IRMA Tablet takılmadan) 53 oz, 3,5 lbs 
1500 g

Çalıştırma AC Güç Kaynağı veya Pil

DC Girişi 12 VDC, 5,0 Amp

Portlar 1 USB 2.0
Bluetooth V2.1 + EDR Sınıf 2
Güvenlik Güvenli Basit Eşleme (SSP); 128-bit şifreleme
FCC Uygunluğu FCC ID: QOQWT12 

IC: 5123A-BGTWT12A

IRMA Taban Pili
Model RRC2057 Lityum iyon

Şarj Süresi < 7 saat

Kapasite 7,5 V, 6400 mAH
Uygunluk: UL2054, IEC62133, UN38.3

Tablo B.1
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IRMA Tablet
Boyutlar 9,9 x 0,7 x 5,8 inç 

251,5 x 18 x 147 mm

Ağırlık 20 oz. 
570 g

DC Girişi (Tabandan): 5 VDC, 2 Amp

Model Nvidia, Shield K1 Tablet

Ekran 8 inç, 1920 x 1200 dokunmatik HD ekran

Kablosuz 802.11n 2x2 MIMO 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE,  
GPS / GLONASS

Güvenlik WPA/WPA2

Pil 3,8 V, 5100 mAH

FCC Uygunluğu FCC ID: VOB-P1761WX (P/N 940-81761-2500-xxx WIFI). FCC ID:  
VOB-E1729  
(P/N 940-81761-2500-xxx LTE)

IRMA AC/DC Dönüştürücü
Model SLPower Electronics, ME60A1203F01

Boyutlar 4,2 x 2,6 x 1,3 inç 
106,7 x 66 x 33 mm

Ağırlık 14,3 oz. 
400 g

Giriş 100 - 240 VAC, 1,5 Amp, 50 - 60 Hz

Çıkış 12 VDC, 5 Amp

EMC Uygunluğu UL/EN/IEC60601-1-2, 4. basım, EN55011/CISPR11, FCC Bölüm 15.109 
Sınıf B İletilen ve Işınan Emisyonlar

Güvenlik Uygunluğu Güvenlik için IEC 60601-1(basım 3)

CB Programı E302267-D1010-1-CB, yayın tarihi 2015-10-02

Enerji Uygunluğu DoE Etkinlik Seviyesi VI

Güç Kablosu IEC 320 C13

B.2 Cihazın Atılması - Kullanım Ömrü Sonunda
IRMA Sistemi ve aksesuarlar LifeHealth'e geri gönderilebilir. Lityum iyon (Li-ion) piller kullanıldıkları yerdeki yerel, resmi veya 
federal düzenlemelere göre atılmalıdır. Bulunduğunuz bölgedeki atık uygulamaları için yerel düzenleyici kurumla iletişime 
geçin. Bu ürün atılırken bulunduğunuz bölgede mevcut olan geri dönüşüm opsiyonları değerlendirilmelidir, piller geri 
dönüşüm için LifeHealth'e iade edilebilir. Lityum pillere yönelik uluslararası nakliye düzenlemelerine uyun.

B.3 Direktifler, Güvenlik, Emisyonlar ve Bağışıklık
IRMA Sistemi aşağıdaki direktifler, güvenlik standartları ve gereksinimler ile uyumludur:

Belge Tanımlayıcı Belge Tanımı

2011/65/EU RoHS Direktifi

2014/30/EU EMC Direktifi

2014/35/EU Düşük Voltaj Direktifi

2014/53/EU RED Direktifi

EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2012

Ölçüm, kontrol ve Laboratuvar kullanımı için elektrikli cihaz - EMC Gereksinimleri, Kısım 1:  
Genel Gereksinimler

Tablo B.1 Devamı

Tablo B.2
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Belge Tanımlayıcı Belge Tanımı

EN 55011:2009 +A1:2010
(CISPR 11:2009/a1:2010)

Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ekipmanlar- Radyo frekansı bozulma özellikleri - Limitler ve ölçüm yöntemleri

IEC 61010-1:2010 Ölçüm, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı için Elektrikli Ekipmanların Güvenlik Gereksinimleri - Kısım 1: 
Genel Gereksinimler

IEC 61010-2-010:2014 Ölçüm, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı için Elektrikli Ekipmanların Güvenlik Gereksinimleri - Kısım 2-010: 
Malzeme ısıtma amaçlı laboratuvar ekipmanlarının belirli gereksinimleri. 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + 
A1:2010 + A12:2011

Bilgi Teknolojisi Ekipmanları - Güvenlik - Kısım 1: Genel Gereksinimler

EN 62311:2008 İnsanların elektromanyetik alanlara maruz kalması ile ilgili sınırlamalara ilişkin elektronik ve elektrikli 
cihazların değerlendirmesi (0 Hz - 300 GHz)

EN 300 328-1 V2.1.1 Geniş Bantlı İletim Sistemleri: 2,4 GHz ISM bandında çalışan ve geniş bantlı modülasyon teknolojileri 
kullanan veri iletim ekipmanları; Direktif 2014/53/EU madde 3.2.’deki temel gereksinimleri kapsayan 
HarmonizeStandart

EN 300 440-1 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Kısa menzilli cihazlar; 1 GHz ila 40 GHz 
frekans aralığında kullanılacak telsiz ekipmanları; Kısım 1: Teknik özellikler ve test yöntemleri

EN 300 440-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Kısa menzilli cihazlar; 1 GHz ila 40 GHz 
frekans aralığında kullanılacak telsiz ekipmanları; Kısım 2: R&TTE direktifi madde 3.2’nin temel gereksinimlerini 
kapsayan harmonize EN

EN 301 489-1 V1.9.2 Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM); telsiz ekipmanları ve servisler için 
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Kısım 1: Ortak Teknik Gereksinimler

EN 301 489-3 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM); telsiz ekipmanları ve servisler için 
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Kısım 3: 9 kHz ve 246 GHz’de çalışan Kısa Menzilli Cihazlar 
(SRD) için özel koşullar

EN 301 489-17 V2.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM); telsiz ekipmanları ve servisler için 
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Kısım 17: Geniş Bantlı Veri İletim Sistemleri için özel koşullar

EN 301 893 V2.1.1 5 GHz RLAN; Direktif 2014/53/EU madde 3.2’nin temel gereksinimlerini kapsayan Harmonize Standart

ICES-001, Baskı 4:2006 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) Radyo Frekansı Jeneratörleri

FCC Kısım 15 Alt kısım B Radyo Frekansı Cihazları

VCCI V-3/2015.04 Bilgi Teknolojisi Ekipmanlarının Enterferansı için Gönüllü Kontrol Konseyi

Sadeleştirilmiş DoC
LifeHealth adıyla faaliyet gösteren EasyDx, Inc. bir Bluetooth modülü ve 802.11a/b/g/n WLAN + BT’den oluşan telsiz cihazı 
türünün Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten 
ulaşabilirsiniz: www.lifehealthmed.com.

Uyarılar ve Önlemler:
• Bu cihazı güçlü elektromanyetik yayılma kaynaklarına (örn. korumasız kasti RF kaynakları) yakın mesafede 

kullanmayın, bu kaynaklar normal çalışmada enterferansa neden olabilir.

• Hava, Oksijen veya Nitröz Oksit içeren Yanıcı Anestezik Karışımların Varlığında Uygulama Güvenliği Derecesi:  
IRMA Sistemi oksijen bakımından zengin ortamlarda kullanım için onaylanmamıştır.

• Elektromanyetik uyumluluk bilgilerini müşterilere veya kullanıcılara sağlamak LifeHealth’in sorumluluğudur. Cihazın 
amaçlandığı gibi performans gösterebilmesi için cihaza uygun olan elektromanyetik ortamın sağlanması kullanıcının 
sorumluluğudur.

• IRMA Sistemi çalıştırılmadan önce elektromanyetik ortam değerlendirilmelidir.

• IRMA Sisteminin, özellikle de sentetik malzemeler varlığında (sentetik giysiler, halılar, vb) kuru bir ortamda kullanılması, 
zararlı elektrostatik deşarjlara ve bunun sonucu hatalı sonuçlara neden olabilir.

• İkaz: Federal Kanunlar, bu cihazın lisanslı bir hekim tarafından satılması ya da sipariş edilmesi yönünde kısıtlama 
getirmektedir.

Tablo B.2 Devamı
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B.4

B.4 Sembol Açıklaması
IRMA ürün etiketlerinde görünen sembollerin açıklamaları Tablo B.3'te gösterilmiştir.

Sembol Başlık Tanım Standart:Bölüm 
Numarası

Katalog numarası Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için 
üreticinin katalog numarasını gösterir

ISO15223-1-2012:5.1.6

İn vitro diyagnostik tıbbi cihaz İn vitro diyagnostik tıbbi cihaz olarak 
kullanılması amaçlanan tıbbi cihazı gösterir

ISO15223-1-2012:5.5.1

Bu cihaz Federal 
Komünikasyon Kurulu 
kurallarının 15. Bölümü ile 
uyumludur

Bu cihaz FKK kurallarının 15. Bölümü ile 
uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula 
tabidir: (1) bu cihaz zararlı enterferansa 
neden olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyenler 
de dahil olmak üzere, alınan tüm 
enterferansları kabul etmelidir

FCC referansları için 
bkz. Tablo B.1

İkaz Kullanıcının çeşitli nedenlerden dolayı tıbbi 
cihazın üzerinde gösterilemeyen uyarılar 
ve önlemler gibi önemli ikaz bilgileri 
için kullanım talimatlarına danışmasının 
gerektiğini belirtir

ISO15223-1-2012:5.4.4

Üretici Tıbbi cihazın üreticisini belirtir ISO15223-1-2012:5.1.1

Elektrikli ve elektronik 
cihazların işaretlerine ilişkin 
sembol

Elektrikli ve elektronik cihazların 
ayrıştırılarak toplanmasını belirten sembol, 
üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp 
konteynerinden oluşur

2012/19/EU:Ek IX

TUV Belgesi Sembolü Bu ürün TUV tarafından elektrik performans 
testine tabi tutulmuştur

TUV America lisanslıdır

Avrupa Birliği'ndeki yetkili 
temsilci

Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilciyi belirtir ISO15223-1-2012:5.1.2

Sıcaklık Kartuşu SCKK testi gerçekleştirilirken kullanılan IRMA 
LH sıcaklık doğrulama kartuşunun ambalaj 
etiketi

Mevcut Değil

CE İşareti Avrupa komisyonu uygunluk beyanı 93/68/EEC:8.0

DC güç konektörünün 
polaritesi

D.C. güç kaynağının pozitif ve negatif 
bağlantılarını (polarite) tanımlamaya 
yöneliktir

IEC60417/
ISO7000:5926

Sıcaklık Limiti Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz 
kalabileceği sıcaklık limitlerini gösterir

ISO15223-1-2012:5.3.7

Tablo B.3
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B.5

B.5 Patentler
IRMA Kan Analiz Sistemi aşağıdaki patentlerden biri ya da daha fazlası kapsamında üretilmiştir: 5,232,667, 6,066,243 ve 
9,825,384.

IRMA kartuşlar aşağıdaki patentlerden biri ya da daha fazlası kapsamında üretilmiştir: 5,223,433; 5,325,853; 5,384,031; 
5,781,024; D351,913; 5,968,329.

Diğer patentler beklemededir.

B.6 Kartuş/Analit Yapılandırmaları
IRMA kartuşları aşağıdaki analit yapılandırmalarında mevcuttur:

Kartuş Ölçülen Hesaplanan
BG pH, pCO2, pO2 HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat

CC pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat, tHb, iCa(N)

H3 Hct, Na+, K+, iCa tHb

B.7 Kartuş Saklama ve Dengelenme Süreleri
IRMA kartuşlar nakliye kutusundan çıkarıldıktan sonra, kullanmadan önce saklama ortam sıcaklıklarına dengelenmelidir 
(Bölüm 1.7'ye bakın). Dengelenme süreleri, aşağıdaki gibi, ürün tipine göre değişir:

Kartuş Dengelenme Süresi (Saat) Saklama Sıcaklığı Isınma Süresi (Dakika)*
BG 72 15 - 30°C  (59 - 86°F) Yok

CC 72 15 - 30°C  (59 - 86°F) Yok

H3 1 15 - 30°C  (59 - 86°F) Yok

B.8 Raporlanabilir Aralıklar
Her parametreye yönelik varsayılan raporlanabilir aralıklar* Tablo B.6'da gösterilmektedir.

Parametre Ölçülen Parametre Hesaplanan
pH 6,000 - 8,000 pH birimi HCO3

- 0 - 99,9 mmol/L 

pCO2 4,0 - 200,0 mmHg (0,53 - 26,66 kPa) TCO2 0 - 99,9 mmol/L 

pO2 20,0 - 700,0 mmHg (2,67 - 93,33 kPa) Beb ±99,9 mmol/L 

Hct %10,0 - 80,0 (0,100 - 0,800 SI) Beecf ±99,9 mmol/L 

Na+ 80,0 - 200,0 (mmol/L, mEq/L) O2Sat %0 - 100

K+ 1,00 - 20,00 (mmol/L, mEq/L) tHb 3,4 - 27,2 g/dL (2,1 - 16,9 mmol/L)

iCa 0,20 - 5,00 mmol/L  (0,80 - 20,04 mg/dL;  
0,40 - 10,00 mEq/L)

iCa(N) 0,20 - 5,00 mmol/L  (0,80 - 20,04 mg/dL;  
0,40 - 10,00 mEq/L)

B.9 Görüntülenme Çözünürlüğü
Her parametrenin görüntülenme çözünürlüğü* Tablo B.7'de gösterilmektedir.

Parametre Ölçülen Parametre Hesaplanan
pH 0,001 pH birimi HCO3

- 0,1 mmol/L 

pCO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) TCO2 0,1 mmol/L 

pO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) Beb 0,1 mmol/L 

Hct %0,1 (0,001 SI) Beecf 0,1 mmol/L 

Na+ 0,1 (mmol/L, mEq/L) O2Sat %0,1

K+ 0,01 (mmol/L, mEq/L) tHb 0,1 (mmol/L, g/dL)

Tablo B.4

Tablo B.6

Tablo B.7

Tablo B.5
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B.6

Parametre Ölçülen Parametre Hesaplanan
iCa 0,01 (mmol/L, mEq/L, mg/dL) iCa(N) 0,1 (mmol/L, mEq/L, mg/dL)

* Varsayılan görüntülenme birimleri kalın olarak verilmiştir.

B.10 Bağıntı Faktör Limitleri
Bağıntı özelliğinin açıklaması ve talimatlar için Bölüm 8.7'ye bakın. Bağıntı faktörleri Tablo B.8'de gösterilen limitler dahilinde 
olmalıdır.

Parametre Eğim Kesim
Hematokrit 0 ila 10,000 -999,00 ila +999,00 (%) 

-9,9900 ila +9,9900 SI

B.11 Referans Değerler
Yayınlardaki değerler genel popülasyonu temsil etse de her laboratuvar, yerel hasta popülasyonunu ve tesiste kullanılan 
ekipmanları etkileyen kendi “normal” değerlerini belirlemelidir. Aşağıdaki yayınlanmış aralıklar yalnızca bir kılavuz 
niteliğindedir.1,2   

Ölçülen 
Parametre

Referans Aralık Notlar

pH 7,35-7,45 (arteriyel)1 
7,32-7,43 (venöz)1

pCO2 35-48 mmHg/4,7-6,4 kPa (arteriyel)1 

41-55 mmHg/5,5-7,3 kPa (venöz)1

pO2 83-108 mmHg/11,1-14,4 kPa (arteriyel)1

Na+ 136-145 mmol/L veya mEq/L1

K+ 3,5-5,1 mmol/L veya mEq/L1

iCa 1,15-1,27 mmol/L (2,30-2,54 mEq/L) (4,60-5,08 mg/dL)1

Hematokrit %32-42 (2-6 yaş); %33-45 (6-14 yaş)1 
%39-51 (yetişkin erkek); %35-47 (yetişkin kadın)1

Hesaplanmış 
Parametre

Referans Aralık Notlar

HCO3- 22-26 mmol/L (arteriyel)1; 21-28 mmol/L (venöz)3

TCO2 19-24 mmol/L (arteriyel)1; 22-29 mmol/L (venöz)3

BE (-2) - (+3) mmol/L (arteriyel veya venöz)1

O2Sat %94-98 (arteriyel)1; %60-85 (venöz)2

tHb 11,0-14,5 g/dL veya 6,9-9,1 mmol/L (2-9 yaş)1 

12,0-15,0 g/dL veya 7,5-9,4 mmol/L (9-12 yaş)1  
11,7-17,4 g/dL veya 7,4-10,9 mmol/L (12-74 yaş, erkek)1 
11,5-16,1 g/dL veya 7,2-10,1 mmol/L (12-74 yaş, kadın)1

B.12 Referanslar
1. Tietz NW, Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed., 1995. 

2. Wallach J, Interpretation of Diagnostic Tests - A Handbook Synopsis of Laboratory Medicine, 3rd ed., 1978. 

3. Tietz NW, Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed., 2001. 

4.  Coresh J, Astor B, Greene T, Eknoyan G, Levey A, Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the  
adult US population: Third national health and nutrition examination survey. Am J of Kidney Disease, 41 (1) 1-12.

Tablo B.8

Tablo B.9

Tablo B.7 devamı
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C.1

Ek C: Çalıştırma Prensipleri
Bu ek, IRMA Kan Analiz Sisteminin ölçüm teknolojisini açıklar.

C.1 Ölçüm Teknolojisi
IRMA Sistemi, tam kandaki analit konsantrasyonunu aşağıda açıklandığı gibi ölçmek için potansiyometrik, amperometrik ve 
konduktimetrik ölçüm metodolojileri kullanır:

Sensör Ölçüm Teknolojisi
Referans Gümüş/gümüş klorür elektrot

pH, pCO2, Na+, K+, iCa İyona özgü elektrot (ISE) teknolojisi kullanan potansiyometrik ölçüm12

pO2 Clark elektrodu prensiplerine dayanan amperometrik ölçüm11

Hematokrit Konduktimetrik ölçüm

Potansiyometrik Ölçümler
IRMA potansiyometrik sensörler, Nernst denklemine göre iyon konsantrasyonları ile ilişkili bir voltaj oluşturur:

E = E° + S log (C1/C2)

• E, oluşturulan voltajdır

• E°, sensörün sabitidir

• S, sensörün hassasiyetidir

• C1 ve C2, sensör membranının dışındaki ve içindeki iyon aktiviteleridir.

Amperometrik Ölçümler 
IRMA Sisteminin amperometrik sensörler, aşağıdaki ilişkiye göre analit konsantrasyonu ile ilişkili bir akım oluşturur: 

i = S (C) + B

• i, oluşturulan akımdır

• C, test numunesinin analit konsantrasyonu veya kısmi basıncıdır

• B, analitin yokluğunda oluşturulan akımdır

Konduktimetrik Ölçümler
IRMA Sistemi hematokriti, tam kandaki hematokrit ile ilişkili olarak, elektriksel iletkenlik bazlı olan saptar:

% hematokrit = ƒ (1 / Ω )

• Ω  = numune direnci

• İletkenlik =  1 /  Ω

C.2 Hesaplanan Parametreler
IRMA Sistemi tarafından hesaplanabilen diğer parametreler, kan numunesinin ölçülen değerlerini baz alır. IRMA Sistemi 
tarafından raporlanan hesaplanmış parametrelerin listesi için Ek B'deki Tablo B- 8'e bakın. Parametrelerin her birini hesaplamak 
için aşağıdaki denklemler kullanılır:

Bikarbonat1,9

Bikarbonat hesaplaması için mevcut iki formül vardır: Severinghaus/NCCLS veya Siggaard-Andersen. Formül seçimi talimatları 
için Bölüm 8.8'e bakın.

• Severinghaus/NCCLS formülü, Henderson Hasselbach denklemine dayanır: [HCO3-] = 0,0307 x pCO2 x 10 (pH-6,1)

• Siggaard-Andersen formülü: [HCO3-] = 0,230 x pCO2 x antilog (pH-pKp) burada pKp = 6,125-lg{1 + antilog(pH-8,7)}

Tablo C.1
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C.2

Toplam Karbon Dioksit1,9

Toplam karbon dioksit, [TCO2], bikarbonat ve çözülmüş CO2 toplamıdır: TCO2 = [H2CO3] + [HCO3-]

• Severinghaus/NCCLS Bikarbonat formülü: [H2CO3] = 0,0307 x pCO2 veya TCO2 = 0,0307 x pCO2 + [HCO3-]

• Siggaard-Andersen Bikarbonat formülü: [H2CO3] = 0,230 x pCO2 veya TCO2 = 0,230 x pCO2 + [HCO3-]

Kandaki Baz Fazlalığı2,10

Aynı zamanda in vitro veya gerçek baz fazlalığı olarak da adlandırılan kandaki baz fazlalığı (BEb), tam kandaki güçlü baz 
konsantrasyonu ile aynı kanın 37°C'de güçlü asit veya baz ile pH = 7,40/pCO2 = 5,33 kPa'ya titre edilmiş halindeki güçlü baz 
konsantrasyonu arasındaki farktır. 

Baz fazlalığını hesaplamak için iki formül vardır: Severinghaus/NCCLS veya Siggaard-Andersen. Formül seçimi talimatları için 
Bölüm 8.8'e bakın.

• Severinghaus/NCCLS formülü: BEb = (1-0,014 x Hb) [HCO3- - 24,8 + (1,43 x Hb + 7,7)(pH-7,4)] burada Hb  
girilen hemoglobin değeridir

• Siggaard-Andersen formülü:  BEb = 0,5(8a’-0,919) + 0,5[(0,919-8a’)2 - 4(24,47- HCO3- {5,33})]1/2

                                                                        a’                             a’                                 a’
 - a’ = 0,00404 + 0,000425 x Hb

 - HCO3- (5,33) = 0,230 x 5,33 x antilog[(pH(st) - 6,161) / 0,9524]

 - pH(st) = pH + lg(5,33 /pCO2) x [pH(Hb) - pH] / [lg(pCO2 (Hb)) - lg(7,5006 x pCO2)]

 - pH(Hb) = 0,0406 x Hb + 5,980 - 1,920 x antilog(-0,16169 x Hb)

 - lg(pCO2 (Hb)) = -0,017674 x Hb + 3,4046 + 2,12 x antilog(-0,15158 x Hb)

Ekstraselüler Sıvının Baz Fazlalığı4,9

Aynı zamanda in vivo baz fazlalığı veya standart baz fazlalığı olarak da adlandırılan ekstraselüler sıvının baz fazlalığı (BEecf ), 
pH dağılımlarının yalnızca solunumla ilgili olmayan bileşenini yansıtan bir miktarıdır. Baz fazlalığını hesaplamak için iki formül 
vardır: Severinghaus/NCCLS veya Siggaard-Andersen. Formül seçimi talimatları için Bölüm 8.8'e bakın.

• Severinghaus/NCCLS formülü: BEecf = [HCO3-] - 24,8 + 16,2(pH - 7,4)

• Siggaard-Andersen formülü: BEecf = Hb için BEb = 3 mmol/L

Oksijen Satürasyonu5

Oksijen satürasyonu (O2Sat), bir solüsyonda oksijene bağlanabilen hemoglobinin (oksihemoglobin artı 
deoksihemoglobin) toplam miktarının bir fraksiyonu olarak ifade edilen oksihemoglobin miktarıdır. IRMA Sistemi 
oksijen satürasyonunu ölçülen pO2 değerinden ve farz edilen bir oksihemoglobin çözülüm eğrisinden hesaplar. 
Bu sonuçlar direkt ölçümlere göre belirgin derecede farklılaşır. Hesaplanan bu değerin şant fraksiyonu gibi diğer 
hesaplamalarda kullanılması veya elde edilen değerin oksihemoglobin fraksiyonuna denk olduğunun varsayılması 
klinik açıdan önemli hatalara neden olabilir.

 O2Sat = 100 [(pO2')4 - 67,07(pO2')3 + 2121(pO2')2 - 8532 x pO2']    

    [(pO2')4- 67,07(pO2')3 + 2396(pO2')2 - 31350 x pO2' + 936000]

 burada pO2' = pO2 x 10 [0,48(pH - 7,4)]

Total Hemoglobin
Total Hemoglobin (tHb), aşağıdaki denklem kullanılarak % hematokritten tahmin edilir: 

tHb (g/dL) = % Hct x MCHC /100

• MCHC'nin (Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu) 34 g/dL olduğu varsayılır.

• tHb(mmol/L ) = tHb(g/dL)
                                         1,6114
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C.3

Normalize Edilmiş pH'lı İyonize Kalsiyum
Normalize Edilmiş pH'lı iCa sonuçları, 7,2 ile 7,6 arasındaki pH değerleri için raporlanabilir. Normalize Edilmiş pH'lı iCa sonuçları, şu 
denklem kullanılarak 7,400 pH değerine normalize edilmiş iCa sonucunu temsil eder: iCa(N) = iCa(1 - [0,53 x (7,4 - pH)])

Hasta Sıcaklığı Düzeltmesi5,6, 7,8

Hasta sıcaklığı 37°C'den sapma gösteriyorsa, IRMA Sistemine girilebilir. Ölçülen pH ve kan gazı değerleri Severinghaus veya 
Kelman-Nunn denklemi kullanılarak girilen sıcaklıkta (T) yeniden hesaplanır. Formül seçimi talimatları için Bölüm 8.8'e bakın. 

 pH(T) = pH(37°C) - 0,0147(T-37) + 0,0065(7,40 - pH(37°C))(T-37)

 pCO2(T) = pCO2(37°C) x 10(0,019{T-37})

 Severinghaus pO2 denklemi:

5,49*10-11*pO2
3,88+0,071   

9,72*10-9*pO2
3,88+2,30   

•  pO2Nihai = pO2 * 10

•  Δ Sıcaklık = T-37°

 Kelman-Nunn pO2 denklemi: pO2Nihai = pO2 x 10[{0,0052 + 0,027(1-10^-0,13(100-O2Sat))} ( Δ Sıcaklık)]

• Δ Sıcaklık = T-37°

C.3 Referanslar
1.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.5 (C12-A, 9/94), equations 6, 7, 9. 

2.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.9 (C12-A, 9/94), equation 15. 

3.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.8 (C12-A, 9/94), equation 14. 

4.  Burnett and Noonan, Clinical Chemistry, 20/12, 1499-1506 (1974). 

5.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 23. 

6.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 24. 

7.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 25. 

8. Kelman GR, Nunn JF, J Appl Physiol 1966; Vol. 21, 1484-1490. 

9. Siggaard-Andersen O., Wimberley P.D., Fogh-Andersen N., Gothgen I.H., “Measured and Derived Quantities with Modern 
pH and Blood Gas Equipment: Calculation Algorithms with 54 Equations”, in Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation, 48: Suppl 189:7-15. 

10. Siggaard-Andersen O., The Acid-Base Status of the Blood, 4th ed., 1974.

11. Malley WJ, Clinical Blood Gases-Application and Noninvasive Alternatives, 1st ed., 1990. 

12. Anderson SC, Cockayne S, Clinical Chemistry-Concepts and Applications, 1st ed., 1993. 
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C.4

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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D.1

Ek D: Performans Özellikleri
Bu ek, IRMA Kan Analiz Sisteminin doğruluğunu ve hassasiyetini açıklamaktadır. Aşağıda gösterilen 
sonuçlar performans testinin bulgularının örneklemesidir. Talep üzerine daha ayrıntılı bilgi verilebilir.

D.1 Doğruluk
CLSI Belgesi, EP09‐A3: Hasta Numuneleri Kullanarak Yöntem Karşılaştırması ve Bias Tahminleri; Onaylı Kılavuz Üçüncü 
Basım kullanılmıştır.  Tam kan örnekleri IRMA LH analiz cihazı ve IRMA TRUPOINT analiz cihazı kullanılarak dahili 
olarak ölçülmüştür. Test edilen aralığı artırmak için örneklerin %20’si kan gazı tonometrisiyle, elektrolitlerle uyarılarak 
ya da plazma konsantrasyonu değiştirilerek değiştirilmiştir.  Aşağıdaki tabloda her parametrenin istatistikleri 
gösterilmektedir:

Analit
Teste Edilen 

(Raporlanabilir) 
Aralık

Numune 
Sayısı

Başarılı - Bablock Regresyonu Bland-Altman Dağılım Sonuçları

Eğim Kesim
Sy.x

Ortalamanın 
Standart Hatası

Ortalama Bias

pH 7,073 - 7,660
(6,000 - 8,000) 40 1,046 -0,335 0,005 0,006

pCO2  mmHg 14,5 - 111,1
(4,0 - 200,0) 40 1,038 -1,999 0,380 -0,023

pO2  mmHg 39,0 - 210,1 
(20,0 - 700,0) 40 1,003 -0,129 0,735 0,193

Sodyum (Na+) mmol/L 90,6 - 149,2
(80,0 - 200,0) 40 0,988 0,950 0,315 -0,145

Potasyum (K+) mmol/L 1,17 - 13,57
(1,00 - 20,00) 40 0,988 0,033 0,036 -0,054

İyonize Kalsiyum (iCa) mmol/L 1,23 - 4,18
(0,20 - 5,00) 40 1,022 -0,040 0,016 0,018

Hematokrit (Hct) % 10,6 - 68,7
(10,0 - 80,0) 40 1,048 -2,490 0,303 0,743

D.2  Hassasiyet
CLSI EP05-A3'e göre: Kantitatif Ölçme Yöntemlerinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi; Onaylı Kılavuz Üçüncü Basım, 
çoğaltılabilirlik Çoklu tesis protokolü kullanılarak değerlendirilmiştir, 3 x 5 x 5 (3 tesis, 5 gün, günde 5 kopya).  Bir tesis 
LifeHealth, diğer ikisi harici tesisler olmuştur. Analizler iki yönlü ANOVA kullanılarak gerçekleştirildi.

Örnekler, 2 seviyeli hematokrit (QC900 Seviye 1 ve 2 üretici RNA Medical, Devens, Massachusetts) hariç, tüm analitler için 
üç seviyeli sulu kalite kontrol çözümünden oluşmuştur (QC623 Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3 üretici RNA Medical, Devens, 
Massachusetts). 

Değişkenlik tahminleri tekrar edilebilirlik, laboratuvar içi ve çoğaltılabilirlik için SS %CV olarak ifade edilir. 

Analit Numune 
Sayısı Ortalama

Tekrar Edilebilirlik Laboratuvar İçi 
Hassasiyet Çoğaltılabilirlik

SS %CV SS %CV SS %CV 

Düzey 1

pH 75 7,157 0,007 0,092 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2  mmHg 75 75,6 1,154 1,527 1,221 1,616 1,231 1,629

pO2  mmHg 75 72,3 3,572 4,939 3,894 5,383 3,894 5,383

Sodyum (Na+) mmol/L 75 114,4 0,725 0,634 0,727 0,636 0,729 0,637

Potasyum (K+) mmol/L 75 2,00 0,013 0,674 0,014 0,680 0,014 0,688

Tablo D.1

Tablo D.2
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D.2

Analit Numune 
Sayısı Ortalama

Tekrar Edilebilirlik Laboratuvar İçi 
Hassasiyet Çoğaltılabilirlik

SS %CV SS %CV SS %CV 

İyonize Kalsiyum (iCa) mmol/L 75 1,40 0,015 1,040 0,015 1,102 0,015 1,102

Hematokrit (Hct) % 75 23,7 0,364 1,533 0,364 1,533 0,407 1,715

Düzey 2

pH 75 7,432 0,008 0,108 0,008 0,108 0,008 0,111

pCO2  mmHg 75 44,0 1,007 2,290 1,027 2,336 1,060 2,412

pO2  mmHg 75 112,0 4,004 3,575 4,004 3,575 4,012 3,582

Sodyum (Na+) mmol/L 75 135,8 1,036 0,763 1,058 0,779 1,092 0,804

Potasyum (K+) mmol/L 75 4,44 0,035 0,779 0,035 0,779 0,037 0,833

İyonize Kalsiyum (iCa) mmol/L 75 1,09 0,011 0,986 0,011 1,055 0,011 1,055

% Hematokrit (Hct) 75 47,0 0,250 0,532 0,250 0,532 0,316 0,673

Düzey 3

pH 75 7,650 0,007 0,094 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2  mmHg 75 21,2 0,578 2,726 0,594 2,805 0,599 2,828

pO2  mmHg 75 159,3 4,476 2,810 4,553 2,858 4,715 2,960

Sodyum (Na+) mmol/L 75 163,2 0,952 0,583 1,044 0,640 1,055 0,647

Potasyum (K+) mmol/L 75 6,40 0,037 0,576 0,040 0,629 0,040 0,629

İyonize Kalsiyum (iCa) mmol/L 75 0,49 0,005 1,026 0,005 1,104 0,006 1,196

D.3  Lineerlik
CLSI EP06‐A Kullanılarak: Kantitatif Ölçüm Prosedürlerinin Lineerliğinin Değerlendirmesi: İstatistiksel Bir Yaklaşım; 
Onaylı Kılavuz, veriler piyasada satılan lineerlik çözümleri kullanılarak toplanmıştır (CVC123 üretici RNA Medical, 
Devens, MA). Üç (3) tesiste (bir dahili, iki harici) tüm analitler için dört kopya lineerlik malzemesinde 5 seviye 
çalıştırılmıştır. Çizgi dışında olduğu düşünülen veri noktaları CLSI EP06‐A’ya göre görsel ve istatistiksel olarak 
değerlendirilmiş ve kaldırılmıştır.  

pH, pCO2, pO2 belirgin lineer olmayan katsayı göstermemiştir.  Na, K, Ca++ ve Hct belirgin lineer olmayan katsayı 
göstermiştir ancak üst seviye ile lineer modeller arasındaki farklar kabul edilebilir hata limitleri dahilinde olmuştur.

Sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Analit Eğim Kesim R2 Referans Aralık

pH 0,996 0,035 0,999 6,845 - 7,862

pCO2  mmHg 1,019 -0,803 0,997 11,9 - 99,4

pO2  mmHg 1,06 -13,09 0,991 40,8 - 467,4

Sodyum (Na+) mmol/L 0,975 2,369 0,999 89,5 - 168,8

Potasyum (K+) mmol/L 1,017 -0,065 0,999 1,68 - 10,62

İyonize Kalsiyum (iCa) mmol/L 0,975 0,016 1,000 0,48 - 2,71

Hematokrit (Hct) % 1,033 -0,600 1,000 18,2 - 59,6

Tablo D.3
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E.1

Ek E: Varsayılan Ayarlar
Bu bölümde IRMA Kan Analiz Sisteminin fabrika varsayılan ayarları açıklanmaktadır.

Varsayılan Ayarlar
IRMA Sistemi ayarlarının yapılması hakkındaki talimatlar için Bölüm 8'e bakın.  Fabrika ayarları aşağıda 
listelenmiştir:

Kategori Varsayılan Ayar
Operatör Kimliği Ayarları

• OID Gerekli Devre Dışı

• Parola Gerekli Devre Dışı

• OID Listesini Düzenle 123456

• Raporlarda OID Devre Dışı

• OID Barkod Maskesi Atla: 30; OID Uzunluğu 30

Hasta Kimliği Ayarları

• PID Gerekli Devre Dışı

• Varsayılan PID BİLİNMİYOR

• PID Uzunluğu 1 - 30

• PID Giriş Maskesi Yapılandırılmamış

• PID Barkod Maskesi Yapılandırılmamış

Kartuş Ayarları

• Kartuş Yapılandırması

 - BG ABG, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat

 - CC ABG, Hct, Na+, K+, iCa, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat, tHb

 - H3 Hct, Na+, K+, iCa, tHb

• Kartuş Lotlarını Yönet Yapılandırılmamış

• Test Sırasında Yeni Lot Girişine 
İzin Ver

Etkin

• SKK Materyal Lotlarını Yönet Yapılandırılmamış

Analit Aralıkları

• Hasta/Numune Tipleri Devre Dışı

• Hasta/Numune Tipi Ayarı

 - Hasta Tipi Yetişkin

 - Numune Tipi Arteriyel

• Brakiyal, Radyal, Femoral

 - Sağ, Sol

• Arteriyel Hat

 - Numune Tipi Venöz, Karışık Venöz, Kapiler

 - Hasta Tipi Pediatrik

 - Numune Tipi Arteriyel

• Brakiyal, Radyal, Femoral

 - Sağ, Sol

• Arteriyel Hat

 - Numune Tipi Venöz, Karışık Venöz, Kapiler

 - Hasta Tipi Neonat

Tablo E.1
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E.2

Kategori Varsayılan Ayar
 - Numune Tipleri Kapiler, Omurilik

• Hasta Referans Aralıkları Devre Dışı

• Hasta Aralığı Ayarı Yapılandırılmamış

• Ana Referans Aralıkları Devre Dışı

• Ana Aralık Ayarı Yapılandırılmamış

• Raporlanabilir Aralıklar Devre Dışı

• Raporlanabilir Aralık Ayarı Ek B, Tablo B-6'a bakın

KK Kilitleme Ayarları

• EKK Kilitleme Ayarları Devre Dışı

 - EKK Programı Vardiyalar: 3; Başlangıç Saati 07:00

 - EKK Testlerini Yazdır Yazdırma

Test Ayarları

• Allen Testi Sonuç Girişi Devre Dışı

• Allen Testi Aralığı 3 - 30

• Hct Baypas Bağıntısı Modu Devre Dışı

• Hct Baypas Bağıntısı Ayarı Tüm OID'ler: Eğim 1,000; Kesim 0,00

• Hekim Giriş Modu Devre Dışı

• Hekim Listesini Yönet Yapılandırılmamış

• Kullanıcı Notu Girişi Devre Dışı

• Kullanıcı Notları Listesini Yönet Yapılandırılmamış

• Ölçü Birimi Ayarları Ek B, Tablo B-7'a bakın

ABG Test Ayarları

• Oksijen Tedavisi Modu Devre Dışı

• Oksijen Cihazlarını Yapılandır Yapılandırılmamış

• Oksijen Vantilatörlerini 
Yapılandır

Yapılandırılmamış

• Hasta Sıcaklık Girişi Devre Dışı

• SpO2 Kaynağı Devre Dışı

• BE ve HCO3 Formülü Severinghaus NCCLS

• pO2 Sıcaklık Düzeltmesi Severinghaus

• BE için Hemoglobin Kaynağı Varsayılanı Kullan

• Yedek Hemoglobin Kaynağı Varsayılanı Kullan

Cihaz Ayarları

• WiFi'ı Yapılandır Ağ Yapılandırması Yok

• Boş Durma Zaman Aşımı 2 dakika

• Barkod Okuyucu Zaman Aşımı 30 saniye

• Sesli Uyarılar Etkin

• IRMA Tabanı Yapılandır IRMA Tablet, IRMA Taban ile eşlenmiş olarak gelir

• IRMA Yazıcısını Yapılandır IRMA Tablet, IRMA Yazıcısı ile eşlenmiş olarak gelir

• Dil İngilizce

• Ağ Tarihini ve Saatini Kullan Devre Dışı

• Tarihi Ayarla Üreticinin tesisindeki geçerli tarih

• Saati Ayarla Üreticinin tesisindeki geçerli saat

Ayarlar Tablo E.1 Devamı
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E.3

Kategori Varsayılan Ayar
• Saat Dilimini Ayarla Merkez Standart Saati

• Saat Biçimini Ayarla 24 saat

• Tarih Biçimini Ayarla Y/A/G

Ayarlar Tablo E.1 Devamı
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E.4

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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F.1

Ek F: Garanti
Bu ek garanti bilgilerini içermektedir.

F.1 Sınırlı Garanti
EasyDx, Inc., dba LifeHealth (“Şirket”); IRMA Tabanın, AC güç kaynağının, IRMA Tabletin ve sıcaklık doğrulama kartının; normal 
kullanım ve servis koşulları altında nakliye tarihinin ardından iki (2) yıl süreyle aşağıdaki koşul ve şartlara göre malzeme ve 
işçilik kusurlarından ari olacağını garanti eder. IRMA Tablet cam ve kartuş edge konektörü bu garanti kapsamına dahil değildir.

Malzeme ve işçilik ile ilgili kusur iddiaları Şirkete bildirilmeli ve ürün garanti süresi içinde nakliye masrafları önceden ödenmiş 
olmak kaydıyla Şirkete gönderilmelidir. 

Şirketin incelemesi sonucunda malzemede veya işçilikte kusur bulunursa IRMA Taban, AC güç kaynağı, IRMA Tablet ve 
sıcaklık doğrulama kartı, takdir hakkı Şirkette olmak üzere, ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecek ve nakliye masrafı 
önceden ödenmiş olarak müşteriye gönderilecektir. Şirketin incelemesi sonucu malzemede veya işçilikte herhangi bir kusur 
saptanmazsa, Şirketin olağan onarım veya değişim ücretleri geçerli olacaktır. 

Uygunsuz kullanım veya servis veya IRMA Tabanın, AC güç kaynağının, IRMA Tabletin veya sıcaklık doğrulama kartının tahrif 
edilmesi veya üzerinde değişiklik yapılması bu garantiyi geçersiz kılacaktır. 

F.2 Yasal Yolların Kısıtlanması
Bu yazılı garantide belirtilen onarım veya değişim çözümü, Şirketin ürününde bulunan herhangi bir kusur için müşterinin 
başvurabileceği tek yasal yoldur. Herhangi bir LifeHealth ürününü satın alan kişi, LifeHealth'in tesadüfi veya sonuçsal hasarlar 
ve kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka hiç bir giderden sorumlu olmayacağını kabul eder. 

Şirketin tüm yükümlülükleri orijinal nakliye tarihinden iki yıl sonra sona erer. 

F.3 Garanti Reddi
Her LifeHealth ürünü açık ve yazılı bir sınırlı garanti içerir ve bu garanti her LifeHealth ürünü için açık veya örtük olarak geçerli 
olan tek garantidir. 

LifeHealth, örtük pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere diğer tüm garantileri 
reddeder.



Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır
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