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Išpakavimas ir apžiūra 

Prietaisą gavę vadovaukitės standartine prekių priėmimo praktika. Apžiūrėkite, ar 

nepažeista transportavimo dėžė. Jeigu radote pažeidimų, prietaiso neišpakuokite. 

Informuokite krovinio vežėją ir pareikalaukite, kad prietaisą išpakuojant dalyvautų 

atstovas. Specialių išpakavimo instrukcijų nėra, tačiau būkite atsargūs, kad išpakuodami 

prietaiso nesugadintumėte. Apžiūrėkite, ar nėra fizinių pažeidimų, pavyzdžiui, įlinkimų, 

sulūžusių dalių, įspaudimų ar įbrėžimų. 

Pretenzijos 

Paprastai gabename naudodamiesi komercinių vežėjų paslaugomis. Jeigu krovinį 

pristačius randate fizinių pažeidimų, išsaugokite visas pakavimo medžiagas tokias, 

kokios jos yra, nedelsdami kreipkitės į vežėją ir užpildykite pretenziją. 

Jeigu prietaisas pristatytas geros fizinės būklės, tačiau veikia ne pagal specifikacijas arba 

yra problemų, nesusijusių su pažeidimu gabenant, nedelsdami kreipkitės į vietinį 

prekybos atstovą arba į „Esco Medical“. 

Standartinės sąlygos 

Išlaidų grąžinimas ir kreditai 

Atkreipkite dėmesį, kad dalinis išlaidų ir (arba) kredito grąžinimas taikytinas tik serijos 

numerį turintiems (paženklintiems individualiu serijos numeriu) gaminiams ir priedams. 

Serijos numeriu nepažymėtoms dalims ir priedams (laidams, nešiojimo dėklams, 

papildomiems moduliams ir kt.) gaminio ar išlaidų grąžinimo galimybė netaikoma. 

Norint pasinaudoti galimybe dalinai atgauti išlaidas ar kreditą, gaminys negali būti 

sugadintas. Jį reikia grąžinti visą (įskaitant visus vadovus, laidus, priedus ir kt.) 

perparduoti tinkamos būklės, „kaip naują“, per 30 dienų nuo įsigijimo datos. Būtina 

laikytis gaminių grąžinimo procedūros. 

Grąžinimo procedūra 

Su kiekvienu gaminiu, grąžinamu siekiant susigrąžinti išlaidas (kreditą), turi būti 

nurodomas leidimo grąžinti prekę (RMA) numeris, kurį suteikia „Esco Medical“ klientų 

aptarnavimo skyrius. Visos grąžinamos prekės turi būti pristatomos į mūsų gamyklos 

vietą iš anksto apmokėjus gabenimo išlaidas (transportas, muitas, brokerio išlaidos ir 

mokesčiai). 

Grąžinimo į prekybą kaštai 

Gaminiams, grąžintiems per 30 dienų nuo įsigijimo datos, taikomas minimalus 20 % nuo 

mažmeninės kainos grąžinimo į prekybą mokestis. Visiems grąžinamiems gaminiams gali 

būti taikomi papildomi mokesčiai už pažeidimus ir (arba) trūkstamas dalis ir priedus. 

Gaminiams, kurie nėra „kaip nauji“ ir netinka perparduoti, kredito grąžinimo galimybė 

netaikoma, be to, jie bus grąžinami klientui jo paties sąskaita. 

Sertifikatas 

Šis prietaisas buvo kruopščiai išbandytas (apžiūrėtas) ir nustatyta, kad išvežant iš 

gamyklos atitiko „Esco Medical“ gamybos specifikacijas. Kalibravimo matavimai ir 

bandymai yra atsekami ir atlikti laikantis „Esco Medical“ ISO sertifikato reikalavimų. 

Garantija ir su gaminiu susijusi pagalba 

„Esco Medical“ garantuoja, kad šis prietaisas, naudojant įprastai ir atliekant techninę 

priežiūrą, dvejus (2) metus nuo pirmojo įsigijimo datos neturės medžiagų ir gamybos 
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defektų, jei bus kalibruojamas ir prižiūrimas, kaip nurodyta šiame vadove. Garantiniu 

laikotarpiu „Esco Medical“ savo nuožiūra nemokamai sutaisys arba pakeis defektinį 

gaminį, jeigu jis bus grąžintas (iš anksto apmokėjus gabenimo išlaidas (transportas, 

muitas, brokerio išlaidos ir mokesčiai)) „Esco Medical“. Visos gabenimo išlaidos tenka 

pirkėjui, jų ši garantija neapima. Garantija taikoma tik pirmajam gaminio pirkėjui. Ji 

netaikoma, jei gaminys buvo sugadintas juo piktnaudžiaujant, dėl aplaidumo, avarijos ar 

netinkamo naudojimo arba jei jis buvo remontuojamas ar modifikuojamas kitų šalių, ne 

„Esco Medical“ specialistų. 

 

„ESCO MEDICAL. LTD“ JOKIAIS ATVEJAIS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ PASEKMINĘ 

ŽALĄ. 

Garantija nebus taikoma, jeigu pažeidimas atsirado dėl šių priežasčių: 

• elektros tiekimo sutrikimo, viršįtampių, ar įtampos pikų; 

• žalos, padarytos prietaisą perkeliant; 

• netinkamo maitinimo šaltinio, pavyzdžiui, žemos įtampos, netinkamos įtampos, 

defektinių laidų ar netinkamų saugiklių; 

• avarijos, prietaiso modifikavimo, piktnaudžiavimo juo ar netinkamo naudojimo; 

• gaisro, vandens, vagystės, karo, riaušių, karo veiksmų, nenugalimos jėgos, 

pavyzdžiui, uragano, potvynio ir kt. 

 

Ši garantija taikoma tik gaminiams, turintiems serijos numerį (šie gaminiai ženklinami 

individualaus serijos numerio etikete). 

 

GARANTIJA NETAIKOMA FIZINIAM PAŽEIDIMUI, KURĮ SUKĖLĖ NETINKAMAS 

NAUDOJIMAS ARBA FIZINIS PIKTNAUDŽIAVIMAS. Ši garantija netaikoma laidams ir 

serijos numerio neturintiems moduliams. 

 

Ši garantija jums suteikia specialias juridines teises. Galite turėti kitų teisių – jos 

skirtingose provincijose, valstijose ar šalyse gali būti nevienodos. Ši garantija apsiriboja 

prietaiso remontu laikantis „Esco Medical“ specifikacijų. 

 

Jei prietaisą grąžinate „Esco Medical“, kad atliktų techninę priežiūrą, remontą ar 

kalibravimą, rekomenduojame jį gabenti supakavus į originalų transportavimo putplastį 

ir dėžę. Jeigu originalių pakavimo medžiagų nėra, rekomenduojame vadovautis 

perpakavimo rekomendacijomis: 

• Naudokite gabenamam svoriui tinkamą pakankamo tvirtumo dvigubą kartoną. 

• Visus prietaiso paviršius apsaugokite tvirtu popieriumi ar kartono lakštais. Aplink 

visas atsikišusias dalis naudokite nešiurkščią medžiagą. 

• Aplink prietaisą naudokite bent keturių colių storio, standžiai suspaustą, 

pramoninei paskirčiai tinkamą smūgius sugeriančią medžiagą. 

 

„Esco Medical“ neprisiima atsakomybės už siuntos dingimą arba prietaisus, kurie dėl 
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netinkamo pakavimo ar tvarkymo buvo gauti sugadinti. Už visų krovinių, siunčiamų su 

garantine pretenzija, gabenimą turi būti apmokėta iš anksto (transportas, muitas, 

brokerio išlaidos ir mokesčiai). Be leidimo grąžinti prekę (RMA) numerio grąžinami 

gaminiai nepriimami. Dėl RMA numerio kreipkitės į „Esco Medical“. Bendrovė taip pat 

suteiks pagalbą sprendžiant krovinio gabenimo (muitinės dokumentų tvarkymo) 

klausimus. 

Prietaisų, kuriuos rekomenduojama kalibruoti kartą per metus, perkalibravimui 

garantija netaikoma. 

 

Pareiškimas dėl ribotos garantijos 

Jei jūsų prietaiso techninę priežiūrą atlieka ir (arba) jį kalibruoja ne „Esco Medical Ltd.“ 

ar jos atstovas, turite žinoti, kad be gamyklos leidimo pašalinus ar sugadinus 

pažeidimams atsparią kokybės plombą („Quality Seal“) gaminiui taikoma garantija 

prarandama. 

Visais atvejais bet kokia kaina reikia vengti sulaužyti kokybės plombą, nes ji yra 

pagrindinė jūsų prietaiso garantija. Jeigu plombą tenka sulaužyti prireikus patekti į 

prietaiso vidų, pirmiausia būtina kreiptis į „Esco Medical Ltd.“. 

 

Turėsite nurodyti mums prietaiso serijos numerį ir svarią priežastį, dėl kurios reikia 

sulaužyti kokybės plombą. Šią plombą galite laužyti tik gavę gamyklos leidimą. Kol 

nesikreipėte į mus, plombos nelaužykite! Toliau aprašyti veiksmai padės užtikrinti, kad 

be problemų išsaugotumėte prietaisui taikomą garantiją. 

 

ĮSPĖJIMAS 

Naudotojo be leidimo atliekamos modifikacijos ar naudojimas nesilaikant paskelbtų 

specifikacijų gali kelti elektros smūgio pavojų arba lemti netinkamą prietaiso veikimą. 

„Esco Medical“ nebus laikoma atsakinga už sužalojimą, kuris įvyko dėl be leidimo atliktų 

įrangos modifikacijų. 

 

„ESCO MEDICAL LTD.“ NESUTEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, AIŠKIAI PAREIKŠTŲ AR 

NUMANOMŲ, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR 

NAUDOJIMUI GARANTIJĄ. 

 

GAMINYJE YRA KOMPONENTŲ, KURIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NAUDOTOJAS ATLIKTI 

NEGALI. 

 

BE LEIDIMO NUĖMUS PRIETAISO DANGTĮ, ŠI IR VISOS KITOS AIŠKIAI ĮVARDYTOS AR 

NUMANOMOS GARANTIJOS NEBETAIKOMOS. 
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1 Kaip naudotis šiuo vadovu 

Vadovą galima skaityti dalimis, nebūtinai nuo viršelio iki viršelio. Tai reiškia, kad vadovą 

skaitant nuo pradžios iki pabaigos bus pasikartojimų ir sutapimų. Rekomenduojame tokį 

vadovo skaitymo metodą: pirmiausia susipažinkite su saugos instrukcijomis, tada 

peržiūrėkite būtinąsias naudotojo funkcijas, reikalingas kasdien naudojant įrangą, vėliau 

peržiūrėkite įspėjamųjų signalų funkcijas. Naudotojo sąsajos meniu funkcijos suteikia 

informacijos, kuri reikalinga tik patyrusiems naudotojams. Prieš pradedant naudoti 

prietaisą būtina perskaityti visas dalis. Validavimo rekomendacijos išsamiai aprašytos 

29–32 skyriuose. Einamosios priežiūros rekomendacijos išsamiai išdėstytos 33 skyriuje. 

Įrengimo procedūros išsamiai aprašytos 34 skyriuje. 

2 Saugos perspėjimai 

• Šį vadovą turi perskaityti visi, dirbantys su šia įranga ir jos aplinkoje. 

Neperskaičius, nesupratus ir nesilaikant šiame dokumente pateiktų nurodymų 

galimos tokios pasekmės: įrangos gedimas, netinkamas jos veikimas ir (arba) ja 

dirbančių darbuotojų sužalojimas. 

• Bet kokias šios įrangos vidines korekcijas, modifikacijas ar priežiūros darbus 

privalo atlikti kvalifikuoti techninės priežiūros darbuotojai. 

• Jeigu įrangą reikia perkelti į kitą vietą, įsitikinkite, kad ji yra tinkamai pritvirtinta 

prie atramos ar pagrindo, ir perkelkite ant lygaus paviršiaus. Kai reikia, įrangą ir 

atramą (pagrindą) perkelkite atskirai. 

• Pavojingų medžiagų naudojimą šioje įrangoje turi stebėti pramoninės higienos 

specialistas, saugos tarnautojas ar kiti tinkamos kvalifikacijos asmenys. 

Prieš pradėdami turite gerai susipažinti su įrengimo procedūromis ir atkreipti 

dėmesį į aplinkosaugos ir elektros tiekimo reikalavimus. 

• Šiame vadove svarbūs saugos aspektai bus pažymėti šiais simboliais: 

 

 

PASTABA 

Naudojama siekiant atkreipti dėmesį į konkrečius 

dalykus. 

 

ĮSPĖJIMAS 

Būkite atsargūs. 

 

• Jeigu įranga naudojama ne taip, kaip nurodyta šiame vadove, įrangoje esančios 

apsaugos priemonės gali veikti netinkamai. 
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3 Naudojimo indikacijos 

„Multi-zone ART Workstation“ yra laminarinio srauto darbo stotelė, skirta darbui su 

gametomis ir (arba) embrionais kūno ar jam artimos temperatūros aplinkoje, atliekant 

dirbtinio apvaisinimo (IVF) arba pagalbinio apvaisinimo (ART) procedūras. Kad gametos 

ir embrionai darbinėje aplinkoje išliktų, į darbo stotelę taip pat tiekiamos sudrėkintos 

dujos. 

4 Informacija apie gaminį 

„Multi-zone ART Workstation“ yra laminarinio srauto darbo stotelė, skirta darbui su 

gametomis ir (arba) embrionais kūno ar jam artimos temperatūros aplinkoje, atliekant 

dirbtinio apvaisinimo (IVF) arba pagalbinio apvaisinimo (ART) procedūras. Kad gametos 

ir embrionai darbinėje aplinkoje išliktų, į darbo stotelę taip pat tiekiamos sudrėkintos 

dujos. 

 

12 zonų šildymo sistema (8 stalviršiai ir 4 kameros), palyginti su įprastu išdėstymu, 

sudaro idealias temperatūros sąlygas. 

 

Siekiant užtikrinti geriausias eksploatacines savybes, sistemoje yra 12 atskirų 

temperatūros valdiklių, kurie kontroliuoja ir reguliuoja kiekvienos zonos temperatūrą. 

 

Darbo stotelės pirminė paskirtis buvo sukurti trumpalaikes sąlygas gametoms ir 

embrionams inkubuoti po parafininės arba mineralinės alyvos sluoksniu. 

 

Jei naudojama atvira kultūra, naudotojas gali naudotis į stalviršį įmontuota sudrėkintų 

dujų sistema. Lėkštelė dedama po dujų gaubtu, kur buferizuotoje terpėje be alyvos 

sluoksnio galima palaikyti tinkamo pH sąlygas. 

 

 Nepalaikant tinkamų sąlygų, gali prasidėti atviros kultūros terpės garavimas 

ir pH pokytis. 

 

Neatskiriama „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės dalis yra universalusis 

kompiuteris, kuriame įdiegta darbo stotelės registratoriaus programinė įranga. 

Programinė įranga veikia kaip nuolatinė stebėjimo sistema, iš anksto informuojanti 

naudotoją, jei kuris nors parametras nukrypsta nuo saugių ribų. Programinė įranga 

registruoja duomenis, juos saugo ir atlieka funkcijas, būtinas siekiant užtikrinti ISO 

kokybės valdymo reikalavimų laikymąsi. Universaliuoju kompiuteriu taip pat galima 

peržiūrėti mikroskopo kameros vaizdus. Kai naudojama mikroskopo kamera ir dirbama 

su mikroskopo kameros vaizdais, naudotojas vis tiek informuojamas ekrane parodant 

įspėjamuosius pranešimus. 
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„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės yra stacionarūs prietaisai. Tai reiškia, kad 

įranga po to, kai įrengiama ir pradedama naudoti, negali būti perkeliama iš vienos vietos 

į kitą. 

 

Prietaisas pagamintas laikantis visoje ES sertifikuotos ISO 13485 standartą atitinkančios 

kokybės valdymo sistemos. 

 

Gaminys atitinka EN 60601-1 3 leidimo standartą kaip I klasės B tipo ekvivalentiškas 

prietaisas, tinkamas naudoti be pertrūkių. Jis taip pat atitinka Tarybos reglamento 

2017/745/EEB dėl medicinos priemonių reikalavimus ir pagal VIII priedo 13 taisyklę 

klasifikuojamas kaip I klasės prietaisas. 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelei Direktyva 89/686/EEB dėl asmeninių 

apsaugos priemonių ir Direktyva 2006/42/EB dėl mašinų netaikomos. „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelėje taip pat nėra vaistinių medžiagų, įskaitant žmogaus kraujo 

ar plazmos kilmės medžiagas, žmogaus ar gyvūninės kilmės audinių ar ląstelių ar jų 

darinių, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 722/2012. 

5 Gabenimas, laikymas ir šalinimas 

5.1 Informacija apie gabenimą 

Prietaisai yra supakuoti kartono dėžėje ir įvynioti į polietileną. Dėžė prie padėklo 

tvirtinama specialiomis juostomis. 

 

Reikia apžiūrėti, ar nėra pažeidimų. Jeigu pažeidimų nerandama, „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelė yra paruošta gabenti. 

 

Ant dėžės reikia užklijuoti šias etiketes: 

• Etiketė su tvarkymo simboliais ir įrašyta pakavimo data 

5.2 Laikymo ir darbo aplinkos reikalavimai 

5.2.1 Laikymo reikalavimai 

Prietaisą galima naudoti tik esant šioms sąlygoms: 

• Prietaisą galima sandėliuoti vienus metus. Jei prietaisas buvo sandėliuojamas 

ilgiau nei vienus metus, jį reikia grąžinti gamintojui, kad atliktų naują išleidimo 

bandymą. 

• Prietaisą galima laikyti nuo –20 °C iki + 50 °C temperatūroje 

• Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių 
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• Įspėjimas: perskaitykite kartu pateiktus dokumentus – juose rasite svarbios su 

sauga susijusios informacijos, pavyzdžiui, perspėjimų ir atsargumo priemonių, 

kurių dėl įvairių priežasčių negalima pateikti ant paties prietaiso. 

• Jeigu pakuotės medžiagos sugadintos, gaminio nenaudoti 

• Laikyti sausai 

5.2.2 Darbo aplinkos reikalavimai 

Prietaisą galima naudoti tik esant šioms sąlygoms: 

• Darbo aplinkos drėgmė: 5–95 % SD, be kondensato 

• Darbinis aukštis – iki 2000 metrų (6560 pėdų ar 80–106 kPa) 

• Aukštis, kuriame naudoti negalima – didesnis kaip 2000 metrų (6560 pėdų arba 

daugiau kaip 80–106 kPa) 

• Aplinkos temperatūra žemesnė kaip 30 °C 

• Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių 

• Laikyti sausai 

• Naudoti tik patalpose 

5.3 Šalinimas 

Informacija apie prietaiso tvarkymą pagal EEĮA direktyvą (Direktyva dėl elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų). 

 

 Prietaisas galėjo būti naudojamas infekcinėms medžiagoms tvarkyti ir 

apdoroti. Todėl prietaisas ir jo komponentai gali būti užteršti. Prieš išmetant visą 

prietaisą reikia dezinfekuoti arba panaikinti kenksmingumą. 

 

Prietaise yra perdirbamųjų medžiagų. Išvalius ir dezinfekavus, visus komponentus 

(išskyrus HEPA filtrus) galima išmesti kaip elektros įrangos atliekas. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad HEPA filtrus būtina šalinti laikantis taikytinų šalies taisyklių dėl 

specialiųjų kietųjų atliekų. 

6 Tiekiamos techninei priežiūrai naudojamos dalys ir priedai 

Techninei priežiūrai naudojamos dalys: 

• 1 HEPA filtras į vidų tiekiamoms dujoms (2 HEPA filtrai „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelei su dujų maišytuvu) 

• 1 USB duomenų kaupiklis su „Esco Medical“ duomenų registratoriaus programine 

įranga ir naudotojo vadovų PDF versija 

• 1 dujų gaubtas („Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelei be kamerų) arba 2 

dujų gaubtai („Multi-zone ART Workstation 6ft Dual“ darbo stotelei) 
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• 1 nešiojimo padėklas (skirtas 1 „Multi-zone ART Workstation“ darbo zonai; „Multi-

zone ART Workstation“ darbo stotelei su kameromis – 1 nešiojimo padėklas 

kiekvienai kamerai) 

• 1 drėkinimo butelis („Multi-zone ART Workstation 4 ft“ darbo stotelei) arba 2 

drėkinimo buteliai („Multi-zone ART Workstation 6 ft Dual“ darbo stotelei) 

• 2 medicininės paskirties maitinimo laidai („Multi-zone ART Workstation 4 ft“ darbo 

stotelei) arba 3 medicininės paskirties maitinimo laidai („Multi-zone ART 

Workstation 6ft Dual“ darbo stotelei) 

 

Priedai su „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotele nenaudojami. 

7 Saugos simboliai ir etiketės 

Ant „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės paviršiaus yra keletas naudotojui skirtų 

etikečių su nurodymais. Naudotojui skirtos etiketės parodytos toliau. 

 
7.1 lentelė. Pakuotės dėžė ir elektrosaugos etiketės 

Aprašas Paveikslas 

Pakavimo dėžės etiketė: 

 

1. Jei prietaisas buvo laikomas ilgiau nei iki 

nurodytos tinkamumo naudoti datos, jį reikia 

grąžinti gamintojui, kad atliktų naują išleidimo 

bandymą. 

2. Gabenimo temperatūra nuo –20 °C iki +50 °C 

3. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių 

4. Įspėjimas: perskaitykite kartu pateiktus 

dokumentus – juose rasite svarbios su sauga 

susijusios informacijos, pavyzdžiui, perspėjimų ir 

atsargumo priemonių, kurių dėl įvairių priežasčių 

negalima pateikti ant paties prietaiso. 

5. Kad prietaisą naudotumėte tinkamai, 

perskaitykite instrukcijas. 

6. Jeigu pakuotės medžiagos sugadintos, gaminio 

nenaudokite. 

7. Parduodamas tik pateikus receptą 

8. Laikyti sausai 

 

1. Skaityti naudojimo instrukcijas 

2. Perspėjimas prietaiso užpakalinėje dalyje nurodo, 

kad jį reikia įžeminti, taip pat pateikiama informacija 

apie elektros tinklui taikomus reikalavimus; ten yra 

ir paspaudžiamasis įjungimo ir išjungimo mygtukas. 

3. Žaibo simbolis rodo galimą elektros smūgio riziką 

(niekada nenuimkite gaubto). 
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7.2 lentelė. Prietaiso etiketė 

Aprašas Paveikslas 

1. Modelis 

2. Elektros tinklo parametrai 

3. CE ženklas 

4. Neapsaugotas nuo vandens patekimo 

5. Gamintojo adresas ir kilmės šalis 

6. Žr. naudojimo instrukcijas 

7. Viršutinė temperatūros riba 

8. Parduodamas tik pateikus receptą 

9. Serijos numeris, modelio kodas, stalviršis ir 

pagaminimo vieta 

10. UDI-DI kodas 

11. Logotipas 

12. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių 

13. Laikytis EEĮA reikalavimų 

14. Laikyti sausai 

15. Pagaminimo metai 

 

 
7.3 lentelė. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės etiketės 

Aprašas Paveikslas 

PT 1000 validavimo jutikliai 

 

 

Kompiuterio įjungimo ir išjungimo 

mygtukas 

 

 
 

Kamerų numeriai nurodyti viršutiniame 

dangtelio kampe etiketėje (tik „Multi-zone 

ART Workstation“ darbo stotelėje su 

kameromis)  
 

Dujų įvadas stalviršyje (tik „Multi-zone 

ART Workstation“ darbo stotelėje be 

kamerų) 

 

 

Eternetas 

 

 
 

 

 Prie signalo įvesties ir išvesties jungčių jungiamas išorinis prietaisas turi atitikti 

medicinos įrangos saugos standartą EN 60601-1. Tai taikytina USB ir eterneto 

jungtims. 

8 Svarbios saugos instrukcijos ir perspėjimai 

8.1 Nurodymai, taikytini prieš įrengiant 

1. Jei pastebėjote, kad pakuotė pažeista, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į „Esco 

Medical“ arba vietinį atstovą. 
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2. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą. 

3. Šias instrukcijas visada laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje prie prietaiso. 

4. Sunkios įrangos nemėginkite kelti vieni. 

5. Jei naudojamas šakinis keltuvas, kelkite tik ant pagal užsakymą paruošto padėklo. 

Stalviršio negalima kelti atskirai už vidurinės dalies. Taip keliant jį galima 

nepataisomai sugadinti. Tokiu atveju nebebus taikoma garantija. 

6. Elektronikos dėžė po stalviršiu nėra viename lygyje su likusia apatine dalimi. Bet 

koks smūgis ją gali nepataisomai sugadinti. Tokiu atveju nebebus taikoma 

garantija. 

8.2 Nurodymai, taikytini įrengiant 

1. Šio prietaiso nedėkite ant kitos įrangos, kuri gali skleisti šilumą. 

2. Prietaisą statykite ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. 

3. Prietaiso niekada nestatykite ant kilimo ar panašių paviršių. 

4. Nekeiskite apsauginio įžeminimo kištuko. 

5. Įžeminimo kištukas su dviem mentėmis ir smaigaliu yra skirtas jūsų saugai 

užtikrinti. Jeigu pateiktas kištukas netinka lizdui, kreipkitės į elektriką, kad 

pakeistų lizdą. 

6. Maitinimo laidą visada junkite į tinkamai įžemintą lizdą. Naudokite tik su prietaisu 

pateiktą laidą. 

7. Prietaiso nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilumos 

matuoklių, viryklių, ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų. 

8. Šio prietaiso negalima naudoti šalia vandens šaltinių. 

9. Tiekiamoms CO2 dujoms ar dujų mišiniui filtruoti naudokite išorinį HEPA filtrą. 

10. Patalpoje, kurios temperatūra aukštesnė kaip 30 °C, gaminio nenaudokite. 

11. Kad nesikauptų prietaise išskiriama šiluma, prietaisą pastatykite gerai 

vėdinamoje vietoje. Kad būtų pasiekiamas užpakalinėje prietaiso dalyje esantis 

įjungimo ir išjungimo mygtukas ir išvengtumėte prietaiso perkaitimo, nuo 

užpakalinės dalies palikite 10 cm tarpą, nuo viršaus – 30 cm tarpą, nuo kairiojo ir 

dešiniojo šonų – 20 cm tarpus. 

12. Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpoje. 

13. Perskaitykite šio naudotojo vadovo 28 skyrių apie elektromagnetinį 

suderinamumą ir paisykite įspėjimų. 

8.3 Nurodymai, taikytini įrengus 

1. Visus kitus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti techninės 

priežiūros specialistai. 

2. Techninė priežiūra atliekama, kaip nurodyta techninės priežiūros vadove, taip pat 

jeigu prietaisas yra kaip nors pažeistas, pavyzdžiui, nukrito, pateko į lietų, buvo 

paveiktas drėgmės arba veikia netinkamai. „Multi-zone ART Workstation“ darbo 

stotelėje yra aukštos įtampos veikiamų dalių. Jos gali būti pavojingos. 
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3. Jei žaibuoja arba prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, jį išjunkite iš tinklo. 

4. Maitinimo laidą apsaugokite, kad ant jo nebūtų vaikštoma ir kad jis nebūtų 

sugnybtas, ypač ties kištuku, kištukiniu lizdu ar išėjimo iš prietaiso vietoje. 

5. Vadovuose nurodytais intervalais atlikite temperatūros ir dujų kalibravimą. 

6. NIEKADA neblokuokite stalviršyje esančių dujų tiekimo prievadų. 

7. Pasirūpinkite, kad CO2 dujos ar dujų mišinys būtų tiekiamas pastoviu 0,4–0,6 bar 

(5,80–8,70 PSI) slėgiu. 

9 Darbo pradžia 

 „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę turi įrengti tik įgalioti ir išmokyti 

darbuotojai! 

 

1. Laikykitės saugos instrukcijose ir įspėjimų dalyje pateiktų gairių. 

2. Prie darbo stotelės viršaus prijunkite elektros laidą, kad veiktų ventiliatoriaus 

modulis. 

3. Prie apatinės stalviršio dalies prijunkite elektros laidą, kad veiktų kompiuteris ir 

stalviršio šildymo sistema. 

4. Prijunkite dujų vamzdelius. 

5. Išoriniu dujų reguliatoriumi nustatykite 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI) dujų slėgį. 

6. Įjunkite „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę stalviršio apatinėje dalyje 

esančiu jungikliu (šalia elektros laido). 

7. Įjunkite kompiuterį nuspausdami mygtuką, esantį darbo srities vidinės sienos 

viduryje. 

8. Stebėkite, ar prietaisas veikia įprastai. 

9. Palaukite 20 min., kol prietaisas įšils ir stabilizuosis. 

10. Vadovaukitės skyriuje „Validavimo rekomendacijos“ pateiktomis 

rekomendacijomis. 

11. Organizuokite naudotojų mokymus ir baikite skaityti instrukcijas. 

12. Po 24 val. įdirbimo laikotarpio, JEI sėkmingai išlaikomi bandymai, prietaisas yra 

paruoštas naudoti. 

 

 Prieš naudodami prietaisą išvalykite ir dezinfekuokite. Jis tiekiamas 

nesterilus ir klinikiniu požiūriu nepriimtino švarumo. Perskaitykite gamintojo 

valymo rekomendacijas, pateiktas šio vadovo skyriuje „Valymo instrukcijos“! 

10 Įjungimas į elektros tinklą 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė tiekiama su atjungiamuoju maitinimo laidu. 

Maitinimo laidas paruoštas šaliai, kurioje prietaisas bus naudojamas. 
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 Nekeiskite apsauginio įžeminimo kištuko! Įžeminimo kištukas su dviem 

mentėmis ir smaigaliu skirtas jūsų saugai užtikrinti. Jeigu pateiktas kištukas 

netinka lizdui, kreipkitės į elektriką, kad pakeistų lizdą. 

 

Elektros srovės reikalavimai: 230 V 50 Hz ARBA 115 V 60 Hz. Integruotasis maitinimo 

šaltinis turi perjungimo režimą, automatiškai prisitaikantį pagal reikiamą elektros srovę: 

100–240 V AC, 50–60 Hz. 

 

 
10.1 pav. Maitinimo šaltinis 

11 Dujų prijungimas ir drėkinimo sistema 

Po VIENGUBU stalviršiu yra vienas dujų įvadas (pažymėtas juodai ir mėlynai), o po 

dvigubu stalviršiu – du dujų įvadai. 

 

 
11.1 pav. Dujų įvadas po viengubu stalviršiu 

 

 Tiekiamų dujų slėgis įvade turi būti stabilus – nuo 0,4 iki 0,6 bar (5,80–
8,70 PSI)! 
 

Abiejų rūšių dujoms naudokite kokybiškus dujų slėgio reguliatorius, kuriuos galima 

nustatyti reikiamu tikslumu. 

 

 
11.2 pav. Slėgio reguliatorius 
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Tinkamu silikoniniu vamzdeliu CO2 dujas prijunkite prie CO2 tiekimo prievado. Vamzdelį 

pritvirtinkite spaustuku, kad staiga kintant slėgiui jis atsitiktinai neatsipalaiduotų. Dujų 

vamzdelyje naudokite tiekiamą 0,2 µ HEPA filtrą. Jis turi būti sumontuotas prieš pat 

įleidimo į „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę vietą. Atkreipkite dėmesį į srauto 

kryptį. 

 

 

11.3 pav. Dujų filtras 

 

Prie CO2 tiekimo prievado reikia prijungti 5,0 % ar 6,0 % koncentracijos CO2 mišinio 

šaltinį. 

 

Dujų srautą galima valdyti skaitmeniniu būdu stalviršio klavišais. 

 

 Prieš įjungiant srautą būtina atsukti dujų baliono čiaupą! 

 

Dujos teka per drėkinimo sistemą. 

 

 
11.4 pav. Drėkinimo butelis 

 

Drėkinimo butelio vamzdeliai paženklinti skaičiais „1“ ir „2“. Taip pat paženklintos dvi 

angos. Drėkinimo butelius reikia prijungti prie angų atitinkamai atsižvelgiant į numerius 

(vamzdelis, kurio numeris „1“, jungiamas prie angos, pažymėtos tokiu pat numeriu). 
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11.5 pav. Prie butelio prijungti vamzdeliai 

 

 Jeigu drėkinimo nereikia arba jis nepageidaujamas, „U“ formos kilpos 

silikoninį vamzdelį reikia prijungti prie prievado, paženklinto „Outlet“ (ištekėjimo 

anga), arba paprasčiausiai prijungti tuščią butelį be vandens. 

 

Butelį pripildykite sterilaus vandens. 

 

 Kad „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė veiktų tinkamai ir sistemoje 

palaikytų reikiamą drėgmę, trečdalį drėkinimo butelio reikia pripildyti sterilaus 

vandens. 

 

 Vandenį drėkinimo butelyje reikia keisti mažiausiai kartą per savaitę. 

11.1 „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė be kamerų 

 
11.6 pav. Dujų iš snapelio pasirinkimas 

 
Į stalviršio darbo sritį iš snapelio tekės dujos. 
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11.7 pav. Dujų snapelis stalviršyje 

 

Virš ištekėjimo angos būtina uždėti gaubtą. Nenutrūkstamas srautas pratekės aplinka, 

taigi bus galima palaikyti tinkamą CO2 koncentraciją ir pH nuokrypių neatsiras. 

 

 
11.8 pav. Virš dujų snapelio uždėtas gaubtas 

 

Kai lėkštelės padedamos po dujų gaubtu, jas uždenkite dangteliais. Lėkšteles galima dėti 

tiesiogiai ant šildomo paviršiaus. Taip pat galima naudoti šildymo optimizavimo plokštę. 

Nešiojimo padėklu galima patogiai pernešti kelias lėkšteles tarp CO2 inkubatoriaus ir 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės. 

 

 
11.9 pav. Nešiojimo padėklas 
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11.2 „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė su kameromis 

 
11.10 pav. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė su kameromis 

 

Dujos pučiant vidaus VENTILIATORIUI tekės ir cirkuliuos abiejose kamerose. Nustačius 

srautą VENTILIATORIUS įsijungs automatiškai. 

 

 
11.11 pav. Dujos kamerose 

 

Dujų sistemos apžvalga 

 

Reikiamas įtekančių dujų tipas: CO2 dujų mišinys. Patikrinkite terpių tipus – ar mišinys 

yra tinkamas ir, prieš naudodami, dujų analizatoriumi validuokite mišinį. 

 

Reikalaujamas įtekančių dujų slėgis: dujų slėgis išoriniame šaltinyje turi būti stabilus, nuo 

0,4 iki 0,6 bar (5,80–8,70 PSI). 
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Slėgiui nukritus žemiau 0,3 bar (4,40 PSI) arba pakilus virš 0,7 bar (10,20 PSI), suveikia 

dujų slėgio įspėjamasis signalas. Išgirdę įspėjamąjį signalą mėginį perkelkite į saugų CO2 

inkubatorių ir išsiaiškinkite įspėjamojo signalo suveikimo priežastį. 

 

Dujų srauto nustatytąją vertę galima koreguoti nuo 0 l/val. iki 40 l/val. (1 l/val. 

padalomis).  

 

Kai dujų srautas yra aktyvus ir meniu rodo būseną „FLW 1“, naudotojas, paspausdamas 

rodyklės aukštyn klavišą (⇧), gali įjungti funkciją „Purge“ (valymas). Dujų srautas 5 min. 

bus įjungtas 40 l/val. greičiu. 

 

Tinkamas srautas yra pusiausvyra tarp pH lygio naudojamoje dujų terpėje ir ekonomijos. 

Dujų srautui padidėjus didėja tinkamo dujų lygio ir greito dujų kompensavimo tikimybė. 

Taip pat padidėja išlaidos dujoms. Taigi, srautą galima reguliuoti iki lygio, kai vis dar 

palaikoma terpės pH, o dujų vartojimas yra kiek įmanoma mažesnis. Dėl šio lygio 

konkrečiai terpei galima nuspręsti vietoje, remiantis validavimo bandymu. Taip pat 

perskaitykite terpės gamintojo rekomendacijas. 

11.3 „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė su kameromis ir 

integruotu dujų maišytuvu 

 

 
11.12 pav. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė su kameromis ir integruotu dujų maišytuvu 

 

Dujos pučiant vidaus VENTILIATORIUI tekės ir cirkuliuos abiejose kamerose. CO2 ir O2 

jutikliai užtikrins dujų koncentracijos valdymą. 

 

Dujų sistemos apžvalga 

 

Reikiamas įtekančių dujų tipas: grynos CO2 ir N2 dujos. Taip pat galima naudoti CO2 dujų 
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mišinį. 

 

Reikalaujamas įtekančių dujų slėgis: dujų slėgis išoriniame šaltinyje turi būti stabilus, nuo 

0,4 iki 0,6 bar (5,80–8,70 PSI). 

 

Slėgiui nukritus žemiau 0,3 bar (4,40 PSI) arba pakilus virš 0,7 bar (10,20 PSI), suveikia 

dujų slėgio įspėjamasis signalas. Išgirdę įspėjamąjį signalą mėginį perkelkite į saugų CO2 

inkubatorių ir išsiaiškinkite įspėjamojo signalo suveikimo priežastį. 

 

CO2 dujų koncentracijos nuostatą galima koreguoti nuo 3,0 % iki 10,0 % (0,1 % 

padalomis). N2 dujų koncentracijos nuostatą galima koreguoti nuo 5,0 % iki 20,0 %. Kai 

dujų koncentracija kamerose nuo nustatytosios skirsis ± 1 %, įsijungs garsinis 

įspėjamasis signalas. 

 

 Jeigu vietoj grynų dujų ketinama naudoti dujų mišinį, kreipkitės pagalbos į 

išmokytus darbuotojus! 

 

 O2 nustatytoji vertė turi būti 2 % didesnė už išmatuotąją dujų mišinio vertę 

(t. y. turi būti 7,0 %, jeigu išmatuotoji vertė – 5,0 %). 

 

 Įspėjame, kad, palyginti su grynomis dujomis, dujų mišinio bus vartojama 

daugiau. Prireiks daugiau laiko, kol bus atkurtas nustatyto lygio dujų kiekis. 

12. Naudotojo sąsaja 

Pagrindiniai mygtukai ir jų paskirtis nurodyta 12.1 lentelėje. 

 
12.1 lentelė. Pagrindiniai mygtukai ir jų paskirtis 

Aprašas Paveikslas 

Pagrindiniai mygtukai 

 

Įjungimo ir išjungimo mygtukas 

Yra prietaiso UŽPAKALINĖJE dalyje. 
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Aprašas Paveikslas 

Įspėjamojo signalo mygtukas 

Nutildo garsinį įspėjamąjį signalą, o mirksintis 

raudonos šviesos žiedas rodo įspėjamąją būseną. 

Po 5 min. garsinis signalas automatiškai pasikartos. 

Jį galima vėl nutildyti.  

Ekrano skydelis 

Rodoma dabartinė prietaiso būsena. Ekraną sudaro 

7 itin ryškūs 16 segmentų LED. Pirmasis yra 

raudonas, rodantis įspėjimą naudotojui. Kiti 6 yra 

mėlyni ir naudojami įprastoms veikimo sąlygoms 

rodyti. 
 

Nustatytosios vertės mygtukas 

Naudojamas meniu elementams pasirinkti, kad 

pasikeistų jų būsena. Taip pat naudojamas 

temperatūros ir dujų nustatytosioms vertėms 

keisti.  

Rodyklių aukštyn, žemyn ir dešinėn mygtukai 

Jais judama per meniu eilutes ir keičiamos 

temperatūros ir dujų koncentracijos vertės. 

 

12.1. Šildymo ir dujų valdiklių aktyvinimas 

Pagrindiniai valdikliai aktyvinami po stalviršiu esančiu įjungimo ir išjungimo mygtuku. 

12.2 Sistemos meniu 

Vienu metu nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukus (⇧) ir (⇩), kad patektumėte 

į meniu. 

 
Meniu judėkite taip: 

• Rodyklės dešinėn (⇨) mygtukas = įvesti 

• Rodyklių aukštyn (⇧) ir žemyn (⇩) mygtukai = ankstesnis ARBA kitas 

• Mygtukas SP arba mygtukas „Enter“ (įvesti) = pakeitimas ARBA patvirtinimas 

 

Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukus (⇧) ir (⇩), jei norite uždaryti 

meniu. 



 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojo vadovas. 7.1 redakcija 27 

 

12.3 Būsena 

12.3.1 Modeliai be integruoto dujų maišytuvo 

Sistemą aktyvinus, pagrindiniame rodinyje iš karto pakaitomis rodomi toliau nurodyti 

parametrai. Tarp parametrų judėkite mygtuku (⇨). 

 

 

 

 
 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje ir modeliuose su kameromis bus 

papildomas kultūros režimo parametras. Ekrane bus rodoma: 

 

 
 

 Jeigu naudojamas atviros kultūros režimas (ne mineraline arba parafinine 

alyva užpilta kultūra), turi būti nustatytas atitinkamas kultūros režimas, o ekrane 

bus rodoma: 

 

 
 

Jeigu „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė yra su kameromis, ekrane atsiradus 

įrašui „TP37.0“ naudotojas, nuspaudęs mygtuką (⇧), gali matyti kameros temperatūrą. 

Ekrane bus rodoma: 

 

 

12.3.2 Modeliai su integruotu dujų maišytuvu 

Sistemą aktyvinus, pagrindiniame rodinyje iš karto pakaitomis rodomi toliau nurodyti 

parametrai. Tarp parametrų judėkite mygtuku (⇨). 
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 Jeigu O2 reguliatorius yra neaktyvus, sistema rodys „O2 OFF“ (O2 išjungtas). 

 

 
 

Jeigu „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė yra su kameromis, bus papildomas 

kultūros režimo parametras: 

 

 
 

 Jeigu naudojamas atviros kultūros režimas (ne mineraline arba parafinine 

alyva užpilta kultūra), turi būti nustatytas atitinkamas kultūros režimas, o ekrane 

bus rodoma: 

 

 
 

Jeigu „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė yra su kameromis, ekrane atsiradus 

įrašui „TP37.0“ naudotojas, nuspaudęs mygtuką (⇧), gali matyti kameros temperatūrą. 

Ekrane bus rodoma: 
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12.4 Pagrindinis meniu 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje yra du skirtingi pagrindiniai meniu: be 

integruoto dujų maišytuvo ir su integruotu dujų maišytuvu. 

12.4.1 Pagrindinis meniu (tik modeliuose be integruoto dujų maišytuvo) 

Jei norite patekti į meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 

Iš meniu galite išeiti paspausdami mygtuką (⇧). 

 

 
 

Atvėrus meniu pirma kategorija yra temperatūra. 

Jei norite patekti į temperatūros papildomą meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 

 

 

 

Jei norite per slinkti meniu viena kategorija žemyn, spauskite mygtuką (⇩). 

Jei norite patekti į techninės priežiūros papildomą meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 

 

 

12.4.2 Pagrindinis meniu (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Jei norite patekti į meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 

Iš meniu galite išeiti paspausdami mygtuką (⇧). 

 

 
 

Atvėrus meniu pirma kategorija yra temperatūra. 

Jei norite patekti į temperatūros papildomą meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 

 

 

 

Jei norite slinkti per meniu žemyn, spauskite mygtuką (⇩). 

Jei norite patekti į CO2 papildomą meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 
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Jei norite slinkti per meniu žemyn, spauskite mygtuką (⇩). 

Jei norite patekti į O2 papildomą meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 

 

 
 

Jei norite per slinkti meniu viena kategorija žemyn, spauskite mygtuką (⇩). 

Jei norite patekti į techninės priežiūros papildomą meniu, paspauskite mygtuką (⇨). 

 

 

12.5 Papildomi meniu 

12.5.1 Temperatūros papildomas meniu 

Jei norite patekti į temperatūros papildomą meniu, temperatūros meniu paspauskite 

mygtuką (⇨). 

Kalibruodami paspauskite mygtuką SP ir koreguokite mygtukais (⇧) ir (⇩). 

 

 
 

Į kitą papildomą meniu eilutę pereisite mygtuku (⇩), o viena eilute aukštyn – mygtuku 

(⇧). 

 

Pavyzdys, kaip kalibruoti temperatūrą: 

 

Reikia išmatuoti temperatūrą tinkamu kalibruotu prietaisu. Naudojant kokybišką 

termometrą nustatyta, kad T1 yra 37,4 °C. Papildomame meniu raskite „T1 CAL“, o tada 

paspauskite ir laikykite mygtuką SP. Ekrane turi būti rodoma: 

 

 
 

Temperatūrą koreguokite 4 mygtuko (⇧) paspaudimais, laikydami nuspaustą mygtuką 
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SP. 

 

Ekrane bus rodomos padalos nuo 37,1, 37,2, 37,3 ir 37,4. Kai temperatūra bus lygi 

išmatuotajai temperatūrai, mygtuką SP atleiskite. Vertė išsaugota, T1 srities 

temperatūros jutiklio nuostata pakeista. 

 

 T1–T12 kalibravimo procedūra yra tokia pat. 

12.5.2 CO2 papildomas meniu (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Jei norite patekti į CO2 papildomą meniu, CO2 meniu paspauskite mygtuką (⇨). 

Pirmas elementas CO2 papildomame meniu yra CO2 jutiklio kalibravimas: 

 

 
 

Kalibruokite CO2 – paspauskite mygtuką SP ir koreguokite mygtukais (⇧) ir (⇩). 

Į kitą CO2 papildomo meniu eilutę pereisite mygtuku (⇩), o viena eilute aukštyn – 

mygtuku (⇧). 

 

 
 

CO2 reguliavimą perjungsite (įjungsite arba išjungsite) nuspaudę mygtuką SP ir 

spausdami mygtuką (⇧) arba (⇩). 

 

 

 
 

 Pagal numatytąją nuostatą CO2 valdiklio būsena yra „OFF“ (išjungta). 

Į kitą CO2 papildomo meniu eilutę pereisite mygtuku (⇩), o viena eilute aukštyn – 

mygtuku (⇧). 

Rodomas CO2 srauto greitis (jo koreguoti negalima): 
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Jis nurodo, koks CO2 dujų kiekis patenka į sistemą reguliuojant. Tūris rodomas litrais per 

valandą. Reguliuojant CO2 tūris įprastai svyruoja. 

 
Jei norite slinkti CO2 papildomame meniu viena kategorija žemyn, paspauskite mygtuką 

(⇩). Rodomas CO2 vidinis slėgis (jo inkubatoriuje koreguoti negalima; jis koreguojamas 

išoriniu dujų reguliatoriumi): 

 

 
 

Vertė rodoma barais ir visą laiką turi būti 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI). 

 

Pavyzdys, kaip kalibruoti CO2: 

 

CO2 dujų koncentraciją reikia matuoti tinkamu kalibruotu prietaisu. Nustatyta, kad tikroji 

CO2 koncentracija dujų mėginių ėmimo angoje turi būti 5,4 %. 

 

CO2 papildomame meniu raskite „CO2 CAL“ ir paspauskite mygtuką SP. Ekrane bus 

rodoma: 

 

 
 

Mygtuku (⇧) arba (⇩) koreguokite kalibravimą iki pageidaujamo lygio. Šiuo atveju norime 

pakoreguoti iki 5,4 %. 4 kartus paspauskite mygtuką (⇧). Ekrane bus rodoma 5.0, 5.1, 5.2, 

5.3 ir 5.4. Kai CO2 taps lygus išmatuotajam CO2, atleiskite mygtuką SP. Naujoji vertė 

išsaugota, CO2 jutiklio kalibravimo nuostata pakeista. 

 

 Grynų CO2 100 % dujų regeneravimas iki 5 % trunka mažiau nei 4 minutes. 

 

 Kalibravimas koreguojant CO2 lygį atliekamas atsižvelgiant į vertę, išmatuotą 

mėginių ėmimo angoje, naudojant tik tikslų CO2 matavimo prietaisą. 

 

 Kalibravimo vertes galima keisti tik remiantis išmokyto naudotojo ar 

techniko atliktais matavimais. 

12.5.3 O2 papildomas meniu (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Jei norite patekti į O2 papildomą meniu, O2 meniu paspauskite mygtuką (⇨). 

Pirmas veiksmas O2 papildomame meniu yra O2 jutiklio kalibravimas: 
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Kalibruokite O2: nuspauskite mygtuką SP ir koreguokite mygtukais (⇧) ir (⇩). 

Į kitą O2 papildomo meniu eilutę pereisite mygtuku (⇩), viena eilute aukštyn – mygtuku 

(⇧). 

 

 
 

O2 reguliavimą perjungsite (įjungsite arba išjungsite) nuspaudę mygtuką SP ir spausdami 

mygtuką (⇧) arba (⇩). 

 

 

 
 

 Pagal numatytąją nuostatą O2 valdiklio būsena yra „OFF“ (išjungta). 

 

Į kitą O2 papildomo meniu eilutę pereisite mygtuku (⇩), viena eilute aukštyn – mygtuku 

(⇧). 

 

Rodomas N2 srauto greitis (jo koreguoti negalima): 

 

 
 

Jis nurodo, koks N2 dujų kiekis patenka į sistemą reguliuojant. Tūris rodomas litrais per 

valandą. Reguliuojant O2 tūris įprastai svyruoja. 

 
Slinkite per O2 papildomą meniu viena kategorija žemyn, paspausdami mygtuką (⇩). 

 

Rodomas O2 vidinis slėgis (jo inkubatoriuje koreguoti negalima; jis koreguojamas išoriniu 

dujų reguliatoriumi): 
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Vertė rodoma barais ir visą laiką turi būti 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI). 

 

Pavyzdys, kaip kalibruoti O2: 

 

O2 dujų koncentraciją reikia matuoti tinkamu kalibruotu prietaisu. Nustatyta, kad tikroji 

O2 koncentracija dujų mėginių ėmimo angoje turi būti 5,3 %. 

 

O2 papildomame meniu raskite „O2 CAL“ ir paspauskite mygtuką SP. Ekrane bus rodoma: 

 

 
 

Mygtuku (⇧) arba (⇩) koreguokite kalibravimą iki pageidaujamo lygio. Šiuo atveju norime 

pakoreguoti iki 5,3 %. 3 kartus paspauskite mygtuką (⇧). Ekrane bus rodoma 5.0, 5.1, 5.2 

ir 5.3. Kai O2 taps lygus išmatuotajam O2, atleiskite mygtuką SP. Naujoji vertė išsaugota, 

O2 jutiklio kalibravimo nuostata pakeista. 

 

 Kalibravimas reguliuojant O2 lygį atliekamas atsižvelgiant į vertę, išmatuotą 

mėginių ėmimo angoje naudojant tik tikslų O2 matavimo prietaisą. 

 

 Kalibravimo vertes galima keisti tik remiantis išmokyto naudotojo ar 

techniko atliktais matavimais. 

12.5.4 Techninės priežiūros papildomas meniu 

Techninės priežiūros papildomą meniu atversite techninės priežiūros meniu paspaudę 

mygtuką (⇨). 

 

Pagal numatytąją nuostatą techninės priežiūros papildomas meniu yra užrakintas. 

Ekrane bus rodoma: 

 

 
 

Paspauskite mygtuką (⇨) ir palaikykite maždaug 10 sekundžių. Ekrane bus rodoma šiuo 

metu įdiegtos programinės aparatinės įrangos versija: 
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„Ver 2.0“ parodyta tik kaip pavyzdys. Naujausios versijos numerio teiraukitės „Esco 

Medical“ arba vietinio atstovo. 

 

Į kitą papildomo meniu eilutę pereisite mygtuku (⇩), o viena eilute aukštyn – mygtuku 

(⇧). 

 

Jeigu „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje yra integruotas dujų maišytuvas, 

techninės priežiūros papildomame meniu bus funkcija „GAS“ (dujos). Ekrane bus 

rodoma: 

 

 
 

Patvirtinkite paspausdami mygtuką (⇨) ir pasirinkite „PREMIX“ (mišinys) arba „CO2/N2“. 

paspausdami mygtuką (⇩) arba (⇧). Nuspauskite mygtuką SP ir mygtuku (⇩) arba (⇧) 

pasirinkite dujų režimą „PREMIX“ (mišinys) arba „CO2/N2“. Atleiskite mygtuką SP ir 

pasirinktas režimas bus išsaugotas. 

 

 „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės modelyje su integruotu dujų 

maišytuvu dirbant dujų mišinio režimu reikia naudoti dujų mišinį, kurio 

koncentracija yra didesnė už nustatytąją vertę. Pavyzdžiui, jeigu reikia pasiekti 

5 % CO2 nustatytąją vertę, dujų mišinyje turi būti 7 % CO2. 

 

Jei norite grįžti atgal į meniu, paspauskite mygtuką (⇧). 

13 Įspėjamieji signalai 

Užregistravus bet vieną klaidą ekrane atsiras raudona „A“ raidė ir paveikto parametro 

būsenos pranešimas. Garsinį signalą galima nutildyti vieną kartą paspaudžiant 

įspėjamojo signalo mygtuką (įjungiant ir išjungiant 5 minutėms). Taip pat bus rodoma 

raudona rodyklė, reiškianti, kad įspėjamąjį signalą sukėlė per didelė arba per maža vertė, 

o garso įjungimo ir išjungimo mygtukas mirksės raudonai. 

 

 
13.1 pav. Įspėjamojo signalo mygtukas, rodantis įspėjamąją būseną 
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Garsinio signalo struktūra yra tokia: 3 trumpi pyptelėjimai, po to 3 sekundžių pauzė. Visų 

įspėjamųjų signalų struktūra yra tokia pat. Garsinio signalo slėgio lygis yra 61,1 dB(A). 

 

 Aplinkos garso slėgio lygis turi neviršyti 62 dB(A), antraip naudotojas negirdės 

įspėjamojo signalo! 

13.1 Temperatūros įspėjamieji signalai 

Visose 12 šildymo zonų temperatūrai nuo nustatytojo lygio nukrypus daugiau kaip 

± 0,5 °C, suveikia įspėjamasis signalas. 

 

 Nepamirškite, kad temperatūros nustatytąją vertę nuo esamos vertės pakeitus 

± 0,5 °C suveiks įspėjamasis signalas. Tas pats taikytina ir visoms kalibravimo 

korekcijoms. 

 

Po „A“ raide bus nurodoma zona, kuri sužadino įspėjamąjį signalą. 

 

3 kameroje temperatūra per aukšta: 

 

 
 

1 kameroje temperatūra per žema: 

 

 
 

Ekranas užsirakins esant įspėjamojo signalo būsenai ir standartinių būsenos pranešimų 

pakaitomis neberodys. Paspaudus garsinio signalo nutildymo mygtuką, ekranas bus 

perjungtas į normalią būseną ir 5 minutes rodys parametrus, paskui vėl įsijungs garsinis 

įspėjamasis signalas. Kol įspėjamasis signalas nutildytas, garsinio signalo nutildymo 

mygtukas vis dar rodys įspėjamąją būseną mirksėdamas raudonai. 

 

 Kaip elgtis išgirdus temperatūros įspėjamąjį signalą, aprašyta 25 skyriuje 

„Avarinė procedūra“. 

 

Zonų schema ir jutiklių išdėstymas aprašyti 15 skyriuje „Paviršiaus temperatūra ir 

temperatūros matavimas“. 

 

Temperatūros jutikliui sugedus bus rodomas toks perspėjimas: 
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Jis reiškia, kad 2 kameros jutiklis sugedo. Saugos sumetimais paveiktos srities šildymas 

bus išjungtas. 

13.2 Dujų lygio įspėjamieji signalai (tik modeliuose su integruotu dujų 

maišytuvu) 

13.2.1 CO2 įspėjamieji signalai 

CO2 dujų lygio įspėjamasis signalas aktyvinamas, jeigu CO2 koncentracija nuo nustatytojo 

lygio nukrypsta daugiau kaip ± 1 %. 

 

 Nepamirškite, kad temperatūros nustatytąją vertę nuo esamos vertės pakeitus 

± 1 % suveiks dujų lygio įspėjamasis signalas. Tas pats taikytina ir visoms 

kalibravimo korekcijoms. 

 

CO2 % per mažas: 

 

 
 

CO2 % per didelis: 

 

 
 

Ekranas užsirakins esant įspėjamojo signalo būsenai ir standartinių būsenos pranešimų 

pakaitomis neberodys. Paspaudus garsinio signalo nutildymo mygtuką, ekranas bus 

perjungtas į normalią būseną ir 5 minutes rodys parametrus, paskui vėl įsijungs garsinis 

įspėjamasis signalas. Kol įspėjamasis signalas nutildytas, garsinio signalo nutildymo 

mygtukas vis dar rodys įspėjamąją būseną mirksėdamas raudonai. 

 

 Kaip elgtis išgirdus CO2 lygio įspėjamąjį signalą, aprašyta 25 skyriuje „Avarinė 

procedūra“. 

13.2.2 O2 įspėjamieji signalai 

O2 dujų lygio įspėjamasis signalas aktyvinamas, jeigu O2 koncentracija nuo nustatytojo 

lygio nukrypsta daugiau kaip ± 1 %. 



 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojo vadovas. 7.1 redakcija 38 

 

 

 Nepamirškite, kad nustatytąją vertę nuo esamos dujų lygio vertės pakeitus 

± 1 % suveiks dujų lygio įspėjamasis signalas. Tas pats taikytina ir visoms 

kalibravimo korekcijoms. 

 

O2 % per mažas: 

 

 
 
O2 % per didelis: 

 

 
 

Ekranas užsirakins esant įspėjamojo signalo būsenai ir standartinių būsenos pranešimų 

pakaitomis neberodys. Paspaudus garsinio signalo nutildymo mygtuką, ekranas bus 

perjungtas į normalią būseną ir 5 minutes rodys parametrus, paskui vėl įsijungs garsinis 

įspėjamasis signalas. Kol įspėjamasis signalas nutildytas, garsinio signalo nutildymo 

mygtukas vis dar rodys įspėjamąją būseną mirksėdamas raudonai. 

 

 Kaip elgtis išgirdus O2 lygio įspėjamąjį signalą, aprašyta 25 skyriuje „Avarinė 

procedūra“. 

13.3 Dujų slėgio įspėjamieji signalai 

13.3.1 CO2 slėgio įspėjamasis signalas 

Jeigu netinkamai prijungtas CO2 dujų šaltinis arba netinkamas į sistemą tiekiamų CO2 

dujų slėgis, „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje įsijungs CO2 slėgio įspėjamojo 

signalo režimas. Ekrane bus rodoma „CO2 P“ – tai nurodo netinkamą įtekančių dujų slėgį. 

Slėgiui nukritus žemiau 0,3 bar (4,40 PSI) arba pakilus virš 0,7 bar (10,20 PSI) suveiks 

įspėjamasis signalas. 

 

 
 

 „P“ reiškia slėgį. 

 

Ekranas užsirakins esant įspėjamojo signalo būsenai ir standartinių būsenos pranešimų 
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pakaitomis neberodys. Paspaudus garsinio signalo nutildymo mygtuką, ekranas bus 

perjungtas į normalią būseną ir 5 minutes rodys parametrus, paskui vėl įsijungs garsinis 

įspėjamasis signalas. Kol įspėjamasis signalas nutildytas, garsinio signalo nutildymo 

mygtukas vis dar rodys įspėjamąją būseną mirksėdamas raudonai. 

 

 Kaip elgtis išgirdus CO2 slėgio įspėjamąjį signalą, aprašyta 25 skyriuje „Avarinė 

procedūra“. 

13.3.2 N2 slėgio įspėjamasis signalas (tik modeliuose su integruotu dujų 
maišytuvu) 

Jeigu netinkamai prijungtas N2 dujų šaltinis arba netinkamas į sistemą tiekiamų N2 dujų 

slėgis, „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje įsijungs N2 slėgio įspėjamojo signalo 

režimas. Ekrane bus rodoma „N2 P“ – tai nurodo netinkamą įtekančių dujų slėgį. Slėgiui 

nukritus žemiau 0,3 bar (4,40 PSI) arba pakilus virš 0,7 bar (10,20 PSI) suveiks 

įspėjamasis signalas. 

 

 
 

 „P“ reiškia slėgį. 

 

Ekranas užsirakins esant įspėjamojo signalo būsenai ir standartinių būsenos pranešimų 

pakaitomis neberodys. Paspaudus garsinio signalo nutildymo mygtuką, ekranas bus 

perjungtas į normalią būseną ir 5 minutes rodys parametrus, paskui vėl įsijungs garsinis 

įspėjamasis signalas. Kol įspėjamasis signalas nutildytas, garsinio signalo nutildymo 

mygtukas vis dar rodys įspėjamąją būseną mirksėdamas raudonai. 

 

 Kaip elgtis išgirdus N2 slėgio įspėjamąjį signalą, aprašyta 25 skyriuje „Avarinė 

procedūra“. 

13.4 Keli įspėjamieji signalai 

Kai yra du ar daugiau įspėjamųjų signalų, ekrane iš pradžių rodoma „A MULTI“ (keli), o 

paskui – įspėjamojo signalo aplinkybės: 

 

 
 

Srautas bus valdomas atsižvelgiant į įspėjamuosius signalus. Didžiausias prioritetas 

teikiamas temperatūros įspėjamiesiems signalams, paskui – dujų lygio įspėjamiesiems 
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signalas, galiausiai – slėgio įspėjamiesiems signalams. 

 

 Kaip elgtis išgirdus kelis įspėjamuosius signalus, aprašyta 25 skyriuje 

„Avarinė procedūra“. 

13.5 Įspėjamųjų signalų santrauka 

Toliau lentelėje pateikiamas visų galimų „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

įspėjamųjų signalų sąrašas. 

 
13.1 lentelė. Galimi „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės įspėjamieji signalai 

Įspėjamojo 

signalo 

pavadinimas 

Sąlygos Kaip nustatomas 

Įspėjamojo 

signalo 

grupė 

Įspėjamojo 

signalo 

prioritetas 

Žemos 

temperatūros 

įspėjamasis 

signalas 

Jeigu temperatūra sumažėja 0,5 °C 

nuo nustatytosios vertės. Tai 

taikytina dugno temperatūrai visose 

kamerose. 

Kiekvienos 

temperatūros 

zonos jutiklio 

rodmuo 

Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Aukštos 

temperatūros 

įspėjamasis 

signalas  

Jeigu temperatūra pakyla daugiau 

kaip 0,5 °C nuo nustatytosios vertės. 

Tai taikytina dugno temperatūrai 

visose kamerose. 

Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Žemas CO2 

lygis1 

Kai CO2 koncentracija sumažėja 1 % 

nuo nustatytosios vertės, po 3 min. 

įsijungia įspėjamasis signalas. 
CO2 jutiklio 

rodmuo 

Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Aukštas CO2 

lygis 1 

Kai CO2 koncentracija padidėja 1 % 

nuo nustatytosios vertės, po 3 min. 

įsijungia įspėjamasis signalas. 

Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Žemas O2 

lygis1 

Kai O2 koncentracija sumažėja 1 % 

nuo nustatytosios vertės, po 5 min. 

įsijungia įspėjamasis signalas. 
O2 jutiklio 

rodmuo 

Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Aukštas O2 

lygis12 

Kai O2 koncentracija padidėja 1 % 

nuo nustatytosios vertės, po 5 min. 

įsijungia įspėjamasis signalas. 

Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Mažas 

tiekiamo CO2 

slėgis 

Jeigu slėgis nukrenta žemiau 0,3 

baro 

Slėgio jutiklio 

rodmuo 
Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Didelis vidinis 

CO2 slėgis 
Jeigu slėgis padidėja virš 0,7 baro 

Slėgio jutiklio 

rodmuo 
Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

 
1 Taikytina tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės modeliams su integruotu dujų maišytuvu: 
1 Taikytina tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės modeliams su integruotu dujų maišytuvu 
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Įspėjamojo 

signalo 

pavadinimas 

Sąlygos Kaip nustatomas 

Įspėjamojo 

signalo 

grupė 

Įspėjamojo 

signalo 

prioritetas 

Mažas 

tiekiamo N2 

slėgis1 

Jeigu slėgis nukrenta žemiau 0,3 

baro 

Slėgio jutiklio 

rodmuo 
Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

Didelis vidinis 

N2 slėgis1 
Jeigu slėgis padidėja virš 0,7 baro 

Slėgio jutiklio 

rodmuo 
Techniniai 

Didelio 

prioriteto 

įspėjamasis 

signalas 

 

13.6 Įspėjamojo signalo patikrinimas 

Toliau lentelėje nurodoma, kaip ir kada reikia tikrinti įspėjamųjų signalų sistemos 

veikimą. 

13.2 lentelė. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės įspėjamųjų signalų patikrinimas 

Įspėjamojo signalo 

pavadinimas 
Kaip patikrinti įspėjamąjį signalą 

Kada tikrinti įspėjamąjį 

signalą 

Aukštos temperatūros 

įspėjamasis signalas 

Sumažinkite nustatytąją vertę 3,0 °C nuo 

dabartinės nustatytosios vertės 

Jeigu įtariate, kad 

įspėjamieji signalai veikia 

netinkamai 

Žemos temperatūros 

įspėjamasis signalas 

Į kaitinimo zonos vidurį padėkite šaltą 

metalinę dalį 

Aukštas CO2 lygis 
Sumažinkite nustatytąją vertę 3,0 % nuo 

dabartinės nustatytosios vertės 

Žemas O2 lygis1 
Padidinkite nustatytąją vertę 3,0 % nuo 

dabartinės nustatytosios vertės 

Aukštas O2 lygis1 
Atidarykite dangtį ir palikite atidarytą 

5 min. 

Žemas CO2 lygis 
Atidarykite dangtį ir palikite atidarytą 3 

min. 

Žemas tiekiamo CO2 lygis Atjunkite tiekiamas CO2 dujas 

Mažas tiekiamo N2 slėgis1 Atjunkite tiekiamas N2 dujas 

14 Nustatytųjų verčių ir šildymo režimo keitimas 

14.1 Temperatūros nustatytoji vertė 

Temperatūros nustatytąją vertę galima keisti intervale nuo 25 °C iki 40,0 °C. 

 

 Pagal numatytąją nuostatą temperatūros nustatytoji vertė yra 37,0 °C. 

 

Jei reikia pakeisti temperatūros nustatytąją vertę, vadovaukitės šiais nurodymais: 

 

1. Kai ekrane rodoma dabartinė temperatūra: 
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2. Laikykite nuspaudę mygtuką SP ir mygtukais (⇧) ir (⇩) koreguokite nustatytąją 

vertę – vienas mygtuko paspaudimas atitinka 0,1 pokytį. 

3. Vertę pakeitę mygtuką SP atleiskite. Dabar vertė yra išsaugota. 

 

Jeigu ekranas dabartinės temperatūros nerodo, mygtuku (⇨) galite perjungti 

temperatūros, dujų srauto nustatytosios vertės ir šildymo režimo rodmenis. 

14.2 Dujų srauto nustatytoji vertė (tik modeliuose be integruoto dujų 

maišytuvo) 

Dujų srauto nustatytąją vertę galima koreguoti nuo 0 l/val. iki 40 l/val. 

 

Jei reikia pakeisti dujų srauto nustatytąją vertę, vadovaukitės šiais nurodymais: 

 

1. Kai ekrane rodomas dabartinis dujų srautas: 

 

 
 

2. Laikykite nuspaudę mygtuką SP ir mygtukais (⇧) ir (⇩) koreguokite nustatytąją 

vertę – vienas mygtuko paspaudimas atitinka 1 l/val. pokytį. 

3. Vertę pakeitę mygtuką SP atleiskite. Dabar vertė yra išsaugota. 

 

Jeigu ekrane dabartinė dujų srauto nustatytoji vertė nerodoma, mygtuku (⇨) galite 

perjungti temperatūros, dujų srauto nustatytosios vertės ir šildymo rodmenis. 

14.3 CO2 dujų koncentracijos nustatytoji vertė (tik modeliuose su integruotu 

dujų maišytuvu) 

CO2 koncentracijos vertę galima keisti intervale nuo 3,0 % iki 10 %. 

 

 Pagal numatytąją nuostatą CO2 nustatytoji vertė yra 5,0 %. 

 

Jei reikia pakeisti CO2 koncentracijos nustatytąją vertę, vadovaukitės šiais nurodymais: 

 

1. Kai ekrane rodoma dabartinė CO2 dujų koncentracija: 
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2. Laikykite nuspaudę mygtuką SP ir mygtukais (⇧) ir (⇩) koreguokite nustatytąją 

vertę – vienas mygtuko paspaudimas atitinka 0,1 pokytį. 

3. Vertę pakeitę mygtuką SP atleiskite. Dabar vertė yra išsaugota. 

 

Jeigu ekrane dabartinė CO2 koncentracija nerodoma, mygtuku (⇨) galite perjungti 

temperatūros, CO2, O2 ir šildymo režimo rodmenis. 

14.4 O2 dujų koncentracijos nustatytoji vertė (tik modeliuose su integruotu 

dujų maišytuvu) 

O2 koncentracijos nustatytąją vertę galima keisti intervale nuo 5,0 % iki 20,0 %. 

 

 Pagal numatytąją nuostatą O2 nustatytoji vertė yra 5,0 %. 

 

Jei reikia pakeisti O2 koncentracijos nustatytąją vertę, vadovaukitės šiais nurodymais: 

 

1. Kai ekrane rodoma dabartinė O2 koncentracija: 
 

 
 

2. Laikykite nuspaudę mygtuką SP ir mygtukais (⇧) ir (⇩) koreguokite nustatytąją 

vertę – vienas mygtuko paspaudimas atitinka 0,1 pokytį. 

3. Vertę pakeitę mygtuką SP atleiskite. Dabar vertė yra išsaugota. 

 

Jeigu ekrane dabartinė O2 koncentracija nerodoma, mygtuku (⇨) galite perjungti 

temperatūros, CO2, O2 ir šildymo režimo rodmenis. 

14.5 Šildymo režimas 

Stalviršyje yra 4 šildymo režimai. 

  

Jei reikia pakeisti šildymo režimą, vadovaukitės šiais nurodymais: 

 

1. Kai ekrane rodomas dabartinis šildymo režimas: 
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2. Laikykite nuspaudę mygtuką SP ir koreguokite mygtukais (⇧) ir (⇩). 

3. Vertę pakeitę mygtuką SP atleiskite. Dabar vertė yra išsaugota. 

 
1 režimas 

 

Visos zonos yra įjungtos ir kontroliuojamos. Visos zonos yra šildomos iki temperatūros 

nustatytosios vertės. 

 

 
14.1 pav. 1 režimas 

 

2 režimas 

 

Abi kameros yra įjungtos ir kontroliuojamos. 

 

Kairioji pusė ir vidurinė zona yra įjungtos ir kontroliuojamos. 

 

Dešinioji srities pusė yra išjungta, kaip parodyta paveiksle toliau, visos kitos zonos 

šildomos iki temperatūros nustatytosios vertės. 

 

 
14.2 pav. 2 režimas 

 

3 režimas 

 

Abi kameros ir kairėje stalviršio pusė yra įjungtos ir kontroliuojamos. 
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Vidurinė zona ir dešinioji srities pusė yra išjungtos, kaip parodyta paveiksle toliau. 

 

Visos kitos zonos yra šildomos iki temperatūros nustatytosios vertės. 

 

 
14.3 pav. 3 režimas 

 

4 režimas 

 

Abi kameros yra įjungtos ir kontroliuojamos. 

 

Likusi stalviršio dalis yra išjungta, kaip parodyta paveiksle toliau. 

 

 
14.4 pav. 4 režimas 

15 Paviršiaus temperatūra ir temperatūros matavimas 

Šiame skyriuje išsamiau aprašoma „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

temperatūros kontrolės sistema. 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje yra 12 visiškai atskirų PID valdiklių, skirtų 

temperatūrai matuoti. Kiekvienas valdiklis kontroliuoja temperatūrą atskiroje srityje. 

 

Kiekvienoje iš 12 sričių yra atskiras temperatūros jutiklis ir šildytuvas, todėl naudotojas 

kiekvienoje srityje gali atskirai koreguoti temperatūrą ir taip pasiekti didesnį tikslumą. 
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15.1 pav. PID valdikliai stalviršyje 

 

Kiekvieną sritį galima atskirai kalibruoti naudojant konkrečią sritį atitinkantį meniu 

elementą. Šie elementai meniu nurodyti tokiais pavadinimais: T1 CAL, T2 CAL, T3 CAL, 

T4 CAL, T5 CAL, T6 CAL, T7 CAL, T8 CAL, T9 CAL, T10 CAL, T11 CAL ir T12 CAL. 

 

Jei norite kalibruoti temperatūrą konkrečioje srityje, raskite atitinkamo jutiklio 

pavadinimą ir koreguokite atsižvelgdami į tiksliuoju termometru atlikto matavimo 

rezultatą. 

 

„Esco Medical“ rekomenduoja naudoti tik tinkamą kalibruotą prietaisą, kurio tikslumas 

yra mažiausiai 0,1 °C. 

 

 Temperatūra kalibruojama koreguojant Tx („x“ yra jutiklio numeris) 

atsižvelgiant į matavimo taške, atitinkančiame lėkštelės vietą, rezultatą. 

 Pakoregavę temperatūrą 15 min. palaukite, kol temperatūra stabilizuosis, ir 

termometru patikrinkite, ar kiekvienoje srityje ji yra tinkama. 

 

 Kalibruoto termometro jutiklį lipniąja juostele pritvirtinkite prie zonos 

vidurio. Gali tekti kartotinai atlikti veiksmus, kol zona bus visiškai sukalibruota. 

 

 Šildymo režimai kameroms įtakos neturi. 

 

Keisdami kalibravimo nuostatas būkite atidūs – įsitikinkite, kad pakeista vertė atitinka 

sritį, kurioje atliktas matavimas. Palaukite, kol sistema prisitaikys. 

 

 Temperatūrą koreguojant 0,5 °C padalomis, kryžminis šildymas tarp 12 zonų 

nepasireiškia. Kai temperatūros skirtumas didesnis, šiltesnė zona daro poveikį 
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šaltesnei. 

 

Pastaba: nurodymai, kaip kalibruoti T1 srities temperatūrą, pateikiami šio vadovo 12.5.1 

skyriuje. 

16 Programinė aparatinė įranga 

Programinę aparatinę įrangą, įdiegtą „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje, 

galima atnaujinti. Kai atsiranda svarbių naujinių, jie pateikiami mūsų platintojams visame 

pasaulyje, o platintojai pasirūpina, kad jūsų inkubatoriuje veiktų naujausia programinė 

aparatinė įranga. Techninę priežiūrą vykdantis technikas gali ją įdiegti atlikdamas 

suplanuotus kasmetinius techninės priežiūros darbus. 

 

Toliau nurodytais veiksmais patikrinkite, kokia programinė aparatinė įranga šiuo metu 

yra įdiegta jūsų prietaise. 

 

1. Meniu suraskite techninės priežiūros papildomą meniu ir jį atverkite mygtuku 

(⇨). Pagal numatytąją nuostatą techninės priežiūros papildomas meniu yra 

užrakintas. Ekrane rodomas užrašas „LOCKED“ (užrakinta), o paspaudus mygtuką 

(⇨) ir palaikius 10 sek. bus rodoma šiuo metu įdiegtos programinės aparatinės 

įrangos versija: 
 

 

 
 

„Ver 2.0“ parodyta tik kaip pavyzdys. Šiuo metu 4 pėdų „Multi-zone ART Workstation“ 

darbo stotelėje su integruotu dujų maišytuvu įdiegta 3.0.3 programinės aparatinės 

įrangos versija, 6 pėdų „DUAL Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje su integruotu 

dujų maišytuvu: dešinėje pusėje – 3.0.5, kairėje pusėje – 3.0.1, o visose „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelės be integruoto dujų maišytuvo (naudojamas tik mišinys) – 

3.0.4. 

 

2. Jei norite grįžti atgal į papildomą meniu, paspauskite mygtuką (⇧). 
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17. Laminarinis srautas 

 
17.1 pav. Pagrindiniai mygtukai 

 

• Ventiliatoriaus mygtukas – įjungia ir išjungia ventiliatorių. Jis aktyvina budėjimo 

režimą. 

• Lempos mygtukas – įjungia ir išjungia fluorescencines lempas. 

• Lizdo mygtukas – naudotojui neaktyvus. 

• UV / dujų mygtukas – naudotojui neaktyvus. 

• Meniu mygtukas – atidaro meniu. Jis taip pat veikia kaip grįžties mygtukas. 

• Nustatymo, nutildymo, diagnostikos mygtukas – skirtas aplankui pasirinkti, 

parametrui įvesti. 

• Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukai – judama per meniu. 

 

Naudotojui skirtos tik 3 funkcijos: laminarinio oro srauto įjungimo ir išjungimo, srauto 

budėjimo režimo aktyvinimo ir vidinės lempos įjungimo ir išjungimo. 

18 Techninės priežiūros darbuotojų atliekamas pakartotinis 

sertifikavimas 

„Esco“ gaminiai įprastai daugelį metų veikia be sutrikimų, tačiau reikia atlikti jų techninę 

ir einamąją priežiūrą, kaip ir visų prietaisų. Einamąją ir techninę priežiūrą turi atlikti 

išmokyti darbuotojai. „Esco“ siūlo mokymo kursus įrangos techninę priežiūrą 

atliekantiems darbuotojams. Šiuose kursuose jie įgyja būtinų įgūdžių ir susipažįsta su 

naujausia informacija ir priemonėmis, kad galėtų sėkmingai atlikti „Esco“ gaminių 

einamąją ir techninę priežiūrą. Daugiau informacijos apie artimiausius kursus klauskite 

„Esco“. 

 

Prieš pradėdami dirbti su prietaisais, techninės priežiūros darbuotojai turi susipažinti su 

pagrindiniais jų veikimo principais. Tinkami informacijos šaltiniai apima informaciją, 

išdėstytą šio vadovo ar brošiūrų naudotojams skirtuose skyriuose. 

 

Su „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotele paprastai reikia atlikti šiuos veiksmus: 

• Pakartotinis sertifikavimas: 
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− kai darbo stotelė perkeliama į kitą vietą; 

− kai kyla įtarimų dėl darbo zonos švaros; 

− pakeitus filtrą ar ventiliatorių; 

− mažiausiai kartą per metus. 

 

Atliekant pakartotinį sertifikavimą: 

− patikrinami darbo stotelės oro srauto greičiai ir srauto išsidėstymas, lyginant 

su gamintojo specifikacijomis ir atitinkamais tarptautiniais standartais; 

− patikrinami filtrai, siekiant įsitikinti, kad jie yra sandarūs; 

− galima atlikti patogumą operatoriui patvirtinančius testus; 

− jeigu oro srauto greičiai neatitinka nustatytosios vertės, per sertifikavimo 

procedūrą atliekamos korekcijos ir tik tada registruojamos galutinės vertės. 

 

• Oro srauto kalibravimas, kai: 

− nepavyksta nustatyti oro srauto įspėjamojo signalo suveikimo priežasties; 

− pakartotinis sertifikavimas nurodo, kad rodomas oro srautas skiriasi 

> 0,02 m/s (4 fpm) nuo faktiškai išmatuoto greičio (tik gaminiams, kuriuose 

rodomas oro srauto greitis). 

 

• Filtro keitimas, kai: 

− filtrai užsikimšę, o ventiliatorius jau sureguliuotas iki maksimalios nuostatos; 

− atlikus skenavimo testą nustatoma, kad filtras nesandarus ir negali būti 

remontuojamas. 

 

• Ventiliatoriaus pakeitimas (pasitaiko retai), jei įvyko gedimas 

 

• Įprastinė einamoji priežiūra taip pat apima šiuos veiksmus: 

− fluorescencinės (-ių) lempos (-ų) pakeitimas – įprastai kas 2 metus. 

18.1 Spintos sertifikavimas naudojimo vietoje 

Spintos sertifikavimą naudojimo vietoje būtina atlikti: 

• spintą naujai įrengus; 

• spintą perkėlus į kitą vietą; 

• kai dėl neaiškios priežasties suveikia oro srauto įspėjamasis signalas; 

• įtarus, kad pablogėjo spintos eksploatacinės savybės; 

• mažiausiai kartą per metus arba remiantis atliktu rizikos vertinimu. 
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18.1 pav. Sertifikavimo naudojimo vietoje etapai 

18.2 Sertifikavimo procedūra 

18.2.1 Spintos einamosios priežiūros režimo nustatymas 

Pradėdami sertifikavimą įsitikinkite, kad ventiliatorius ir lempos yra įjungtos. Tada 

įjunkite spintos einamosios priežiūros režimą. Veikiant einamosios priežiūros režimui 

visi įspėjamieji signalai išjungiami ir langą galima judinti neišjungus šviesos. 

 

Kaip įjungti einamosios priežiūros režimą 

 

1. Paspauskite mygtuką „MENU“ (meniu). Įrašykite administratoriaus PIN (pagal 

numatytąją nuostatą administratoriaus PIN yra 0009). 

 

2. Jeigu rodoma „SETTINGS“ (nuostatos), administratoriaus kodas pašalintas, tad 

pereikite prie 3 veiksmo 

a. Paspauskite „SET“, mirksi 0. 

b. Paspauskite „SET“, rodoma 00, paskutinis skaičius mirksi. 

c. Paspauskite „SET“, rodoma 000, paskutinis skaičius mirksi. 

d. Paspauskite „SET“, rodoma 0000, paskutinis skaičius mirksi. 

e. Spauskite mygtuką ▼, kol pasieksite 9. 

f. Paspauskite „SET“ (nustatyti). 

 

3. Pasigirs įspėjamasis signalas. Palaukite, kol jis nutils. Spintoje turi būti rodoma: 
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18.2 pav. Meniu parinkčių vaizdas spintoje 

 

4. Spauskite mygtuką ▼, kol LCD ekrane atsiras užrašas „SET MODE“ (nustatyti 

režimą). Paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti) ir LCD ekrane bus rodoma: 

 
18.3 pav. LCD ekrane rodomas spintos režimo nustatymo rodinys 

 

5. Spauskite mygtuką ▼, kol LCD ekrane viršutinėje eilutėje atsiras užrašas 

„MAINTENANCE“ (einamoji priežiūra). Paspauskite mygtuką „SET“ (nustatyti). 

Dabar spinta veikia einamosios priežiūros režimu ir nuolat mirksi žodis 

„Maintenance“ (einamoji priežiūra) – taip primenama, kad sąlygos yra nesaugios. 

 

6. Du kartus paspausdami mygtuką „MENU“ (meniu) išeikite iš meniu medžio. 

 

7. LCD ekrane rodomas užrašas „Maintenance“ (einamoji priežiūra), kaip parodyta 

toliau. 
 

 
18.4 pav. Įjungtas einamosios priežiūros režimo pranešimas 

18.2.2 Greičio valdiklio suradimas 

Naudotojui reikia pasiruošti sertifikavimo procedūrai ir surasti greičio valdiklį, kad būtų 

galima pakeisti variklio greitį. 

 

1. Išimkite spintos viršuje esantį pirminį filtrą ir tinklelį. 

2. ECMS greičio valdiklis yra viduje. 

3. Montuojant naują spintą reikia pasukti greičio valdiklį, kad būtų užtikrinamas toks 

pat veikimo ciklas, koks nustatytas gamykloje. Atlikdami metinį pakartotinį 

sertifikavimą arba pakeitę filtrą koreguokite variklio veikimo ciklą, kad 

pasiektumėte tikslinį oro srautą, koks nurodytas oro srauto greičio bandymo 

apraše toliau. 
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 Kiekvienam bandomam objektui išbandykite kiekvieną matavimo vienetą – 

metrinį ir imperinį (standartinį). 

18.2.3 Nominalusis oro srauto greitis ir vienodumo bandymas 

 Prieš nustatant oro srautą reikia 10 minučių įjungti ventiliatorių. 

 

Termoanemometrą padėkite ant plokštumos, kuri yra 150 mm nuo filtro priekinės dalies, 

ir išmatuokite oro srautą naudodami toliau parodytą tinklelį: 
 

 
18.5 pav. Oro srauto matavimo tinklelis 

 

Oro srauto tinklelio plokštuma yra 150 mm priešais filtrą. 

 
18.1 pav. Oro srauto tinklelio plokštumos atstumai „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje 

Spintos modelis 
„Multi-zone ART 

Workstation 4 ft“ 

„Multi-zone ART 

Workstation 6 ft“ 

Iš kairės į dešinę 
Atstumas nuo sienų = a (mm) 170,5 170,5 

Atstumas tarp elementų= x (mm) 306 307 

Nuo priekio iki galo 
Atstumas nuo sienų = b (mm) 171,5 171,5 

Atstumas tarp elementų= y (mm) 157 157 

 

Vidutinis greitis:   ______________ m/s (fpm) 

Maksimalus nuokrypis: ______________ % 

Priimtinumo kriterijai:  Vidutinis greitis filtro priekyje 0,21 ± 0,02 m/s, kai nė viena 

vertė nuo apskaičiuotojo vidurkio nesiskiria daugiau kaip 

20 %. 
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Bandymas atliktas vadovaujantis toliau nurodytu IEST (Aplinkos mokslų ir technologijų 

institutas) taršos kontrolės dokumentu: IEST-RP-CC002.2 „Recommended Practice for 

Uni-directional Flow Clean Air Devices“ (6.1 skyrius). 

18.2.4 Dalelių skaičiaus bandymas 

Naudokite dalelių skaičiuotuvą, kurio mėginių ėmimo greitis yra 1 ft3 oro per minutę. 

Dalelių skaičiuotuvą padėkite darbo zonos viduje pagal šį tinklelį 
 

 
18.6 pav. Dalelių skaičiuotuvo mėginių ėmimo tinklelis 

 

Plokštuma yra 300 mm ant darbinio paviršiaus 

 
18.2 pav. Dalelių skaičiuotuvo mėginių ėmimo tinklelio plokštumos atstumai „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelėje 

Spintos modelis 
„Multi-zone ART 

Workstation 4 ft“ 

„Multi-zone ART 

Workstation 6 ft“ 

Iš kairės į dešinę 
Atstumas nuo sienų = a (mm) 170,5 170,5 

Atstumas tarp elementų= x (mm) 919 767 

Nuo priekio iki galo 
Atstumas nuo sienų = b (mm) 171,5 171,5 

Atstumas tarp elementų= y (mm) 157 157 

 

Vidutinis kiekis: ___________ 0,5 mikrono dydžio ir didesnių dalelių 0,028 m3 (1 ft3) oro 

Pastaba: dalelių skaičius gamykloje yra nustatytas tiriant prietaisą realiomis 

numatytomis sąlygomis. 

 Jeigu praktikoje naudojamas 0,5 mikronos skaičiuotuvas, tam, kad 

oras atitiktų ISO 3 klasės reikalavimus, 1 m3 (35,3 ft3) oro mėginyje 

negali būti daugiau kaip viena 0,5 µm dydžio dalelė. 

Švarumo kategorija: ISO 3 klasė pagal ISO 14644.1 (≤ 35 dalelės, kurių dydis 0,5 µm ir 

didesnis, 1 m3 (35,3 ft3 oro) mėginiuose. 

Rezultatas: išlaikytas / neišlaikytas 



 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojo vadovas. 7.1 redakcija 54 

 

18.2.5 Šildomų zonų temperatūros bandymas 

Daugiau kaip 30 minučių veikiančioje spintoje kalibruotu termometru ir zondu 

išmatuokite temperatūrą. Temperatūros zondą lipniąja juostele pritvirtinkite kiekvienos 

šildomos zonos ir (arba) šildomo stiklinio pagrindo centre, kaip parodyta schemoje 

toliau. Prieš atlikdami matavimą leiskite stabilizuotis 5 minutes. Jeigu matavimo 

duomenys nesutampa, vadovaukitės 12.5.1 skyriuje aprašyta procedūra. Po kalibravimo 

vėl išmatuokite temperatūrą. 
 

 
18.7 pav. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės šildomos zonos 

 

Priimtinumas:  temperatūra yra ± 0,1 nuo nustatytosios vertės 

Rezultatas:   išlaikytas / neišlaikytas 

18.2.6 Triukšmo lygio bandymas (atliekant bandymus naudojimo vietoje 
neprivalomas) 

Kai spinta veikia su įprastais parametrais, naudodami kalibruotą triukšmo matuoklį 

išmatuokite jos triukšmo lygį įprastomis naudojimo sąlygomis 300 mm atstumu į priekį 

nuo darbinio paviršiaus apatinio krašto ir 380 mm virš darbinio paviršiaus nišoje. 

 

Priimtinumas:  didžiausias koreguotas triukšmo lygis 67 dBA (remiantis 

NSF/ANSI 49 standartu). 

Rezultatas:  išlaikytas / neišlaikytas 

Atsakomybės apribojimas: 1. Šis triukšmo bandymas buvo atliktas gamykloje; jis 

reaguoja į atspindintį, aidintį ir foninį triukšmą. Triukšmo 

vertė gali skirtis nuo brošiūroje nurodytos vertės, kuri gauta 

matuojant garsą slopinančioje kameroje. 

2. Jeigu triukšmo spintoje ir aplinkos triukšmo skirtumas yra 

mažesnis kaip 10 dBA, naudojama korekcinė diagrama. 

Tokiu atveju vertinant kartu su aplinkos triukšmu koreguoto 
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triukšmo lygis gali skirtis ± 1,5 dBA. 

 

Bandymas atliktas vadovaujantis toliau nurodytu IEST (Aplinkos mokslų ir technologijų 

institutas) taršos kontrolės dokumentu: IEST-RP-CC002.2 „Recommended Practice for 

Unidirectional Flow Clean Air Devices“ (6.11 skyrius). 

18.2.7 Šviesos intensyvumo bandymas (atliekant bandymus naudojimo 
vietoje neprivalomas) 

 
18.8 pav. Šviesos intensyvumo bandymo tinklelis 

 

Šviesos intensyvumui spintos darbinio paviršiaus priekio ir galo vidurio linijoje matuoti 

naudotas šviesos intensyvumo matuoklis. 

 
18.3 lentelė. Šviesos intensyvumo bandymo atstumai „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje 

Spintos modelis 
„Multi-zone ART 

Workstation 4 ft“ 

„Multi-zone ART 

Workstation 6 ft“ 

Iš kairės į dešinę 
Atstumas nuo sienų = a (mm) 170,5 170,5 

Atstumas tarp elementų= x (mm) 919 767 

Nuo priekio iki galo Atstumas nuo sienų = b (mm) 171,5 171,5 

 

Vidutinis šviesos rodmuo: ____________ lux (pėdžvakės) 

Priimtinumo kriterijai: ____________ vidutinis šviesos rodmuo turi būti ne mažesnis 

kaip 800 lux (74 pėdžvakės) 

Rezultatas: išlaikytas / neišlaikytas 

18.3 „Sentinel™ Gold Control“ kalibravimas 

 Kalibruoti reikia tik tada, kai oro greičio rodmuo yra netikslus arba reikia 

koreguoti klaidingas įspėjamojo signalo nustatytąsias vertes. 

 

Valdiklio kalibravimo tikslas – leisti valdikliui registruoti oro srauto jutiklių išvesties 
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įtampą ir susieti ją su netinkamomis ir nominaliosiomis oro greičio vertėmis. Kalibravimą 

užbaigus valdiklis rodys oro greitį, nepaisant to, ar veikia ventiliatorius. 

Visos „Esco“ spintos prieš pristatant yra išbandomos ir kalibruojamos gamykloje. 

 

Nominaliosios oro srauto nustatytosios vertės kalibravimas – 0,21 ± 0,02 m/s 

(41 fpm): 

• Paspauskite mygtuką „MENU“ (meniu). Jeigu spinta veikia einamosios priežiūros 

režimu, PIN nebus reikalaujama. Jeigu spinta veikia įprastu režimu, įveskite PIN 

0009. Spauskite mygtuką ▼, kol atsiras užrašas „FIELD CALIB“ (kalibravimas 

naudojimo vietoje), tada paspauskite „SET“ (nustatyti). 

• Rodyklė bus ties nuostata „AirFlow Calib“ (oro srauto kalibravimas). Paspauskite 

mygtuką „SET“ (nustatyti). 

• Rodomas pranešimas „Read Manual“ (skaitykite vadovą) siekiant atgrasyti 

leidimo neturintį asmenį. Jei norite tęsti, spauskite „SET“ (nustatyti). 

• Įsitikinkite, kad nominalioji oro srauto nustatytoji vertė yra 0,21 ± 0,02 m/s. Oro 

srauto tūrio rodmuo mirksi – tai reiškia, kad jį galima keisti. Mygtukais ▲ ir ▼ 

pasirinkite reikiamą oro srautą. Jei norite tęsti, spauskite mygtuką „SET“ 

(nustatyti). 

• Palaukite 3 minutes, kol programinė įranga užregistruos šio jutiklio ADC tašką. Per 

šį laikotarpį nekeiskite variklio veikimo ciklo ir nenutraukite oro srauto (jutiklio) 

veikimo. 

• Pasibaigus 3 minučių atgaliniam laiko skaičiavimui išgirsite pyptelėjimą ir ekrane 

atsiras užrašas „CALIBRATION DONE“ (kalibravimas atliktas). Ekrane vėl atsiras 

„MENU“ (meniu) parinktys, parodytos 2 veiksmo apraše. 

• Spintą iš einamosios priežiūros režimo perjunkite į įprastą režimą. 

 

 Jeigu rodomas kalibravimo klaidos pranešimas, įsitikinkite, kad oro srautas 

atitinka ± 0,02 m/s nominaliosios vertės, ir pakartokite kalibravimą. 

18.4 Filtro pakeitimas 

Filtro pakeitimas 

1. Nuimkite polikarbonatinį gaubtą, kurį priekyje prilaiko M4 varžtai, o gale – 

sparnuotosios veržlės. 

2. Išimkite oro srauto jutiklį, kurį prilaiko M4 varžtai. 
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18.9 pav. Oro srauto jutiklio išėmimas 

 

Tiekimo filtro išėmimas 

3. Išsukite šešiakampį M8 varžtą, o tada – priveržiamąjį filtrą. Atsargiai išimkite 

ULPA filtrą. 

4. Pakeiskite nauju filtru. Surinkite atlikdami pirmiau aprašytus veiksmus atgaline 

seka. 
 

 
18.10 pav. Tiekimo filtro išėmimas 

 

Įdėjus naują filtrą, veržles, naudojamas filtrui priveržti, pakaitomis būtina prispausti iki 

50 % suspaudimo. Veržles būtina priveržti vienodai, kad suspaudimas būtų tolygus. Tai 

daroma siekiant išvengti per didelio suspaudimo vienoje filtro pusėje, dėl kurio gali 

atsirasti nesandarumas. 

 

Veržlių priveržimo šablonas patektas paveiksle toliau: 
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18.11 pav. Veržlių priveržimo šablonas 

18.5 Ventiliatoriaus pakeitimas 

1. Prieš pradedant keisti ventiliatorių reikia išimti pirminį filtrą ir tinklelį. Atjunkite 

elektros jungtis, kad galėtumėte atlaisvinti ventiliatorių. 

2. Atsukite ventiliatorių prispaudžiančias veržles. Atsargiai išimkite ir iškelkite 

ventiliatorių. 

3. Pakeiskite ventiliatorių pirmiau aprašytus veiksmus atlikdami atgaline seka. 
 

 
18.12 pav. Ventiliatoriaus keitimo schema 
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18.6 Fluorescencinės lempos ir UV lempos pakeitimas 

18.6.1 Fluorescencinės lempos pakeitimas 

• Prieš keisdami fluorescencines lempas įsitikinkite, kad švarus stalas yra išjungtas 

ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio. 

• Raskite lempas. 

• Nuo lempų galų nuimkite srovės tiekimo spaustukus – juos švelniai nutraukite, 

lempą laikydami stabiliai. 

• Lempas išimkite iš jas laikančių spaustukų ir pakeiskite naujomis. 

• Uždėkite srovės tiekimo spaustukus naujų lempų galuose ir įsitikinkite, kad jie 

gerai pritvirtinti. 

• Švarų stalą prijunkite prie maitinimo šaltinio ir patikrinkite, ar lempos veikia 

tinkamai. 

18.6.2 UV lempos pakeitimas 

• Atjunkite elektros jungtis. 

• Suimkite senąją UV lempą, pasukite ją 90° prieš laikrodžio rodyklę ir patraukite 

žemyn. 

• Įdėkite naują UV lempą stumdami į viršų ir sukdami 90° pagal laikrodžio rodyklę. 

19 Valymo instrukcijos 

19.1 Prietaiso sterilumo aspektai 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė nėra sterilus prietaisas. Ji tiekiama nesterili 

ir ją naudojant sterilumo išlaikyti neįmanoma. 

 

Visgi ji rūpestingai suprojektuota taip, kad naudotojas galėtų nesunkiai užtikrinti švarą ir 

neužterštų pagrindinių komponentų. 

 

Šie valymo nurodymai yra bendrojo pobūdžio; jie nebuvo validuoti siekiant įsitikinti, ar 

yra pakankami visais naudojimo aspektais ir visiems įsivaizduojamiems naudojimo 

scenarijams. 

 

Tarp švarą užtikrinančių projektinių savybių paminėtinos šios: 

• ULPA filtruojamas laminarinis oro srautas; 

• nuplaunamasis nerūdijančiojo plieno darbinis paviršius; 

• valymui atsparios dalys. 
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19.2 Gamintojo rekomenduojama valymo procedūra 

 Visada validuokite valymo procedūras naudojimo vietoje; jei reikia daugiau 

rekomendacijų, teiraukitės gamintojo arba platintojo. 

 

Reguliariam apdorojimui ir einamajai priežiūrai rekomenduojama įprasta valymo 

procedūra. Įvykus įvykiui, pavyzdžiui, išsipylus terpei, atsiradus matomų nešvarumų ir 

(arba) kitų taršos požymių, rekomenduojama derinti standartinio valymo ir dezinfekcijos 

procedūras. Taip pat rekomenduojama išsipylus bet kokiai terpei „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelę valyti ir dezinfekuoti iš karto. 

 

Periodinis prietaiso valymas (kai viduje nėra embrionų) 

 

Kad valymas būtų sėkmingas, būtina mūvėti pirštines ir laikytis tinkamų tvarkymo 

metodų. 

 

1. Išjunkite „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę (apatinę plokštę). 

2. Modulį rekomenduojama valyti vandeniniu 70 % izopropilo alkoholio tirpalu: 

suvilgykite sterilią šluostę ir ja trindami nuvalykite visus prietaiso vidinius ir 

išorinius paviršius. 

3. Valymą baigę, kamerų dangčius („Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės su 

kameromis) kuriam laikui palikite atidarytus, kad išgaruotų alkoholio garai. 

4. Galiausiai nuvalykite visus prietaiso paviršius išgrynintu ar steriliu vandeniu. 

5. Prietaisą apžiūrėkite: jei jis atrodo švarus, vadinasi, yra paruoštas naudoti. 

6. Įjunkite „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę (apatinę plokštę). 

 

Jeigu prietaisas nešvarus, kartokite procedūrą nuo 2 veiksmo. 

19.3 Gamintojo rekomenduojama dezinfekcijos procedūra 

Prietaiso dezinfekcija (kai viduje nėra embrionų) 

 

Kad dezinfekcija būtų sėkminga, būtina mūvėti pirštines ir laikytis tinkamų tvarkymo 

metodų.  

 

Atlikite toliau nurodytus veiksmus (ši procedūra rodoma per naudojimo vietoje 

organizuojamus mokymus pagal numatytą programą, kuri yra įrengimo protokolo dalis): 

 

1. Išjunkite „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę (apatinę plokštę). 

2. Atidarykite dangčius („Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje su 

kameromis). 

3. Vidiniam paviršiui ir stiklo plokštelei dangčio viršuje dezinfekuoti naudokite 

reikiamus dezinfekantus. Dezinfekantu drėkinkite naudodami sterilias šluostes. 
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4. Nuvalykite visus vidinius paviršius ir dangčio viršų mažiausiai trimis šluostėmis. 

Kartokite, kol šluostės nebekeis spalvos. 

5. Pasikeiskite pirštines ir po 10 minučių trukmės poveikio paviršius nupurkškite 

steriliu vandeniu ir nušluostykite sterilia šluoste. 

6. Prietaisą apžiūrėkite: jei jis atrodo švarus, vadinasi, yra paruoštas naudoti. Jeigu 

prietaisas nešvarus, kartokite procedūrą nuo 3 veiksmo. 

7. Įjunkite „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę (apatinę plokštę). 

20 Šilumos optimizavimo plokštės 

Nešiojimo padėklo šilumos optimizavimo plokštė užtikrins kontaktą su lėkštele. Iš esmės 

tai reiškia gerokai stabilesnes temperatūros sąlygas ląstelėms. Plokštė atitinka plotą po 

dujų gaubtu. Plokštę galima išimti, kai reikia nuvalyti. Ji patogi, kai reikia pernešti tarp 

CO2 inkubatoriaus ir „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės keletą lėkštelių. 

 

 Įdėklų nedėkite į autoklavą. Taip įdėklus sugadinsite, nes aukštoje 

temperatūroje jie praranda formą. 

 

Lėkštelę padėkite į pažymėtą vietą. Yra nešiojimo padėklų šildymo optimizavimo 

plokščių, skirtų „Nunc®“ ar „Falcon®“ lėkštelėms. 

 

 Naudokite tik savo lėkštelėms tinkamas nešiojimo padėklų šilumos 

optimizavimo plokštes. 

 

 
20.1 pav. Nešiojimo padėklas 

21 Drėkinimas 

Jeigu „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė naudojama atviros kultūros sąlygomis, 

rekomenduojamas drėkinimas ir dujų gaubtas. 

 

Jeigu „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė naudojama kultūrai su mineralinės 

alyvos sluoksniu, drėkinimo sistemos naudoti nebūtina. 
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„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės dizainas neleidžia aktyviai kontroliuoti 

cirkuliuojančių dujų drėgmės lygio. Tačiau „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje 

naudojamas drėkinimo metodas padidina cirkuliuojančių dujų drėgmės lygį, o tai 

sumažina kameroje esančių Petri lėkštelių su terpe garavimo riziką. Įprastai „Multi-zone-

ART Workstation“ darbo stotelės kamerose palaikomas 70–77 % tikėtinas drėkinimo 

lygis. 

 

 Kad „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė veiktų tinkamai ir sistemoje 

palaikytų reikiamą drėgmę, trečdalį drėkinimo butelio reikia pripildyti sterilaus 

vandens. 

 

 Vandenį drėkinimo butelyje reikia keisti mažiausiai kartą per savaitę. 

22 Temperatūros validavimas 

Vienoje „Multi-zone ART Workstation 4ft“ darbo stotelėje yra 5 PT-1000 B klasės jutikliai, 

o dviguboje „Multi-zone ART Workstation 6ft“ darbo stotelėje – 9 PT-1000 B klasės 

jutikliai. 5 jutikliai yra stalviršio kairėje pusėje, 4 jutikliai – stalviršio dešinėje pusėje. 

 

Kiekvienoje zonoje yra papildomas validavimo jutiklis (1, 2, 3, 5, 6 zonos). Šie jutikliai 

nėra prijungti prie modulio elektronikos. Naudotojas gali validuoti temperatūros 

rodmenis prijungęs išorinį prietaisą. 

 

PT-1000 B klasės jutikliai yra centrinėse dugno zonų padėtyse ir sujungti su jungtimi 

stalviršio viduje, kaip parodyta: 

 

 
22.1 pav. Smeigė 

 

„Esco Medical“ arba platintojas gali pateikti jungtį ir laidą. 

 

Zonų temperatūros sąlygos gali būti nuolat registruojamos iš išorės per jungtis, 

netrikdant įrenginio veikimo. Galima naudoti bet kokią registravimo sistemą, kurioje 

naudojami standartiniai PT-1000 jutikliai. 

 

„Esco Medical“ gali pateikti išorinę jutiklių duomenų registravimo sistemą. 
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23 Universalusis kompiuteris 

Vienoje „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje įrengtas vienas galingas lietimu 

valdomas universalusis kompiuteris, o dviguboje „Multi-zone ART Workstation“ darbo 

stotelėje – 2 universalieji kompiuteriai. Įjunkite kompiuterį paspausdami įjungimo ir 

išjungimo mygtuką po ekranu. 

 

 
23.1 pav. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės universaliojo kompiuterio ekranas  

 

Įjungtas kompiuteris pirmiausia paleis „Windows“ operacinę sistemą. Darbo stotelės 

registratoriaus stebėjimo programinė įranga automatiškai sugeneruos parametrus ir 

ekrane bus rodomi įspėjimai. 

23.1 Duomenų registratoriaus programinė įranga 

Normaliomis darbo sąlygomis kompiuterio ekrane naudotojas gali matyti skaitines 

vertes. 

 

 
23.2 pav. Darbo stotelės duomenų registratoriaus rodinys normaliomis darbo sąlygomis (be dujų 

maišytuvo) 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės modeliuose su integruotu dujų maišytuvu 

pagrindiniame rodinyje rodomas CO2 lygis, CO2 srautas, CO2 slėgis, O2 lygis, N2 srautas, N2 
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slėgis, CO2 ir O2 nustatytosios vertės ir aktyvus dujų režimas (maišymas arba mišinys) bei 

kultūros režimas (kultūra po alyvos sluoksniu arba atvira kultūra). 

 

 
23.3 pav. Darbo stotelės registratoriaus rodinys normaliomis darbo sąlygomis (su dujų maišytuvu) 

 

Taip pat yra antras langas, kuriame rodomas tik kultūros režimas, kameros nustatytoji 

vertė ir temperatūros nustatytoji vertė. 

 

 
23.4 pav. Darbo stotelės duomenų registratoriaus antro lango vaizdas normaliomis darbo sąlygomis (su 

dujų maišytuvu) 

 

Jei prarandamas signalas, vietoj skaitinių verčių atsiranda taškinės linijos. 
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23.5 pav. Darbo stotelės duomenų registratoriaus pagrindinis rodinys praradus signalą 

 

Signalą atkūrus bus rodomos skaitinės vertės. 

 

Mėlyna spalva rodo, kad zona veikia normaliu veikimo režimu. Suveikus įspėjamajam 

signalui atitinkamos zonos spalva pasikeis į raudoną. 

 

 
23.6 pav. Darbo stotelės duomenų registratoriaus pagrindinis rodinys – įspėjimas apie žemą temperatūrą 

T2 srityje 

 

Taigi naudotojas visada aiškiai mato informaciją apie įprastą veikimą ir gali nesunkiai 

nustatyti triktis ir į jas reaguoti. 

 

Tai yra unikali „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės saugos ypatybė, 

kurios neturi jokia kita panaši sistema. 

 

Kai kuriuose „Multi-zone Workstation“ darbo stotelėse moduliuose yra įrengtos kameros. 

Tokiu atveju zona bus pažymėta juodu rėmeliu ir bus rodomos dvi temperatūros vertės 



 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojo vadovas. 7.1 redakcija 66 

 

(dugno ir dangčio). 

 

 
23.7 pav. Kameros rodinys darbo stotelės duomenų registratoriuje 

 

Ekrano viršuje centre yra 4 naršymo mygtukai, o dešiniajame kampe – 3 veiksmų 

mygtukai. 

 

Mygtuku „MAIN“ (pagrindinis) atveriamas pagrindinis rodinys (parodytas 23.2 ir 

23.3 pav.). 

 

Mygtuku „HISTORY“ (istorija) perjungiamas grafinis vaizdas, kuriame gali būti rodomi 

visų parametrų grafikai. Jis padeda dokumentuoti sistemos stabilumą ir nustatyti 

sutrikusį veikimą. 

 

 
23.8 pav. Istorinių temperatūros duomenų rodinys 

 

Grafiniame rodinyje atsiranda keli papildomi mygtukai. Paspaudęs mygtuką su zonos 

numeriu, naudotojas gali matyti temperatūros vertes ir rodinyje įjungti arba išjungti 

kiekvienos zonos grafikus. 
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„Multi-zone Workstation“ darbo stotelėje su kameromis mygtuke bus dvi vertės ir bus 

rodomos dvi atskiros temperatūros kreivės. 

 

 
23.9 pav. Kamera su dviem temperatūros vertėmis 

 

Galima padidinti vaizdą: pirštu priliesti ekraną pageidaujamoje didinti srityje ir 

brūkštelėti kairėn. 

 
Paspaudus mygtuką „Reset“ (atstata) vėl rodomas visas vaizdas. 

 

 
23.10 pav. Grafinis sumažinto mastelio rodinys 

 

Jeigu yra sukauptų duomenų, galima perjungti savaitės, dienos ir valandos rodinius. 

 

Paspaudus CO2 mygtuką temperatūros duomenų rodinį pakeis CO2 dujų duomenų 

rodinys. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės modeliuose be integruoto dujų 

maišytuvo naudotojas gali matyti tik istorinius CO2 srauto ir slėgio duomenis. 
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23.11 pav. Istorinių CO2 duomenų rodinys 

 
„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės modeliuose su integruotu dujų maišytuvu 

naudotojas gali matyti istorinius CO2 dujų koncentracijos nustatytosios vertės, 

koncentracijos, srauto ir slėgio duomenis. 

 

Paspaudus O2 mygtuką CO2 duomenų rodinį pakeis O2 dujų duomenų rodinys. Ši funkcija 

yra tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės modeliuose su integruotu dujų 

maišytuvu. 

 

 
23.12 pav. Istorinių O2 duomenų rodinys 

 
Naudotojas gali matyti istorinius O2 dujų koncentracijos nustatytosios vertės, 
koncentracijos, N2 dujų srauto ir slėgio duomenis. 
 
Mygtuku „Alarm“ (įspėjamasis signalas) galima iškviesti įspėjamųjų signalų grafinį 

vaizdą. Įspėjamųjų signalų dėl parametrų sąlygos rodomos raudona spalva laiko juostoje. 

Taigi, juos galima lengvai identifikuoti. 
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23.13 pav. Grafinis įspėjamųjų signalų rodinys (modelyje be dujų maišytuvo) 

 

 
23.14 pav. Grafinis įspėjamųjų signalų rodinys (modelyje su dujų maišytuvu) 

 

Mygtuku „Report“ (ataskaita) perjungiama į ataskaitos režimą. Kad būtų patogu laikytis 

ISO kokybės valdymo sistemos reikalavimų, visus veikiančius „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelės parametrus galima lengvai dokumentuoti ir atspausdinti 

kaip ataskaitą, eksportuotą į PDF, „Excel“ ar „Word“ failą. 
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23.15 pav. Ataskaitos režimo rodinys (modelyje be dujų maišytuvo) 

 

 
23.16 pav. Ataskaitos režimo rodinys (modelyje su dujų maišytuvu) 

 

Dešinėje pusėje yra 3 veiksmų mygtukai: 

 

• Mygtukas „Reconnect“ (prijungti pakartotinai) leidžia sistemai iš naujo prisijungti 

prie jutiklių (tuo atveju, kai dėl USB jungties problemų prarandami duomenys). 

• Mygtuku „Minimize“ (sumažinti) išjungiamas darbo stotelės duomenų 

registratoriaus viso ekrano formatas. 

• Mygtuku „Exit“ (išeiti) išjungiama darbo stotelės registratoriaus programinė 

įranga. 

 

 Jeigu darbo stotelės registratorius išjungtas, duomenys nesaugomi ir saugos 

stebėjimo funkcijos neveikia. 

 

Tam, kad būtų rodomas vaizdas iš bet kokios USB tipo mikroskopo kameros, galima 

naudoti universalųjį kompiuterį. 

 

Standartinis USB lizdas yra po drėkinimo sistema. Jį galima naudoti, kai į universalųjį 
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kompiuterį reikia įkelti mikroskopo kameros tvarkykles ar kitą programinę įrangą. 

Nustačius programinę įrangą, mikroskopo kamerą galima jungti į USB lizdą ir vaizdas bus 

rodomas ekrane. 

 

Darbo stotelės registratoriuje yra įdiegta priverstinio perjungimo funkcija. Kai 

mikroskopo kameros vaizdams naudojamas universaliojo kompiuterio viso 

ekrano rodinys, sistema vaizdiniu pranešimu informuos naudotoją apie 

įspėjamojo signalo aplinkybes ir greitai perjungs darbo stotelės registratoriaus 

rodinį. 

24 Einamoji priežiūra 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė sukurta taip, kad ją būtų nesudėtinga 

naudoti, tačiau saugus ir patikimas šios įrangos veikimas priklauso nuo toliau nurodytų 

sąlygų: 

 

1. Tinkamas temperatūros ir dujų lygio kalibravimas naudojant tiksliąją įrangą 

nurodytais intervalais, atsižvelgiant į laboratorijos, kurioje naudojama „Multi-

zone ART Workstation“ darbo stotelė, klinikinę praktiką. Gamintojas 

rekomenduoja, kad validavimo laikotarpis nebūtų ilgesnis kaip 14 dienų. 

2. Kontūre esančius HEPA filtrus reikia keisti kartą per metus atliekant metinę 

einamąją priežiūrą. 

3. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė turi būti tinkamai valoma laikantis 

laboratorijos, kurioje įranga naudojama, klinikinės praktikos intervalų. 

Gamintojas nerekomenduoja ilgesnių kaip 14 dienų valymo intervalų. 

 

 Apžiūrą ir techninę priežiūrą būtina atlikti skyriuje „EINAMOJI PRIEŽIŪRA“ 

nurodytais intervalais. To nepadarius gresia sunkios nepageidaujamos pasekmės: 

gali būti, kad prietaisas neveiks taip, kaip numatyta, taip pat tikėtina žala 

mėginiams, pacientams ir naudotojams.  

 

 Nesilaikant techninės ir einamosios priežiūros reikalavimų prarandama 

garantija. 

 

 Jeigu techninės ir einamosios priežiūros procedūras atlieka ne išmokyti ir 

įgalioti darbuotojai, prarandama garantija. 
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25 Avarinės procedūros 

Visiškai nutrūkęs elektros srovės tiekimas į prietaisą arba jame: 

 

• Išimkite visus mėginius ir sudėkite juos į alternatyvų ar atsarginį prietaisą, kuriam 

problema įtakos neturi. 

• „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje temperatūra žemiau saugios ribos 

nukris per maždaug 5 minutes. 

• Jeigu dangčiai uždaryti, CO2 koncentracija 30 minučių nenukryps daugiau kaip 

1 % nuo nustatytosios vertės. 

 

Kai išsijungia vienas temperatūros įspėjamasis signalas: 

 

• Išimkite visus mėginius ir sudėkite juos į alternatyvų ar atsarginį prietaisą, kuriam 

problema įtakos neturi. 

• „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje temperatūra žemiau saugios ribos 

nukris per maždaug 5 minutes. 

• Išimkite mėginius iš paveiktos zonos. Juos galima perdėti į kitas zonas. Kiekviena 

zona yra atskira, todėl kitos zonos išliks saugios. 

 

Kai išsijungia keli temperatūros įspėjamieji signalai: 

 

• Išimkite mėginius iš paveiktų zonų. Juos galima perdėti į kitas zonas. Kiekviena 

zona yra atskira, todėl kitos zonos išliks saugios. 

 

Kai išsijungia CO2 slėgio įspėjamasis signalas: 

 

• Apžiūrėkite išorinį dujų šaltinį ir dujų tiekimo vamzdelius. Jeigu problema yra 

išorinė ir lengvai nepataisoma, įprastai avarinių procedūrų atlikti nebūtina, 

tereikia nustoti naudoti drėkinimo sistemą. 

  



 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojo vadovas. 7.1 redakcija 73 

 

26 Naudotojo atliekamas trikčių šalinimas 

26.1 lentelė. Šildymo sistema 

Požymis Priežastis Veiksmas 

Neveikia šildymas, ekranas 

išjungtas 

Prietaisas yra išjungtas mygtuku 

užpakalinėje dalyje arba 

neprijungtas prie elektros tinklo 

Įjunkite prietaisą arba prijunkite 

prie elektros tinklo 

Neveikia šildymas Įsijungia įspėjamasis signalas 

Temperatūra yra daugiau kaip 

0,5 °C žemesnė už nustatytąją 

temperatūrą 

 
Klaidinga temperatūros nustatytoji 

vertė 

Patikrinkite pageidaujamą 

temperatūros nustatytąją vertę 

Netolygus šildymas Sistema nekalibruota 

Naudodami tikslųjį termometrą 

sukalibruokite kiekvieną zoną, 

kaip nurodyta naudotojo vadove 

 
26.2 lentelė. CO2 dujų reguliatorius 

Požymis Priežastis Veiksmas 

Ekrane rodomas pranešimas 

„CO2 P“ 

Sistemoje nėra CO2 dujų slėgio arba 

jis netinkamas 

Patikrinkite CO2 dujų tiekimą, 

įsitikinkite, kad dujos tiekiamos 

pastoviu 0,4–0,6 bar (5,80–

8,70 PSI) slėgiu 

 
26.3 lentelė. Duomenų registratorius 

Požymis Priežastis Veiksmas 

Į kompiuterį nesiunčiami 

duomenys 
Į sistemą netiekiama elektros srovė Patikrinkite elektros tinklą 

 
Sistema veikia budėjimo režimu 

arba yra išjungta 
Įjunkite sistemą 

 

Netinkamai prijungtas duomenų 

kabelis tarp inkubatoriaus ir 

kompiuterio 

Patikrinkite jungtį. Naudokite tik 

su prietaisu tiekiamą kabelį 

 

Netinkamai įdiegta duomenų 

registratoriaus programinė įranga 

arba USB tvarkyklė 

Žr. programinės įrangos diegimo 

rekomendacijas 

 

26.4 lentelė. Ekranas 

Požymis Priežastis Veiksmas 

Ekrane trūksta segmentų Sugedusi PCB 
Kreipkitės į „Esco Medical“ 

platintoją, kad pakeistų PCB 

 
26.5 lentelė. Klaviatūra 

Požymis Priežastis Veiksmas 

Nėra kurių nors klavišų arba 

jie veikia netinkamai 
Klavišų gedimas 

Kreipkitės į „Esco Medical“ 

platintoją, kad pakeistų klavišus 
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27 Specifikacijos 

27.1 lentelė. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės bendrosios specifikacijos 

Techninės specifikacijos MAW-4D 
MAW-6D 

MONO 

MAW-6D 

DUAL 

MAW-6D 

MP 

Darbo srities matmenys 

(P x G x A) 

1260 x 500 x 

710 mm 
1870 x 500 x 710 mm 

1870 x 490 x 

780 mm 

Išoriniai matmenys be 

atraminio stovo (P x G x A) 

1340 x 640 x 

1300 mm 
1950 x 640 x 1300 mm 

1950 x 647 x 

1360 mm 

Išoriniai matmenys su B tipo 

atraminiu stovu (P x G x A) 

1340 x 640 x 

2160 mm 
1950 x 640 x 2160 mm 

1950 x 647 x 

2220 mm 

Laminarinio oro srauto 

greitis 
Vidutiniškai 0,21 m/s arba 41 fpm (± 20 %) 

Filtro efektyvumas 
> 99,999 %, kai dalelių dydis nuo 0,1 iki 0,3 mikronos pagal IEST-RP-CC001.3, 

H14 pagal EN 1822 

Triukšmo lygis (pagal 

NSF 49) 
47 dBA 52 dBA 

Filtras 
Vienkartinis, neplaunamojo poliesterio pluoštų, 85 % sulaikymo geba, 

nominalioji EU3 

Šildymo sistema 
Išmanusis galios injekcinis 

elektrinis šildymas, (9 + 1) zona 

Išmanusis galios 

injekcinis 

elektrinis 

šildymas, 2x (9 + 

1) zonos 

Išmanusis galios 

injekcinis 

elektrinis 

šildymas, (9 + 1) 

zona 

Temperatūros tikslumas ± 0,2 °C 

Temperatūros tolygumas ± 0,2 °C 

Yra papildomų savybių 

• Integruota drėkinimo sistema 

HS-1 

• Stebėjimo sistema su 

duomenų registratoriumi 

• Universalusis kompiuteris 

• Šildomo stiklo platforma 

• Išspinduliuojamos šviesos 

šaltinis SC-1 (su lempa) 

• 5 PT1000 validavimo 

prievadai 

• Dviguba 

integruota 

drėkinimo 

sistema HS-1 

• Stebėjimo 

sistema su 

duomenų 

registratoriumi 

• Universalusis 

kompiuteris 

• 2 šildomo stiklo 

platformos 

• 2 

išspinduliuojam

os šviesos 

šaltiniai SC-1 (su 

lempa) 

• 10 PT1000 

validavimo 

prievadų 

• Dviguba 

integruota 

drėkinimo 

sistema HS-1 

• Stebėjimo 

sistema su 

duomenų 

registratoriumi 

• Universalusis 

kompiuteris 

• Šildomo stiklo 

platforma 

• Išspinduliuojam

os šviesos 

šaltinis SC-1 (su 

lempa) 

• 5 PT1000 

validavimo 

prievadai 

Komplekte esantys priedai 

• 1 vandens butelis, skirtas HS-1, 

su vamzdeliais 

• 1 mėginių nešiojimo padėklas 

• 1 drėkinamų dujų plastikinis 

gaubtas 

• 2 vandens 

buteliai, skirti 

HS-1, su 

vamzdeliais 

• 1 vandens 

butelis, skirtas 

HS-1, su 

vamzdeliais 
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Techninės specifikacijos MAW-4D 
MAW-6D 

MONO 

MAW-6D 

DUAL 

MAW-6D 

MP 

• 2 mėginių 

nešiojimo 

padėklai 

• 2 drėkinamų 

dujų 

plastikiniai 

gaubtai 

• 1 mėginių 

nešiojimo 

padėklas 

• 1 drėkinamų 

dujų plastikinis 

gaubtas 

Mikroskopo reikmenys Reikmenys 1 mikroskopui 
Reikmenys 2 

mikroskopams 

Reikmenys 1 

mikroskopui ir 1 

inversiniam 

mikroskopui 

 
27.2 lentelė. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė su MIRI® kameromis. Bendrosios specifikacijos 

Techninės specifikacijos 
MAW-4D 

MC 

MAW-6D 

MONO-MC 

MAW-6D 

DUAL-MC 

MAW-6D 

MP-MC 

Darbo srities matmenys 

(P x G x A) 

1260 x 500 x 

710 mm 
1870 x 500 x 710 mm 

1870 x 490 x 

780 mm 

Išoriniai matmenys be 

atraminio stovo (P x G x A) 

1340 x 640 x 

1300 mm 
1950 x 640 x 1300 mm 

1950 x 647 x 

1360 mm 

Išoriniai matmenys su B tipo 

atraminiu stovu (P x G x A) 

1340 x 640 x 

2160 mm 
1950 x 640 x 2160 mm 

1950 x 647 x 

2220 mm 

Laminarinio oro srauto 

greitis 
Vidutiniškai 0,21 m/s arba 41 fpm (± 20 %) 

Filtro efektyvumas 
> 99,999 %, kai dalelių dydis nuo 0,1 iki 0,3 mikronos pagal IEST-RP-CC001.3, 

H14 pagal EN 1822 

Triukšmo lygis (pagal IEST) 47 dBA 52 dBA 

Filtras 
Vienkartinis, neplaunamojo poliesterio pluoštų, 85 % sulaikymo geba, 

nominalioji EU3 

Šildymo sistema 
Išmanusis galios injekcinis elektrinis 

šildymas, (7 + 1) zona 

Išmanusis galios 

injekcinis 

elektrinis 

šildymas, 2x (7 + 

1) zonos 

Išmanusis galios 

injekcinis 

elektrinis 

šildymas, (7 + 1) 

zona 

MIRI® kamerų skaičius 2 3 2 

Temperatūros tikslumas ± 0,2 °C 

Temperatūros tolygumas ± 0,2 °C 

Yra papildomų savybių 

• Integruota drėkinimo sistema 

HS-1 

• Stebėjimo sistema su duomenų 

registratoriumi 

• Universalusis kompiuteris 

• Šildomo stiklo platforma 

• Išspinduliuojamos šviesos 

šaltinis SC-1 (su lempa) 

• 5 PT1000 validavimo prievadai 

• Dviguba 

integruota 

drėkinimo 

sistema HS-1 

• Stebėjimo 

sistema su 

duomenų 

registratoriumi 

• Universalusis 

kompiuteris 

• 2 šildomo 

stiklo 

platformos 

• 2 

išspinduliuoja

• Dviguba 

integruota 

drėkinimo 

sistema HS-1 

• Stebėjimo 

sistema su 

duomenų 

registratoriumi 

• Universalusis 

kompiuteris 

• Šildomo stiklo 

platforma 

• Išspinduliuoja

mos šviesos 
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Techninės specifikacijos 
MAW-4D 

MC 

MAW-6D 

MONO-MC 

MAW-6D 

DUAL-MC 

MAW-6D 

MP-MC 

mos šviesos 

šaltiniai SC-1 

(su lempa) 

• 10 PT1000 

validavimo 

prievadų 

šaltinis SC-1 

(su lempa) 

• 5 PT1000 

validavimo 

prievadai 

Komplekte esantys priedai 

• 1 vandens butelis, skirtas HS-1, su 

vamzdeliais 

• 2 mėginių nešiojimo padėklai 

• 1 drėkinamų dujų plastikinis 

gaubtas 

• 2 vandens 

buteliai, skirti 

HS-1, su 

vamzdeliais 

• 3 mėginių 

nešiojimo 

padėklai 

• 2 drėkinamų 

dujų 

plastikiniai 

gaubtai 

• 1 vandens 

butelis, skirtas 

HS-1, su 

vamzdeliais 

• 2 mėginių 

nešiojimo 

padėklai 

• 1 drėkinamų 

dujų 

plastikinis 

gaubtas 

Mikroskopo reikmenys Reikmenys 1 mikroskopui 
Reikmenys 2 

mikroskopams 

Reikmenys 1 

mikroskopui ir 1 

inversiniam 

mikroskopui 

28 Elektromagnetinis suderinamumas 

28.1 lentelė. Elektromagnetinė spinduliuotė 

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija. Elektromagnetinė spinduliuotė 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė pritaikyta naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje 

aplinkoje. Pirkėjas arba „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojas privalo užtikrinti, kad 

prietaisas būtų naudojamas būtent tokioje aplinkoje. 

Spinduliuotės bandymas Atitiktis Elektromagnetinė aplinka. Rekomendacijos 

Radijo dažnio (RD) bangų 

spinduliuotė 

CISPR 11 

1 grupė 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje radijo dažnio 

energija nenaudojama. Taigi, jos skleidžiamų RD bangų 

spinduliuotė yra labai maža ir neturėtų trikdyti šalia esančios 

elektroninės įrangos darbo. 

Radijo dažnio (RD) bangų 

spinduliuotė 

CISPR 11 

A klasė 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė tinka naudoti 

ligoninės aplinkoje. 

 

Ji neskirta naudoti buityje. 

Harmonikų srovių 

spinduliuojama energija 

IEC 61000-3-2 

A klasė 

Įtampos svyravimai, 

mirgėjimas 
A klasė 
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28.2 lentelė. Elektromagnetinis atsparumas 

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija. Elektromagnetinis atsparumas 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė pritaikyta naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje 

aplinkoje. Pirkėjas arba „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojas privalo užtikrinti, kad 

prietaisas būtų naudojamas būtent tokioje aplinkoje. 

Atsparumo 

bandymas 

IEC 60601 

Bandymo lygis 

Atitikties 

lygis 

Elektromagnetinė aplinka. 

Rekomendacijos 

Elektrostatinė 

iškrova (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV per kontaktą 

 

± 8 kV per orą 

± 6 kV 

per kontaktą 

 

± 8 kV per orą 

Grindys turi būti medinės, 

betoninės arba keraminių 

plytelių. Jei grindys išklotos 

sintetine medžiaga, santykinis 

drėgnis turi būti bent 30 %. 

Spartusis 

pereinamasis 

vyksmas arba 

impulsų vora 

IEC 61000-4-4 

2 kV elektros tiekimo linijose 

± 1 kV įvesties ir 

išvesties linijose 

  

Viršįtampis 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV diferenciniu režimu 

± 2 kV įprastu režimu 
  

Įtampos kryčiai, 

trumpieji trūkiai ir 

pokyčiai elektros 

tiekimo įvesties 

linijose 

 

IEC 61000-4-11 

< 5 % 100 V 

(> 95 % krytis 100 V) 0,5 ciklo 

40 % 100 V (60 % krytis 100 V) 

5 ciklams 

70 % 100 V (30 % krytis 100 V) 

25 ciklams) krytis 100 V) 5 sek. 

  

Tinklo dažnio 

(50/60 Hz) 

magnetinis laukas 

 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 

Eksploatacinės 

savybės 

A 

Tinklo dažnio magnetiniai laukai 

turi būti specifinei vietai tipinėje 

komercinėje ar ligoninės 

aplinkoje būdingo stiprio. 
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Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija. Elektromagnetinis atsparumas 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė pritaikyta naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje 

aplinkoje. Pirkėjas arba „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojas privalo užtikrinti, kad 

prietaisas būtų naudojamas būtent tokioje aplinkoje. 

Atsparumo 

bandymas 

IEC 60601 

Bandymo lygis 

Atitikties 

lygis 

Elektromagnetinė aplinka. 

Rekomendacijos 

Laidininkais 

sklindantys radijo 

dažniai IEC 61000-

4-6 

 

Spinduliuojami 

radijo dažniai 

IEC 61000-4-3 

10 Vrms nuo 150 kHz iki 

80 MHz ISM juostose 

 

3 V/m nuo 80 MHz iki 2,5 GHz 

3 V/m nuo 

80 MHz iki 

2,5 GHz 

Nešiojamąją ir mobiliąją RD ryšio 

įrangą reikia naudoti ne arčiau nei 

rekomenduojamu atstumu iki bet 

kurios „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelės 

dalies (įskaitant kabelius), 

apskaičiuojamu pagal siųstuvo 

dažniui taikomą lygtį. 

 

Rekomenduojamas skiriamasis 

atstumas 

 

d = 0,35 P 

 

d = 0,35 P  nuo 80 MHz iki 

800 MHz 

d = 0,7 P nuo 800 MHz iki 

2,5 GHz 

P yra didžiausia iš siųstuvo 

sklindančio signalo galia vatais 

(W), remiantis siųstuvo 

gamintojo pateiktais 

duomenimis, o d yra 

rekomenduojamas skiriamasis 

atstumas metrais (m). 

 

Elektromagnetinis vietos tyrimas 

parodė, kad fiksuotų RD siųstuvų 

lauko stipris turėtų būti mažesnis 

nei atitikties lygis kiekviename 

dažnio intervale. 

 

Trukdžių gali pasireikšti šalia 

įrangos, paženklintos atitinkamu 

simboliu. 



 

 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojo vadovas. 7.1 redakcija 79 

 

28.3 lentelė. Rekomenduojami skiriamieji atstumai 

 

Medicinos prietaisams gali turėti įtakos mobilieji telefonai ir kiti medicinos įstaigoms 

neskirti asmeniniai ar buitiniai prietaisai. Rekomenduojama įsitikinti, kad visa šalia 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudojama įranga atitinka medicininį 

elektromagnetinio suderinamumo standartą, ir prieš naudojant patikrinti, ar nėra 

akivaizdžių ar galimų trukdžių. Jei įtariami arba gali pasireikšti trukdžiai, įprastas 

sprendimas, taikomas orlaiviuose ir medicinos įstaigose, yra trukdžius galinčių kelti 

prietaisų išjungimas. 

 
Medicinos elektrinę įrangą reikia įrengti ir pradėti naudoti ypač atsargiai, kaip nurodyta 

EMS informacijoje dėl EMS atsargumo priemonių. Nešiojamoji ir mobilioji RD ryšio 

įranga gali daryti įtaką medicinos elektrinei įrangai. 

  

Rekomenduojamas skiriamasis atstumas tarp kilnojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos ir 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė skirta naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje 

sklindantys RD trikdžiai yra kontroliuojami. Klientas arba „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

naudotojas gali išvengti elektromagnetinių trukdžių, išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios 

ir mobiliosios RD ryšio įrangos (siųstuvų) ir „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės, kaip 

rekomenduojama toliau pagal didžiausią ryšio įrangos išvesties galią. 

Nominalioji 

maksimali 

siųstuvo išvesties 

galia 

 

W 

Atstumas tarp prietaisų priklausomai nuo siųstuvo dažnio, m 

Nuo 150 kHz iki 80 MHz d 

= 1,2 √P 

Nuo 80 MHz iki 

800 MHz d = 

1,2 √P 

Nuo 800 MHz iki 2,5 GHz d = 

2,3 √P 

0,01 0,1 m 0,1 m 0,2 m 

0,1 0,4 m 0,4 m 0,7 m 

1 1,2 m 1,2 m 2,3 m 

10 3,7 m 3,7 m 7,4 m 

100 11,7 m 11,7 m 23,3 m 

Siųstuvų, kurių didžiausia išvesties galia toliau nenurodyta, rekomenduojamą skiriamąjį atstumą d metrais 

(m) galima apskaičiuoti pagal siųstuvo dažniui taikytiną lygtį, kur P yra didžiausios siųstuvo išvesties 

galios vertė vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo duomenis. 

 
1 PASTABA: esant 80 MHz ir 800 MHz taikomi didesnio dažnio intervalų skiriamieji atstumai. 

 
2 PASTABA: šios rekomendacijos tinka ne visomis aplinkybėmis. 
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29 Validavimo rekomendacijos 

29.1 Gaminio išleidimo kriterijai 

„Esco Medical“ „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės kokybė ir eksploatacinės 

savybės prieš išleidžiant į prekybą griežtai tikrinamos. 

29.1.1 Eksploatacinės savybės 

Kiekvienas „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje naudojamas komponentas 

gamybos procese tikrinamas, siekiant užtikrinti, kad prietaisas neturėtų defektų. 

 

Prieš išleidžiant „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę atliekamas mažiausiai 

24 val. trukmės išleidimo bandymas naudojant tiksliuosius termometrus ir dujų 

analizatorius, registruojant duomenis realiu laiku, kad būtų galima įsitikinti, jog 

prietaisas atitinka numatomus eksploatacinių savybių standartus. 

 

I bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio išmatuotas absoliutus temperatūros svyravimas 

neviršija ± 0,1 °C nuo nustatytosios vertės. 

 

Toliau pateiktas sąrašas taikytinas tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

modeliams su integruotu dujų maišytuvu. 

 

II bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio išmatuotas absoliutus CO2 koncentracijos 

svyravimas neviršija ± 0,2 % nuo nustatytosios vertės. 

III bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio išmatuotas absoliutus N2 koncentracijos 

svyravimas neviršija ± 0,2 % nuo nustatytosios vertės. 

IV bandymas išlaikytas: CO2 dujų srautas mažesnis kaip 2 l/val. 

V bandymas išlaikytas: N2 dujų srautas mažesnis kaip 8 l/val. 

29.1.2 Elektrosauga 

Taip pat atliekamas kiekvieno įrenginio elektrosaugos bandymas. Tai daroma naudojant 

tikslųjį medicininės saugos testerį, siekiant įsitikinti, kad prietaisas atitinka medicinos 

prietaisų standarto EN 60601-1 3 leidime išdėstytus reikalavimus. 

29.1.3 Ryšys ir duomenų registravimas 

Kiekviename įrenginyje yra integruotas universalusis kompiuteris su „Multi-zone ART 

Workstation“ duomenų registravimo programine įranga. Į prietaisą paduodamos dujos ir 

sistema aktyvinama. Kompiuterio programos gauti duomenys analizuojami siekiant 

užtikrinti ryšį tarp „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės ir kompiuterio. 
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29.1.4 Dujų koncentracijos lygiai ir vartojimas (tik modeliuose su integruotu 
dujų maišytuvu) 

Kiekvienoje kameroje atliekamas nuotėkio bandymas. Maksimalus leidžiamas nuotėkis 

per plombas yra 0,0 l/val. 

 

Vidutinis absoliutus CO2 dujų svyravimas visuose išoriniuose mėginiuose ir vidinių 

jutiklių rodmenyse turi neviršyti ± 0,2 % nuo nustatytosios vertės. 

 

Dujų srautas įprasto veikimo sąlygomis yra mažesnis nei 2 litrai per valandą. Vidutinis 

kiekis turi būti mažesnis nei 2 litrai. 

 

Vidutinis absoliutus N2 dujų svyravimas visuose išoriniuose mėginiuose ir vidinių jutiklių 

rodmenyse turi neviršyti ± 0,2 % nuo nustatytosios vertės. 

 

Dujų srautas įprasto veikimo sąlygomis yra mažesnis nei 8 litrai per valandą. Vidutinis 

kiekis turi būti mažesnis nei 8 litrai. 

29.1.5 Ryšys ir duomenų registravimas 

• Neleidžiamas šildomo stiklo platformos nesutapimas. 

• Nerūdijančiojo plieno stalviršio paviršiuje turi būti matomos vizualinės šildomų 

zonų indikacijos. 

• Spintoje negali būti nudrėskimų ar nusilupinėjusių dažų. 

• Bendrai prietaisas turi atrodyti kaip kokybiškas daiktas. 

30 Validavimas naudojimo vietoje 

Nors prieš išgabenant prietaisą klientui bendrovėje „Esco Medical“ stengiamasi atlikti 

nuodugniausius bandymus, negalima garantuoti, kad vietoje, kurioje prietaisas 

įrengiamas, viskas bus gerai. 

 

Todėl, laikydamiesi bendrai pripažintos geros medicinos prietaisų praktikos, sukūrėme 

validavimo bandymų režimą, kurį reikia paleisti prieš priimant prietaisą naudoti 

klinikinei paskirčiai. 

 

Toliau pateikiamas šių bandymų ir jiems atlikti būtinos įrangos aprašymas. 

 

Taip pat pateikiama bandymų dokumentacija. Kopiją būtina pateikti „Esco Medical“, kad 

būtų galima užtikrinti vidinį prietaiso atsekamumą ir kaupti prietaiso istorijos įrašus. 

30.1 Privaloma įranga 

 Visa įranga turi būti labai kokybiška ir kalibruota. 
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• Termometras su tinkamu jutikliu parafinine alyva padengtos terpės lašeliui 

išmatuoti mažiausiai 0,1 °C tikslumu 

• Termometras su tinkamu jutikliu aliuminio paviršiaus temperatūrai išmatuoti 

mažiausiai 0,1 °C tikslumu 

• Slėgio testeris, kurio matavimo intervalas nuo 0,0 iki 1,0 bar 

• Multimetras 

 

Papildoma įranga, kurios reikia tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

modeliams su integruotu dujų maišytuvu: 

 

• CO2 analizatorius, kurio matavimo intervalas nuo 0,0 iki 10,0 % 

• O2 analizatorius, kurio matavimo intervalas nuo 0,0 iki 20,0 % 

30.2 Rekomenduojama papildoma įranga 

 Visa įranga turi būti kalibruota ir labai kokybiška. 

 

• LOJ matuoklis, kuriuo galima išmatuoti dažniausius lakiuosius organinius junginius, 

bent jau ppm lygiu 

• Dalelių skaičiuotuvai, galintys išmatuoti lazerio dalelių dydį mažiausiai 0,1 CFM tūrio 

mėginiuose ir mažiausiai 0,3 mikrono dydžio daleles 

 

Rekomenduojama papildoma įranga gali būti naudojama tolesniems įrengimo 

bandymams, kurie sumažins problemų darbo vietoje tikimybę.  

31 Bandymai 

31.1 CO2 ir O2 dujų mišinio tiekimas 

 „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje be integruoto dujų maišytuvo 

galima naudoti tik iš anksto sumaišytas CO2 ir O2 dujas. „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelėje su integruotu dujų maišytuvu galima naudoti iš 

anksto sumaišytas CO2 ir O2 arba grynas CO2 ir O2 dujas. 

 

Siekiant išvengti atviros kultūros terpės su bikarbonatiniu buferiu garavimo ir palaikyti 

joje saugų pH lygį darbo „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje metu, yra įrengta 

drėgnų dujų tiekimo sistema. 

 

Jeigu terpė užpilta alyva, dujų drėkinimo procesą galima praleisti, tačiau siekiant 

palaikyti saugų pH lygį dujų tiekimas vis tiek yra būtinas. 
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 Jeigu naudojama buferizuota HEPES kultūros terpė, dujų sistemos naudoti 

negalima. 

 

Dujų tiekimo sistemą reikia prijungti prie maždaug 0,4–0,6 bar slėgio dujų mišinio 

šaltinio. Dujų mišinys gali būti, pavyzdžiui, 5,0 % CO2, 5,0 % O2 ir 90 % N2, arba bet koks 

kitas naudojamos terpės tipui tinkamas mišinys. 

 

Prijunkite dujų balioną ir sureguliuokite slėgį. Drėkinimo butelį pripildykite sterilaus 

vandens ir prijunkite vamzdelius. Ant stalviršio virš dujų angos uždėkite dujų gaubtą. Po 

gaubtu dujų analizatoriumi išmatuokite CO2 koncentraciją. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuota CO2 koncentracija atitinka dujų mišinio sudėtį. 

 

 Naudojant drėgną CO2 ir O2 dujų mišinį galima sugadinti srauto jutiklius. 

Drėgmės lygį būtina pasitikrinti dujų gamintojo sertifikate: leistinas tik 0,0 ppm 

tūrio tūryje lygis. 

31.2 CO2 dujų šaltinis (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Tam, kad reguliavimo sistema „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės kamerose 

palaikytų tinkamą CO2 koncentracijos lygį, prietaisas turi būti prijungtas prie stabilaus 

0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI) slėgio 100 % CO2 šaltinio.  

 

Tiekiamų CO2 dujų koncentraciją matuokite dujų sraute dujų vamzdelį nukreipdami į 

butelį be dangtelio su tinkama didele anga. Nustatykite slėgį (srautą) taip, kad butelis 

būtų nuolat skalaujamas dujomis nedidinant dujų slėgio (t. y. iš butelio ištekančių dujų 

kiekis būtų lygus į butelį patenkančių dujų kiekiui). 

 

 Slėgio padidėjimas turės įtakos išmatuotai CO2 koncentracijai, nes CO2 

koncentracija priklauso nuo slėgio. 

 

Mėginį iš butelio dujų analizatoriui imkite netoli butelio dugno. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuotoji CO2 koncentracija yra tarp 98,0 % ir 100 %. 

 

 Naudojant drėgnas CO2 dujas galima sugadinti srauto jutiklius. Drėgmės lygį 

būtina pasitikrinti dujų gamintojo sertifikate: leistinas tik 0,0 ppm tūrio tūryje 

lygis. 
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31.2.1 Apie CO2 

Anglies dioksidas (CO2) yra bespalvės, bekvapės, nedegios dujos. Anglies dioksidas virš 

trigubos temperatūros taško (–56,6 °C) ir žemiau kritinio taško temperatūros (31,1 °C) 

gali būti dujinės ir skystos būsenos. 

 

Tūrinis skystas anglies dioksidas dažnai laikomas šaldomo skysčio ir garų formos, 

palaikant nuo 1230 kPa (maždaug 12 bar) iki 2557 kPa (maždaug 25 bar) slėgį. Anglies 

dioksidas taip pat gali būti baltos nepermatomos kietos medžiagos formos, 

atmosferiniame slėgyje palaikant –78,5 °C temperatūrą. 

 

 Didelė anglies dioksido koncentracija (10,0 % ar didesnė) gali greitai 

uždusinti be įspėjamųjų ženklų. Tokiu atveju galimybės išsigelbėti nėra, nepaisant 

deguonies koncentracijos. 

 

Naudotojas turi įsitikinti, kad naudojamas CO2 yra saugus ir nedrėgnas. Toliau nurodytos 

kelios dažniausios komponentų koncentracijos. Atkreipkite dėmesį, kad nurodytos 

vertės nėra reikiami kiekiai, jos pateikiamos tik kaip pavyzdžiai: 

 

• Testas min. 99,9 % tūrinio procento 

• Drėgmė maks. 50 ppm tūrinio procento (maks. 20 ppm masės dalis) 

• Amoniakas maks. 2,5 ppm tūrinio procento 

• Deguonis maks. 30 ppm tūrinio procento 

• Azoto oksidai (NO, NO2) maks. po 2,5 ppm tūrinio procento 

• Nelakieji liekamieji junginiai (dalelės) maks. 10 ppm masės dalis 

• Nelakieji liekamieji organiniai junginiai (alyvos ir riebalai) maks. 5 ppm masės 

dalis 

• Fosfinai maks. 0,3 ppm tūrinio procento 

• Bendras lakiųjų angliavandenilių kiekis (apskaičiuotas kaip metanas) maks. 

50 ppm tūrinio procento, iš jų 20 ppm masės dalis 

• Acetaldehidas maks. 0,2 ppm tūrinio procento 

• Benzenas maks. 0,02 ppm tūrinio procento 

• Anglies monoksidas maks. 10 ppm tūrinio procento 

• Metanolis maks. 10 ppm tūrinio procento 

• Vandenilio cianidas maks. 0,5 ppm tūrinio procento 

• Bendras sieros (S) kiekis maks. 0,1 ppm tūrinio procento 

31.3 N2dujų šaltinis (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Tam, kad reguliavimo sistema „Multi-zone ART Workstation MIRI®“ darbo stotelės MIRI® 

kamerose palaikytų tinkamą CO2 koncentracijos lygį, prietaisas turi būti prijungtas prie 

stabilaus 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI) slėgio 100 % N2 šaltinio. 
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Tiekiamų N2 dujų koncentraciją matuokite dujų sraute dujų vamzdelį nukreipdami į 

butelį be dangtelio su tinkama didele anga. Nustatykite slėgį (srautą) taip, kad butelis 

būtų nuolat skalaujamas dujomis nedidinant dujų slėgio (t. y. iš butelio ištekančių dujų 

kiekis būtų lygus į butelį patenkančių dujų kiekiui). 

 

Mėginį iš butelio dujų analizatoriui imkite netoli butelio dugno. 

 

 Galima naudoti dujų analizatorių, kuris gali tiksliai išmatuoti 0 % O2. 100 % N2 

= 0 % O2. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuotoji N2 koncentracija yra tarp 95,0 % ir 100 %. 

 

 Naudojant drėgnas N2 dujas kyla pavojus sugadinti srauto jutiklius. Drėgmės 

lygį būtina pasitikrinti dujų gamintojo sertifikate: leistinas tik 0,0 ppm tūrio tūryje 

lygis. 

31.3.1 Apie N2 

Azotas sudaro didelę Žemės atmosferos dalį – 78,08 % tūrio. Azotas yra bespalvės, 

bekvapės, beskonės, netoksiškos ir beveik inertiškos dujos. Jis daugiausia gabenamas ir 

naudojamas dujų ar skysčio formos. 

 

 N2 dujos pašalinus orą gali tapti dusinančia medžiaga. 

  

Naudotojas turi įsitikinti, kad naudojamas N2 yra saugus ir nedrėgnas. Toliau nurodytos 

kelios dažniausios komponentų koncentracijos. Atkreipkite dėmesį, kad nurodytos 

vertės nėra reikiami kiekiai, jos pateikiamos tik kaip pavyzdžiai: 

 

• Skirtas tyrimams 99,9995 % 

• Teršalas 

• Argonas (Ar) 5,0 ppm 

• Anglies dioksidas (CO2) 1,0 ppm 

• Anglies monoksidas (CO) 1,0 ppm 

• Vandenilis (H2) 0,5 ppm 

• Metanas 0,5 ppm 

• Deguonis(O2) 0,5 ppm 

• Vanduo (H2O) 0,5 ppm 
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31.4 Dujų mišinio slėgio patikra 

Į „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę su integruotu dujų maišytuvu ir (arba) be 
integruoto dujų maišytuvo įtekančių dujų slėgis turi būti 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI). 
Toks stabilus slėgis turi būti palaikomas visą laiką. 
 
Saugos sumetimais šiame prietaise yra įmontuotas skaitmeninis dujų slėgio jutiklis, kuris 

stebi tiekiamų dujų slėgį ir perspėja naudotoją, jeigu pastebimas slėgio sumažėjimas. 

 
Atjunkite dujų tiekimo liniją. Dujų liniją prijunkite prie dujų slėgio matavimo prietaiso. 
 
Atjunkite CO2 dujų tiekimo liniją. Dujų liniją prijunkite prie dujų slėgio matavimo 

prietaiso. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: vertė yra 0,4–0,6 bar. 

 

Daugiau informacijos žr. kituose naudotojo vadovo skyriuose. 

31.5 CO2 dujų slėgio patikra (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Į „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę įtekančių dujų slėgis turi būti 0,4–0,6 bar 
(5,80–8,70 PSI). Toks stabilus slėgis turi būti palaikomas visą laiką. 
 

Saugos sumetimais šiame prietaise yra įmontuotas skaitmeninis dujų slėgio jutiklis, kuris 

stebi tiekiamų dujų slėgį ir perspėja naudotoją, jeigu pastebimas slėgio sumažėjimas. 

 

Atjunkite CO2 dujų tiekimo liniją. Dujų liniją prijunkite prie dujų slėgio matavimo 

prietaiso. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: vertė yra 0,4–0,6 bar. 

 

Daugiau informacijos žr. kituose naudotojo vadovo skyriuose. 

31.6 N2 dujų slėgio patikra (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Į „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę įtekančių dujų slėgis turi būti 0,4–0,6 bar 
(5,80–8,70 PSI). Toks stabilus slėgis turi būti palaikomas visą laiką. 
 

Saugos sumetimais šiame prietaise yra įmontuotas skaitmeninis dujų slėgio jutiklis, kuris 

stebi tiekiamų dujų slėgį ir perspėja naudotoją, jeigu pastebimas slėgio sumažėjimas. 

 

Atjunkite N2 dujų įleidimo liniją. Dujų liniją prijunkite prie dujų slėgio matavimo 

prietaiso. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: vertė yra 0,4–0,6 bar. 
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Daugiau informacijos žr. kituose naudotojo vadovo skyriuose. 

31.7 Įtampos šaltinis 

Būtina patikrinti įtampą darbo vietoje. 

 

Išmatuokite UPS, prie kurio bus jungiama „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė, 

išvesties lizdą. Taip pat patikrinkite, ar UPS yra įjungtas į tinkamai įžemintą elektros 

tinklo lizdą. 

 

Naudokite kintamajai srovei skirtą multimetrą. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: 230 V ± 10,0 % 

 115 V ± 10,0 % 

31.8 Temperatūros patikra: Šildymo sistemos zonos 

Temperatūros patikra atliekama naudojant termometrą, kurio jutiklis tinka aliuminio 

paviršiaus temperatūrai matuoti mažiausiai 0,1 °C tikslumu. Jutiklį lipniąja juosta 

priklijuokite šildymo zonos viduryje. Įsitikinkite, kad lipnioji juosta jutiklį gerai 

prispaudžia prie paviršiaus srities. 

 

 Jutiklio priklijavimas lipniąja juosta nėra tinkamiausia procedūra, nes pati 

juosta izoliuos nuo oro srautų ir gaunamas vaizdas nebus visiškai tikslus. Tačiau 

tai yra kompromisas, jeigu priklijuoto ploto dydis yra mažas, o lipnioji juosta yra 

tvirta, plona ir lengva. 

 

Įdėkite jutiklį į kiekvieną zoną ir patikrinkite temperatūrą. Temperatūrai validuoti MIRI® 

kamerose jutiklį juostele priklijuokite kameros ir (arba) dangčio viduryje. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: visos temperatūros vertės, išmatuotos kameros dugne, 

ant kurio dedamos lėkštelės, nuo nustatytosios vertės nenukrypsta daugiau kaip 

± 0,2 °C. 

 

Jei reikia kalibruoti, žr. 12.5.1 skyrių „Temperatūros papildomas meniu“ – jame 

pateikiama daugiau informacijos, kaip atlikti temperatūros kalibravimą. 

 

 Jeigu nustatoma temperatūros lygio skirtumų, kurie kompensuojami atliekant 

kalibravimo procedūras, procesą gali tekti pakartoti. Tam tikru mastu dugno ir 

dangčio temperatūros vertės yra tarpusavyje susijusios. Pastebimo temperatūros 

pasklidimo tarp kamerų nebus. 
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31.9 6 valandų stabilumo bandymas 

Po kruopštaus vieno parametro validavimo reikia pradėti 6 valandų (minimalios 

trukmės) patikrą. 

 

Prietaise reikia pasirinkti nuostatas, kurios yra kiek įmanoma artimesnės klinikinio 

naudojimo sąlygoms. 

 

Įsitikinkite, kad veikia „Esco Medical“ duomenų registratoriaus programinė įranga. 

 

Patikrinkite, ar parametras yra išsaugotas ir rodmenys prasmingi. Leiskite prietaisui be 

pertrūkių veikti mažiausiai 6 valandas. Tada grafikuose išanalizuokite rezultatus. 

 

I bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio išmatuotas absoliutus temperatūros svyravimas 

neviršija ± 0,1 °C nuo nustatytosios vertės. 

II bandymas išlaikytas: jeigu prijungtos dujos, stebėkite, ar palaikomas stabilus 0,1–

0,5 bar dujų slėgis. 

 
Toliau pateiktas sąrašas taikytinas tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

modeliams su integruotu dujų maišytuvu. 

 

III bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio išmatuotas absoliutus CO2 koncentracijos 

svyravimas neviršija ± 0,2 % nuo nustatytosios vertės. 

IV bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio išmatuotas absoliutus N2 koncentracijos 

svyravimas neviršija ± 0,2 % nuo nustatytosios vertės. 

V bandymas išlaikytas: CO2 dujų srautas mažesnis kaip 2 l/val. 

VI bandymas išlaikytas: N2 dujų srautas mažesnis kaip 8 l/val. 

31.10 Valymas 

Valymo procedūras visada validuokite naudojimo vietoje arba daugiau 
rekomendacijų klauskite gamintojo ar platintojo. 
 

Sėkmingai atlikus bandymus prietaisą reikia išvalyti. Tik tada jis gali būti naudojamas 

klinikinei paskirčiai. 

 

Apžiūrėkite, ar prietaise nėra nešvarumų arba dulkių. Prietaisas turi atrodyti tvarkingas. 

 

• Prietaiso išorę nuvalykite 70 % alkoholio tirpalu suvilgyta nepūkuojančia šluoste. 

• Prietaisą išjunkite ir atjunkite elektros laidą. 

• „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės vidų (darbo srities paviršių ir 

kameras) išvalykite nepūkuojančia šluoste, suvilgyta 70 % alkoholio tirpalu. 

• Tokiu pat būdu nuvalykite dangčius. 
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• 5 minutėms palikite dangčius atidarytus. 

• Tas pačias sritis nuvalykite nepūkuojančia šluoste, suvilgyta sterilizuotu 

vandeniu. 

• Tokiu pat būdu nuvalykite dangčius. 

• 10 min. palikite dangčius atidarytus. 

• Dangčius uždarykite. 

• Prijunkite prie elektros tinklo ir įjunkite ventiliatorių. 

• Prieš įdėdami mėginius mažiausiai 20 min. leiskite „Multi-zone ART Workstation“ 

darbo stotelei veikti tuščiai. 

31.11 Bandymų dokumentacijos forma 

 Prieš pradedant prietaisą naudoti klinikinei paskirčiai, reikia užpildyti 

įrengimo ataskaitos formą, nurodyti bandymų rezultatus ir formą pateikti „Esco 

Medical“. 

31.12 Rekomenduojami papildomi bandymai 

31.12.1 LOJ matuoklis 

Reikia paimti mėginį patalpoje, priešais „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę. 

Rezultatą reikia užsirašyti – tai bus bazinis LOJ lygis. Tada reikia paimti mėginį darbo 

srities viduje. Taip pat reikia paimti mėginį po dujų gaubtu, veikiant dujų tiekimo 

sistemai. 

 

Bandymas išlaikytas: 0,0 ppm LOJ. 

 

 Įsitikinkite, kad mėginio vamzdeliuose nėra jokių LOJ. 

31.12.2 Lazerinis dalelių skaičiuotuvas 

Lazeriniu dalelių skaičiuotuvu reikia paimti mėginį patalpoje, priešais „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelę. Rezultatą reikia užsirašyti – tai bus bazinis dalelių lygis. Tada 

įjungus ventiliatorių reikia paimti mėginį darbo srities viduje, mėginių ėmimo angą 

nukreipus į darbo srities pusę (kairiąją arba dešiniąją). 

 

Bandymas išlaikytas: 0,3 mikrono < 100 ppm.  

 

 Įsitikinkite, kad mėginio vamzdeliuose nėra dalelių. 

32 Klinikinis naudojimas 

Sveikiname! Jūsų prietaisas dabar paruoštas klinikiniam naudojimui, validavimo 
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bandymai atlikti ir bandymų ataskaita pateikta „Esco Medical“. 

 

Tai turi užtikrinti stabilią priežiūrą daugelį metų. 

Būtina nuolat stebėti prietaiso veikimą. 

Vadovaukitės toliau pateikta validavimo naudojant schema. 

 

 Nemėginkite naudoti „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

klinikiniams tikslams neturėdami tiksliosios kokybės kontrolės validavimo 

įrangos. 

 
32.1 lentelė. Validavimo intervalai 

Užduotis Kiekvieną dieną Kiekvieną savaitę 

Temperatūros patikra  X 

CO2 ir O2 dujų mišinio koncentracijos patikra X  

Žurnalo patikra dėl anomalijų  X 

CO2 ir N2 dujų mišinio koncentracijos patikra X  

32.1 Temperatūros patikra 

Temperatūra tikrinama naudojant tikslųjį termometrą. Padėkite termometrą į kiekvieną 

zoną ir patikrinkite temperatūrą. Jei reikia, kalibruokite. 

 

Žr. 12.5.1 skyrių „Temperatūros papildomas meniu“ – jame pateikiama daugiau 

informacijos, kaip atlikti temperatūros kalibravimą. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: 

• Nė viena temperatūros vertė, išmatuota kameros dugne, ant kurio dedamos 

lėkštelės, nuo nustatytosios vertės nenukrypsta daugiau kaip ± 0,2 °C. 

• Nė viena temperatūros vertė, išmatuota kameros dangtyje, nuo nustatytosios 

vertės nenukrypsta daugiau kaip ± 0,5 °C. 

32.2 CO2 ir O2 dujų mišinio koncentracijos patikra 

Tikrinama, ar nėra dujų koncentracijos nuokrypio. „Multi-zone ART Workstation“ darbo 

stotelėje be MIRI® kamerų mėginys imamas po dujų gaubtu, veikiant dujų tiekimo 

sistemai. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje su MIRI® kameromis mėginys 

imamas iš vienos mėginių ėmimo angos, esančios prietaiso užpakalinėje dalyje. 

 

Bandymui atlikti būtina turėti tikslųjį CO2 ir O2 dujų analizatorių. 

 

Tirdami dujų koncentraciją MIRI® kamerose vadovaukitės toliau išdėstytomis 

paprastomis taisyklėmis: 
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• Patikrinkite CO2 ir O2 dujų nustatytąją vertę. 

• Patikrinkite tikrąją CO2 ir O2 dujų koncentraciją ir įsitikinkite, kad nustatytoji 

vertė pasiekiama ir dujų koncentracija nustatytosios vertės taške yra stabili. 

• Nepamirškite, kad 10 min. iki pradedant bandymą ir per patį bandymą negalima 

atidaryti dangčių. 

 

Žr. 12.5.2 skyrių „CO2 papildomas meniu (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu)“ 

ir 12.5.3 skyrių „O2 papildomas meniu (tik modeliuose be integruoto dujų maišytuvo)“ – 

juose pateikiama daugiau informacijos apie CO2 ir O2 dujų kalibravimą. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: 

• Išmatuotoji koncentracija nuo koncentracijos, nurodytos dujų mišinio baliono 

etiketėje, nesiskiria daugiau nei ± 0,3 %. 

• Išmatuotoji CO2 koncentracija nenukrypsta nuo nustatytosios vertės daugiau 

kaip ± 0,2 %. 

32.3 CO2 ir O2 dujų mišinio slėgio patikra 

Į „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę įtekančių dujų slėgis turi būti 0,4–0,6 bar. 

Toks slėgis turi būti stabiliai palaikomas visą laiką. 

 

Saugos sumetimais šiame prietaise yra įmontuotas skaitmeninis dujų slėgio jutiklio 

valdiklis, kuris stebi tiekiamų dujų slėgį ir perspėja naudotoją, jeigu pastebimas slėgio 

sumažėjimas. 

 

Rekomenduojama dujų slėgį tikrinti „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

duomenų registratoriuje. 

 

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: vertė yra 0,4–0,6 bar. 

 

Daugiau informacijos žr. Naudotojo vadove. 

33 Einamosios priežiūros rekomendacijos 

„Esco Medical“ tiekiamoje „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje yra daug 

kokybiškų tiksliųjų komponentų. Šie komponentai pasirinkti siekiant užtikrinti įrangos 

ilgaamžiškumą ir eksploatacines savybes. 

 

Vis dėlto būtinas nuolatinis eksploatacinių savybių validavimas. 

 

Naudotojas turėtų atlikti validavimą mažiausiai taip, kaip nurodyta 29 skyriuje 

„Validavimo rekomendacijos“. 
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Kilus problemų kreipkitės į „Esco Medical“ arba į vietinį atstovą. 

 

Siekdamas palaikyti tinkamą veikimą ir išvengti sistemos klaidų, savininkas turi 

pasirūpinti, kad komponentų keitimus pagal 33.1 lentelę atliktų kvalifikuotas technikas. 

 

Šie komponentai turi būti keičiami toliau nurodytais laiko intervalais. Jei nebus laikomasi 

šių nurodymų, susiklosčius blogiausio atvejo scenarijui gali būti sugadinti inkubatoriuje 

esantys mėginiai. 

 

 Nesilaikant 33.1 lentelėje nurodytų priežiūros intervalų nustos galioti 

garantija. 

 

 Garantija negalioja, jei naudojamos neoriginalios atsarginės dalys arba 

techninę priežiūrą vykdo neišmokyti ir neįgalioti darbuotojai. 

 
Toliau lentelėje nurodyti laiko intervalai, kada būtina pakeisti komponentus: 

 
33.1 lentelė. Techninės priežiūros intervalų planas 

Komponento pavadinimas 
Kiekvienais 

metais 

Kas 2 

metus 

Kas 3 

metus 

Kas 4 

metus 

HEPA vidinis filtras dujų mišiniui filtruoti X    

HEPA vidinis filtras CO2 dujoms filtruoti3 X    

HEPA vidinis filtras N2 dujoms filtruoti3 X    

O2 jutiklis3 X    

CO2 jutiklis3    X 

Dujų boksas4  X   

Vidinis dujų siurblys  X   

Proporciniai vožtuvai   X  

Dujų vamzdeliai   X  

Srauto jutikliai  X   

Slėgio reguliatoriai    X 

Vidinis 0,2 µ filtras dujų mišiniui filtruoti X    

Vidinis 0,2 µ filtras CO2 dujoms filtruoti3 X    

Vidinis 0,2 µ filtras N2 dujoms filtruoti3 X    

Programinės aparatinės įrangos naujinys (jei 

išleista nauja versija) 
X    

33.1 HEPA vidinis filtras dujų mišiniui filtruoti 

Apvalus vidinis 0,2 µ HEPA filtras dujų mišiniui filtruoti pašalina visas tiekiamose dujose 

esančias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti tikslųjį srauto jutiklį, 

 
3 Taikytina tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelei su integruotu dujų maišytuvu 
4 Taikytina tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelei be integruoto dujų maišytuvo 
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skaičiuojantį į sistemą patenkantį dujų kiekį, ir sutrikdyti dujų srauto reguliavimo 

sistemą. 

  

Keisdami filtrą taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų filtrą (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Filtrą keiskite kartą per metus. 

• Filtro laiku nepakeitus, tiekiamas dujų mišinys bus valomas nepakankamai arba 

visai nevalomas. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.2 HEPA vidinis filtras CO2 dujoms filtruoti 

Apvalus vidinis 0,2 µ HEPA filtras CO2 dujoms filtruoti pašalina visas tiekiamose dujose 

esančias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti tikslųjį srauto jutiklį, 

skaičiuojantį į sistemą patenkantį dujų kiekį, ir sutrikdyti dujų srauto reguliavimo 

sistemą. 

  

Keisdami filtrą taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų filtrą (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Filtrą keiskite kartą per metus. 

• Filtro laiku nepakeitus, tiekiamos CO2 dujos bus valomos nepakankamai arba visai 

nevalomos. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.3 HEPA vidinis filtras N2 dujoms filtruoti 

Apvalus vidinis 0,2 µ HEPA filtras N2 dujoms filtruoti pašalina visas tiekiamose dujose 

esančias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti tikslųjį srauto jutiklį, 

skaičiuojantį į sistemą patenkantį dujų kiekį, ir sutrikdyti dujų srauto reguliavimo 

sistemą. 

  

Keisdami filtrą taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų filtrą (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 
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• Filtrą keiskite kartą per metus. 

• Filtro laiku nepakeitus, tiekiamos N2 dujos bus valomos nepakankamai arba visai 

nevalomos. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.4 O2 jutiklis (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

Deguoniui reguliuoti naudojamas deguonies jutiklis, kad kamerose būtų palaikoma 

pageidaujamo lygio O2 koncentracija. Šio jutiklio naudojimo laikas dėl jo konstrukcijos 

yra ribotas. Nuo jutiklio išpakavimo dienos jutiklio šerdyje aktyvinamas cheminis 

procesas Cheminė reakcija yra visiškai nepavojinga aplinkai, „Multi-zone ART 

Workstation“ darbo stotelei su integruotu dujų maišytuvu ji reikalinga, kad būtų galima 

labai tiksliai išmatuoti deguonies kiekį. 

 

Po 1 metų cheminis procesas jutiklio šerdyje nutrūksta ir jutiklį reikia pakeisti. Taigi labai 

svarbu šį jutiklį pakeisti PER VIENUS metus nuo jo išpakavimo ir sumontavimo datos. 

 

 Deguonies jutiklius reikia keisti mažiausiai kartą per metus nuo datos, kai jie 

buvo įmontuoti į prietaisą, nepaisant to, ar inkubatorius naudojamas, ar 

nenaudojamas. 

 

Kada šis jutiklis įmontuotas, naudotojas mato „Multi-zone ART Workstation“ darbo 

stotelės įrengimo atskaitos formoje. Ši data turi būti naudojama kito O2 jutiklio pakeitimo 

datai apskaičiuoti. 

 

Keisdami jutiklius taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalius O2 jutiklius (išsamesnės informacijos ar dėl 

užsakymų kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• O2 jutiklį pakeiskite per 1 metus nuo ankstesnio jutiklio įmontavimo datos. 

• Deguonies jutiklio laiku nepakeitus, O2 koncentracija bus reguliuojama 

nepakankamai arba visai nereguliuojama. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) jutiklį prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.5. CO2 jutiklis (tik modeliuose su integruotu dujų maišytuvu) 

CO2 reguliuoti naudojamas CO2 jutiklis, kad kamerose būtų palaikoma pageidaujamo 

lygio dujų koncentracija. 
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Jutiklio tinkamumo naudoti laikas yra ilgesnis nei 6 metai, tačiau „Esco Medical“ saugos 

sumetimais rekomenduoja jutiklius keisti kas 4 metus. 

 

Keisdami jutiklį taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų CO2 jutiklį (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• CO2 jutiklį pakeiskite per 4 metus nuo įmontavimo datos. 

• CO2 jutiklio laiku nepakeitus, gali sutrikti CO2 dujų koncentracijos reguliavimas 

arba koncentracija gali tapti visai nereguliuojama. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) jutiklį prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.6 Dujų boksas (tik modeliuose be integruoto dujų maišytuvo) 

Dujų boksas naudojamas tik „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelėje be integruoto 

dujų maišytuvo. Jo reikia, kad būtų užtikrinama vidinė dujų cirkuliacija sistemoje. 

 

Siekiant palaikyti tinkamą dujų cirkuliaciją sistemoje, dujų boksą reikia kas 2 metus 

pakeisti. 

 

Keisdami dujų boksą taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų dujų boksą (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Dujų boksą keiskite per 2 metus nuo įmontavimo. 

• Dujų bokso nepakeitus, gali sutrikti dujų cirkuliacija. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) dujų boksą prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.7 Vidinis dujų siurblys 

Vidinis dujų siurblys naudojamas dujų mišiniui prastumti per kameras. Bėgant laikui 

siurblio veikimas gali sutrikti, todėl pailgėja dujų kiekio atkūrimo laikas. 

 

Siekiant užtikrinti greitą dujų kiekio atkūrimą po dangčio atidarymo šį siurblį reikia kas 

2 metus pakeisti. 

 

Keisdami vidinį dujų siurblį taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 
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• Visada naudokite originalų dujų siurblį (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Dujų siurblį pakeiskite per 2 metus nuo įmontavimo. 

• Siurblio nepakeitus, gali pailgėti dujų kiekio atkūrimo laikas arba įvykti gedimas. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) siurblį prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.8 Proporciniai vožtuvai 

Vidiniai vožtuvai leidžia reguliuoti dujas. Jeigu proporciniai vožtuvai susidėvėję, dujų 

reguliavimas gali sutrikti. Dėl to gali pailgėti dujų kiekio atkūrimo laikas, susidaryti 

netinkama dujų koncentracija arba įvykti prietaiso gedimas. Todėl, siekiant užtikrinti 

sistemos saugumą ir stabilumą, šiuos proporcinius vožtuvus būtina keisti kas 3 metus. 

 

Keisdami vožtuvus taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalius proporcinius vožtuvus (išsamesnės informacijos ar 

dėl užsakymų kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Vožtuvus pakeiskite per 3 metus nuo įmontavimo. 

• Vožtuvų nepakeitus, gali pailgėti dujų kiekio atkūrimo laikas arba įvykti gedimas. 

• Naudojant netinkamus (neoriginalius) vožtuvus prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.9 Dujų vamzdeliai 

Vidiniai dujų vamzdeliai naudojami dujų mišiniui pernešti per HEPA filtrą ir kameras. 

Ilgainiui vamzdelių eksploatacinės savybės gali pakisti, o dėl užsikimšimo gali pailgėti 

dujų kiekio atkūrimo laikas. 

 

Todėl, siekiant užtikrinti greitą dujų kiekio atkūrimą po dangčio atidarymo, dujų 

vamzdelius reikia kas 3 metus pakeisti. 

 

Keisdami dujų vamzdelius taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalius dujų vamzdelius (išsamesnės informacijos ar dėl 

užsakymų kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Dujų vamzdelius pakeiskite per 3 metus nuo įmontavimo datos. 

• Dujų vamzdelių nepakeitus, gali pailgėti dujų kiekio atkūrimo laikas arba įvykti 

gedimas. 

• Naudojant netinkamus (neoriginalius) dujų vamzdelius prarandama garantija. 
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Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.10 Srauto jutikliai 

Skaitmeninėje dujų drėkinimo sistemoje naudojami dujų mišiniui skirti srauto jutikliai. 

 

Srauto jutikliai naudojami CO2 ir N2 reguliuoti ir dujų vartojimui modulyje registruoti 

(taikytina „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelei su integruotu dujų maišytuvu). 

 

Jutiklio tinkamumo naudoti laikas yra ilgesnis nei 3 metai, tačiau „Esco Medical“ saugos 

sumetimais rekomenduoja jutiklius keisti kas 2 metus. 

 

Keisdami jutiklius taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalius srauto jutiklius (išsamesnės informacijos ar dėl 

užsakymų kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Srauto jutiklius pakeiskite per 2 metus nuo įmontavimo datos. 

• Srauto jutiklių laiku nepakeitus, gali sutrikti dujų mišinio, CO2 ir O2 dujų 

koncentracijos reguliavimas arba koncentracija gali būti visai nereguliuojama. 

• Naudojant netinkamus (neoriginalius) jutiklius prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.11 Slėgio reguliatoriai 

Vidiniai slėgio reguliatoriai apsaugo sistemą nuo per didelio išorinio dujų slėgio, galinčio 

sugadinti jautrias dujų kontūro dalis. Slėgio reguliatoriams nusidėvėjus, gali pakisti jų 

tikslumas, todėl jie nebeatliks numatytos apsauginės funkcijos. Tai gali sukelti kontūro 

gedimą ar nuotėkį vidiniame dujų kontūre. Todėl, siekiant užtikrinti sistemos saugą ir 

stabilumą, reguliatorius būtina keisti kas 4 metus. 

 

Keisdami reguliatorius taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalius slėgio reguliatorius (išsamesnės informacijos ar dėl 

užsakymų kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Reguliatorius pakeiskite per 4 metus nuo įmontavimo datos. 

• Reguliatorių nepakeitus, gali įvykti gedimas. 

• Naudojant netinkamus (neoriginalius) reguliatorius prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 
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33.12 Vidinis 0,2 µ filtras dujų mišiniui filtruoti 

Vamzdelyje esantis apvalus 0,2 µ HEPA filtras dujų mišiniui filtruoti pašalina visas 

tiekiamose dujose esančias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti 

tikslųjį srauto jutiklį, skaičiuojantį į sistemą patenkantį dujų kiekį, ir sutrikdyti dujų 

srauto reguliavimo sistemą. 

 

Keisdami filtrą taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų filtrą (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Filtrą keiskite kartą per metus. 

• Filtro laiku nepakeitus, tiekiamas dujų mišinys bus valomas nepakankamai arba 

visai nevalomas. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.13 Vidinis 0,2 µ filtras CO2 dujoms filtruoti 

Vamzdelyje esantis apvalus 0,2 µ HEPA filtras CO2 dujoms filtruoti pašalina visas 

tiekiamose dujose esančias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti 

tikslųjį srauto jutiklį, skaičiuojantį į sistemą patenkantį dujų kiekį, ir sutrikdyti dujų 

srauto reguliavimo sistemą. 

 

Keisdami filtrą taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų filtrą (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Filtrą keiskite kartą per metus. 

• Filtro laiku nepakeitus, tiekiamos CO2 dujos bus valomos nepakankamai arba visai 

nevalomos. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.14 Vidinis 0,2 µ filtras N2 dujoms filtruoti 

Vamzdelyje esantis apvalus 0,2 µ HEPA filtras N2 dujoms filtruoti pašalina visas 

tiekiamose dujose esančias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti 

tikslųjį srauto jutiklį, skaičiuojantį į sistemą patenkantį dujų kiekį, ir sutrikdyti dujų 

srauto reguliavimo sistemą. 
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Keisdami filtrą taikykite šias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones: 

 

• Visada naudokite originalų filtrą (išsamesnės informacijos ar dėl užsakymų 

kreipkitės į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją). 

• Filtrą keiskite kartą per metus. 

• Filtro laiku nepakeitus, tiekiamos N2 dujos bus valomos nepakankamai arba visai 

nevalomos. 

• Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija. 

 

Pakeitimo instrukcijas žr. techninės priežiūros vadove. 

33.15 Programinės aparatinės įrangos naujinys 

Jeigu „Esco Medical“ išleidžia naują programinės aparatinės įrangos versiją, atliekant 

suplanuotą metinę techninę priežiūrą ją reikia įdiegti „Multi-zone ART Workstation“ 

darbo stotelėje. 

 

Kaip atnaujinti programinę aparatinę įrangą, žr. techninės priežiūros vadove. 

34 Įrengimo rekomendacijos 

Šiame dokumente aprašoma, kada ir kaip įrengti „Multi-zone ART Workstation“ darbo 

stotelę IVF klinikoje. 

34.1 Atsakomybė 

Visi technikai ar embriologai, įrengiantys „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę, 

privalo nustatyti problemas ir atlikti būtiną kalibravimą, reguliavimus ir einamąją 

priežiūrą. 

 

Visi asmenys, kurie įrengs ir (arba) prižiūrės prietaisą, turi būti mokomi „Esco Medical“ 

arba kvalifikuotame mokymo centre. Mokymus vykdantys patyrę techninės priežiūros 

technikai ar embriologai turi užtikrinti, kad įrengimo darbus atliksiantys darbuotojai 

aiškiai suprastų įrenginio funkcijas, eksploatacines savybes, bandymus ir einamąją 

priežiūrą. 

 

Įrengimo darbus atliksiantys darbuotojai turi būti informuojami apie šio dokumento 

pakeitimus ar papildymus ir įrengimo ataskaitos formą. 

34.2 Nurodymai, taikytini prieš įrengiant 

2–3 savaitės iki numatytos įrengimo datos el. paštu kreipiamasi į kliniką, kurioje dirba 

būsimas įrenginio naudotojas (savininkas), ir numatomas tikslus įrengimo laikas. 

Nustačius patogų laiką galima organizuoti kelionę ir apgyvendinimą. 
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Atsižvelgiant į klinikos buvimo vietą, „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę reikia 

išsiųsti 1–3 savaites iki įrengimo. Su gabenimo paslaugų teikėju išsiaiškinkite vietos 

muitinės reikalavimus ir su jais susijusią delsą. 

 

Prieš įrengimą būtina informuoti kliniką apie įrengimo vietos reikalavimus ir pasirašyti 

klientui keliamų reikalavimų kontrolinį sąrašą: 

 

1. Laboratorijoje turi būti atvira erdvė plokščiomis grindimis įrenginiui pastatyti. 

2. 4 pėdų „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės svoris yra 225 kg, 6 pėdų – 

345 kg. 

3. Įrenginiui pastatyti reikalinga erdvė nurodyta 27 skyriaus „Specifikacijos“ 

lentelėse. 

4. Temperatūros valdymo sistema turi palaikyti stabilią temperatūrą, niekada 

neviršijančią 30 °C. 

5. Turi būti 115 arba 230 V, mažiausiai 120 W, nenutrūkstamo maitinimo šaltinis 

(UPS). 

6. Turi būti įrengtas tinkamas įžeminimas 

7. Turi būti dujų mišinio ir CO2 dujų prievadas, kuriame slėgis būtų 0,6–1,0 atm 

didesnis už aplinkos slėgį. 

8. Jeigu klinikoje naudojamas mažesnis deguonies lygis, turi būti N2 dujų prievadas, 

kuriame slėgis būtų 0,6–1,0 atm didesnis už aplinkos slėgį. 

9. Turi būti paruošti vamzdeliai, tinkantys 4 mm žarnos atvamzdžiui, ir HEPA filtras. 

10. Turi būti galimybė naudotis kompiuteriu su USB lizdu duomenims registruoti. 

34.3 Pasiruošimas įrengimo darbams 

• Paimkite įrengimo ataskaitos formą Įsitikinkite, kad tai yra naujausia versija. 

• Formoje užpildykite tuščius laukelius: įrašykite „Multi-zone ART Workstation“ 

darbo stotelės serijos numerį (S/N) ir klientą. 

• Prieš pradedant įrengimo darbus patikrinamas techninės priežiūros įrankių 

rinkinys – ar jame yra visi reikalingi įrankiai. 

• Visada naudokite naujausios versijos programinę aparatinę įrangą ir duomenų 

registravimo programinę įrangą. Į techninės priežiūros vietą atsineškite 

paženklintą duomenų kaupiklį su šiais failais. 

34.4 Priemonės, kurias reikia atsinešti į įrengimo vietą 

• Įrengimo ataskaitos forma 

• „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės techninės priežiūros vadovas 

• Atnaujintas techninės priežiūros įrankių rinkinys 

• Duomenų kaupiklis su naujausia programine aparatine ir programine įranga 

• Tikslusis termometras, kurio tikslumas ne mažesnis kaip 0,1 °C 
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• Kalibruotas dujų analizatorių, kurio CO2 ir O2dujų matavimo tikslumas yra 

mažiausiai 0,1 %  

• USB jungties ilginamasis laidas 

34.5 Įrengimo procedūra naudojimo vietoje 

1. Pakelkite spintą krautuvu arba šakiniu krautuvu. 
 

 
34.1. pav. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės spinta 

 

2. Po spinta pakiškite surinktą stovą. 

 

 Spintos ant stovo dar nenuleiskite. 
 

 

 
34.2. pav. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės spinta ir stovas 

 

3. Išsukite 4 varžtus, kaip parodyta toliau. 
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34.3 pav. 4 „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės spintos varžtai 

 

4. Lėtai ir atsargiai nuleiskite spintą ant stovo. Įsitikinkite, kad stovas yra tinkamai 

sulygiuotas su spinta. 

5. Stovą pritvirtinkite prie spintos 4 ilgais varžtais. 

 

 
34.4 pav. 4 ilgi varžtai „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės spintoje 

 

6. Išsukite 4 varžtus, kaip parodyta toliau, ir išimkite 4 kampinius laikiklius. 

 

 
34.5 pav. 4 kampinių laikiklių išėmimas 

 

7. Ištraukite metalinį padėklą. Įrengimas baigtas. 
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34.6 pav. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės metalinis padėklas 

34.6. Darbo stotelės įrengimo procedūra 

1. Laikykitės saugos instrukcijų ir perspėjimų (2 skyrius „Saugos perspėjimai“). 

2. Iš užpakalinės pusės įstumkite į rėmą kompiuterį. Tinkamose vietose prijunkite 

laidus. 

 

 
34.7 pav. Laidų prijungimas „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės užpakalinėje pusėje 

 

3. Prijunkite maitinimo laidą prie UPS. 

4. Prijunkite prie „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės maitinimo laidą. 
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34.8 pav. Maitinimo laido prijungimas prie „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės 

 

5. Paimkite dujų žarną, prijunkite ją prie „Multi-zone ART Workstation“ darbo 

stotelės, pritvirtinkite dujų vamzdelius. 

 

 
34.9 pav. Dujų vamzdelių prijungimas po stalviršiu 

 

6. Išoriniu dujų reguliatoriumi nustatykite 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI) dujų slėgį. 

7. Įjunkite „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelę paspausdami mygtuką 

užpakalinėje pusėje. 

 

 
34.10 pav. Įjungimo mygtukas „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės užpakalinėje pusėje 
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8. Stebėkite, ar prietaisas veikia įprastai. 

9. Palaukite 20 min., kol prietaisas įšils ir stabilizuosis. 

10. Laikykitės 29 skyriuje „Validavimo rekomendacijos“ pateiktų rekomendacijų. 

11. Organizuokite naudotojų mokymus ir baikite skaityti instrukcijas. 

12. Po 24 val. įdirbimo laikotarpio, JEI bandymai sėkmingai išlaikyti, prietaisas yra 

paruoštas naudoti. 

 

Jeigu pastebima nuokrypių nuo bandymų formoje nurodytų verčių, jas reikia aptarti su 

„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotoju ar savininku. 

 

Jei yra pasiūlymų ar skundų, juos reikia įrašyti į įrengimo ataskaitos formą. 

 

34.7 Naudotojų mokymas 

1. Maitinimo iš elektros tinklo įjungimas ir išjungimas 

2. Esminių „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės funkcijų ir mėginių laikymo 

sričių paaiškinimas 

3. „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės temperatūros valdymo (tiesioginio 

šilumos perdavimo per šildomuosius dangčius) paaiškinimas 

4. Dujų reguliavimo įjungimas ir išjungimas 

5. Temperatūros, CO2 ir O2 nustatytosios vertės 

6. Įspėjamojo signalo (temperatūros, CO2, O2ar dujų mišinio) išjungimo procedūra ir 

būklės atkūrimo laikas 

7. Šildomųjų įdėklų įdėjimas ir išėmimas 

8. Avarinės procedūros (jos aprašytos 25 skyriuje „Avarinės procedūros“) 

9. Paaiškinimas, kaip valyti prietaisą ir šildymo įdėklus 

10. Išorinis temperatūros matavimas ir kalibravimas 

11. Išorinis dujų koncentracijos matavimas ir kalibravimas 

12. Mėginio įdėjimas ir išėmimas 

13. Duomenų registratoriaus funkcija, ryšio užmezgimas ir atnaujinimas 

 

 Kiek įmanoma naudokitės naudotojo vadovu, kad naudotojas gerai 
susipažintų su juo.  

34.8 Veiksmai po įrengimo 

Įrengimo procedūrą užbaigus, būtina nusiųsti „Esco Medical Ltd.“ įrengimo ataskaitos 

formos originalą. Jis bus saugomas su prietaiso įrašais. Laikantis ISO procedūros ir 

Medicinos prietaisų direktyvos, unikalios įrenginio istorijos dokumentacijoje laikoma 

užpildyta popierinė įrengimo bandymų formos kopija. Įrengimo data įrašoma įrenginio 

apžvalgos byloje. Įrengimo data taip pat įrašoma techninės priežiūros grafike.  
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„Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelės naudotojas ar savininkas gali turėti 

klausimų apie rašytinę įrengimo ataskaitą. Užpildytą ir pasirašytą įrengimo ataskaitos 

formą būtina nusiųsti į kliniką. Bet kokie nukrypimai (skundai, pasiūlymai) nuo įrengimo 

vizito registruojami CAPA sistemoje. Atsiradus kritinei klaidai informacija apie tai bus 

pateikta tiesiogiai Kokybės kontrolės (QC) ir Kokybės užtikrinimo (QA) padaliniams. 

 

 Jeigu „Multi-zone ART Workstation“ darbo stotelė neatitinka įrengimo 

ataskaitos formoje nurodytų priimtinumo kriterijų, atsiranda kitų svarbių klaidų 

ir nepalaikomi inkubavimo parametrai, „Multi-zone ART Workstation“ darbo 

stotelės, kol ji remontuojama (pakeičiama) ar atliekami nauji bandymai, naudoti 

negalima. Apie tai būtina informuoti naudotoją ir savininką ir imtis veiksmų 

problemoms išspręsti. 


