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Αποσυσκευασία και επιθεώρηση 
Να τηρει τε τις συνη θεις πρακτικε ς παραλαβη ς κατα  την παραλαβη  του οργα νου. Να 

ελε γχετε το χαρτοκιβω τιο της αποστολη ς για ζημιε ς. Αν βρεθει  ζημια , σταματη στε την 

αποσυσκευασι α του οργα νου. Ειδοποιη στε τον μεταφορε α και ζητη στε να ει ναι παρω ν 

ε νας αντιπρο σωπος κατα  την αποσυσκευασι α του οργα νου. Δεν υπα ρχουν ειδικε ς 

οδηγι ες αποσυσκευασι ας, αλλα  προσε χετε να μην προκαλε σετε ζημια  στο ο ργανο κατα  

την αποσυσκευασι α του. Επιθεωρη στε το ο ργανο για υλικε ς ζημιε ς ο πως λυγισμε να η  

σπασμε να με ρη, βαθουλω ματα η  γρατσουνιε ς. 

Αξιώσεις 

Η συνη θης με θοδος αποστολη ς μας ει ναι με σω κοινου  μεταφορε α. Αν βρεθου ν υλικε ς 

ζημιε ς κατα  την παρα δοση, διατηρη στε ο λα τα υλικα  συσκευασι ας στην αρχικη  τους 

κατα σταση και επικοινωνη στε α μεσα με τον μεταφορε α για να υποβα λετε μια αξι ωση. 

Αν το ο ργανο ε χει παραδοθει  σε καλη  φυσικη  κατα σταση, αλλα  δεν λειτουργει  συ μφωνα 

με τις προδιαγραφε ς η  υπα ρχουν α λλα προβλη ματα που δεν ε χουν προκληθει  λο γω 

ζημια ς κατα  τη μεταφορα , επικοινωνη στε α μεσα με τον τοπικο  αντιπρο σωπο πωλη σεων 

η  με την Esco Medical. 

Συνήθεις όροι και προϋποθέσεις 

Επιστροφές χρημάτων & πιστώσεις 

Λα βετε υπο ψη πως μερικη  επιστροφη  χρημα των η /και πι στωση γι νεται μο νο για 

προι ο ντα με σειριακο  αριθμο  (προι ο ντα που επισημαι νονται με ετικε τα διακριτου  

σειριακου  αριθμου ) και εξαρτη ματα με σειριακο  αριθμο . Τα προι ο ντα και τα εξαρτη ματα 

που δεν ε χουν σειριακο  αριθμο  (καλω δια, θη κες μεταφορα ς, βοηθητικε ς μονα δες κτλ.) 

δεν πληρου ν τις πρου ποθε σεις για επιστροφη  η  αποζημι ωση. Για να λα βετε μερικη  

αποζημι ωση/πι στωση, το προι ο ν δεν πρε πει να ε χει υποστει  ζημια . Πρε πει να 

επιστραφει  πλη ρες (δηλαδη  με ο λα τα εγχειρι δια, καλω δια, αξεσουα ρ κτλ.) εντο ς 30 

ημερω ν απο  την αρχικη  αγορα , σε κατα σταση «ως καινου ργιο» και κατα λληλο για 

επαναπω ληση. Πρε πει να ακολουθει ται η Διαδικασία επιστροφής. 

Διαδικασία επιστροφής 

Κα θε προι ο ν που επιστρε φεται για επιστροφη  χρημα των/πι στωση πρε πει να 

συνοδευ εται απο  ε ναν αριθμο  Εξουσιοδο τησης Υλικου  Επιστροφη ς (RMA) που 

λαμβα νεται απο  το Τμη μα εξυπηρε τησης πελατω ν της Esco Medical. Όλα τα υλικα  που 

επιστρε φονται πρε πει να αποστε λλονται προπληρωμένα (μεταφορικα , δασμοι , 

προμη θειες και φο ροι) στην τοποθεσι α του εργοστασι ου μας. 

Χρεώσεις αποκατάστασης αποθέματος 

Τα προι ο ντα που επιστρε φονται εντο ς 30 ημερω ν απο  την αρχικη  αγορα  υπο κεινται σε 

μι α ελα χιστη χρε ωση αποκατα στασης αποθε ματος της τα ξεως του 20% της τιμη ς 

καταλο γου. Επιπρο σθετες χρεω σεις για ζημιε ς η /και με ρη και εξαρτη ματα που λει πουν 

θα ισχυ ουν σε κα θε επιστροφη . Τα προι ο ντα που δεν ει ναι σε κατα σταση «ως 

καινου ργια» και κατα λληλη για επαναπω ληση, δεν ει ναι επιλε ξιμα για επιστροφη  

πι στωσης και θα επιστραφου ν στον πελα τη με δικα  του ε ξοδα. 

Πιστοποίηση 

Αυτο  το ο ργανο ε χει δοκιμαστει /επιθεωρηθει  διεξοδικα  και ε χει βρεθει  πως πληροι  τις 
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κατασκευαστικε ς προδιαγραφε ς της Esco Medical κατα  την αποστολη  απο  το 

εργοστα σιο. Οι μετρη σεις βαθμονο μησης και οι δοκιμε ς ει ναι ιχνηλατη σιμες και γι νονται 

συ μφωνα με την πιστοποι ηση ISO της Esco Medical. 

Εγγύηση και υποστήριξη προϊόντος 

Η Esco Medical εγγυα ται ο τι αυτο  το ο ργανο ει ναι απαλλαγμε νο απο  ελαττω ματα 

υλικω ν και κατασκευη ς, υπο  φυσιολογικη  χρη ση και συντη ρηση για δυ ο (2) ε τη απο  την 

αρχικη  ημερομηνι α αγορα ς, με την πρου πο θεση ο τι το ο ργανο βαθμονομει ται και 

συντηρει ται συ μφωνα με αυτο  το εγχειρι διο. Κατα  την περι οδο εγγυ ησης, η Esco Medical, 

με δικη  της επιλογη , θα επισκευα σει η  θα αντικαταστη σει ε να προι ο ν, το οποι ο 

αποδεικνυ εται ο τι ει ναι ελαττωματικο , χωρι ς χρε ωση, με την πρου πο θεση επιστροφη ς 

του προι ο ντος (αποστολη , δασμοι , προμη θειες και φο ροι προπληρωμε νοι) στην Esco 

Medical. Οποιεσδη ποτε χρεω σεις μεταφορα ς προκυ ψουν αποτελου ν ευθυ νη του 

αγοραστη  και δεν συμπεριλαμβα νονται σε αυτη  την εγγυ ηση. Αυτη  η εγγυ ηση εκτει νεται 

μο νο στον αρχικο  αγοραστη . Δεν καλυ πτει ζημια  απο  κατα χρηση, αμε λεια, ατυ χημα η  

κακη  χρη ση η  ως αποτε λεσμα συντη ρησης η  τροποποι ησης απο  τρι τους, πε ραν απο  την 

Esco Medical. 

 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ESCO MEDICAL LTD. ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. 

Καμι α εγγυ ηση δεν θα ισχυ ει, αν οτιδη ποτε απο  τα ακο λουθα προκαλε σει ζημια : 

• Διακοπη  ρευ ματος, υπερτα σεις η  αιχμε ς τα σης 

• Ζημια  κατα  τη μεταφορα  η  τη μετακι νηση του οργα νου 

• Ακατα λληλη παροχη  ρευ ματος, ο πως χαμηλη  τα ση, λανθασμε νη τα ση, 

ελαττωματικη  καλωδι ωση η  ακατα λληλες ασφα λειες 

• Ατυ χημα, τροποποι ηση, κατα χρηση η  κακη  χρη ση του οργα νου 

• Πυρκαγια , ζημια  απο  νερο , κλοπη , πο λεμος, εξεγε ρσεις, εχθροπραξι ες, θεομηνι ες 

ο πως τυφω νες, πλημμυ ρες κτλ. 

 

Μο νο τα προι ο ντα με σειριακο  αριθμο  (στοιχει α που φε ρουν μια διακριτη  ετικε τα 

σειριακου  αριθμου ) και τα εξαρτη ματα τους καλυ πτονται απο  αυτη  την εγγυ ηση. 

 

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΥΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΝ 

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Υλικα  ο πως καλω δια και με ρη χωρι ς 

σειριακο  αριθμο  δεν καλυ πτονται απο  αυτη ν την εγγυ ηση. 

 

Αυτη  η εγγυ ηση σα ς παρε χει συγκεκριμε να νομικα  δικαιω ματα και ενδε χεται να ε χετε 

α λλα δικαιω ματα, τα οποι α ποικι λλουν απο  περιοχη  σε περιοχη , απο  περιφε ρεια σε 

περιφε ρεια η  απο  χω ρα σε χω ρα. Αυτη  η εγγυ ηση περιορι ζεται στην επισκευη  του 

οργα νου συ μφωνα με τις προδιαγραφε ς της Esco Medical. 

 

Όταν επιστρε φετε ε να ο ργανο στην Esco Medical για συντη ρηση, επισκευη  η  

βαθμονο μηση, σας συνιστου με η αποστολη  να γι νεται χρησιμοποιω ντας τα αρχικα  
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προστατευτικα  υλικα  συσκευασι ας και τον περιε κτη. Αν τα αρχικα  υλικα  συσκευασι ας 

δεν ει ναι διαθε σιμα, συνιστου με τον ακο λουθο οδηγο  για επανασυσκευασι α: 

• Χρησιμοποιη στε ε να χαρτοκιβω τιο διπλου  τοιχω ματος επαρκου ς αντοχη ς για το 

βα ρος που αποστε λλεται 

• Χρησιμοποιη στε σκληρο  χαρτι  η  χαρτο νι για την προστασι α ο λων των 

επιφανειω ν του οργα νου. Χρησιμοποιη στε μη λειαντικο  υλικο  γυ ρω απο  ο λα τα 

προεξε χοντα με ρη 

• Χρησιμοποιη στε τουλα χιστον 10 εκατοστα  σφιχτα  συμπιεσμε νου, βιομηχανικα  

εγκεκριμε νου, αντικραδασμικου  υλικου  γυ ρω απο  το ο ργανο. 

 

Η Esco Medical δεν θα ει ναι υπευ θυνη για χαμε νες αποστολε ς η  ο ργανα που 

παραλαμβα νονται σε κατεστραμμε νη κατα σταση λο γω ακατα λληλης συσκευασι ας η  

χειρισμου . Όλες οι αποστολε ς για αξιω σεις βα σει της εγγυ ησης, πρε πει να γι νονται σε 

προπληρωμε νη βα ση (μεταφορικα , δασμοι , προμη θειες και φο ροι). Καμι α επιστροφη  δεν 

θα ει ναι αποδεκτη  χωρι ς αριθμο  Εξουσιοδο τησης Υλικου  Επιστροφη ς (RMA). 

Επικοινωνη στε με την Esco Medical για να αποκτη σετε ε ναν αριθμο  RMA και να λα βετε 

βοη θεια για την τεκμηρι ωση αποστολη ς/τελωνει ων. 

Η αναβαθμονο μηση των οργα νων, που ε χουν συνιστω μενη συχνο τητα βαθμονο μησης 

α παξ ετησι ως, δεν καλυ πτεται απο  την εγγυ ηση. 

 

Αποποίηση εγγύησης 

Αν το ο ργανο επισκευαστει  η /και βαθμονομηθει  απο  οποιονδη ποτε α λλον, πε ρα απο  την 

Esco Medical Ltd. και τους αντιπροσω πους της, λα βετε υπο ψη ο τι η αρχικη  εγγυ ηση που 

καλυ πτει το προι ο ν σας ακυρω νεται, ο ταν αφαιρεθει  η  σπα σει η σφραγι δα ποιο τητας 

κατα  των παραβια σεων, χωρι ς κατα λληλη εργοστασιακη  εξουσιοδο τηση. 

Σε κα θε περι πτωση, το σπα σιμο της σφραγι δας ποιο τητας κατα  των παραβια σεων θα 

πρε πει πα ση θυσι α να αποφευ γεται, καθω ς αυτη  η σφραγι δα ει ναι απαραι τητη για να 

ισχυ ει η αρχικη  εγγυ ηση του οργα νου. Σε περι πτωση που η σφραγι δα πρε πει να σπα σει 

για να αποκτη σετε προ σβαση στο εσωτερικο  του οργα νου, πρε πει να επικοινωνη σετε 

πρω τα με την Esco Medical Ltd. 

 

Θα ει ναι απαραι τητο να μας δω σετε τον σειριακο  αριθμο  του οργα νου καθω ς και ε ναν 

βα σιμο λο γο για το σπα σιμο της σφραγι δας ποιο τητας. Θα μπορει τε να σπα σετε τη 

σφραγι δα μο νο αφου  λα βετε εξουσιοδο τηση απο  το εργοστα σιο. Μη σπα σετε τη 

σφραγι δα ποιο τητας πριν επικοινωνη σετε μαζι  μας! Αυτα  τα βη ματα θα βοηθη σουν να 

διατηρη σετε την αρχικη  εγγυ ηση για το ο ργανο, χωρι ς διακοπη . 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι μη εξουσιοδοτημε νες τροποποιη σεις απο  τον χρη στη η  εφαρμογε ς πε ρα απο  τις 

δημοσιευμε νες προδιαγραφε ς ενδε χεται να καταλη ξουν σε κι νδυνο ηλεκτροπληξι ας η  

λανθασμε νη λειτουργι α. Η Esco Medical δεν θα ει ναι υπευ θυνη για οποιαδη ποτε βλα βη 

προκλη θηκε λο γω μη εξουσιοδοτημε νων τροποποιη σεων του εξοπλισμου . 
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Η ESCO MEDICAL LTD. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙ ΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. 

 

Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΑΥΤΗ 

ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 
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1 Τρο πος χρη σης αυτου  του εγχειριδι ου 

Το εγχειρι διο ει ναι σχεδιασμε νο να διαβα ζεται ιδανικα  ανα  ενο τητες, και ο χι απο  την 

αρχη  με χρι το τε λος. Αυτο  σημαι νει πως αν το εγχειρι διο διαβαστει  απο  την αρχη  με χρι 

το τε λος, θα υπα ρξουν επαναλη ψεις και υπερκαλυ ψεις θεμα των. Συνιστου με την 

ακο λουθη με θοδο για την ανα γνωση του εγχειριδι ου: Αρχικα , εξοικειωθει τε με τις 

οδηγι ες ασφαλει ας. Ύστερα, προχωρη στε με τις βασικε ς λειτουργι ες που χρεια ζεται ο 

χρη στης για τον χειρισμο  του εξοπλισμου  σε καθημερινη  βα ση. Στη συνε χεια, διαβα στε 

τις λειτουργι ες του συναγερμου . Οι λειτουργι ες του μενου  της διεπαφη ς χρη στη 

παρε χουν λεπτομερει ς πληροφορι ες που χρεια ζονται μο νο στους προχωρημε νους 

χρη στες. Πρε πει να διαβα σετε ο λα τα με ρη, πριν χρησιμοποιη σετε τη συσκευη . Ο οδηγο ς 

Επικυ ρωσης περιγρα φεται λεπτομερω ς στις ενο τητες 34 - 37. Ο οδηγο ς Συντη ρησης 

περιγρα φεται λεπτομερω ς στην ενο τητα 38. Οι διαδικασι ες Εγκατα στασης 

περιγρα φονται λεπτομερω ς στην ενο τητα 39. 

2 Προειδοποι ηση ασφαλει ας 

• Οποιοσδη ποτε εργα ζεται με η  γυ ρω απο  τον εξοπλισμο  αυτο ν θα πρε πει να 

διαβα σει αυτο  το εγχειρι διο. Η μη ανα γνωση, κατανο ηση και τη ρηση των οδηγιω ν 

που δι νονται σε αυτο  το ε γγραφο ενδε χεται να προκαλε σει ζημια  στη μονα δα, 

τραυματισμο  στο προσωπικο  χειρισμου  η /και κακη  απο δοση του εξοπλισμου . 

• Οποιαδη ποτε εσωτερικη  προσαρμογη , τροποποι ηση η  συντη ρηση σε αυτο ν τον 

εξοπλισμο  πρε πει να εκτελει ται απο  εξειδικευμε νο προσωπικο  συντη ρησης. 

• Αν πρε πει να μετακινηθει  ο εξοπλισμο ς, βεβαιωθει τε πως ει ναι σωστα  

στερεωμε νος σε βα θρο η  βα ση στη ριξης και η μετακι νηση να γι νει σε επι πεδη 

επιφα νεια. Αν ει ναι απαραι τητο, μετακινη στε τον εξοπλισμο  και το βα θρο/βα ση 

στη ριξης ξεχωριστα . 

• Η χρη ση οποιωνδη ποτε επικι νδυνων υλικω ν σε αυτο ν τον εξοπλισμο  πρε πει να 

παρακολουθει ται απο  υγιεινολο γο εργασι ας, υπευ θυνο ασφαλει ας η  απο  α λλα 

κατα λληλα εκπαιδευμε να α τομα. 

• Πριν συνεχι σετε, θα πρε πει να κατανοη σετε σε βα θος τις διαδικασι ες 

εγκατα στασης και να λα βετε υπο ψη σας τις περιβαλλοντικε ς/ηλεκτρικε ς 

απαιτη σεις. 

• Σε αυτο  το εγχειρι διο, τα σημαντικα  σημει α που σχετι ζονται με την ασφα λεια θα 

επισημαι νονται με τα ακο λουθα συ μβολα: 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Χρησιμοποιει ται για να στρε ψει την προσοχη  σε ε να 

συγκεκριμε νο στοιχει ο. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Απαιτει ται προσοχη . 
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• Αν ο εξοπλισμο ς χρησιμοποιει ται με τρο πο που δεν καθορι ζεται σε αυτο  το 

εγχειρι διο, η ασφα λεια που παρε χει ο εξοπλισμο ς μπορει  να υποβαθμιστει . 

3 Προοριζο μενος σκοπο ς 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων της οικογε νειας 

Esco Medical MIRI® TL προορι ζονται για να παρε χουν ε να περιβα λλον ελεγχο μενης 

θερμοκρασι ας, CO2 και α λλων αερι ων για την ανα πτυξη εμβρυ ων. Το παρο ν μοντε λο 

διαθε τει ε να ενσωματωμε νο ανεστραμμε νο μικροσκο πιο και συ στημα απεικο νισης για 

επιθεω ρηση των εμβρυ ων. Η χρη ση της συσκευη ς περιορι ζεται σε χρονικο  δια στημα ε ξι 

ημερω ν (199 ω ρες), το οποι ο καλυ πτει την περι οδο απο  την προ-γονιμοποι ηση με χρι την 

ε κτη ημε ρα ανα πτυξης. 

4 Σχετικα  με το προι ο ν 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων της οικογε νειας 

MIRI® TL της Esco Medical ει ναι επωαστη ρες που χρησιμοποιου ν CO2/O2 και παρε χουν 

δυνατο τητα για φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου (time-lapse). Ο MIRI® TL6 

δι νει δυνατο τητα για επω αση ε ως και 84 εμβρυ ων, ενω  ο MIRI® TL12 ε ως και 168 

εμβρυ ων. Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων μπορου ν 

να δημιουργη σουν βι ντεο βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου και να τα προβα λουν ω στε να 

μπορει  να ελεγχθει  η ποιο τητα και τα στα δια της ανα πτυξης. 

 

Το μο νο τρυβλι ο που χρησιμοποιει ται με τους επωαστη ρες εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ει ναι το CultureCoin®. 

 

Η απευθει ας θε ρμανση των τρυβλι ων στους θαλα μους παρε χει ανω τερης ποιο τητας 

συνθη κες θερμοκρασι ας, σε συ γκριση με συμβατικου ς επωαστη ρες εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων. 

 

Η θερμοκρασι α με σα στον θα λαμο θα παραμε νει σταθερη  ε ως 1 °C (ακο μα και αν το 

καπα κι ανοι ξει για 30 δευτερο λεπτα) και θα επανε λθει εντο ς ενο ς λεπτου  μετα  το 

κλει σιμο του καπακιου . 

 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 διαθε τει 

6 εντελω ς ανεξα ρτητους θερμαινο μενους θαλα μους καλλιε ργειας, ενω  ο MIRI® TL12 

διαθε τει 12 θαλα μους. Κα θε θα λαμος ε χει το δικο  του θερμαινο μενο καπα κι και χω ρο για 

ε να τρυβλι ο CultureCoin®. 

 

Για να διασφαλιστει  με γιστη απο δοση, το συ στημα του επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 διαθε τει 12 εντελω ς ανεξα ρτητους 

ελεγκτε ς θερμοκρασι ας PID, ενω  ο MIRI® TL6 διαθε τει 24. Αυτοι  ελε γχουν και ρυθμι ζουν 

τη θερμοκρασι α στους θαλα μους καλλιε ργειας και στα καπα κια. Οι θα λαμοι δεν 
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επηρεα ζουν με κανε ναν τρο πο ο ε νας τη θερμοκρασι α του α λλου. Το επα νω και το κα τω 

με ρος του κα θε θαλα μου χωρι ζεται με ε να στρω μα ΡΕΤ, ω στε η θερμοκρασι α του 

καπακιου  να μην επηρεα ζει τον πυθμε να. Για λο γους επικυ ρωσης, κα θε θα λαμος ε χει 

ε ναν ενσωματωμε νο αισθητη ρα PT-1000. Η καλωδι ωση καθενο ς απο  αυτου ς ει ναι 

ξεχωριστη  απο  τα υπο λοιπα ηλεκτρονικα  στοιχει α της συσκευη ς, οπο τε παραμε νει ως 

ε να πραγματικα  διαχωρισμε νο συ στημα επικυ ρωσης. 

 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων πρε πει να 

τροφοδοτει ται με 100% CO2 και 100% N2 προκειμε νου να μπορει  να ελε γχει τις 

συγκεντρω σεις CO2 και O2 στους θαλα μους καλλιε ργειας. 

  

Ένας αισθητη ρας CO2 με διπλη  δε σμη υπε ρυθρου με εξαιρετικα  χαμηλο  βαθμο  

διολι σθησης ελε γχει τη στα θμη του CO2. Ένας χημικο ς αισθητη ρας οξυγο νου ιατρικη ς 

καθαρο τητας ελε γχει τη στα θμη του O2. 

 

Ο χρο νος ανα κτησης του αερι ου ει ναι λιγο τερος απο  3 λεπτα , μετα  το α νοιγμα του 

καπακιου . Για την επικυ ρωση της συγκε ντρωσης αερι ου, ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 διαθε τει 6 θυ ρες δειγματοληψι ας 

αερι ων που δι νουν τη δυνατο τητα στον χρη στη να πραγματοποιει  δειγματοληψι α 

αερι ων απο  κα θε θα λαμο, ενω  ο MIRI® TL12 διαθε τει 12. 

 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων διαθε τει ε να 

συ στημα ανακυ κλωσης αερι ου, με το οποι ο το αε ριο εισε ρχεται και ταυτο χρονα 

εξε ρχεται συνεχω ς απο  τον θα λαμο. Το αε ριο καθαρι ζεται με υπεριω δη μικροβιοκτο νο 

ακτινοβολι α UVC 254 nm, ο που το αε ριο ε ρχεται απευθει ας σε επαφη  με τον λαμπτη ρα 

και, στη συνε χεια, περνα ει απο  ε να φι λτρο VOC και ε να φι λτρο HEPA. Η υπεριω δης 

μικροβιοκτο νος ακτινοβολι α UVC ε χει φι λτρα που αποτρε πουν τη δημιουργι α 

ακτινοβολι ας 185 nm που θα μπορου σε να παρα γει επικι νδυνο ο ζον. Το φι λτρο VOC 

βρι σκεται κα τω απο  τον λαμπτη ρα υπεριω δους μικροβιοκτο νου ακτινοβολι ας UVC. 

 

Η πλη ρης αναπλη ρωση αερι ου στο συ στημα γι νεται σε λιγο τερο απο  5 λεπτα . 

 

Η συνολικη  κατανα λωση αερι ου ει ναι πολυ  χαμηλη . Ει ναι μικρο τερη απο  2 l/h CO2 και 5 

l/h N2 κατα  τη χρη ση. 

 

Για λο γους ασφαλει ας, ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων διαθε τει ε να ολοκληρωμε νο συ στημα ελε γχου του αερι ου, το οποι ο 

αποτελει ται απο : ρυθμιστη  πι εσης (ο οποι ος προλαμβα νει τυχο ν προβλη ματα απο  

επικι νδυνη πι εση αερι ου), αισθητη ρες ροη ς αερι ου (μπορει  να γι νει συσσω ρευση της 

πραγματικη ς κατανα λωσης), αισθητη ρες πι εσης αερι ου (ε τσι ο χρη στης ξε ρει ο τι η πι εση 

και οι διακυμα νσεις της μπορου ν να καταγραφου ν, προκειμε νου να αποφευχθου ν 

επικι νδυνες καταστα σεις), φι λτρα αερι ου (για την αποφυγη  προβλημα των με τις 

βαλβι δες). 
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Η θε ση του κα θε τρυβλι ου CultureCoin® σε ε ναν θα λαμο ει ναι προσβα σιμη ευ κολα και με 

ασφα λεια, χα ρη στην αρι θμηση των θαλα μων και τη δυνατο τητα να γρα ψει κανει ς πα νω 

στο λευκο  καπα κι με μαρκαδο ρο. 

 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων ε χει αναπτυχθει  και 

σχεδιαστει  πρωταρχικα  για την επω αση γαμετω ν και εμβρυ ων με μι α επι στρωση ει τε 

παραφι νης ει τε ορυκτελαι ου. 

 

Η κατακο ρυφη οθο νη LED ει ναι μεγα λη, διαυγη ς και διαβα ζεται ευ κολα απο  απο σταση. 

Ο χρη στης μπορει  να βλε πει αν οι παρα μετροι ει ναι σωστε ς χωρι ς να πλησια σει τη 

συσκευη . 

 

Το λογισμικο  τρε χει στην ενσωματωμε νη οθο νη αφη ς. Ο ηλεκτρονικο ς υπολογιστη ς 

ελε γχει ε να συ στημα μικροσκοπι ας, το οποι ο μπορει  να παρα γει μια εικο να κα θε πε ντε 

λεπτα . Όταν συγκεντρωθου ν, αυτε ς οι εικο νες μπορου ν να προβληθου ν ως ε να βι ντεο 

βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου. 

  

Το λογισμικο  περιε χει λειτουργι ες καταγραφη ς για μακροπρο θεσμη καταγραφη  και 

αποθη κευση δεδομε νων. Η μονα δα ιστου  δι νει δυνατο τητα μεταφορα ς των δεδομε νων 

ποιοτικου  ελε γχου για αξιολο γηση εκτο ς των εγκαταστα σεων – με αυτη ν τη λειτουργι α 

ο κατασκευαστη ς μπορει  να παρε χει μια πολυ τιμη υπηρεσι α στους πελα τες. 

 

Ο χρη στης μπορει  να συνδε σει στη μονα δα οποιονδη ποτε αισθητη ρα pH με συ νδεσμο 

BNC για με τρηση του pH των δειγμα των κατα  βου ληση. 

 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων της οικογε νειας 

MIRI® TL ει ναι στατικε ς συσκευε ς. Αυτο  σημαι νει ο τι, απο  τη στιγμη  που θα γι νει η 

εγκατα σταση και θε ση σε λειτουργι α του εξοπλισμου , δεν προβλε πεται η μετακι νηση  

του απο  το ε να με ρος στο α λλο. 

 

Η συσκευη  κατασκευα ζεται υπο  ε να πλη ρως πιστοποιημε νο για την ΕΕ συ στημα 

διαχει ρισης ποιο τητας ISO 13485.  

 

Το προι ο ν αυτο  πληροι  τις απαιτη σεις του προτυ που EN60601-1, 3η ε κδοση, ως συσκευη  

Κλα σης Ι, τυ που Β, κατα λληλη για συνεχη  λειτουργι α. Συμμορφω νεται, επι σης, με τις 

απαιτη σεις του Κανονισμου  (EΕ) 2017/745 σχετικα  με τις ιατροτεχνολογικε ς συσκευε ς 

και ταξινομει ται ως συσκευη  Κλα σης ΙΙα βα σει του κανο να II. 

 

Η Οδηγι α 89/686/ΕΟΚ για τα Με σα Ατομικη ς Προστασι ας και η Οδηγι α 2006/42/ΕΚ 

σχετικα  με τα μηχανη ματα δεν ε χουν εφαρμογη  στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων της οικογε νειας MIRI® TL. Επι σης, οι επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων της οικογε νειας MIRI® TL δεν 
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περιε χουν ου τε ενσωματω νουν ιατρικε ς ουσι ες, ο πως παρα γωγα ανθρω πινου αι ματος η  

πλα σματος, ιστου ς η  κυ τταρα, η  παρα γωγα  τους ανθρω πινης προε λευσης, ιστου ς η  

κυ τταρα, η  παρα γωγα  τους ζωικη ς προε λευσης, ο πως αναφε ρεται στον Κανονισμο  (EΕ) 

αρ. 722/2012. 

5 Μεταφορα , αποθη κευση και απο ρριψη 

5.1 Απαιτη σεις μεταφορα ς 

Η συσκευη  ει ναι συσκευασμε νη σε χαρτοκιβω τιο και ει ναι τυλιγμε νη σε πολυαιθυλε νιο. 

Το κουτι  ει ναι τοποθετημε νο σε παλε τα με ειδικου ς ιμα ντες. 

 

Θα πρε πει να γι νει οπτικη  επιθεω ρηση για να εντοπιστου ν τυχο ν ζημιε ς. Εα ν δεν 

εντοπισθει  ζημια , οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 μπορου ν να ετοιμαστου ν για μεταφορα . 

 

Οι παρακα τω ετικε τες θα πρε πει να ει ναι κολλημε νες στο κουτι : 

• Ετικε τα με συ μβολα χειρισμου  και την επισημασμε νη ημερομηνι α συσκευασι ας 

• Ετικε τα με το ο νομα προι ο ντος και τον σειριακο  αριθμο  

5.2 Απαιτη σεις για την αποθη κευση και το περιβα λλον λειτουργι ας 

5.2.1 Απαιτη σεις για την αποθη κευση 

Η συσκευη  μπορει  να αποθηκευτει  μο νο υπο  τις ακο λουθες συνθη κες: 

• Η μονα δα μπορει  να παραμει νει στην αποθη κη για ε ναν χρο νο. Αν παραμει νει 

αποθηκευμε νη για περισσο τερο απο  ε ναν χρο νο, η μονα δα θα πρε πει να 

επιστραφει  στον κατασκευαστη  για νε ο ε λεγχο, πριν απο  τη χρη ση. 

• Η μονα δα μπορει  να αποθηκευ εται σε θερμοκρασι ες μεταξυ  -20 °C και +50 °C 

• Διατηρη στε μακρια  απο  το α μεσο ηλιακο  φως 

• Προσοχη : συμβουλευτει τε τα συνοδευτικα  ε γγραφα για σημαντικε ς πληροφορι ες 

που σχετι ζονται με την ασφα λεια, ο πως προειδοποιη σεις και προφυλα ξεις που 

δεν μπορου ν να αναγρα φονται στη συσκευη  για διαφο ρους λο γους. 

• Να μη χρησιμοποιει ται, αν το υλικο  συσκευασι ας ει ναι κατεστραμμε νο 

• Διατηρει στε στεγνο  

5.2.2 Απαιτη σεις για το περιβα λλον λειτουργι ας 

Η συσκευη  μπορει  να χρησιμοποιηθει  μο νο υπο  τις ακο λουθες συνθη κες: 

• Υγρασι α λειτουργι ας: 5 ε ως 95% RH (χωρι ς συμπυ κνωση) 

• Υψο μετρο λειτουργι ας – ε ως 2.000 με τρα (6.560 πο δια η  80kPa – 106kPa) 

• Υψο μετρο μη λειτουργι ας – πα νω απο  2.000 με τρα (6.560 πο δια η  80kPa – 

106kPa) 

• Θερμοκρασι α περιβα λλοντος: 18 – 30 °C 
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• Να διατηρει ται μακρια  απο  το α μεσο ηλιακο  φως 

• Να διατηρει ται στεγνο  

• Μο νο για εσωτερικη  χρη ση 

5.3 Απο ρριψη 

Πληροφορι ες για τη διαχει ριση της συσκευη ς συ μφωνα με την Οδηγι α ΑΗΗΕ (Απο βλητα 

Ηλεκτρικου  και Ηλεκτρονικου  Εξοπλισμου ). 

 

  Η συσκευή ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και τη 

διεργασία μολυσματικών ουσιών. Επομένως, η συσκευή και τα μέρη της 

ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. Πριν από την απόρριψη, ολόκληρη η συσκευή 

πρέπει να απολυμανθεί. 

 

Η μονα δα περιε χει επαναχρησιμοποιη σιμα υλικα . Όλα τα συστατικα  (εκτο ς απο  τα 

φι λτρα VOC/HEPA και HEPA) μπορου ν να απορριφθου ν ως ηλεκτρικα  απο βλητα, μετα  

τον καθαρισμο  και την απολυ μανση. 

 

Λα βετε υπο ψη ο τι τα φι λτρα VOC/HEPA και HEPA πρε πει να απορρι πτονται συ μφωνα 

με τους ισχυ οντες εθνικου ς κανονισμου ς για ειδικα  στερεα  απο βλητα. 

6 Παρεχο μενα ανταλλακτικα  και εξαρτη ματα 

Ανταλλακτικά: 

 

• 1 φυ σιγγα φι λτρου VOC/HEPA 

• 2 φι λτρα HEPA για την εισαγωγη  αερι ου 

• 4 ετικε τες εγγυ ησης 

• 1 στικα κι USB που περιε χει μια ε κδοση του εγχειριδι ου χρη στη σε μορφη  PDF 

• 1 καλω διο ρευ ματος ιατρικη ς ποιο τητας 

• 1 συ νδεσμο για φις 3,5 mm συ νδεσης εξωτερικου  συναγερμου  

• 3 καλω δια LAN των 5 m 

• 1 σετ αρσενικω ν ταχυσυνδε σμων με 15 σωλη νες σιλικο νης 

• 1 δρομολογητη ς Asus 

 
Παρελκόμενα: 

• 1 πακε το τρυβλι ων CultureCoin® (25 τεμα χια) 

7 συ μβολα ασφαλει ας και ετικε τες 

Στην επιφα νεια των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12 υπα ρχουν δια φορες ετικε τες για την καθοδη γηση του 

χρη στη. Οι ετικε τες για τον χρη στη εμφανι ζονται παρακα τω. 
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Πίνακας 7.1 Ετικε τες ασφαλει ας συσκευασι ας και ηλεκτρικω ν 
Περιγραφη  Εικο να 

Ετικέτα κουτιού συσκευασίας: 

 

1. Αν ει ναι αποθηκευμε νη για περισσο τερο δια στημα 

απο  τη δια ρκεια ζωη ς, η μονα δα θα πρε πει να 

επιστραφει  στον κατασκευαστη  για νε ο ε λεγχο, πριν 

απο  τη χρη ση. 

2. Θερμοκρασι α κατα  τη μεταφορα  μεταξυ  -20 °C και 

+50 °C. 

3. Να διατηρει ται μακρια  απο  το α μεσο ηλιακο  φως. 

4. Προσοχη : συμβουλευτει τε τα συνοδευτικα  

ε γγραφα για σημαντικε ς πληροφορι ες που 

σχετι ζονται με την ασφα λεια, ο πως προειδοποιη σεις 

και προφυλα ξεις που δεν μπορου ν για διαφο ρους 

λο γους να αναγρα φονται στη συσκευη . 

5. Να συμβουλευ εστε τις οδηγι ες για τη σωστη  χρη ση 

της συσκευη ς. 

6. Να μη χρησιμοποιει ται, αν το υλικο  συσκευασι ας 

ει ναι κατεστραμμε νο. 

7. Μο νο με συνταγη  γιατρου . 

8. Να διατηρει ται στεγνο . 

 

1. Συμβουλευτει τε τις οδηγι ες χρη σης.  

2. Η προειδοποι ηση στο πι σω της συσκευη ς 

υποδεικνυ ει ο τι χρεια ζεται συ νδεση γει ωσης, 

πληροφορι ες κεντρικη ς παροχη ς και ε να πιεζο μενο 

κουμπι  «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ».  

3. Το ση μα του κεραυνου  υποδεικνυ ει πιθανο  κι νδυνο 

ηλεκτροπληξι ας (μην αφαιρει τε ποτε  κανε να 

κα λυμμα). 

M
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Πίνακας 7.2 Ετικε τες συσκευη ς 
Περιγραφη  Εικο να 

1. Μοντε λο. 

2. Ονομαστικη  τιμη  παροχη ς ρευ ματος. 

3. Ση μανση CE. 

4. Δεν προστατευ εται κατα  της εισο δου νερου . 

5. Διευ θυνση κατασκευαστη  και χω ρα 

προε λευσης. 

6. Δει τε τις οδηγι ες χρη σης. 

7. Όριο θερμοκρασι ας. 

8. Μο νο με συνταγη  γιατρου . 

9. Σειριακο ς αριθμο ς. 

10. Κωδικο ς UDI-DI. 

11. Λογο τυπο. 

12. Να διατηρει ται μακρια  απο  το α μεσο ηλιακο  

φως. 

13. Να τηρει τε τις απαιτη σεις της Οδηγι ας 

ΑΗΗΕ. 

14. Να διατηρει ται στεγνο . 

15. Έτος κατασκευη ς 

 

 

 
Πίνακας 7.3 Ετικε τες επα νω στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

Περιγραφη  Εικο να 

Θυ ρα επικοινωνι ας USB1 
 

Θυ ρα επικοινωνι ας USB γραμμη ς 12 
 

Θυ ρα επικοινωνι ας USB γραμμη ς 22 
 

Ει σοδος CO2 
 

 
1 Μο νο για το μοντε λο MIRI® TL6 
2 Μο νο για το μοντε λο MIRI® TL12 
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Περιγραφη  Εικο να 

Ει σοδος N2 
 

Συ νδεση BNC αισθητη ρα pH 
 

pH SAFE Sense 
 

Θυ ρα συναγερμου  
 

Οι αριθμοι  των θαλα μων αναγρα φονται 

στην α νω γωνι α του καπακιου  με μια ετικε τα  

Με γιστη 0,8 bar 
 

Φι λτρο VOC/HEPA 
 

Ethernet 
 

TL On/Off 

(Ενεργοποι ηση/Απενεργοποι ηση)  

Αισθητη ρες επικυ ρωσης PT 1000 
 

Θυ ρες δειγματοληψι ας αερι ων 
 

 

 Η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή σε συνδέσεις εισόδου/εξόδου σήματος θα 

πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας για ιατρικό εξοπλισμό ΕΝ 

60601-1. Ισχύει για συνδέσεις USB και Ethernet. 

 

Οι αριθμοι  των θαλα μων φαι νονται στις παρακα τω εικο νες και αναγρα φονται επα νω στα 

καπα κια με την ετικε τα: 

 
Εικόνα 7.1 Αριθμοι  θαλα μων επα νω στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 
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Εικόνα 7.2 Αριθμοι  θαλα μων επα νω στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL12 

8 Σημαντικε ς οδηγι ες και προειδοποιη σεις ασφαλει ας 

8.1 Πριν την εγκατα σταση 

1. Μη χρησιμοποιει τε το προι ο ν, αν η συσκευασι α ει ναι κατεστραμμε νη. 

Επικοινωνη στε με την Esco Medical η  τον τοπικο  αντιπρο σωπο. 

2. Διαβα στε το Εγχειρι διο χρη στη διεξοδικα  πριν τη χρη ση. 

3. Να κρατα τε πα ντα αυτε ς τις οδηγι ες ευ κολα προσβα σιμες κοντα  στη συσκευη . 

8.2 Κατα  την εγκατα σταση 

1. Μην τοποθετει τε ποτε  αυτη  τη μονα δα πα νω σε α λλο εξοπλισμο  που εκπε μπει 

θερμο τητα. 

2. Τοποθετη στε αυτη  τη μονα δα σε επι πεδη, σκληρη  και σταθερη  επιφα νεια. 

3. Μην τοποθετει τε τη μονα δα επα νω σε χαλι  η  παρο μοιες επιφα νειες. 

4. Μην ακυρω νετε τον σκοπο  ασφαλει ας του βυ σματος με γει ωση. 

5. Το βυ σμα με γει ωση ε χει δυ ο λεπι δες και μια τρι τη ακι δα, και παρε χεται για την 

ασφα λεια  σας. Αν το παρεχο μενο βυ σμα δεν ταιρια ζει στην πρι ζα σας, 

συμβουλευτει τε ε ναν ηλεκτρολο γο για αντικατα σταση της πρι ζας. 

6. Να συνδε ετε πα ντα το καλω διο τροφοδοσι ας σε σωστα  γειωμε νη πρι ζα και να 

χρησιμοποιει τε μο νο το καλω διο που παρε χεται με τη συσκευη . 

7. Μην εγκαθιστα τε τη συσκευη  κοντα  σε οποιαδη ποτε πηγη  θερμο τητας ο πως 

καλοριφε ρ, θερμα στρες, φου ρνους η  α λλες συσκευε ς που εκπε μπουν θερμο τητα. 

8. Μη χρησιμοποιει τε αυτη  τη συσκευη  κοντα  σε πηγε ς νερου . 

9. Χρησιμοποιει τε μο νο αε ρια CO2 με συγκε ντρωση 100% και N2 με συγκε ντρωση 

100%. 

10. Να χρησιμοποιει τε πα ντα ε να εξωτερικο  φι λτρο HEPA για την εισαγωγη  των 

αερι ων CO2 και N2. 

11. Μη χρησιμοποιει τε το προι ο ν αν η θερμοκρασι α δωματι ου ξεπερνα  τους 30 °C. 

12. Τοποθετη στε αυτη  τη μονα δα σε χω ρο με επαρκη  εξαερισμο , ω στε να 

αποτρε πεται η συσσω ρευση θερμο τητας στο εσωτερικο  της. Να αφη νετε 

τουλα χιστον 10 cm απο σταση απο  το πι σω με ρος, 30 cm απο  το α νω με ρος και 

20 cm αριστερα  και δεξια  για να αποτρε πεται η υπερθε ρμανση και να ει ναι 
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δυνατη  η προ σβαση στον διακο πτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στο 

πι σω με ρος. 

13. Αυτη  η μονα δα προορι ζεται μο νο για εσωτερικη  χρη ση. 

14. Η μονα δα πρε πει να συνδεθει  σε κατα λληλο τροφοδοτικο  αδια λειπτης παροχη ς 

ενε ργειας (UPS). 

8.3 Μετα  την εγκατα σταση 

1. Κα θε συντη ρηση πρε πει να πραγματοποιει ται απο  εξειδικευμε νο προσωπικο  

συντη ρησης. 

2. Συντη ρηση απαιτει ται συ μφωνα με το εγχειρι διο συντη ρησης καθω ς και ο ταν η 

συσκευη  ε χει υποστει  οποιαδη ποτε ζημια , π.χ. αν η συσκευη  ε χει πε σει, εκτεθει  σε 

βροχη  η  υγρασι α η  δεν λειτουργει  φυσιολογικα . Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 περιε χουν 

εξαρτη ματα υψηλη ς τα σης τα οποι α μπορει  να ει ναι επικι νδυνα. 

3. Να αποσυνδε ετε αυτη ν τη συσκευη  κατα  τη δια ρκεια καταιγι δων η  ο ταν δεν 

χρησιμοποιει ται για εκτεταμε νη χρονικη  περι οδο. 

4. Προστατε ψτε το καλω διο τροφοδοσι ας ω στε να μην πατιε ται ου τε να 

συμπιε ζεται, ειδικα  στο σημει ο που καταλη γει στο βυ σμα, στο σημει ο που μπαι νει 

στην πρι ζα και στο σημει ο που βγαι νει απο  τη συσκευη . 

5. Να πραγματοποιει τε βαθμονο μηση θερμοκρασι ας και αερι ων στα χρονικα  

διαστη ματα που περιγρα φονται στα εγχειρι δια. 

6. Μην αφη νετε ποτε  τα καπα κια ανοικτα  για πα νω απο  10 δευτερο λεπτα κατα  τη 

χρη ση. 

7. Τα φι λτρα VOC/HEPA πρε πει να αλλα ζονται κα θε τρεις μη νες. 

8. Πρε πει να τηρει τε ε να προ γραμμα συντη ρησης για να διατηρει ται η συσκευη  

ασφαλη ς. 

9. ΠΟΤΕ μην μπλοκα ρετε τις οπε ς παροχη ς αερι ου στον θα λαμο. 

10. Να διασφαλι ζετε πως οι πιε σεις παροχη ς CO2 και N2 διατηρου νται σταθερε ς 

μεταξυ  0,4 και 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). 

11. Μη χρησιμοποιει τε ποτε  α λλα φι λτρα εκτο ς απο  αυτα  της Esco Medical. Αλλιω ς, 

η εγγυ ηση ει ναι α κυρη. 

12. Μη χρησιμοποιει τε τη συσκευη  χωρι ς κατα λληλο φι λτρο VOC/HEPA της Esco 

Medical συνδεδεμε νο. 

9 Ξεκινω ντας 

  Οι επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® 

TL6 και MIRI® TL12 πρέπει να εγκαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένο και 

εκπαιδευμένο προσωπικό! 

  

1. Να ακολουθει τε τις κατευθυντη ριες γραμμε ς που περιε χονται στην ενο τητα 

οδηγιω ν ασφαλει ας και προειδοποιη σεων. 
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2. Συνδε στε το καλω διο τροφοδοσι ας στο UPS. 

3. Συνδε στε το καλω διο παροχη ς στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12. 

4. Συνδε στε τις γραμμε ς αερι ου. 

5. Ρυθμι στε την πι εση αερι ου στον εξωτερικο  ρυθμιστη  αερι ου μεταξυ  0,4 και 0,6 

bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). 

6. Βα λτε σε λειτουργι α τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 απο  τον διακο πτη στο πι σω με ρος. 

7. Βα λτε σε λειτουργι α τον υπολογιστη  του επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 στο πι σω με ρος. 

8. Ελε γξτε ο τι λειτουργει  κανονικα . 

9. Αφη στε τη μονα δα να θερμανθει  και να σταθεροποιηθει  για 20 λεπτα . 

10. Ακολουθη στε τις κατευθυντη ριες γραμμε ς που περιε χονται στον οδηγο  

επικυ ρωσης (βλ. ενο τητα 34 «Οδηγο ς επικυ ρωσης»). 

11. Ολοκληρω στε την εκπαι δευση για τον χρη στη και την ανα γνωση των οδηγιω ν. 

12. Μετα  απο  μια φα ση στρωσι ματος 24 ωρω ν, η μονα δα ει ναι ε τοιμη να 

χρησιμοποιηθει  ΑΝ η δοκιμη  ει ναι επιτυχη ς. 

 

  Καθαρίστε και απολυμάνετε τη συσκευή πριν τη χρήση. Δεν παραδίδεται 

αποστειρωμένη ή σε κλινικά αποδεκτή κατάσταση καθαρότητας. Ανατρέξτε 

στην ενότητα με τις οδηγίες καθαρισμού που περιλαμβάνονται σε αυτό το 

εγχειρίδιο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που συνιστά ο 

κατασκευαστής! 

10 Συ νδεση παροχη ς ρευ ματος 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 παραδι δονται με ε να αποσπω μενο καλω διο ρευ ματος. Το καλω διο ρευ ματος 

ετοιμα ζεται αντι στοιχα με τη χω ρα στην οποι α προορι ζεται να χρησιμοποιηθει  η μονα δα. 

Ο διακο πτης ON/OFF δι νει τη δυνατο τητα στον χρη στη να απομονω νει τους 

επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® 

TL12 απο  το ηλεκτρικο  δι κτυο. 

 

 Μην ακυρώνετε τον σκοπό ασφαλείας του βύσματος με γείωση! Ένα βύσμα 

με γείωση έχει δύο λεπίδες και μια ακίδα που παρέχεται για την ασφάλειά σας. Αν 

το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν 

ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της πρίζας. 

 

Η απαι τηση παροχη ς ρευ ματος ει ναι 230V 50Hz Ή 115V 60Hz. Το ενσωματωμε νο 

τροφοδοτικο  διαθε τει λειτουργι α διακο πτη που προσαρμο ζεται αυτο ματα στη σωστη  

παροχη  ρευ ματος μεταξυ  100V-240V AC 50-60 Hz. 
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Εικόνα 10.1 Παροχη  ρευ ματος 

11 Συνδε σεις αερι ων 

Υπα ρχουν δυ ο ει σοδοι αερι ου στο πι σω με ρος της συσκευη ς. Οι ει σοδοι αυτε ς ει ναι 

σημειωμε νες ως « CO2 100% Inlet» και «N2 100% Inlet». 

 

 
Εικόνα 11.1 Ει σοδοι αερι ου 

 

Η ει σοδος CO2 πρε πει να συνδεθει  με CO2 σε συγκε ντρωση 100%. Ο ε λεγχος του CO2 στον 

θα λαμο ει ναι διαθε σιμος σε ευ ρος απο  2,9% ε ως 9,9% και στους δυ ο επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12. 

 

Η ει σοδος N2 πρε πει να συνδεθει  με N2 σε συγκε ντρωση 100%, αν χρεια ζονται συνθη κες 

χαμηλου  οξυγο νου. Ο ε λεγχος του O2 στον θα λαμο ει ναι διαθε σιμος σε ευ ρος απο  2,0% 

ε ως 20,0% στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL6 και σε ευ ρος απο  5,0% ε ως 20,0% στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 με την ε γχυση αερι ου N2. 

 

 Η πίεση του αερίου και για τις δύο εισόδους θα πρέπει να είναι από 0,4 έως 

0,6 bar (5,80 - 8,70 PSI) και πρέπει να διατηρείται σταθερή! 

 

Χρησιμοποιει τε πα ντοτε ε ναν ρυθμιστη  πι εσης υψηλη ς ποιο τητας που μπορει  να 

ρυθμιστει  με την απαιτου μενη ακρι βεια και για τα δυ ο αε ρια. 
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Εικόνα 11.2 Ρυθμιστη ς πι εσης 

 

Συνδε στε το αε ριο CO2 στην ει σοδο CO2 με ε ναν κατα λληλο σωλη να σιλικο νης. 

Βεβαιωθει τε πως ο σωλη νας ει ναι στερεωμε νος με συνδετη ρα, ω στε να μη χαλαρω νει 

απο  μο νος του κατα  λα θος κατα  τη δια ρκεια απο τομης διακυ μανσης της πι εσης. 

Χρησιμοποιη στε το παρεχο μενο φι λτρο HEPA 0,2µ στη γραμμη  αερι ου, λι γο πριν απο  την 

ει σοδο στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων. 

Παρατηρη στε την κατευ θυνση ροη ς. 

 

Συνδε στε την ει σοδο N2 με τη φια λη αζω του. 

 

 
Εικόνα 11.3 Φι λτρο αερι ου 

12 Φι λτρο HEPA/VOC 

Τα VOC (πτητικε ς οργανικε ς ενω σεις) ει ναι ενω σεις με βα ση υδρογονα νθρακες και 

υπα ρχουν στα καυ σιμα, τους διαλυ τες, τις κο λες και α λλα υλικα . Παραδει γματα VOC 

ει ναι μεταξυ  α λλων η ισοπροπυλικη  αλκοο λη, το βενζο λιο, το εξα νιο, η φορμαλδευ δη, το 

βινυλοχλωρι διο. 

 

VOC μπορει  επι σης να βρεθου ν σε ιατρικα  αε ρια, ο πως το CO2 και το N2. Ει ναι σημαντικο  

να χρησιμοποιου νται φι λτρα VOC σε σειρα  για να εμποδι σουν αυτα  τα αε ρια να 

εισε λθουν στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων με τα 

ιατρικα  αε ρια. 

 

Στα εργαστη ρια εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης, βρι σκονται συχνα  μη αναμενο μενες 

πηγε ς VOC. Μερικε ς απο  αυτε ς ει ναι καθαριστικα , αρω ματα, ε πιπλα, γρα σο στις ρο δες 

του εξοπλισμου  και α λλες πηγε ς στις εγκαταστα σεις κλιματισμου . 

 

Τα VOC συνη θως μετρω νται σε με ρη ανα  εκατομμυ ριο (ppm.) Αναφε ρονται επι σης και 

σε με ρη ανα  δισεκατομμυ ριο (ppb.) Για την IVF, συνιστα ται να βρι σκονται κα τω απο  0,5 

ppm. Η συνολικη  ποσο τητα VOC πρε πει να ει ναι <0,2 ppm η  κατα  προτι μηση μηδε ν. 
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Υψηλα  επι πεδα VOC (πα νω απο  1 ppm) ει ναι τοξικα  για τα ε μβρυα, και ε χουν ως 

αποτε λεσμα κακη  ανα πτυξη του εμβρυ ου, ακο μα και αδυναμι α να φθα σει το στα διο της 

βλαστοκυ στης. 

 

Επι πεδα VOC της τα ξης του 0,5 ppm συνη θως επιτρε πουν μια παραδεκτη  ανα πτυξη 

βλαστοκυ στης και λογικα  ποσοστα  εγκυμοσυ νης, αλλα  πιθανο τατα θα οδηγη σουν σε 

υψηλο  ποσοστο  αποβολω ν. 

 

Ένα συνδυασμε νο φι λτρο HEPA και VOC (φι λτρο α νθρακος) ει ναι ενσωματωμε νο στην 

κατασκευη  των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12. Πριν απο  την ει σοδο στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων, το αε ριο περνα  με σα απο  το φι λτρο σε μι α μο νο 

διε λευση. Στη συνε χεια, μετα  την επιστροφη  απο  τον θα λαμο, το αε ριο φιλτρα ρεται ξανα . 

Το συ στημα ανακυ κλωσης φιλτρα ρει συνε χεια το αε ριο στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων. 

 

Ο συνδυασμο ς των φι λτρων HEPA και VOC βρι σκεται στο πι σω με ρος της συσκευη ς, 

ω στε να ει ναι ευ κολη η προ σβαση και η αντικατα σταση  του. 

12.1 Εγκατα σταση νε ας φυ σιγγας φι λτρου 

Τα δυ ο μπλε καπα κια που ει ναι εγκατεστημε να πα νω στο φι λτρο μπορει  να 

απορριφθου ν κατα  την αποσυσκευασι α. Η σωστη  απο δοση του φι λτρου ει ναι ζωτικη ς 

σημασι ας για την απο δοση του συστη ματος. 

 

  Το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 3 μήνες. Σημειώστε την ημερομηνία 

εγκατάστασης και φροντίστε να τηρήσετε την προθεσμία! 
 

Αρχι στε βα ζοντας τα μπλε εξαρτη ματα του φι λτρου στις υποδοχε ς της βα σης του 

φι λτρου. Τα βε λη κατευ θυνσης πα νω στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 και στο φι λτρο πρε πει να δει χνουν προς 

την ι δια κατευ θυνση. 
 

 
Εικόνα 12.1 Το βε λος κατευ θυνσης στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων 
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Εικόνα 12.2 Η κατευ θυνση τραβη γματος του φι λτρου 

 

 
Εικόνα 12.3 Το φι λτρο στη θε ση του 

 

Στη συνε χεια, πιε στε ταυτο χρονα τα δυ ο γωνιακα  εξαρτη ματα (και με τα δυ ο χε ρια) με σα 

στις οπε ς, με χρι να κουμπω σουν στη θε ση τους. Το τελευται ο βη μα 4 mm θα πρε πει να 

ει ναι σφιχτο . 

 

 Αν κάποιο στοιχείο φίλτρου τοποθετηθεί λανθασμένα, η συσκευή δεν θα 

λειτουργεί όπως αναμένεται. Αυτό είναι επικίνδυνο! 

 

Το φι λτρο αφαιρει ται τραβω ντας το προσεκτικα  προς τα ε ξω και με τα δυ ο χε ρια. 

 

  Ποτέ μη λειτουργείτε τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 ή MIRI® TL12 εάν λείπει το φίλτρο! Μπορεί να 

προκληθεί μόλυνση με σωματίδια! 

13 Διεπαφη  χρη στη 

Στα παρακα τω κεφα λαια εξηγου νται οι λειτουργι ες που σχετι ζονται με τα πλη κτρα και 

τα στοιχει α του μενου . 

 

Με σα απο  τη διεπαφη  χρη στη γι νεται η διαχει ριση των καθημερινω ν λειτουργιω ν καθω ς 

και των πιο προχωρημε νων ρυθμι σεων της συσκευη ς που μπορει  να χρειαστει  να γι νουν. 

Τα κυ ρια πλη κτρα και ο σκοπο ς τους παρουσια ζονται στον πι νακα 13.1. 

 
Πίνακας 13.1 Τα κυ ρια πλη κτρα και ο σκοπο ς τους 

Περιγραφη  Εικο να 

Πλήκτρα 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βρι σκεται στο ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ της μονα δας. 

Το 1ο πλη κτρο ενεργοποιει  τη συσκευη  και το 2ο 

ενεργοποιει  τον υπολογιστη . 
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Περιγραφη  Εικο να 

Πλήκτρο συναγερμού 

Χρησιμοποιει ται για τη σι γαση ενο ς ηχητικου  

συναγερμου  και υποδεικνυ ει οπτικα  την 

κατα σταση του συναγερμου  με ε να κο κκινο 

φως που αναβοσβη νει. Ο ηχητικο ς συναγερμο ς 

επανε ρχεται αυτο ματα μετα  απο  5 λεπτα . 

Μπορει  να γι νει σι γαση ξανα . 
 

Πάνελ οθόνης αφής 

Δει χνει τις πληροφορι ες σχετικα  με την 

τρε χουσα κατα σταση της μονα δας. Η οθο νη 

χρησιμοποιει ται για πλοη γηση στο μενου  και 

για αλλαγη  των τιμω ν της θερμοκρασι ας και 

των συγκεντρω σεων αερι ου. 
 

 

13.1 Ενεργοποι ηση των ρυθμι σεων θερμο τητας και αερι ου 

Τα συστη ματα ελε γχου θερμο τητας και αερι ου ενεργοποιου νται με χρη ση του διακο πτη 

«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στο πι σω με ρος της συσκευη ς. 

 

 
Εικόνα 13.1 Πι σω με ρος του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL6 

 
Στην οθο νη εμφανι ζεται το μη νυμα «Please Wait» (Παρακαλω  περιμε νετε), ενω  το 

συ στημα ετοιμα ζεται για εργασι α. 
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Εικόνα 13.2 Φο ρτωση 

 

Συ ντομα μετα  την ενεργοποι ηση του συστη ματος, η κυ ρια οθο νη θα εμφανι σει τις 

ακο λουθες παραμε τρους. 

 

• Θερμοκρασι α πυθμε να και καπακιου  θαλα μων 1 – 6 (μο νο στο μοντε λο MIRI® 

TL6) 

• Θερμοκρασι α πυθμε να και καπακιου  θαλα μων 1 – 12 (μο νο στο μοντε λο MIRI® 

TL12) 

• Συγκε ντρωση CO2, πι εση CO2 και εισερχο μενο αε ριο CO2. 

• Συγκε ντρωση O2, πι εση N2 και εισερχο μενο αε ριο N2. 

 

 
Πίνακας 13.3 Αρχικη  οθο νη στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 

 

 
Πίνακας 13.4 Αρχικη  οθο νη στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL12 
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Ο χρη στης μπορει  να ε χει απευθει ας προ σβασης στη δευ τερη αρχικη  οθο νη με σα απο  την 

αρχικη  οθο νη πατω ντας το κουμπι  (◁). 
 

 
Εικόνα 13.5 Η δευ τερη αρχικη  οθο νη 

 

Η δευ τερη αρχικη  οθο νη εμφανι ζει τις τιμε ς σημει ου ρυ θμισης της θερμοκρασι ας, του 

CO2 και του O2. Αν η ρυ θμιση του O2 ει ναι απενεργοποιημε νη, η οθο νη θα εμφανι σει 

«OFF» (Απενεργοποι ηση). 

 

 
Εικόνα 13.6 Η δευ τερη κυ ρια οθο νη 

 

Για να επιστρε ψετε στην αρχικη  οθο νη πατη στε το κουμπι  (▷). 

13.2 Σημει ο ρυ θμισης θερμοκρασι ας 

  Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα 

εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα 

χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για όλα τα σημεία ρύθμισης της 

θερμοκρασίας. 

 

Το σημει ο ρυ θμισης της θερμοκρασι ας μπορει  να προσαρμοστει  σε ευ ρος απο  28,7 °C ε ως 

41,0 °C και στους δυ ο επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12. 
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 Το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας βάσει προεπιλογής είναι 37,0 °C. 

 

Στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 ο 

χρη στης μπορει  να επιλε ξει να ορι σει ε να κοινο  σημει ο ρυ θμισης και για τους ε ξι 

θαλα μους η  ε να συ νολο ε ξι ανεξα ρτητων σημει ων ρυ θμισης θερμοκρασι ας (ε να για κα θε 

θα λαμο) για τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL12. 

 

Τα πολλαπλα  σημει α ρυ θμισης επισημαι νονται συ μφωνα με τους αριθμου ς των θαλα μων 

και τους αισθητη ρες στον πυθμε να του κα θε θαλα μου. Ο θα λαμος ε να ει ναι ο T1, ο 

θα λαμος δυ ο ει ναι ο T2 κ.ο.κ. 

 

Για περισσο τερες πληροφορι ες σχετικα  με τα πολλαπλα  σημει α ρυ θμισης ανατρε ξτε 

στην παρακα τω ενο τητα 13.5.4 «Σημει ο ρυ θμισης θερμοκρασι ας». 

 

Για να αλλα ξετε το σημει ο ρυ θμισης θερμοκρασι ας, ακολουθη στε τις παρακα τω οδηγι ες: 

 

1. Στην αρχικη  οθο νη πατη στε το κουμπι  «Setpoint» (σημει ο ρυ θμισης): 

 

 
Εικόνα 13.7 Αρχικη  οθο νη στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL6 

 

2. Θα εμφανιστει  η σελι δα του νε ου σημει ου ρυ θμισης. Πατη στε το κουμπι  

«Temperature Setpoint» (Σημει ο ρυ θμισης θερμοκρασι ας): 

 

 
Εικόνα 13.8 Οθο νη σελι δας σημει ου ρυ θμισης στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 
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3. Με σα απο  το νε ο παρα θυρο, ο χρη στης μπορει  να επιλε ξει τον θα λαμο για τον 

οποι ον θε λει να ορι σει τα σημει α ρυ θμισης. 

 

Για να επιλε ξετε τον θα λαμο στον οποι ον θε λετε να ορι σετε την τιμη  του σημει ου 

ρυ θμισης, πατη στε το κουμπι  με τον αντι στοιχο αριθμο  θαλα μου. 

 

 
Εικόνα 13.9 Σημει α ρυ θμισης θαλα μων στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 

 

4. Χρησιμοποιη στε το βε λος «DOWN» για να μειω σετε την τιμη  και το βε λος «UP» 

για να την αυξη σετε. Κα θε κλικ αλλα ζει την τιμη  κατα  0,1 °C. 

 

 
Εικόνα 13.10 Σημει ο ρυ θμισης θερμοκρασι ας στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

Όταν ρυθμι σετε την επιθυμητη  τιμη , πατη στε το κουμπι  «EXIT» (Έξοδος). Η τιμη  θα 

αποθηκευτει  αυτομα τως.  

 

Επαναλα βετε τα βη ματα για τους α λλους θαλα μους, αν η ε νδειξη «Multi-Temperature 

SP» ει ναι «ON». Αν η ε νδειξη «Multi-Temperature SP» ει ναι «OFF», η τιμη  της 

θερμοκρασι ας θα εφαρμοστει  αυτομα τως στους υπο λοιπους θαλα μους. 
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13.3 Σημει ο ρυ θμισης CO2 

  Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα 

εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα 

χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για όλα τα σημεία ρύθμισης του CO2. 

 

Το σημει ο ρυ θμισης του CO2 μπορει  να προσαρμοστει  σε ευ ρος απο  2,9% ε ως 9,9% και 

στους δυ ο επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

και MIRI® TL12. 

 

 Το σημείο ρύθμισης προεπιλογής του CO2 είναι 6,0%. 

 
Για να αλλα ξετε το σημει ο ρυ θμισης της συγκε ντρωσης CO2, ακολουθη στε τις παρακα τω 

οδηγι ες: 

 

1. Στην αρχικη  οθο νη πατη στε το κουμπι  «Setpoint» (σημει ο ρυ θμισης): 

 

 
Εικόνα 13.11 Αρχικη  οθο νη στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL6 

 

2. Θα εμφανιστει  η σελι δα του νε ου σημει ου ρυ θμισης. Πατη στε το κουμπι  «Gas 

Setpoint» (Σημει ο ρυ θμισης αερι ου): 

 

 
Εικόνα 13.12 Σελι δα σημει ου ρυ θμισης στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 
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3. Χρησιμοποιη στε το βε λος «DOWN» για να μειω σετε την τιμη  και το βε λος «UP» 

για να την αυξη σετε. Κα θε κλικ αλλα ζει την τιμη  κατα  0,1 °C. 

 

 
Εικόνα 13.13 Σημει ο ρυ θμισης αερι ου στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 

 

Όταν ρυθμι σετε την επιθυμητη  τιμη , πατη στε το κουμπι  «EXIT» (Έξοδος). Η τιμη  θα 

αποθηκευτει  αυτομα τως.  

13.4 Σημει ο ρυ θμισης O2 

  Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα 

εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα 

χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για όλα τα σημεία ρύθμισης του O2. 

 

Το σημει ο ρυ θμισης του O2 μπορει  να οριστει  απο  2,0% ε ως 20,0% στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και απο  5,0% ε ως 20,0% 

στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12. 

 

 Το σημείο ρύθμισης προεπιλογής του O2 είναι 5,0%. 

 

Για να αλλα ξετε το σημει ο ρυ θμισης της συγκε ντρωσης O2, ακολουθη στε τις παρακα τω 

οδηγι ες: 

 

1. Στην αρχικη  οθο νη πατη στε το κουμπι  «Setpoint» (σημει ο ρυ θμισης): 
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Εικόνα 13.14 Αρχικη  οθο νη στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL6 

 

2. Θα εμφανιστει  η σελι δα του νε ου σημει ου ρυ θμισης. Πατη στε το κουμπι  «Gas 

Setpoint» (Σημει ο ρυ θμισης αερι ου): 

 

 
Εικόνα 13.15 Σελι δα σημει ου ρυ θμισης στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 

 

3. Χρησιμοποιη στε το βε λος «DOWN» για να μειω σετε την τιμη  και το βε λος «UP» 

για να την αυξη σετε. Κα θε κλικ αλλα ζει την τιμη  κατα  0,1 °C. 

 

 
Εικόνα 16 Σημει ο ρυ θμισης αερι ου στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 

 

Όταν ρυθμι σετε την επιθυμητη  τιμη , πατη στε το κουμπι  «EXIT» (Έξοδος). Η τιμη  θα 

αποθηκευτει  αυτομα τως.  
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13.5 Μενου  συστη ματος  

Στην αρχικη  οθο νη πατη στε το κουμπι  «Menu» (Μενου ): Το κυ ριο μενου  αποτελει ται απο  

πε ντε υπομενου : «Calibration» (Βαθμονο μηση), «CO2 Setup» (Ρυ θμιση CO2), «O2 Setup» 

(Ρυ θμιση CO2), «Temperature Setpoint» (Σημει ο ρυ θμισης), «UV-C Light» (Λαμπτη ρας 

UVC). 

 

 
Πίνακας 13.17 Μενου  συστη ματος επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

13.5.1 Υπομενου  βαθμονο μησης 

Πατη στε το κουμπι  «Calibration» (Βαθμονο μηση) στο κυ ριο μενου . Θα πραγματοποιηθει  

βαθμονο μηση της θερμοκρασι ας και των αερι ων CO2 και O2. 

 

 
Πίνακας 13.18 Υπομενου  βαθμονο μησης επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

  Οι τιμές βαθμονόμησης πρέπει να μεταβάλλονται μόνο από έναν 

εκπαιδευμένο χρήστη ή τον τεχνικό, σύμφωνα με ειδικές μετρήσεις που γίνονται 

με βαθμονομημένη συσκευή. 

13.5.1.1 Βαθμονο μηση θερμοκρασι ας  

Η βαθμονο μηση της θερμοκρασι ας στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 αποτελει ται απο  12 ζω νες βαθμονο μησης. 
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Πίνακας 13.19 12 ζω νες βαθμονο μησης στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 

 

  Κάθε θάλαμος έχει δύο εσωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας. Έναν στο 

καπάκι του θαλάμου και έναν στον πυθμένα του θαλάμου. 

 

Η βαθμονο μηση της θερμοκρασι ας στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 αποτελει ται απο  δυ ο ξεχωριστε ς ζω νες 

βαθμονο μησης: την «Compartment 1-6» (Θα λαμοι 1-6) και την «Compartment 7-12» 

(Θα λαμοι 7-12). 

 

 
Εικόνα 13.20 Ζω νες βαθμονο μησης των θαλα μων 1-6 και των θαλα μων 7-12 στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 

 
Επιλε ξτε τον θα λαμο στον οποι ον θε λετε να γι νει βαθμονο μηση. Όταν επιλεχθει  ε νας 

συγκεκριμε νος θα λαμος για βαθμονο μηση, εμφανι ζεται ε να νε ο παρα θυρο στην οθο νη. 
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Εικόνα 13.21 Ζω νες βαθμονο μησης θερμοκρασι ας για τους θαλα μους 1-6 στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 

 

 
Εικόνα 13.22 Ζω νες βαθμονο μησης θερμοκρασι ας για τους θαλα μους 1-6 στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 

 

Στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12, κα θε 

ε νας απο  τους 12 θαλα μους διαθε τει κουμπια  «UP» (Πα νω) και «DOWN» (Κα τω). Για να 

βαθμονομη σετε τη θερμοκρασι α του επα νω με ρους του θαλα μου χρησιμοποιη στε το 

κουμπι  «UP» και για να βαθμονομη σετε τη θερμοκρασι α του πυθμε να του θαλα μου 

χρησιμοποιη στε το κουμπι  «DOWN». 

 

Στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 η βαθμονο μηση της θερμοκρασι ας της ζω νης 1 μπορει  να γι νει με τα κουμπια  

«UP» (Πα νω) και «DOWN» (Κα τω). 

 

 
Εικόνα 13.23 Βαθμονο μηση ζω νης 1 στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 
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  Κάθε θάλαμος έχει δύο εσωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας. Έναν στο 

καπάκι του θαλάμου και έναν στον πυθμένα του θαλάμου. 

 

Παράδειγμα – τρόπος βαθμονόμησης της θερμοκρασίας: 

 

Η θερμοκρασι α πρε πει να μετρηθει  με μια κατα λληλη και βαθμονομημε νη συσκευη . Με 

χρη ση ενο ς θερμομε τρου υψηλη ς ποιο τητας, ε χει προσδιοριστει  ο τι η T1 ει ναι 37,4 °C. 

Βαθμονομη στε και ρυθμι στε τη θερμοκρασι α πατω ντας τα πλη κτρα (+) η  (-). 

 

Για να ρυθμι σετε τη θερμοκρασι α πατη στε το πλη κτρο (+) τε σσερις φορε ς, αφο του 

επιλε ξτε Τ1. Η οθο νη θα εμφανι σει τα βη ματα απο  37,0 °C, 37,1 °C, 37,2 °C, 37,3 °C και 

37,4 °C. Η νε α τιμη  ει ναι τω ρα αποθηκευμε νη και ε χει τροποποιηθει  η βαθμονο μηση του 

αισθητη ρα Τ1. 

 

 Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι η ίδια για Τ1 έως Τ12 (για τον επωαστήρα 

εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6) και για T1 έως 

T24 (για τον επωαστήρα εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων 

MIRI® TL12). 

 

  Το «T1» χρησιμοποιείται για ρύθμιση της θερμοκρασίας πυθμένα στον 

θάλαμο 1. Το «T7» χρησιμοποιείται για ρύθμιση της θερμοκρασίας του καπακιού 

στον ίδιο θάλαμο. Θυμηθείτε ότι η τιμή δέλτα-T μεταξύ του καπακιού και του 

πυθμένα θα πρέπει να είναι πάντοτε 0,2 °C. 

 

  Ρυθμίστε σύμφωνα με μια μέτρηση υψηλής ακρίβειας που γίνεται με 

κατάλληλο αισθητήρα τοποθετημένο σε ένα τρυβλίο με μέσο καλλιέργειας και 

επίστρωση ορυκτελαίου. Τοποθετήστε το τρυβλίο σε ένα από τα κατάλληλα 

σημεία που υποδεικνύονται πάνω στο θερμαντικό ένθετο.  

 

  Προχωρήστε με την επικύρωση αν η θερμοκρασία του καπακιού είναι 

ακριβώς 0,2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του πυθμένα. 

 

  Κολλήστε έναν κατάλληλο και βαθμονομημένο αισθητήρα στη μέση της 

επιφάνειας του καπακιού και κλείστε το καπάκι. Περιμένετε για 15 λεπτά και 

καταγράψτε τη θερμοκρασία. Ρυθμίστε το «T7» στην επιθυμητή τιμή, με χρήση 

της ίδιας διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω. Ενδέχεται να είναι 

απαραίτητο να κάνετε επαναλήψεις, μέχρις ότου η ζώνη βαθμονομηθεί 

διεξοδικά. 
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13.5.1.2 Βαθμονο μηση CO2/O2 

Η σελι δα του μενου  βαθμονο μησης των CO2 και CO2 εμφανι ζεται παρακα τω: 

 

 
Εικόνα 13.24 Βαθμονο μηση των CO2 και CO2 στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

Για να βαθμονομη σετε τα σημει α ρυ θμισης των συγκεντρω σεων των CO2 και CO2 

πατη στε τα κουμπια  «UP» η  «DOWN». 

 

Παράδειγμα – τρόπος βαθμονόμησης του CO2: 

 

Οι πραγματικε ς συγκεντρω σεις του CO2 μετριου νται με μια κατα λληλη και 

βαθμονομημε νη συσκευη  σε μι α απο  τις θυ ρες δειγματοληψι ας αερι ων (ο λες οι θυ ρες 

μπορου ν να χρησιμοποιηθου ν γι’ αυτο ν τον σκοπο ). Προσδιορι στηκε ο τι ει ναι 6,4%. 

  Η βαθμονόμηση γίνεται με προσαρμογή της στάθμης του CO2 σύμφωνα με 

μια μέτρηση που λαμβάνεται από την έξοδο δειγματοληψίας αερίου, 

χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη εξωτερική συσκευή μέτρησης CO2. 

 

  Οι τιμές βαθμονόμησης πρέπει να μεταβάλλονται μόνο από έναν 

εκπαιδευμένο χρήστη ή τον τεχνικό, σύμφωνα με ειδικές μετρήσεις που γίνονται 

με βαθμονομημένη συσκευή. 

 

Ρυθμι στε τη βαθμονο μηση στο επιθυμητο  επι πεδο πατω ντας κουμπια  «UP» η  «DOWN». 

Σ’ αυτη  την περι πτωση, ο στο χος ει ναι να ρυθμιστου ν τα επι πεδα του αερι ου CO2 στο 

6,4%. Στην οθο νη θα εμφανισθου ν 6,0, 6,1, 6,2, 6,3 και 6,4%. Η νε α τιμη  ε χει πλε ον 

αποθηκευτει  και η βαθμονο μηση του αισθητη ρα CO2 ε χει τροποποιηθει . 

 

  Η τιμή αντιστάθμισης εμφανίζεται στο παράθυρο βαθμονόμησης του CO2 

μαζί με την τιμή συγκέντρωσης του CO2. Σ’ αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση 

του CO2 μετρήθηκε ότι είναι 6,4%. Αν πατήσετε το κουμπί «UP» τέσσερις φορές, 

θα περάσει χρόνος μέχρι να αλλάξει η τιμή συγκέντρωσης του O2 στην οθόνη, 

αλλά η τιμή αντιστάθμισης θα αλλάξει αμέσως. Μέσα απ’ αυτή την τιμή, ο 
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χρήστης μπορεί να δει, χωρίς καθυστέρηση, πόσο έχει αλλάξει η τιμή 

βαθμονόμησης του CO2. 

 

Παράδειγμα – τρόπος βαθμονόμησης του O2: 

 

Οι πραγματικε ς συγκεντρω σεις του O2 μετριου νται με μια κατα λληλη και 

βαθμονομημε νη συσκευη  σε μι α απο  τις θυ ρες δειγματοληψι ας αερι ων (ο λες οι θυ ρες 

μπορου ν να χρησιμοποιηθου ν γι’ αυτο ν τον σκοπο ). Προσδιορι στηκε ο τι ει ναι 5,3%. 

 

 Η βαθμονόμηση γίνεται με προσαρμογή της στάθμης του O2 σύμφωνα με μια 

μέτρηση που λαμβάνεται από την έξοδο δειγματοληψίας αερίου, 

χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη εξωτερική συσκευή μέτρησης O2. 

 

  Οι τιμές βαθμονόμησης πρέπει να μεταβάλλονται μόνο από έναν 

εκπαιδευμένο χρήστη ή τον τεχνικό, σύμφωνα με ειδικές μετρήσεις που γίνονται 

με βαθμονομημένη συσκευή. 

 

Ρυθμι στε τη βαθμονο μηση στο επιθυμητο  επι πεδο πατω ντας τα κουμπια  «UP» η  

«DOWN». Σ’ αυτη  την περι πτωση, ο στο χος ει ναι να ρυθμιστου ν τα επι πεδα του αερι ου 

O2 στο 5,3%. Στην οθο νη θα εμφανισθου ν 5,0, 5,1, 5,2, και 5,3 %. Η νε α τιμη  ε χει πλε ον 

αποθηκευτει  και η βαθμονο μηση του αισθητη ρα O2 ε χει τροποποιηθει . 

 

 Η τιμή αντιστάθμισης εμφανίζεται στο παράθυρο βαθμονόμησης του O2 μαζί 

με την τιμή συγκέντρωσης του O2. Σ’ αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση του O2 

μετρήθηκε ότι είναι 5,3%. Αν πατήσετε το κουμπί «UP» τρεις φορές, θα περάσει 

χρόνος μέχρι να αλλάξει η τιμή συγκέντρωσης του O2 στην οθόνη, αλλά η τιμή 

αντιστάθμισης θα αλλάξει αμέσως. Μέσα απ’ αυτή την τιμή, ο χρήστης μπορεί να 

δει, χωρίς καθυστέρηση, πόσο έχει αλλάξει η τιμή βαθμονόμησης του O2. 

13.5.2 Υπομενου  ρυ θμισης CO2  

Πατη στε το κουμπι  «CO2 Setup» (Ρυ θμιση CO2) στο κυ ριο μενου . Ο χρη στης μπορει  να 

ενεργοποιη σει η  να απενεργοποιη σει τη ρυ θμιση του CO2. Αν ενεργοποιηθει  η ρυ θμιση 

του CO2, πρε πει να οριστει  η τιμη  του σημει ου ρυ θμισης. 
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Εικόνα 13.25 Υπομενου  ρυ θμισης επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

  Η προεπιλεγμένη κατάσταση για τον έλεγχο του CO2 είναι «OFF» 

(Απενεργοποιημένος). 

 

Ο ρυθμο ς ροη ς του CO2 εμφανι ζεται μο λις οριστει  η τιμη  του σημει ου ρυ θμισης. Δεν ει ναι 

δυνατη  η ρυ θμιση του ρυθμου  ροη ς, επειδη  αυτη  ει ναι η ποσο τητα αερι ου CO2 που 

καταχωρι στηκε στο συ στημα κατα  τη ρυ θμιση. Ο ο γκος εμφανι ζεται σε λι τρα ανα  ω ρα. 

Συνη θως αυξομειω νεται μαζι  με τη ρυ θμιση CO2. 

 

Η τιμη  της πι εσης του CO2 εμφανι ζεται σε bar. Η εξωτερικη  πι εση πρε πει να ει ναι πα ντοτε 

μεταξυ  0,4 και 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). Δεν μπορει  να ρυθμιστει  στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων. Πρε πει να ρυθμιστει  με τον 

εξωτερικο  ρυθμιστη  πι εσης. 

13.5.3 Υπομενου  ρυ θμισης O2  

Πατη στε το κουμπι  « O2 Setup» (Ρυ θμιση O2) στο κυ ριο μενου . Ο χρη στης μπορει  να 

ενεργοποιη σει η  να απενεργοποιη σει τη ρυ θμιση του O2. Αν ενεργοποιηθει  η ρυ θμιση του 

O2, πρε πει να οριστει  η τιμη  του σημει ου ρυ θμισης. 

 

 
Εικόνα 13.26 Υπομενου  ρυ θμισης O2 επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12 
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  Η προεπιλεγμένη κατάσταση για τον έλεγχο του O2 είναι «OFF» 

(Απενεργοποιημένος). 

 

Ο ρυθμο ς ροη ς του O2 εμφανι ζεται μο λις οριστει  η τιμη  του σημει ου ρυ θμισης. Δεν ει ναι 

δυνατη  η ρυ θμιση του ρυθμου  ροη ς, επειδη  αυτη  ει ναι η ποσο τητα αερι ου O2 που 

καταχωρι στηκε στο συ στημα κατα  τη ρυ θμιση. Ο ο γκος εμφανι ζεται σε λι τρα ανα  ω ρα. 

Συνη θως αυξομειω νεται μαζι  με τη ρυ θμιση O2. 

 

Η τιμη  της πι εσης του O2 εμφανι ζεται σε bar. Η εξωτερικη  πι εση πρε πει να ει ναι πα ντοτε 

μεταξυ  0,4 και 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). Δεν μπορει  να ρυθμιστει  στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων. Πρε πει να ρυθμιστει  με τον 

εξωτερικο  ρυθμιστη  πι εσης. 

13.5.4 Υπομενου  σημει ου ρυ θμισης θερμοκρασι ας 

Επιλε ξτε τις ρυθμι σεις του σημει ου ρυ θμισης θερμοκρασι ας συ μφωνα με τις συνθη κες 

εργασι ας. 

 

Αν το «Multi Temp SP» ει ναι «ON», σημαι νει ο τι οι τιμε ς θερμοκρασι ας στους θαλα μους 

ρυθμι ζονται ανεξα ρτητα. Αν το «Multi Temp SP» ει ναι «OFF», σημαι νει ο τι οι τιμε ς 

θερμοκρασι ας στους θαλα μους ρυθμι ζονται συνδυαστικα . 
 

 
Πίνακας 13.27 Πολλαπλα  σημει α ρυ θμισης θερμοκρασι ας στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

Όταν ρυθμι σετε την επιθυμητη  επιλογη , πατη στε το κουμπι  «EXIT» (Έξοδος). Η επιλογη  

θα αποθηκευτει  αυτομα τως.  

 

  Όταν το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας MULTI είναι «OFF», το σημείο 

ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου ορίζεται σύμφωνα με την Τ1 βάσει 

προεπιλογής. Αν το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας MULTI είναι «OFF», τυχόν 

αλλαγή στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας ενός θαλάμου θα ισχύει για όλους 

τους υπόλοιπους θαλάμους. Αν το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας MULTI είναι 

«OΝ», κάθε θάλαμος έχει διαφορετικές τιμές σημείου ρύθμισης. Όταν 

επιστρέφετε από τη λειτουργία «ΟΝ» σε «OFF», όλα τα σημεία ρύθμισης ορίζονται 
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αυτομάτως στην τιμή της ζώνης Τ1. 

 

 Συνιστάται να διατηρείτε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας MULTI στο «OFF», αν 

όλοι οι θάλαμοι λειτουργούν στην ίδια θερμοκρασία. Θα είναι έτσι πιο εύκολο να 

κάνετε προσαρμογές στο σημείο ρύθμισης, καθώς θα κάνετε μία προσαρμογή και 

όχι δώδεκα (δηλαδή σε κάθε θάλαμο ξεχωριστά). 

13.5.5 Υπομενου  λαμπτη ρα UV-C 

Πατη στε το κουμπι  «UV-C Light» (Λαμπτη ρας UV-C) στο κυ ριο μενου . 

 

 
Εικόνα 13.28 Ρυ θμιση λαμπτη ρα UV-C στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

  Η κατάσταση προεπιλογής για τον λαμπτήρα UV-C είναι «ΟΝ» 

(Ενεργοποιημένος). 

 

Η υπεριω δης ακτινοβολι α θα σβη σει αυτο ματα ο ταν η συσκευη  τεθει  εκτο ς λειτουργι ας. 

 

  Για να διασφαλίζεται η απολύμανση του αερίου, συνιστάται ο λαμπτήρας UV-

C να είναι ενεργοποιημένος (στο «ΟΝ»), όταν χρησιμοποιείται η συσκευή. 

14 Συναγερμοι  

Σε κατα σταση σφα λματος, η οθο νη θα εμφανι ζει τις τιμε ς με κο κκινο χρω μα. Θα 

ακουστει  ε να ηχητικο  ση μα, αλλα  η σι γαση του μπορει  να γι νει πατω ντας μι α φορα  το 

πλη κτρο ALARM (Συναγερμο ς) (εναλλαγη  ενεργοποι ησης/απενεργοποι ησης για 5 

λεπτα ). Θα εμφανιστει , επι σης, ε να βε λος που θα υποδεικνυ ει αν ο συναγερμο ς 

ενεργοποιη θηκε λο γω υπερβολικα  υψηλω ν η  χαμηλω ν τιμω ν. Το πλη κτρο 

ενεργοποι ησης/απενεργοποι ησης του ηχητικου  ση ματος θα αναβοσβη νει με κο κκινο 

χρω μα. 
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Εικόνα 14.1 Πλη κτρο συναγερμου  που υποδεικνυ ει την κατα σταση συναγερμου  

 

Το ηχητικο  μοτι βο ει ναι 3 συ ντομα μπιπ ακολουθου μενα απο  μι α παυ ση 3 

δευτερολε πτων. Όλοι οι συναγερμοι  ε χουν το ι διο ηχητικο  μοτι βο. Το επι πεδο της 

ε ντασης του η χου 61,1 dB(A). 

 

 Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου στον περιβάλλοντα χώρο δεν υπερβαίνει 

τα 62 dB(A), διαφορετικά ο χρήστης δεν θα ακούσει τον συναγερμό! 

 

  Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα 

εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα 

χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για όλους του συναγερμούς. 

14.1 Συναγερμοι  θερμοκρασι ας 

Και οι ε ξι θα λαμοι στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6, ο πως και οι 12 θα λαμοι στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 μπορου ν να ενεργοποιη σουν ε ναν συναγερμο  

θερμοκρασι ας, αν η εσωτερικη  θερμοκρασι α αποκλι νει κατα  περισσο τερο απο  ± 0,5 °C 

απο  τo σημει ο ρυ θμισης. 

 

 Να θυμάστε πως η αλλαγή του σημείου ρύθμισης κατά περισσότερο από ±0,5 

°C από την τρέχουσα θερμοκρασία θα προκαλέσει συναγερμό. Αυτό ισχύει για 

όλες τις ρυθμίσεις βαθμονόμησης. 

 
Στην παρακα τω εικο να, η θερμοκρασι α στη ζω νη Τ4 του θαλα μου 4 ει ναι πολυ  υψηλη , 

σε σχε ση με το σημει ο ρυ θμισης. Η τιμη  της περιοχη ς που ε χει προ βλημα θα εμφανι ζεται 

με κο κκινο χρω μα στην οθο νη. 

 

 
Εικόνα 14.2 Συναγερμο ς υψηλη ς θερμοκρασι ας στην αρχικη  οθο νη των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 
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Στην παρακα τω εικο να, η θερμοκρασι α στη ζω νη Τ1 του θαλα μου 1 ει ναι πολυ  χαμηλη , 

σε σχε ση με το σημει ο ρυ θμισης. Η τιμη  της περιοχη ς που ε χει προ βλημα θα εμφανι ζεται 

με κο κκινο χρω μα στην οθο νη. 

 

 
Εικόνα 14.3 Συναγερμο ς χαμηλη ς θερμοκρασι ας στην αρχικη  οθο νη των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 
Αν πατη σετε το πλη κτρο της σι γασης, η οθο νη θα εξακολουθει  να εμφανι ζει μια τιμη  με 

κο κκινο χρω μα και το ηχητικο  ση μα θα διακοπει  για πε ντε λεπτα , με χρι να ενεργοποιηθει  

και πα λι. Το πλη κτρο σι γασης συναγερμου  θα εξακολουθει  να εμφανι ζει την κατα σταση 

συναγερμου  αναβοσβη νοντας με κο κκινο χρω μα, ο σο ο συναγερμο ς ει ναι σε σι γαση. 

 

 Ανατρέξτε στην ενότητα 30 «Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» σχετικά με το 

πώς να αντιδράσετε όταν υπάρξει ένας συναγερμός θερμοκρασίας. 

 

Αν υπα ρχει κα ποια δυσλειτουργι α στους αισθητη ρες θερμοκρασι ας, αυτη  θα 

υποδεικνυ εται με την προειδοποι ηση: 

 

 
Εικόνα 14.4 Δυσλειτουργι α αισθητη ρα θερμοκρασι ας στην αρχικη  οθο νη των επωαστη ρων 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

Ο αισθητη ρας θερμοκρασι ας Τ3 στον θα λαμο 3 δυσλειτουργει  και, ως με τρο 

προφυ λαξης, η θε ρμανση στη ζω νη που ε χει προ βλημα θα σταματη σει. 
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14.2 Συναγερμοι  στα θμης αερι ου 

14.2.1 Συναγερμοι  CO2 

Ο συναγερμο ς στα θμης αερι ου CO2 ενεργοποιει ται αν η συγκε ντρωση του αερι ου CO2 

αποκλι νει περισσο τερο απο  ± 1% απο  την καθορισμε νη τιμη . 

 

 Θυμηθείτε πως η αλλαγή του σημείου ρύθμισης περισσότερο από ±1% από το 

τρέχον επίπεδο αερίου θα καταλήξει σε συναγερμό στάθμης CO2. Αυτό ισχύει για 

όλες τις ρυθμίσεις βαθμονόμησης. 

 

Στην παρακα τω εικο να, η συγκε ντρωση CO2 ει ναι πολυ  χαμηλη , σε σχε ση με το σημει ο 

ρυ θμισης. 

 

 
Εικόνα 14.5 Συναγερμο ς χαμηλη ς συγκε ντρωσης CO2 στην αρχικη  οθο νη του επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

Αν πατη σετε το πλη κτρο της σι γασης, η οθο νη θα εξακολουθει  να εμφανι ζει μια τιμη  με 

κο κκινο χρω μα και το ηχητικο  ση μα θα διακοπει  για πε ντε λεπτα , με χρι να ενεργοποιηθει  

και πα λι. Το πλη κτρο σι γασης συναγερμου  θα εξακολουθει  να εμφανι ζει την κατα σταση 

συναγερμου  αναβοσβη νοντας με κο κκινο χρω μα, ο σο ο συναγερμο ς ει ναι σε σι γαση. 

 

Ανατρέξτε στην ενότητα 30 «Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» σχετικά με το 

πώς να αντιδράσετε όταν υπάρξει ένας συναγερμός στάθμης CO2. 

14.2.2 Συναγερμοι  O2 

Ο συναγερμο ς στα θμης αερι ου O2 ενεργοποιει ται αν η συγκε ντρωση του αερι ου O2 

αποκλι νει περισσο τερο απο  ± 1% απο  την καθορισμε νη τιμη . 

 

 Θυμηθείτε πως η αλλαγή του σημείου ρύθμισης περισσότερο από ±1% από το 

τρέχον επίπεδο αερίου θα καταλήξει σε συναγερμό στάθμης O2. Αυτό ισχύει για 

όλες τις ρυθμίσεις βαθμονόμησης. 
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Στην παρακα τω εικο να, η συγκε ντρωση O2 ει ναι πολυ  χαμηλη , σε σχε ση με το σημει ο 

ρυ θμισης. 

 

 
Εικόνα 14.6 Συναγερμο ς υψηλη ς συγκε ντρωσης O2 στην αρχικη  οθο νη του επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

Αν πατη σετε το πλη κτρο της σι γασης, η οθο νη θα εξακολουθει  να εμφανι ζει μια τιμη  με 

κο κκινο χρω μα και το ηχητικο  ση μα θα διακοπει  για πε ντε λεπτα , με χρι να ενεργοποιηθει  

και πα λι. Το πλη κτρο σι γασης συναγερμου  θα εξακολουθει  να εμφανι ζει την κατα σταση 

συναγερμου  αναβοσβη νοντας με κο κκινο χρω μα, ο σο ο συναγερμο ς ει ναι σε σι γαση. 

 

 Ανατρέξτε στην ενότητα 30 «Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» σχετικά με το 

πώς να αντιδράσετε όταν υπάρξει ένας συναγερμός στάθμης O2. 

14.3 Συναγερμοι  πι εσης αερι ου 

14.3.1 Συναγερμο ς πι εσης CO2 

Αν η παροχη  αερι ου CO2 δεν ει ναι προσαρτημε νη σωστα  η  αν εφαρμο ζεται στο συ στημα 

λανθασμε νη πι εση αερι ου CO2, οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 θα μεταβου ν σε λειτουργι α συναγερμου  

πι εσης CO2. Η πι εση του CO2 θα εμφανι ζεται με κο κκινο χρω μα, υποδεικνυ οντας ο τι η 

εισερχο μενη πι εση ει ναι λανθασμε νη. Αν η πι εση πε σει κα τω απο  0,3 bar (4,40 PSI) η  

ανε βει πα νω απο  0,7 bar (10,20 PSI), θα ενεργοποιηθει  ο συναγερμο ς. 
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Εικόνα 14.7 Συναγερμο ς πι εσης αερι ου CO2 στην αρχικη  οθο νη του επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

  Ενεργοποιείται, επίσης, ένας ηχητικός συναγερμός, αλλά μπορείτε να τον 
σιγάσετε πατώντας το πλήκτρο συναγερμού. Αν πατήσετε το πλήκτρο της 
σίγασης, το ηχητικό σήμα θα διακοπεί για πέντε λεπτά. 
 

Ανατρέξτε στην ενότητα 30 «Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» σχετικά με το 
πώς να αντιδράσετε όταν υπάρξει ένας συναγερμός πίεσης CO2. 

14.3.2 Συναγερμο ς πι εσης N2 

Αν η παροχη  αερι ου N2 δεν ει ναι προσαρτημε νη σωστα  η  αν εφαρμο ζεται στο συ στημα 

λανθασμε νη πι εση αερι ου CO2, οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 θα μεταβου ν σε λειτουργι α συναγερμου  

πι εσης N2. Η πι εση του N2 θα εμφανι ζεται με κο κκινο χρω μα, υποδεικνυ οντας ο τι η 

εισερχο μενη πι εση ει ναι λανθασμε νη. Αν η πι εση πε σει κα τω απο  0,3 bar (4,40 PSI) η  

ανε βει πα νω απο  0,7 bar (10,20 PSI), θα ενεργοποιηθει  ο συναγερμο ς. 

 

 
Εικόνα 14.8 Συναγερμο ς πι εσης αερι ου Ν2 στην αρχικη  οθο νη των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

  Ενεργοποιείται, επίσης, ένας ηχητικός συναγερμός, αλλά μπορείτε να τον 

σιγάσετε πατώντας το πλήκτρο συναγερμού. Αν πατήσετε το πλήκτρο της 

σίγασης, το ηχητικό σήμα θα διακοπεί για πέντε λεπτά. 
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 Ανατρέξτε στην ενότητα 30 «Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» σχετικά με το 

πώς να αντιδράσετε όταν υπάρξει ένας συναγερμός πίσεσης Ν2. 

14.4 Συναγερμοι  λαμπτη ρα UV-C 

Το φως για αλλαγη  του λαμπτη ρα υπεριω δους μικροβιοκτο νου ακτινοβολι ας UVC θα 

ανα ψει μο νο ως μη νυμα προειδοποι ησης στην κανονικη  κατα σταση.Δεν θα 

ενεργοποιηθει  ηχητικο ς συναγερμο ς. 

 

 
Εικόνα 14.9 Συναγερμο ς δυσλειτουργι ας λαμπτη ρα UV-C στην αρχικη  οθο νη των επωαστη ρων 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

Ο χρη στης θα πρε πει να επικοινωνη σει με τον αντιπρο σωπο για περαιτε ρω καθοδη γηση 

η  ε λεγχο σε ρβις. Η ε νδειξη «S. UV» θα εξαφανιστει  μο νο ο ταν θα λειτουργει  και πα λι ο 

λαμπτη ρας UV-C. 

 

  Επικοινωνήστε με τον διανομέα της Esco Medical για περισσότερες 

πληροφορίες. 

14.5 Πολλαπλοι  συναγερμοι  

Στην παρακα τω εικο να, η θερμοκρασι α στη ζω νη Τ1 ει ναι υπερβολικα  υψηλη , δεν ει ναι 

συνδεδεμε νη η παροχη  CO2 η  η πι εση του CO2 δεν ει ναι σωστη  και υπα ρχει δυσλειτουργι α 

του λαμπτη ρα UV-C. 
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Εικόνα 14.10 Πολλαπλοι  συναγερμοι  στην αρχικη  οθο νη των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

 

Όταν υπα ρχουν πολλε ς παρα μετροι που ε χουν επηρεαστει , θα εμφανι ζονται ο λες με 

κο κκινο χρω μα στην οθο νη. 

 

Αν πατη σετε το πλη κτρο της σι γασης, η οθο νη θα εμφανι ζει μια τιμη  με κο κκινο χρω μα 

και το ηχητικο  ση μα θα διακοπει  για πε ντε λεπτα , με χρι να ενεργοποιηθει  και πα λι. Το 

πλη κτρο σι γασης συναγερμου  θα εξακολουθει  να εμφανι ζει την κατα σταση συναγερμου  

αναβοσβη νοντας με κο κκινο χρω μα, ο σο ο συναγερμο ς ει ναι σε σι γαση. 

 

 Ανατρέξτε στην ενότητα 30 «Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» σχετικά με το 

πώς να αντιδράσετε όταν υπάρξει πολλαπλός συναγερμός. 

14.6 Συναγερμο ς πτω σης ρευ ματος 

Αν διακοπει  η παροχη  ρευ ματος στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων, θα ενεργοποιηθει  ε νας ηχητικο ς συναγερμο ς για περι που τε σσερα 

δευτερο λεπτα και το LED στο πλη κτρο σι γασης του συναγερμου  θα αναβοσβη νει. 

 

 
Εικόνα 14.11 Πλη κτρο συναγερμου  που υποδεικνυ ει την κατα σταση συναγερμου  

 

 Ανατρέξτε στην ενότητα 30 «Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης» σχετικά με το 

πώς να αντιδράσετε όταν υπάρξει συναγερμός πτώσης ρεύματος. 

14.7 Συ νοψη των συναγερμω ν 

Στον ακο λουθο πι νακα παρατι θεται μια λι στα απο  κα θε πιθανο  συναγερμο  που μπορει  

να προκυ ψει στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

της οικογε νειας MIRI® TL. 
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Πίνακας 14.1 Κα θε πιθανο ς συναγερμο ς στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων της οικογε νειας MIRI® TL. 

Ονομασία 

συναγερμού 
Συνθήκες 

Πώς 

προσδιορίζεται 

Ομάδα 

συναγερμών 

Προτεραιότητα 

συναγερμού 

Συναγερμός 

χαμηλής 

θερμοκρασίας 

Αν η θερμοκρασία 

πέσει περισσότερο από 

0,5°C κάτω από το 

σημείο ρύθμισης. Έχει 

εφαρμογή για τη 

θερμοκρασία πυθμένα 

όλων των θαλάμων 
Κάθε ένδειξη 

αισθητήρα ζώνης 

θερμοκρασίας 

Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Συναγερμός 

υψηλής 

θερμοκρασίας 

Αν η θερμοκρασία 

ανέβει περισσότερο 

από 0,5°C πάνω από το 

σημείο ρύθμισης. Έχει 

εφαρμογή για τη 

θερμοκρασία πυθμένα 

όλων των θαλάμων 

Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Χαμηλή στάθμη 

CO2 

Όταν η συγκέντρωση 

CO2 πέσει κατά 1% από 

το σημείο ρύθμισης, ο 

συναγερμός θα 

ενεργοποιηθεί μετά 

από 3 λεπτά 
Ένδειξη 

αισθητήρα CO2 

Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Υψηλή στάθμη CO2 

Όταν η συγκέντρωση 

CO2 ανέβει κατά 1% 

από το σημείο 

ρύθμισης, ο 

συναγερμός θα 

ενεργοποιηθεί μετά 

από 3 λεπτά 

Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Χαμηλή στάθμη O2 

Όταν η συγκέντρωση 

O2 πέσει κατά 1% από 

το σημείο ρύθμισης, ο 

συναγερμός θα 

ενεργοποιηθεί μετά 

από 5 λεπτά Ένδειξη 

αισθητήρα O2 

Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Υψηλή στάθμη O2 

Όταν η συγκέντρωση 

O2 ανέβει κατά 1% από 

το σημείο ρύθμισης, ο 

συναγερμός θα 

ενεργοποιηθεί μετά 

από 5 λεπτά 

Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Χαμηλή πίεση 

εισερχόμενου CO2 

Αν η πίεση πέσει κάτω 

από τα 0,3 bar 

Ένδειξη 

αισθητήρα πίεσης 
Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Υψηλή εσωτερική 

πίεση CO2 

Αν η πίεση ανέβει 

πάνω από τα 0,7 bar 

Ένδειξη 

αισθητήρα πίεσης 
Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 



 

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 3.1 

53 

  

Ονομασία 

συναγερμού 
Συνθήκες 

Πώς 

προσδιορίζεται 

Ομάδα 

συναγερμών 

Προτεραιότητα 

συναγερμού 

Χαμηλή πίεση 

εισερχόμενου N2 

Αν η πίεση πέσει κάτω 

από τα 0,3 bar 

Ένδειξη 

αισθητήρα πίεσης 
Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Υψηλή εσωτερική 

πίεση N2 

Αν η πίεση ανέβει 

πάνω από τα 0,7 bar 

Ένδειξη 

αισθητήρα πίεσης 
Τεχνικός 

Συναγερμός 

υψηλής 

προτεραιότητας 

Συναγερμός 

υπεριώδους 

ακτινοβολίας 

Αν ο λαμπτήρας 

υπεριώδους 

ακτινοβολίας 

δυσλειτουργεί 

Ένδειξη 

αισθητήρα 

υπεριώδους 

ακτινοβολίας 

Τεχνικός 
Ενημερωτικός 

συναγερμός 

14.8 Επαλη θευση συναγερμου  

Στον ακο λουθο πι νακα παρατι θεται μια λι στα με το πω ς και πο τε να επαληθευ σετε τη 

λειτουργικο τητα του συστη ματος συναγερμου . 

 
Πίνακας 14.2 Επαλη θευση συναγερμου  στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων της οικογε νειας MIRI® TL. 

Ονομασία συναγερμού Πώς να επαληθεύσετε έναν συναγερμό 
Πότε να επαληθεύσετε 

έναν συναγερμό 

Συναγερμός υψηλής 

θερμοκρασίας 

Μειώστε την τιμή του σημείου ρύθμισης 

κατά 3,0°C από το υφιστάμενο σημείο 

ρύθμισης 

Αν υποπτεύεστε ότι οι 

συναγερμοί 

δυσλειτουργούν 

Συναγερμός χαμηλής 

θερμοκρασίας 

Βάλτε ένα ψυχρό μεταλλικό κομμάτι στο 

επάνω σημείου τοποθέτησης του 

CultureCoin® και κλείστε το καπάκι. 

Υψηλή στάθμη CO2 

Μειώστε την τιμή του σημείου ρύθμισης 

κατά 3,0% από το υφιστάμενο σημείο 

ρύθμισης 

Χαμηλή στάθμη O2 

Αυξήστε την τιμή του σημείου ρύθμισης 

κατά 3,0% από το υφιστάμενο σημείο 

ρύθμισης 

Υψηλή στάθμη O2 
Ανοίξτε το καπάκι και αφήστε το ανοιχτό 

για 5 λεπτά 

Χαμηλή στάθμη CO2 
Ανοίξτε το καπάκι και αφήστε το ανοιχτό 

για 3 λεπτά 

Χαμηλή στάθμη 

εισερχόμενου CO2 
Αποσυνδέστε το εισερχόμενο αέριο CO2 

Χαμηλή πίεση 

εισερχόμενου N2 
Αποσυνδέστε το εισερχόμενο αέριο N2 

15 Θερμοκρασι ες επιφανει ας και βαθμονο μηση 

Στην ενο τητα αυτη  περιγρα φονται με περισσο τερες λεπτομε ρειες τα συστη ματα ελε γχου 

θερμοκρασι ας στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 η  MIRI® TL12. 
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Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 διαθε τει 

ε ξι εντελω ς ανεξα ρτητους ελεγκτε ς PID για τη με τρηση της θερμοκρασι ας, ενω  ο 

επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 διαθε τει 

12. Κα θε ελεγκτη ς ει ναι υπευ θυνος για τον ε λεγχο της θερμοκρασι ας μιας συγκεκριμε νης 

περιοχη ς. 

 

Κα θε μι α απο  τις ε ξι διαθε σιμες περιοχε ς στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  απο  τις 12 διαθε σιμες περιοχε ς στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 ει ναι εξοπλισμε νη με 

ξεχωριστο  αισθητη ρα θερμοκρασι ας και θερμαντη ρα, δι νοντας τη δυνατο τητα στον 

χρη στη να ρυθμι ζει τη θερμοκρασι α σε κα θε περιοχη  ξεχωριστα , επιτυγχα νοντας ε τσι 

υψηλο τερη ακρι βεια. 

 

 
Εικόνα 15.1 Ζω νες θερμοκρασι ας στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 

 

  
Εικόνα 15.2 Ζω νες θερμοκρασι ας στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL12 

 

Κα θε περιοχη  μπορει  να βαθμονομηθει  ξεχωριστα , χρησιμοποιω ντας το στοιχει ο που 

αντιστοιχει  στην αντι στοιχη περιοχη  στο μενου . 

 

Αυτα  τα στοιχει α βρι σκονται στο μενου  του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και ονομα ζονται: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 

T11 και T12. 

 

Αυτα  τα στοιχει α βρι σκονται στο μενου  του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 και ονομα ζονται: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 

T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23 και T24. 
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Στους παρακα τω πι νακες απεικονι ζεται μια επισκο πηση των περιοχω ν με τα αντι στοιχα 

ονο ματα των αισθητη ρων: 
 

Πίνακας 15.1 Περιοχε ς που σχετι ζονται με αισθητη ρες στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

Περιοχη  Πυθμε νας Καπα κι 

Θα λαμος 1 T1 T7 

Θα λαμος 2 T2 T8 

Θα λαμος 3 T3 T9 

Θα λαμος 4 T4 T10 

Θα λαμος 5 T5 T11 

Θα λαμος 6 T6 T12 

 

Πίνακας 15.1 Περιοχε ς που σχετι ζονται με αισθητη ρες στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 

Περιοχη  Πυθμε νας Καπα κι 

Θα λαμος 1 T1 T7 

Θα λαμος 2 T2 T8 

Θα λαμος 3 T3 T9 

Θα λαμος 4 T4 T10 

Θα λαμος 5 T5 T11 

Θα λαμος 6 T6 T12 

Θα λαμος 7 T13 T19 

Θα λαμος 8 T14 T20 

Θα λαμος 9 T15 T21 

Θα λαμος 10 T16 T22 

Θα λαμος 11 T17 T23 

Θα λαμος 12 T18 T24 

 

Για να βαθμονομη σετε τη θερμοκρασι α σε μια συγκεκριμε νη περιοχη , βρει τε το 

αντι στοιχο ο νομα αισθητη ρα και ρυθμι στε τον συ μφωνα με μια με τρηση που γι νεται 

χρησιμοποιω ντας θερμο μετρο υψηλη ς ακριβει ας. 

 

  Η βαθμονόμηση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω της προσαρμογής του Tx 

(όπου x είναι ο αριθμός αισθητήρα) σύμφωνα με μια μέτρηση που γίνεται στο 

σημείο που αντιστοιχεί με τη θέση του τρυβλίου. 

 

 Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά για 

να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία και χρησιμοποιήστε το θερμόμετρο για να 

επιβεβαιώσετε τη σωστή θερμοκρασία σε κάθε περιοχή. 

 

Προσε χετε ο ταν αλλα ζετε τις ρυθμι σεις βαθμονο μησης. Βεβαιωθει τε πως μο νο η 

μεταβαλλο μενη τιμη  αντιστοιχει  στο που  γι νεται η με τρηση. Δω στε στο συ στημα χρο νο 
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να προσαρμοστει . 

 

 Δεν υπάρχει καμία μεταφορά θερμότητας στους 12 θαλάμους: Αυτή είναι μια 

μοναδική λειτουργία στους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 Ωστόσο, η θερμοκρασία του 

καπακιού θα επηρεάζει τη θερμοκρασία του πυθμένα σε έναν θάλαμο. Η τιμή 

δέλτα-T θα πρέπει να είναι πάντοτε 0,2 °C. Έτσι, αν η θερμοκρασία πυθμένα είναι 

37,0 °C, η θερμοκρασία του καπακιού θα πρέπει να είναι 37,2 °C. 

16 Πι εση 

16.1 Πι εση αερι ου CO2 

Μπορει τε να δει τε την πι εση του CO2 στην αρχικη  οθο νη και στο υπομενου  ρυ θμισης του 

CO2 (ανατρε ξτε στις εικο νες 13.11 και 13.25 παραπα νω). 

 

Η τιμη  της πι εσης του CO2 εμφανι ζεται σε bar. Η εξωτερικη  πι εση πρε πει να ει ναι πα ντοτε 

μεταξυ  0,4 και 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). Δεν μπορει  να ρυθμιστει  στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων. Πρε πει να ρυθμιστει  με τον 

εξωτερικο  ρυθμιστη  πι εσης. 

 

  Να θυμάστε ότι υπάρχει ένας συναγερμός πίεσης για τα όρια πίεσης, αν η 

πίεση πέσει κάτω από 0,3 bar ή ανέβει πάνω από 0,7 bar (4,40 έως 10,20 PSI). 

 

  Ο εσωτερικός αισθητήρας πίεσης δεν μπορεί να βαθμονομηθεί από τον 

χρήστη. Σε κανονικές συνθήκες, ο αισθητήρας πίεσης αντικαθίσταται κάθε 2 

χρόνια σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. 

16.2 Πι εση αερι ου N2 

Μπορει τε να δει τε την πι εση του N2 στην αρχικη  οθο νη και στο υπομενου  ρυ θμισης του 

O2 (ανατρε ξτε στις εικο νες 13.14 και 13.26 παραπα νω). 

 

Η τιμη  της πι εσης του N2 εμφανι ζεται σε bar. Η εξωτερικη  πι εση πρε πει να ει ναι πα ντοτε 

μεταξυ  0,4 και 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). Δεν μπορει  να ρυθμιστει  στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων. Πρε πει να ρυθμιστει  με τον 

εξωτερικο  ρυθμιστη  πι εσης. 

 

  Να θυμάστε ότι υπάρχει ένας συναγερμός πίεσης για τα όρια πίεσης, αν η 

πίεση πέσει κάτω από 0,3 bar ή ανέβει πάνω από 0,7 bar (4,40 έως 10,20 PSI). 
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  Ο εσωτερικός αισθητήρας πίεσης δεν μπορεί να βαθμονομηθεί από τον 

χρήστη. Σε κανονικές συνθήκες, ο αισθητήρας πίεσης αντικαθίσταται κάθε 2 

χρόνια σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. 

17 Υλικολογισμικο  

Υπα ρχει δυνατο τητα αναβα θμισης του υλικολογισμικου  που ει ναι εγκατεστημε νο στους 

επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® 

TL12. Κα θε φορα  που ει ναι διαθε σιμη μια σημαντικη  ενημε ρωση, θα παρε χεται στους 

διανομει ς μας σε ο λο τον κο σμο. Αυτοι  θα διασφαλι ζουν ο τι ο επωαστη ρας σας 

λειτουργει  με το πιο προ σφατα διαθε σιμο υλικολογισμικο . Ένας τεχνικο ς συντη ρησης 

μπορει  να το κα νει αυτο  κατα  τη δια ρκεια του προγραμματισμε νου ετη σιου σε ρβις. 

 

Η τρε χουσα ε κδοση του υλικολογισμικου  του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 ει ναι η 1.05 για το Master PCB και η 1.04 για το Slave 

PCB. Η τρε χουσα ε κδοση του υλικολογισμικου  του επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 ει ναι η 1.08 το σο για το Master ο σο και 

για το Slave PCB. 

18 Με τρηση pH 

Η επικυ ρωση του pH του με σου καλλιε ργειας πρε πει να αποτελει  τακτικη  διαδικασι α. 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 ει ναι εφοδιασμε νος με ε να συ στημα με τρησης του pH υψηλη ς ακρι βειας. 

 

Στο πι σω με ρος της συσκευη ς υπα ρχει ε να αρσενικο  βυ σμα BNC. Μπορου ν να συνδεθου ν 

σ' αυτο  οι περισσο τεροι απο  τους συνη θεις αισθητη ρες pH. Αισθητη ρες που απαιτου ν 

διαφορετικο  τυ πο δεν μπορου ν να χρησιμοποιηθου ν. Το συ στημα κα νει διο ρθωση της 

θερμοκρασι ας (ATC) συ μφωνα με τη στα θμη θερμοκρασι ας που καθορι ζεται στο 

παρα θυρο διαλο γου βαθμονο μησης. Δεν μπορει  να χρησιμοποιηθει  με το συ στημα 

εξωτερικο ς αισθητη ρας ATC. 

 

  Η στάθμη θερμοκρασίας πρέπει να καθορισθεί σε μια σωστή στάθμη στο 

παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης στην οθόνη (που αντιστοιχεί σε μια μέτρηση 

που έγινε με εξωτερικό όργανο). Αλλιώς, η μέτρηση θα είναι εσφαλμένη, καθώς 

το pH είναι μια μέτρηση που εξαρτάται από τη θερμοκρασία. 

 

Όλες οι ενδει ξεις απο  το συ στημα με τρησης pH και τον δια λογο βαθμονο μησης 

εμφανι ζονται στην κυ ρια οθο νη. 
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Εικόνα 18.1 Οθο νη συστη ματος pH και διαλο γου βαθμονο μησης με τρησης pH στους επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

Η συνιστω μενη με θοδος για χρη ση στο συ στημα ει ναι να γεμι σετε ε να τρυβλι ο 

CultureCoin® με τρεις τυ πους ρυθμιστικου  διαλυ ματος σε τρι α απο  τα φρεα τια (ε ναν 

τυ πο σε καθε να). Αφη στε κενα  τα ενδια μεσα φρεα τια, ω στε να μην ε ρχονται σε επαφη  

τα ρυθμιστικα  διαλυ ματα. Γεμι στε τη δεξαμενη  pH του τρυβλι ου CultureCoin® που 

χρησιμοποιει ται για την επω αση με το με σο καλλιε ργειας. Τοποθετη στε το πω μα 

σιλικο νης PDMS για να μην προκυ ψει εξα τμιση. Τοποθετη στε το τρυβλι ο σε ε ναν κενο  

θα λαμο και αφη στε το να ισορροπη σει. 

 

  Για τη βαθμονόμηση απαιτούνται τουλάχιστον δύο ρυθμιστικά διαλύματα. 

Συνιστάται η χρήση τριών ρυθμιστικών διαλυμάτων. Ένα από τα ρυθμιστικά 

διαλύματα θα πρέπει να έχει pH 7. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρυθμιστικά 

διαλύματα με οποιοδήποτε pH, καθώς η τιμή του καθενός μπορεί να ρυθμιστεί 

στο παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης. Αν μόνο ένα ή δύο ρυθμιστικά διαλύματα 

είναι διαθέσιμα, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά με μειωμένη 

ακρίβεια. 

 

Η τεχνικη  απαιτει  απο  τον χρη στη να κα νει γρη γορες κινη σεις, καθω ς το pH αρχι ζει να 

μεταβα λλεται πολυ  γρη γορα μο λις ανοι ξει το καπα κι. Ο βε λτιστος χρο νος για 

ολοκλη ρωση της διαδικασι ας ε χει βρεθει  ο τι ει ναι 15 δευτερο λεπτα, που σημαι νει ο τι 

δι νει τα ι δια αποτελε σματα ο πως η συνεχη ς με τρηση που περιγρα φεται παρακα τω.  
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Πατη στε το πλη κτρο «Calibrate» (βαθμονο μηση): 

 

 
Εικόνα 18.2 Οθο νη βαθμονο μησης pH στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

Ρυθμι στε τις τιμε ς των ρυθμιστικω ν διαλυμα των με τα πλη κτρα (+) και (-) ω στε να 

αντιστοιχου ν με τα διαλυ ματα που χρησιμοποιου νται. 

 

Πριν τη με τρηση στο με σο καλλιε ργειας, βαθμονομη στε τον αισθητη ρα σε δυ ο η  τρι α 

ρυθμιστικα  διαλυ ματα. Ει ναι απαραι τητο να ξεπλε νετε τον αισθητη ρα μεταξυ  των 

μετρη σεων. 

 

Μετα  την πραγματοποι ηση και την αποθη κευση της βαθμονο μησης, μπορει  να γι νει μια 

γρη γορη με τρηση pH στο δοχει ο του με σου καλλιε ργειας CultureCoin®. Αφαιρε στε το 

καπα κι σιλικο νης PDMS πριν εισαγα γετε τον μικροανιχνευτη . Το πραγματικο  pH που 

μετριε ται απο  τον ανιχνευτη  θα εμφανι ζεται στην οθο νη. 

 

 Οι συμβατικοί αισθητήρες pH επηρεάζονται από πρωτεΐνες που φράζουν τον 

αισθητήρα, πράγμα που με τον καιρό προκαλεί εσφαλμένες ενδείξεις (ο χρόνος 

ποικίλλει ανάλογα με το είδος του αισθητήρα). 

 

Κατα  την επιλογη  ηλεκτροδι ου (αισθητη ρα), ει ναι απαραι τητο να ληφθει  υπο ψη το 

με γεθος του αισθητη ρα, καθω ς οι μετρη σεις θα γι νουν σε ε να σταγονι διο. 

19 Λειτουργι α SAFE Sense 

Υπα ρχει δυνατο τητα αγορα ς ενο ς επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 με ενσωματωμε νο συ στημα SAFE Sense. 

 

Η BCSI ε χει δημιουργη σει αυτο  το συ στημα για να παρε χει παρακολου θηση του pH σε 

ε να κλειστο  περιβα λλον (ε ναν επωαστη ρα) για τη με τρηση του pH χωρι ς να 

αλλοιω νονται οι βε λτιστες συνθη κες που διατηρου νται. 
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Διαβα στε περισσο τερα σχετικα  με το λογισμικο  SAFE Sense στο εγχειρι διο χρη στη του 

SAFE Sense, το οποι ο μπορει τε να βρει τε στον ιστο τοπο: 

https://www.safesens.com/trakstation-users-manual/ 

20 Λειτουργι ες οθο νης  

Η οθο νη λειτουργει  ως διεπαφη  χρη στη για τις λειτουργι ες φωτογρα φησης βαθμιαι ας 

παρε λευσης χρο νου, καταγραφη ς δεδομε νων, επισκο πησης συναγερμω ν και με τρησης 

pH. Η οθο νη ανταποκρι νεται με μονο  κλικ και με την αφη . 

 

Η τρε χουσα ε κδοση του λογισμικου  των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ει ναι η 1.26.0.0. 

 

Οι γραμμε ς εργασι ας 1 ε ως 6 αλλα ζουν σε 7 ε ως 12 με το κουμπι  κοντα  στην οθο νη του 

επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12. Δυ ο 

πρα σινα φω τα δει χνουν ποια γραμμη  λειτουργει . 

 

 
Εικόνα 20.1 Μπροστινη  ο ψη του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL12 με κουμπι  ση μανσης και ε νδειξη των εναλλασσο μενων γραμμω ν εργασι ας και εργασι ας 

 

 Θα πρέπει να ελέγχεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο εργαστήριο! 

 

  Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα 

εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα 

χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για όλα τα σημεία ρύθμισης της 

θερμοκρασίας. 

20.1 Αρχικη  οθο νη 

Η αρχικη  οθο νη παρε χει μια επισκο πηση των ε ξι θαλα μων, δει χνοντας την τρε χουσα 

θερμοκρασι α τουν πυθμε να και του καπακιου . Ο κυ κλος δει χνει την κατα σταση της 

φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, αν ει ναι ενεργη  η  ανενεργη . Αν ει ναι 

ενεργη , το χρονο μετρο θα τρε χει επα νω στην οθο νη.  

https://www.safesens.com/trakstation-users-manual/
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Εικόνα 20.2 Καμι α ενεργη  φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου 

 

 
Εικόνα 20.3 Μι α ενεργη  φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου 

 

Όταν εκτελει ται κανονικα  μια φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, θα 

εμφανιζε ται μια ε νδειξη κατα στασης με πρα σινο χρω μα στην αρχικη  οθο νη. 

 
Αν ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 βρει 

τη σωστη  θε ση για τα φρεα τια, το συ στημα θα εμφανι σει ε να ση μα κατα στασης που θα 

λε ει «Calibrating» (Υπο  βαθμονο μηση). 
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Εικόνα 20.4 Βαθμονο μηση φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου 

 

Αν η φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου τεθει  σε παυ ση, το συ στημα θα 

εμφανι ζει «Suspended» (Σε αναστολη ).  

 

 
Εικόνα 20.5 Φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου σε αναστολη  

 

 Η φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου θα μπει σε αναστολή αν, για 

παράδειγμα, αφαιρεθεί το τρυβλίο για αλλαγή του μέσου καλλιέργειας, 

χειροκίνητη παρατήρηση ή χειρισμό του εμβρύου. 

20.1.1 Εκκι νηση μιας φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου 

Όταν πατηθει  ο κυ κλος ενο ς α δειου θαλα μου στην αρχικη  οθο νη, ανοι γει ε να παρα θυρο 

φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου. Επιλε ξτε πρω τα ε ναν ασθενη  απο  τη 

λι στα. 

 

  Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ασθενείς μέσα από τους 

επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 ή 

MIRI® TL12. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών του 

επωαστήρα εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL. Τα 

δεδομένα των ασθενών πρέπει να έχουν εισαχθεί στον επωαστήρα 
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εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 ή MIRI® TL12, 

προκειμένου να εμφανίζονται στη λίστα.  

 

Πατη στε το κουμπι  «Refresh» (Ανανε ωση) για να ενημερω σετε τη λι στα. 

 

 
Εικόνα 20.6 Κυ ριο παρα θυρο επιλογη ς ασθενη  

 

Τα ε ξι τετρα γωνα εικονι δια στην επα νω αριστερη  πλευρα  της οθο νης υποδεικνυ ουν τον 

αριθμο  του θαλα μου. 

 

Επιλε ξτε τον σωστο  ασθενη  απο  τη λι στα. 

 

 
Εικόνα 20.7 Επιλογη  ασθενη  για εξε ταση 

 

Εα ν δεν επιλεχθει  κα ποιος ασθενη ς απο  το προ γραμμα προβολη ς των επωαστη ρων 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12, θα 

εμφανιστει  η ακο λουθη οθο νη: 
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Εικόνα 20.8 Δεν ε χει σταλει  κανε νας ασθενη ς απο  το προ γραμμα προβολη ς του επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 στον επωαστη ρα 

 

Αν διακοπει  η απαιτου μενη συ νδεση δικτυ ου, θα εμφανιστει  η ακο λουθη οθο νη: 

 

 
Εικόνα 20.9 Διακοπη  συ νδεσης δικτυ ου 

 

Όταν επιλεχθει  ο σωστο ς ασθενη ς, πρε πει να επιλεχθου ν οι ενεργε ς θε σεις στο τρυβλι ο 

CultureCoin® (τα φρεα τια που θα περιε χουν ε να ε μβρυο). Οι θε σεις 1 ε ως 14 

αντιστοιχου ν στα 14 φρεα τια του τρυβλι ου CultureCoin®. 

 

  Μόνο οι επιλεγμένες θέσεις στο τρυβλίο CultureCoin® θα χρησιμοποιηθούν 

για φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου. Αν γίνει κάποιο λάθος σε αυτή 

τη φάση, το αποτέλεσμα θα είναι να φωτογραφίζεται ένα κενό φρεάτιο και να μη 

γίνει βίντεο από το φρεάτιο που περιέχει το έμβρυο. 

 

Τα κουμπια  ενεργου ς θε σης μπορου ν να ενεργοποιου νται και να απενεργοποιου νται 

εναλλα ξ, με χρι να εμφανιστει  το σωστο  μοτι βο. Μετα  απ’ αυτο , πατη στε το κουμπι  «Start 

time-lapse» (Έναρξη φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου) για να ξεκινη σει η 

διαδικασι α βαθμονο μησης. Στην παρακα τω εικο να οι θε σεις 1 ε ως 9 ει ναι επιλεγμε νες 

ως ενεργε ς. 
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Εικόνα 20.10 Θε σεις 1 ε ως 9 επιλεγμε νες ως ενεργε ς 

 

Πριν ξεκινη σει η φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, ει ναι σημαντικο  να 

βα λετε σωστα  με σα στον θα λαμο το τρυβλι ο CultureCoin®. Για να διασφαλι σετε τη 

σωστη  τοποθε τηση του CultureCoin® (ω στε να μπορει  η κα μερα να αναγνωρι σει ο λα τα 

φρεα τια), βα λτε το τρυβλι ο CultureCoin® στη θε ση του και ασφαλι στε το πατω ντας το 

προς τα κα τω και προς το με ρος σας και, μετα , προς την αριστερη  α κρη. 

 

 
Εικόνα 20.11 Τοποθε τηση του CultureCoin® στον θα λαμο 

 

Πατη στε το κουμπι  «Start time-lapse» (Έναρξη φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης 

χρο νου). Θα ξεκινη σει η βαθμονο μηση της φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης 

χρο νου. 
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20.1.2 Διαδικασι α βαθμονο μησης 

 
Εικόνα 20.12 Εκκρεμει  η βαθμονο μηση της εξε τασης του ασθενη   

 

Η οθο νη θα εμφανι σει πρω τα τον θα λαμο με το μη νυμα «Calibration pending» (Εκκρεμει  

η βαθμονο μηση). Υποθε στε ο τι το τρυβλι ο CultureCoin® ει ναι σωστα  τοποθετημε νο στον 

θα λαμο και τα ε μβρυα ει ναι τοποθετημε να στο με σο της προβλεπο μενης περιοχη ς (για 

περισσο τερες πληροφορε ις ανατρε ξτε στην παρακα τω ενο τητα 21 ««CultureCoin®»). Σε 

αυτη  την περι πτωση, οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 θα βρουν αυτομα τως τις θε σεις. 

 
Κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας βαθμονο μησης, θα υποδεικνυ εται στη μεσαι α περιοχη  

ο τι η διαδικασι α βαθμονο μησης ει ναι ενεργη . 

 

 
Εικόνα 20.13 Ένδειξη αυτο ματης διαδικασι ας βαθμονο μησης 

 

Μετα  απο  την αυτο ματη βαθμονο μηση, πρε πει να προσε ξετε αν ε χουν ανιχνευθει  σωστα  

ο λα τα φρεα τια. Η χειροκι νητη βαθμονο μηση ενο ς συγκεκριμε νου φρεατι ου πρε πει να 

γι νεται σε λειτουργι α LiveView, αν δεν ε χουν ανιχνευθει /εστιαστει  σωστα  ο λες οι θε σεις 

και αν κα ποια φρεα τια ε χουν επισημανθει  με κο κκινο/μοβ χρω μα (βλ. ενο τητα 20.1.5). 
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Εικόνα 20.14 Παρα δειγμα αποτυχημε νης αυτο ματης βαθμονο μησης 

 

 Αν ένα φρεάτιο είναι επισημασμένο με κόκκινο χρώμα (Αποτυχία) σημαίνει 

ότι η κάμερα δεν κατάφερε να ανιχνεύσει σωστά τον θάλαμο. 

 

 Αν ένα φρεάτιο είναι επισημασμένο με κίτρινο χρώμα (Παρεμβολή) σημαίνει 

ότι τα δεδομένα βαθμονόμησης για τη θέση έχουν υπολογιστεί βάσει των 

πληροφοριών βαθμονόμησης γύρω από την ακριβή θέση. Για παράδειγμα, αν 

έχουν βαθμονομηθεί το 1ο και το 3ο φρεάτιο, για να βαθμονομηθεί το 2ο φρεάτιο 

λαμβάνεται μια μέση τιμή Z (εστίαση) από το 1ο και το 3ο φρεάτιο. 

 

 Αν ένα φρεάτιο είναι επισημασμένο με μοβ χρώμα (Ασυμφωνία εικόνων) 

σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ασυμφωνία εικόνων αφότου το σύστημα συνέκρινε 

τις δύο τελευταίες εικόνες. Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί αν το έμβρυο 

κινήθηκε περισσότερο από το κανονικό ή αν σχηματίστηκε κάποια φυσαλίδα 

αέρα στο επιλεγμένο φρεάτιο. 

20.1.3 Οθο νη θαλα μου 

Η οθο νη του θαλα μου εμφανι ζει λεπτομερει ς πληροφορι ες για τον επιλεγμε νο θα λαμο. 

Αν ο θα λαμος ε χει ενεργοποιημε νη τη φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, η 

οθο νη του θαλα μου θα εμφανι ζει τη δραστηριο τητα. 

 

Οι 14 κυ κλοι στην «περιστροφικη » προβολη  θα εμφανι ζουν 14 φρεα τια στο τρυβλι ο 

CultureCoin®. Ει ναι διατεταγμε να με αυτο ν τον τρο πο (και ο χι σε ευθει α γραμμη , ο πως 

στο πραγματικο  τρυβλι ο) για πιο ευ κολη επισκο πηση με μι α ματια . 
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Εικόνα 20.15 14 φρεα τια στον επιλεγμε νο θα λαμο  

 

Το χρονο μετρο γυ ρω απο  τον μεγα λο κυ κλο δει χνει τον χρο νο που ε χει παρε λθει. 

 

Τα κουμπια  για την αναπαραγωγη  του βι ντεο βρι σκονται στην κα τω δεξια  πλευρα  του 

μεγα λου κυ κλου. Χρησιμευ ουν για πλοη γηση μπροστα  και πι σω στο παραγο μενο βι ντεο 

βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου. Στο κε ντρο του κυ κλου υπα ρχουν πληροφορι ες σχετικα  

με τον αριθμο  της φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, το ο νομα του 

ασθενου ς, τον χρο νο γονιμοποι ησης, τα ανοι γματα του καπακιου  και τον χρο νο που ε χει 

παρε λθει. Οι αριθμοι  των θαλα μων εμφανι ζονται στα τετρα γωνα που βρι σκονται στην 

επα νω δεξια  γωνι α. 

 

Με τα τρι α κουμπια  στη δεξια  πλευρα  ο χρη στης μπορει  να σταματη σει τη φωτογρα φηση 

βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, να την αναστει λει η  να επανεκκινη σει τη διαδικασι α 

βαθμονο μησης. 

 

Η φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου μπορει  να ανασταλει , αν πρε πει να 

αφαιρεθει  το τρυβλι ο για να γι νουν αλλαγε ς στο με σο καλλιε ργειας η  για μια μη 

αυτο ματη παρατη ρηση με μικροσκο πιο. Όταν το τρυβλι ο μπαι νει πα λι στη θε ση του, η 

φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου μπορει  να συνεχιστει , ω στε το τελικο  

αποτε λεσμα να ει ναι ε να συνεχο μενο βι ντεο. Η συνε χιση της φωτογρα φησης βαθμιαι ας 

παρε λευσης χρο νου θα εκκινη σει μια αυτο ματη βαθμονο μηση, καθω ς η αφαι ρεση του 

τρυβλι ου μπορει  να προκαλε σει αλλαγη  των παραμε τρων. 

 
Αν πατηθει  το κουμπι  διακοπη ς, θα εμφανιστει  ε να πλαι σιο διαλο γου επιβεβαι ωσης. 

 



 

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 3.1 

69 

  

 
Εικόνα 20.16 Επιβεβαι ωση της κατα στασης αναστολη ς λειτουργι ας 

 

Στα αριστερα  του μεγα λου κυ κλου βρι σκονται τα εστιακα  επι πεδα. Με πα τημα αυτω ν 

μπορει τε να μετακινηθει τε προς τα επα νω και προς τα κα τω. Η γαλα ζια κουκκι δα 

υποδεικνυ ει ποιο επι πεδο εμφανι ζεται εκει νη τη στιγμη . Τα εστιακα  επι πεδα σε ο λες τις 

εικο νες μετατοπι ζονται ταυτοχρο νως. 

 

Όταν το συ στημα εμφανι ζει την ε νδειξη «Sleeping» (Σε αναστολη ) σημαι νει ο τι το 

συ στημα της κα μερας παρα γει εικο νες σε κα ποια α λλη θε ση. Καθο τι υπα ρχει μο νο μι α 

κα μερα στη συσκευη , πρε πει να μετακινει ται για να παρα γει εικο νες απο  κα θε θε ση. 

 

Υπα ρχει δυνατο τητα μεγε θυνσης της προβολη ς για μι α θε ση φωτογρα φησης βαθμιαι ας 

παρε λευσης χρο νου. Αν κα νετε κλικ στη μικρη  εικο να του εμβρυ ου, θα εμφανιστει  μια 

μεγαλυ τερη εκδοχη  της εικο νας στο κε ντρο του κυ κλου. Μπορει  να σμικρυνθει  και πα λι 

με τον ι διο τρο πο, δληαδη  κα νοντας κλικ στη μεγα λη εικο να. Παρακα τω εμφανι ζεται μια 

μεγεθυμε νη φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου. 

 

 
Εικόνα 20.17 Θε ση μεγεθυμε νης φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου 
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Μπορει τε να πλοηγηθει τε στους ε ξι θαλα μους με τα βε λη «LEFT» (Αριστερα ) και 

«RIGHT» (Δεξια ). Το κυκλωμε νο βε λος που δει χνει προς τα αριστερα , στην επα νω 

αριστερη  γωνι α, θα σας πα ει πι σω στην αρχικη  οθο νη. 

 

Αν δεν γι νεται φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου στον θα λαμο, η οθο νη θα 

δει χνει ο τι ο θα λαμος ει ναι α δειος. 

 

 
Εικόνα 20.18 Φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου κενου  θαλα μου 

20.1.4 Ρυθμι σεις 

Πατη στε το κουμπι  «Settings» (Ρυθμι σεις) στην αρχικη  οθο νη για να ανοι ξει ε να 

παρα θυρο ο που μπορει τε να ρυθμι σετε τον αριθμο  των εστιακω ν πεδι ων και το χρονικο  

δια στημα ανα μεσα σε κα θε λη ψη εικο νας (χρο νος κυ κλου). 

 

Βα σει προεπιλογη ς, οι χρο νοι κυ κλου μπορου ν να ρυθμιστου ν σε 5, 10 η  20 λεπτα . Τα 

εστιακα  επι πεδα μπορου ν να ρυθμιστου ν σε 3, 5 η  7 λεπτα .  

 

 Λάβετε υπόψη ότι επτά εστιακά επίπεδα και ένας χρόνος κύκλου 5 λεπτών θα 

έχουν ως αποτέλεσμα ένα μεγαλύτερο αρχείο φωτογράφησης βαθμιαίας 

παρέλευσης χρόνου. 
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Εικόνα 20.19 Οθο νη ρυθμι σεων κυ κλου και εστιακω ν επιπε δων 

 

Πατη στε τα κουμπια  που αντιστοιχου ν στις επιλογε ς που θε λετε να κα νετε.  

 

 Δεν μπορεί να ορίσετε χρόνους κύκλου όταν έχει ξεκινήσει η φωτογράφηση 

βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου. Για να ρυθμίσετε τον χρόνο του κύκλου πρέπει να 

τερματίσετε κάθε φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου.  

 

 
Εικόνα 20.20 Οι αλλαγε ς απενεργοποιου νται ο ταν πραγματοποιει ται φωτογρα φηση βαθμιαι ας 

παρε λευσης χρο νου 

20.1.5 Χειροκι νητη βαθμονο μηση της θε σης του φρεατι ου 

Αν απε τυχε η αυτο ματη βαθμονο μηση, μπορει τε να χρησιμοποιη σετε τη λειτουργι α 

LiveView για χειροκι νητη προσαρμογη  και βαθμονο μηση. 

 

Πρω τα προσπαθη σετε να προσαρμο σετε τη θε ση του τρυβλι ου CultureCoin® και να 

ξανατρε ξετε την αυτο ματη βαθμονο μηση. 

 

 Η αυτόματη αναζήτηση για το σωστό φρεάτιο είναι ευάλωτη σε λάθη, όταν 

το έμβρυο βρίσκεται στην πλευρά του φρεατίου. Είναι ζωτικής σημασίας να 
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τοποθετήσετε τα έμβρυα με προσοχή, ώστε να είναι στο κέντρο του κύκλου του 

φρεατίου. 

 

Η λειτουργι α ζωντανη ς προβολη ς θα ορι σει το συ στημα της κα μερας σε μια 

συγκεκριμε νη θε ση και θα αναστει λει τυχο ν φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης 

χρο νου που βρι σκεται σε εκτε λεση. Αν εκτελει ται φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης 

χρο νου, θα εμφανιστει  ε να πλαι σιο διαλο γου επιβεβαι ωσης. 

 

 
Εικόνα 20.21 Πλαι σιο διαλο γου επιβεβαι ωσης 

 

 
Εικόνα 20.22 Φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου σε αναστολη  

 

Το μαυ ρο φο νοτο υποδεικνυ ει ο τι δεν υπα ρχει καμι α ενεργη  φωτογρα φηση βαθμιαι ας 

παρε λευσης χρο νου στον θα λαμο. Το πρα σινο φο ντο υποδεικνυ ει ο τι η φωτογρα φηση 

βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου εκτελει ται και η λειτουργι α της ει ναι φυσιολογικη . Το 

κο κκινο φο ντο υποδεικνυ ει ο τι υπα ρχουν σφα λματα βαθμονο μησης σε ορισμε νες 

θε σεις. 

 

Όταν επιλεχθει  ε νας θα λαμος με ενεργη  φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, 

οι θε σεις των 14 τρυβλι ων θα εμφανι ζονται στο κα τω με ρος της οθο νης. 
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Το λευκο  φο ντο θε σης υποδεικνυ ει ο τι δεν ε χει γι νει ακο μα βαθμονο μηση. Το μαυ ρο 

φο ντο υποδεικνυ ει ο τι η θε ση δεν ει ναι ενεργη  (δεν επιλε χθηκε ο ταν ξεκι νησε η 

φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου). Το πρα σινο η  το κο κκινο χρω μα 

υποδεικνυ ουν ο τι η θε ση ει ναι ενεργη  και ο τι δεν ε χει γι νει σωστη  βαθμονο μηση. 

 

Μπορει τε να πλοηγηθει τε μεταξυ  των θαλα μων και στις 14 θε σεις. Το συ στημα θα 

υποδει ξει μια τε τοια κι νηση. 

 

Τα κουμπια  στην επα νω δεξια  γωνι α παρε χουν την επιλογη  για ε λεγχο της κι νησης, ε να 

τετρα γωνο εργαλει ο επιλογη ς και για τον χρο νος ε κθεσης. 

 

Για να εισε λθετε στη λειτουργι α LiveView (Ζωντανη  προβολη ) πατη στε το κουμπι  του 

μικροσκοπι ου που ει ναι σημειωμε νο με κο κκινο χρω μα στην οθο νη των επωαστη ρων 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12. 

 

 
Εικόνα 20.23 Κουμπι  λειτουργι ας LiveView στην αρχικη  οθο νη των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

 

Στη λειτουργι α LiveView επιλε ξτε τον απαιτου μενο θα λαμο απο  την μπα ρα των θαλα μων 

στο επα νω με ρος, καθω ς και την απαιτου μενη θε ση απο  την μπα ρ στο κα τω με ρος της 

αρχικη ς οθο νης. 

 

 
Εικόνα 20.24 Μπάρα θαλάμων στη λειτουργία LiveView 

 

 
Εικόνα 20.25 Μπάρα θέσεων στη λειτουργία LiveView 
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Μο λις επιλεχθει  η θε ση του φρεατι ου, η οποι α πρε πει να βαθμονομηθει , βεβαιωθει τε ο τι 

το φρεα τιο βρι σκεται στη με ση του α ξονα Χ της οθο νης προβολη ς της κα μερας. 

 

 
Εικόνα 20.26 Παράδειγμα σωστής θέσης φρεατίου στην οθόνη προβολής της κάμερας 

 

 
Εικόνα 20.27 Παράδειγμα λανθασμένης θέσης φρεατίου στην οθόνη προβολής της κάμερας 

 

Αν ει ναι απαραι τητο, προσαρμο στε τη θε ση στον α ξονα Χ με τα βε λη «LEFT» η /και 

«RIGHT» που βρι σκονται κα τω απο  το εικονι διο «Κινητη ρα» (βρι σκεται στην επα νω 

δεξια  γωνι α της οθο νης). 
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Εικόνα 20.28 Προσαρμογη  θε σης φρεατι ου στον α ξονα Χ 

 

Βεβαιωθει τε ο τι το φρεα τιο/ε μβρυο ει ναι καλα  εστιασμε να (ε χουν καλη  εστι αση). Αν 

ει ναι απαραι τητο, προσαρμο στε τη θε ση στον α ξονα Χ με τα βε λη «UP» η /και «DOWN» 

που βρι σκονται κα τω απο  το εικονι διο «Κινητη ρα» (βρι σκεται στην επα νω δεξια  γωνι α 

της οθο νης). 

 

 
Εικόνα 20.29 Προσαρμογη  θε σης φρεατι ου στον α ξονα Ζ 
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Βεβαιωθει τε ο τι το φρεα τιο βρι σκεται με σα στο επισημασμε νο τετρα γωνο ο ριο, ο πως 

φαι νεται παρακα τω. 

 

 
Εικόνα 20.30 Θε ση φρεατι ου με σα στο επισημασμε νο τετρα γωνο ο ριο 

 

  Αν η θέση του φρεατίου είναι έξω από το επισημασμένο τετράγωνο όριο, 

μπορεί να προκύψουν κομμένες εικόνες κατά τη φωτογράφηση βαθμιαίας 

παρέλευσης χρόνου. Μπορεί να προκληθεί σφάλμα συστήματος και να μη 

ληφθούν οι εικόνες του φρεατίου. 

 

Μια ανενεργη  θε ση μπορει  να ενεργοποιηθει  πατω ντας το κουμπι  «SET» (ο α ξονας Χ, ο 

α ξονας Ζ και το τετρα γωνο ο ριο πρε πει να προσαρμοστου ν ο πως αναφε ρθηκε 

παραπα νω). Μια ενεργη  θε ση μπορει  να απενεργοποιηθει  πατω ντας το κουμπι  «CLEAR». 

 

Όταν ενεργοποιηθει  μια θε ση, θα εμφανι ζεται στον θα λαμο (προβολη  φωτογρα φησης 

βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου). Όταν απενεργοποιηθει , θα εξαφανιστει  απο  τον θα λαμο 

(προβολη  φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου). Θα παραμει νουν τυχο ν 

εικο νες που ελη φθησαν προηγουμε νως, αλλα  δεν θα ληφθου ν νε ες. 

 

Μπορει τε να ρυθμι σετε τον ε λεγχο της ε κθεσης ανα λογα με τις διακυμα νσεις στις 

συνθη κες φωτισμου . 
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Εικόνα 20.31. Οθο νη ελε γχου ε κθεσης 

 

Όταν βρεθει  η σωστη  θε ση και η επιθυμητη  εστι αση, και πατηθει  το κουμπι  «SET», το 

συ στημα θα επιβεβαιω σει τη βαθμονο μηση απο  τον χρη στη. 

 

 
Εικόνα 20.32 Σωστα  προσαρμοσμε νη προβολη  φρεατι ου 

 

  Οι αυτόματες λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να παρακάμπτονται 

και να εκτελούνται χειροκίνητα, μόνο όταν το σύστημα αποτυγχάνει 

επανειλημμένως να βρει τη σωστή βαθμονόμηση. Από τη στιγμή που ο χρήστης 

ελέγχει με χειροκίνητο τρόπο τα συστήματα κίνησης στο LiveView, υπάρχει η 

πιθανότητα να τα μετακινήσει εκτός ορίων και να ενεργοποιήσει μηχανικούς 

διακόπτες ορίων.  
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Εικόνα 20.33 Συναγερμο ς διακο πτη ορι ου 

 

Οι συναγερμοι  διακο πτη ορι ου εμφανι ζονται ως μια κο κκινη, οριζο ντια ε νδειξη στο 

επα νω η  στο κα τω με ρος της εικο νας. Στην παραπα νω εικο να, ε χει ενεργοποιηθει  ο 

επα νω διακο πτης ορι ου για τον α ξονα Ζ. 

20.1.6 Συναγερμοι  

Οι συναγερμοι  που ε χουν να κα νουν με το α νοιγμα καπακιω ν, τη θερμοκρασι α, την 

κατα σταση του CO2/O2, τη συ νδεση δικτυ ου, τον ηλεκτρονικο  υπολογιστη  και την 

τροφοδοσι α του σκληρου  δι σκου (HDD) εμφανι ζονται στην αρχικη  οθο νη. 

 

 
Εικόνα 20.34 Συναγερμο ς ανοι γματος καπακιου  

 

Εκκαθαρι στε τον συναγερμο  πατω ντας επα νω στην περιοχη . Αυτη  η ενε ργεια θα σας 

μεταφε ρει στην προβολη  του θαλα μου. Το τε, μπορει τε ει τε να τερματι σετε τη 

φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, να την αναστει λετε η  να την 

αναβαθμονομη σετε, η  απλω ς να επιβεβαιω σετε ο τι ο ασθενη ς ει ναι ακο μα εκει . 

 



 

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 3.1 

79 

  

 
Εικόνα 20.35 Προβολη  θαλα μου μετα  το α νοιγμα ενο ς καπακιου  

 

  Το σύστημα θα συνεχίσει να παράγει εικόνες με φωτογράφηση βαθμιαίας 

παρέλευσης χρόνου, αφού ανοιχτεί το καπάκι. Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης 

άλλαξε το τρυβλίο με το τρυβλία κάποιου άλλου ασθενούς, χωρίς να τερματίσει 

σωστά τον προηγούμενο ασθενή και ξεκινήσει τον νέο. Σε αυτή την περίπτωση, 

το τελικό βίντεο από τη φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου θα 

περιέχει εικόνες από δύο ασθενείς.  

 

 
Εικόνα 20.36. Οθο νη συναγερμου  θερμοκρασι ας 

 

  Αφαιρέστε αμέσως τα τρυβλία, αν οι συνθήκες θερμοκρασίας καταστούν 

επικίνδυνες για τα έμβρυα. Οι θάλαμοι είναι εντελώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους, 

οπότε μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια ένα τρυβλίο και να το μεταφέρετε σε 

άλλη θέση, αν η θερμοκρασία στον άλλον θάλαμο είναι σταθερή. Θυμηθείτε να 

τερματίσετε την παλιά φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου και να 

ξεκινήσετε μια καινούργια στη νέα θέση.  
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Η απω λεια συ νδεσης δικτυ ου εμφανι ζεται στο κα τω με ρος. Εφο σον οι επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ε χουν 

διαθε σιμο αποθηκευτικο  χω ρο, η φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου θα 

συνεχιστει  στο τοπικο  συ στημα αποθη κευσης. Μο λις συνδεθει  και πα λι το δι κτυο και 

λειτουργει  κανονικα , το συ στημα θα μεταφε ρει αυτομα τως τα δεδομε να.  

 

 
Εικόνα 20.37 Συναγερμο ς αποσυ νδεσης διακομιστη  

 

Για ο σο ει ναι αποσυνδεδεμε νος ο διακομιστη ς, δεν μπορει τε να ξεκινη σετε μια 

φωτογρα φηση βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου, καθω ς δεν ει ναι δυνατο ν να εκχωρηθου ν 

ασθενει ς στη μονα δα. 

 

Όλες οι λειτουργι ες επω ασης διαθε τουν συναγερμου ς επιπε δου, οι οποι οι 

υποδεικνυ ονται στην εικο να με το αντι στοιχο κουμπι , το οποι ο γι νεται κο κκινο. 

Μπορει τε να δει τε ο λους τους συναγερμου ς στην οθο νη των συναγερμω ν, η οποι α 

εμφανι ζει το ιστορικο  των συναγερμω ν. 

 

Η οθο νη του συναγερμου  συγκε ντρωσης CO2 φαι νεται στην παρακα τω εικο να: 

 

 
Εικόνα 20.38 Συναγερμο ς συγκε ντρωσης CO2 
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Η οθο νη του συναγερμου  πι εσης CO2 φαι νεται στην παρακα τω εικο να: 

 

 
Εικόνα 20.39 Συναγερμο ς πι εσης CO2 

 

Οι συναγερμοι  για το O2 εμφανι ζονται κατα  τον ι διο τρο πο – κα τω απο  το O2 για το 

επι πεδο και το N2 για την πι εση. 

 
Η οθο νη του συναγερμου  για γεμα τη μνη μη σκληρου  δι σκου (μεταφορα  δεδομε νων σε 

εξωτερικο  δι σκο η  στον διακομιστη ) φαι νεται στην παρακα τω εικο να: 

 

 
Εικόνα 20.40 Συναγερμο ς γεμα της μνη μης σκληρου  δι σκου 

20.1.7 Καταγραφη  δεδομε νων θερμοκρασι ας 

Με το πα τημα του κουμπιου  της θερμοκρασι ας αλλα ζει η οθο νη στο γρα φημα δεδομε νων 

της θερμοκρασι ας.  
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Εικόνα 20.41 Γρα φημα δεδομε νων θερμοκρασι ας 

 

Η οθο νη του ιστορικου  σας δι νει τη δυνατο τητα να βλε πετε τα γραφη ματα δεδομε νων 

θερμοκρασι ας. Με πα τημα του αντι στοιχου κυκλωμε νου αριθμου  μπορει τε να κα νετε 

εναλλαγη  στην ενεργοποι ηση/απενεργοποι ηση των γραφημα των για τους θαλα μους 1 

ε ως 6 στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

και των γραφημα των για τους θαλα μους 1 ε ως 12 στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12. 

 

Με τα κουμπια  «Hour» (Ω ρα), «Day (Ημε ρα) και «Week» (Εβδομα δα) μπορει τε να 

αλλα ζετε την περι οδο εμφα νισης. 

 

Μπορει τε να μεγεθυ νετε μια συγκεκριμε νη περιοχη  περνω ντας ε να δα χτυλο απο  πα νω 

της. Η μεγε θυνση μπορει  να επαναληφθει  σε βη ματα. Για να επιστρε ψετε στο αρχικο  

με γεθος, πατη στε το κουμπι  «Reset» (Επαναφορα ). 

20.1.8 Καταγραφη  δεδομε νων CO2 

Με το πα τημα του κουμπιου  «CO2», η οθο νη θα αλλα ξει στο γρα φημα δεδομε νων του 

CO2.  

 

Για ενεργοποι ηση/απενεργοποι ηση των γραφημα των «Setpoint» (Σημει ο ρυ θμισης), 

«Concentration» (Συγκε ντρωση), «Flow» (Ροη ) και «Pressure» (Πι εση) του CO2 μπορει τε 

να πατα τε επα νω τους, στο επα νω με ρος της οθο νης. Οι λειτουργι ες χρονικη ς περιο δου 

και μεγε θυνσης ει ναι οι ι διες ο πως στην οθο νη θερμοκρασι ας. 
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Εικόνα 20.42 Γρα φημα δεδομε νων CO2 

20.1.9 Καταγραφη  δεδομε νων O2 

Με το πα τημα του κουμπιου  «O2», η οθο νη θα αλλα ξει στο γρα φημα δεδομε νων του O2.  

 

Για ενεργοποι ηση/απενεργοποι ηση των γραφημα των «Setpoint» (Σημει ο ρυ θμισης), 

«Concentration» (Συγκε ντρωση) του O2 και «Flow» (Ροη ) και «Pressure» (Πι εση) του Ν2 

μπορει τε να πατα τε επα νω τους, στο επα νω με ρος της οθο νης. Οι λειτουργι ες χρονικη ς 

περιο δου και μεγε θυνσης ει ναι οι ι διες ο πως στην οθο νη θερμοκρασι ας. 

 

,  
Εικόνα 20.43 Γρα φημα δεδομε νων O2 

20.1.10 Καταγραφη  δεδομε νων συναγερμου  

Με πα τημα του κουμπιου  συναγερμου  (το καμπανα κι), ανοι γει η οθο νη του συναγερμου . 

Η οθο νη του συναγερμου  εμφανι ζει ο λες τις παραμε τρους και τις καταστα σεις 

συναγερμου  σε μια γρη γορη γραφικη  απεικο νιση. Ένα κο κκινο πλαι σιο αντιστοιχει  σε 

κα θε συναγερμο . Όσο περισσο τερο διαρκει  ε νας συναγερμο ς, το σο μεγαλω νει το 

πλαι σιο. 
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Εικόνα 20.44 Δεδομε να θερμοκρασι ας  

 

Το τμη μα των καπακιω ν ε χει ε ξι σειρε ς στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 12 σειρε ς στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12. Κα θε σειρα  υποδεικνυ ει μι α 

περι πτωση ανοι γματος καπακιου  σε ε ναν συγκεκριμε νο θα λαμο, μετρω ντας απο  το 

πα νω με ρος. Τα λευκα  πλαι σια εξαρτω νται απο  τον χρο νο που με νει ανοιχτο  το καπα κι. 

Όσο περισσο τερο με νει ανοιχτο  το καπα κι, το σο μεγαλω νει το αντι στοιχο πλαι σιο. 

21 CultureCoin® 

Το μο νο τρυβλι ο που χρησιμοποιει ται με τους επωαστη ρες εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ει ναι το CultureCoin®. 

Ο πυθμε νας των θαλα μων στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ε χει κατα λληλο σχη μα για να χωρα ει το περι γραμμα 

του εν λο γω τρυβλι ου. Υπα ρχει μο νο ε νας τρο πος για να τοποθετηθει  με σα στον θα λαμο, 

καθω ς το τρυβλι ο δεν ε χει τε λειο κυκλικο  σχη μα και η μι α πλευρα  του ει ναι επι πεδη, 

οπο τε δεν μπορει  να τοποθετηθει  στον θα λαμο με λανθασμε νο τρο πο.  

 
Το τρυβλι ο CultureCoin® ει ναι μια στει ρα ιατρικη  συσκευη , μι ας χρη σης, κλα σης IIa. 
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Εικόνα 21.1 Τρυβλι ο CultureCoin® 

 

  Μην αποπειραθείτε ποτέ να χρησιμοποιήσετε ξανά μια συσκευή μίας 

χρήσης. Δεν μπορείτε να καθαρίσετε ή να αποστειρώσετε ξανά τη συσκευή. Θα 

προκύψει επικίνδυνη μόλυνση.  

 

Το τρυβλι ο CultureCoin® διαθε τει 14 φρεα τια για επω αση και δυ ο φρεα τια πλυ σης ανα  

φρεα τιο καλλιε ργειας. Τα φρεα τια πλυ σης μπορου ν να χρησιμοποιηθου ν για χειρισμο  

του εμβρυ ου η  αν χρησιμοποιει ται με ση μονου  σταδι ου. 

 

 
Εικόνα 21.2 Φρεα τια καλλιε ργειας σε ε να τρυβλι ο CultureCoin® 

 

Σε καθε να απο  τα 14 φρεα τια προστι θεται 25 µl καλλιεργητικο  με σον. Τα φρεα τια 

πλυ σης μπορου ν επι σης να πληρωθου ν (με περι που 23 ml), αλλα  δεν ει ναι απαραι τητο. 

Το ε μβρυο τοποθετει ται στον πυθμε να της περιοχη ς καλλιε ργειας. 

 



 

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 3.1 

86 

  

 
Εικόνα 21.3 Τοποθε τηση του εμβρυ ου με ακρι βεια στην οπτικω ς καθαρη  περιοχη  300µm 

 

 Είναι εύκολο να γίνουν λάθη κατά τη διαδικασία εντοπισμού του κατάλληλου 

φρεατίου Όταν το έμβρυο τοποθετείται στην πλευρά του φρεατίου, θα μείνει 

κολλημένο στην πλευρά. Η τοποθέτηση των εμβρύων πρέπει να γίνεται με 

προσοχή, ώστε να είναι στο κέντρο και να αποφεύγεται αυτό το πρόβλημα. 

 

Η διαδικασι α ταυτοποι ησης ει ναι ευ κολη, καθω ς τα φρεα τια ει ναι αριθμημε να.  

 

Ο χειρισμο ς του με σου καλλιε ργειας και του εμβρυ ου ει ναι εργονομικα  

βελτιστοποιημε νος, καθω ς ει ναι δυνατη  η τοποθε τηση της πιπε τας υπο  γωνι α, κατα  τη 

φο ρτωση του φρεατι ου. 

 

 Μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τις φυσαλίδες αέρα που σχηματίζονται στο 

μέσο, αν τις σπρώξετε με τη μύτη της πιπέτας. Οι φυσαλίδες αέρα θα 

μετακινήσουν το έμβρυο από τη σωστή θέση και δεν θα παραχθούν εικόνες από 

φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου. Συνήθως, όταν υπάρχουν 

φυσαλίδες αέρα, εμφανίζεται ένα «μαύρο σύννεφο» να κινείται γύρω από τις 

εικόνες ή να καλύπτει όλη την προβολή.  

 

Σημειω στε στο καπα κι και στο τρυβλι ο το ο νομα του ασθενου ς και το μοναδικο  

αναγνωριστικο . Μπορει τε να γρα ψετε απευθει ας επα νω στο τρυβλι ο η  να κολλη σετε μια 

ετικε τα.  

 

Μο λις γεμι σουν με το με σο καλλιε ργειας, τα φρεα τια πρε πει να καλυφθου ν με μια 

συρρε ουσα στρω ση λαδιου . Δεν ει ναι δυνατη  η χρη ση ανοιχτη ς καλλιε ργειας 

(οποιαδη ποτε μορφη  καλλιε ργειας κατα  την οποι α το με σο καλλιε ργειας δεν καλυ πτεται 

απο  μια στρω ση λαδιου ). 
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Εικόνα 21.4 Τα φρεα τια καλλιε ργειας ει ναι καλυμμε να με ε να στρω μα ορυκτελαι ου και το καπα κι ει ναι 

τοποθετημε νο 

 

Μπορει τε να χρησιμοποιη σετε ε να μεγα λο δοχει ο, ε ξω απο  την περιοχη  της καλλιε ργειας, 

για επικυ ρωση του pH (ανατρε ξτε στην εικο να 21.1). Μπορει τε να κλει σετε το δοχει ο με 

ε να διαπερατο  για αε ρια πω μα σιλικο νης, το οποι ο θα σταματη σει την εξα τμιση. Με 

αυτο ν τον τρο πο, δεν χρεια ζεται στρω ση λαδιου , καθω ς θα δημιουργου σε προβλη ματα 

στους περισσο τερους απο  τους αισθητη ρες pH κατα  τη με τρηση του pH. Γεμι στε το 

δοχει ο και μετρη στε το pH χρησιμοποιω ντας συνδυαστικα  ε ναν μετρητη  και το συ στημα 

με τρησης pH που ει νια ενσωματωμε νο στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL TL6 και MIRI® TL12. 

22 Προ γραμμα προβολη ς των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL 

Το προ γραμμα προβολη ς και ο διακομιστη ς των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL ει ναι ε να συ στημα λογισμικου  γραφικω ν 

που λειτουργει  με την αφη  και χρησιμοποιει ται για την αποθη κευση και επεξεργασι α 

εικο νων που ελη φθησαν με σω φωτογρα φησης βαθμιαι ας παρε λευσης χρο νου. 

 

Η τρε χουσα ε κδοση του λογισμικου  του προγρα μματος προβολη ς του MIRI® TL ει ναι η 

1.21.0.0. 

 

Για περισσο τερες πληροφορι ες διαβα στε τις οδηγι ες χρη σης για το λογισμικο  του 

προγρα μματος προβολη ς των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL. 

 

 Θα πρέπει να ελέγχεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο εργαστήριο! 

23 Οδηγι ες καθαρισμου  

23.1 Προβληματισμοι  για μια αποστειρωμε νη συσκευη  

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 δεν ει ναι στει ρες συσκευε ς. Δεν παρε χεται σε αποστειρωμε νη κατα σταση 

και δεν θα ει ναι δυνατο  να διατηρηθει  αποστειρωμε νη κατα  τη χρη ση. 

 

Παρο λα αυτα , ο σχεδιασμο ς της συσκευη ς ε χει γι νει με μεγα λη προσοχη  ω στε να ει ναι 
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ευ κολο για τον χρη στη να τη διατηρει  επαρκω ς καθαρη  κατα  τη χρη ση και να μη 

μολυ νονται τα βασικα  με ρη της. 

 

Τα χαρακτηριστικα  σχεδιασμου  που προορι ζονται για την παροχη  καθαρο τητας ει ναι, 

μεταξυ  α λλων: 

 

• Κλειστο  συ στημα κυκλοφορι ας αε ρα 

• Ένα φι λτρο HEPA καθαρι ζει συνεχω ς τα εισερχο μενα αε ρια 

• Ένα φι λτρο HEPA/VOC, που καθαρι ζει συνεχω ς τον αε ρα στο εσωτερικο  του 

συστη ματος. 

• Θα λαμος με στεγανα  α κρα τα οποι α μπορου ν να καθαριστου ν.  

• Χρη ση εξαρτημα των απο  αλουμι νιο και PET με καλη  αντοχη  στις διαδικασι ες 

καθαρισμου  

23.2 Διαδικασι α καθαρισμου  που συνιστα  ο κατασκευαστη ς 

 Να επικυρώνετε πάντα τις διαδικασίες καθαρισμού τοπικά. Για περισσότερη 

καθοδήγηση, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον διανομέα. 

 

Συνιστα ται η περιοδικη  διαδικασι α καθαρισμου  για τακτικη  επεξεργασι α και 

συντη ρηση. Συνιστα ται ο συνδυασμο ς περιοδικω ν διαδικασιω ν καθαρισμου  και 

διαδικασιω ν απολυ μανσης για ζητη ματα που σχετι ζονται με μεμονωμε να συμβα ντα 

ο πως διαρροε ς με σου καλλιε ργειας, ορατη  συσσω ρευση ακαθαρσιω ν η /και α λλων 

ενδει ξεων επιμο λυνσης. Συνιστα ται, επι σης, να καθαρι ζονται και να απολυμαι νεται ο 

επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® ΙΙ-

12 αμε σως μετα  απο  διαρροη  με σου καλλιε ργειας. 

 

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής (χωρίς έμβρυα μέσα) 

 

Η χρη ση γαντιω ν και οι τεχνικε ς καλου  χειρισμου  ει ναι απαραι τητα στοιχει α για τον 

επιτυχη  καθαρισμο . 

 

1. Συνιστα ται να καθαρι ζεται η συσκευη  με υδατικο  δια λυμα 70% ισοπροπυλικη ς 

αλκοο λης. Βρε ξτε ε να αποστειρωμε νο μαντηλα κι και καθαρι στε ο λες τις 

εσωτερικε ς και εξωτερικε ς επιφα νειες της συσκευη ς τρι βοντας τις επιφα νειες με 

το μαντηλα κι. 

2. Μετα  το σκου πισμα, αφη στε τα καπα κια της συσκευη ς ανοικτα  για λι γο χρο νο 

ω στε να εξατμισθει  εντελω ς η αλκοο λη. 

3. Τε λος, χρησιμοποιη στε καθαρισμε νο η  αποστειρωμε νο νερο  για να σκουπι σετε 

τις επιφα νειες της συσκευη ς. 

4. Επιθεωρη στε τη συσκευη  – αν ει ναι οπτικα  καθαρη , θεωρη στε την ε τοιμη για 

χρη ση. 
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Αν η συσκευη  δεν ει ναι οπτικα  καθαρη , επαναλα βετε τη διαδικασι α απο  το βη μα 1. 

23.3 Διαδικασι α καθαρισμου  που συνιστα  ο κατασκευαστη ς  

Απολύμανση της συσκευής (χωρίς έμβρυα μέσα) 

 

Η χρη ση γαντιω ν και οι τεχνικε ς καλου  χειρισμου  ει ναι απαραι τητα στοιχει α για την 

επιτυχη  απολυ μανση. 

Προχωρη στε με τα ακο λουθα βη ματα (αυτη  η διαδικασι α ε χει επιδειχθει , κατα  τη 

δια ρκεια του επιτο πιου προγρα μματος εκπαι δευσης, ως με ρος του πρωτοκο λλου 

εγκατα στασης): 

 

1. Βγα λτε τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 η  MIRI® ΙΙ-12 εκτο ς λειτουργι ας (πι σω με ρος). 

2. Ανοι ξτε τα καπα κια. 

3. Χρησιμοποιη στε το απαιτου μενο απολυμαντικο  για να απολυμα νετε τις 

εσωτερικε ς επιφα νειες, τα θερμαντικα  σω ματα και τη γυα λινη πλα κα στο επα νω 

με ρος του καπακιου . Χρησιμοποιει τε αποστειρωμε να μαντηλα κια για να 

εφαρμο σετε το απολυμαντικο . 

4. Καθαρι στε ο λες τις εσωτερικε ς επιφα νειες και το πα νω με ρος του καπακιου  με 

τουλα χιστον τρι α μαντηλα κια. Επαναλα βετε με χρι να πα ψουν να 

αποχρωματι ζονται τα μαντηλα κια. 

5. Αλλα ξτε γα ντια και μετα  απο  10 λεπτα  χρο νου επαφη ς, ψεκα στε τις επιφα νειες 

με αποστειρωμε νο νερο  και σκουπι στε τις με αποστειρωμε νο μαντηλα κι. 

6. Επιθεωρη στε τη συσκευη  – αν ει ναι οπτικα  καθαρη , θεωρη στε την ε τοιμη για 

χρη ση. Αν η συσκευη  δεν ει ναι οπτικα  καθαρη , μεταβει τε στο βη μα 3 και 

επαναλα βετε τη διαδικασι α. 

7. Βα λτε σε λειτουργι α τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 (απο  τον διακο πτη στο πι σω με ρος). 

24 Ύγρανση 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων της οικογε νειας 

MIRI® TL ε χουν αναπτυχθει  και σχεδιαστει  πρωταρχικα  για την επω αση γαμετω ν και 

εμβρυ ων με μι α επι στρωση ει τε παραφι νης ει τε ορυκτελαι ου. 

 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων της οικογε νειας 

MIRI® TL δεν πρε πει να διαβρε χονται. Η υ γρανση των επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 θα καταστρε ψει τις 

συσκευε ς – η συμπυ κνωση φρα σσει τους εσωτερικου ς σωλη νες και καταστρε φει τα 

ηλεκτρονικα  στοιχει α. 

 

  Ο επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® 
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TL6 και MIRI® TL12 δεν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με δοχείο νερού στο 

εσωτερικό τους. Διαφορετικά, οι συσκευές θα υποστούν βλάβη. Θα υποβαθμιστεί 

η ασφάλεια και η απόδοση της συσκευής. 

25 Επικυ ρωση θερμοκρασι ας 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 διαθε τει 

ε ξι αισθητη ρες PT-1000 Κλα σης B, ενω  ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 διαθε τει 12 τε τοιους αισθητη ρες, οι οποι οι βρι σκονται 

στο κε ντρο του πυθμε να κα θε θαλα μου. 

 

 
Εικόνα 25.1 Αισθητη ρες PT-1000 Κλα σης B στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 

 

 
Εικόνα 25.2 Αισθητη ρες PT-1000 Κλα σης B στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL12 

 

Οι αισθητη ρες αυτοι  χρησιμοποιου νται για σκοπου ς εξωτερικη ς επικυ ρωσης. Ει ναι 

πλη ρως διαχωρισμε νοι απο  το ηλεκτρικο  κυ κλωμα της συσκευη ς. 

 

Οι συνθη κες θερμοκρασι ας στον θα λαμο μπορου ν να καταγρα φονται συνεχω ς με σω των 

εξωτερικω ν συνδε σμων στο πλα ι της συσκευη ς, χωρι ς να επηρεα ζεται η απο δοση  του. 

 

Μπορει  να χρησιμοποιηθει  οποιοδη ποτε συ στημα καταγραφη ς που χρησιμοποιει  
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τυπικου ς αισθητη ρες PT-1000. 

 

Η Esco Medical διαθε τει ε να εξωτερικο  συ στημα καταγραφη ς (MIRI® – GA12) για τους 

αισθητη ρες.  

26 Επικυ ρωση στα θμης αερι ου 

Η συγκε ντρωση αερι ων σε κα θε θα λαμο του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 μπορει  να επικυρωθει  λαμβα νοντας 

δει γμα αερι ου απο  μια απο  τις 6 (μοντε λο MIRI® TL6) η  12 (μοντε λο MIRI® TL12) θυ ρες 

δειγματοληψι ας αερι ου στο πλα ι της μονα δας, με χρη ση κατα λληλου αναλυτη  αερι ων. 

 

 
Εικόνα 26.1 Αισθητη ρες PT-1000 Κλα σης B στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 

 

 
Εικόνα 26.2 Αισθητη ρες PT-1000 Κλα σης B στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL12 

 

Κα θε θυ ρα δειγματοληψι ας ει ναι απευθει ας συνδεδεμε νη με τον αντι στοιχο θα λαμο με 

τον ι διον αριθμο . Το δει γμα του αερι ου λαμβα νεται ΜΟΝΟ απο  τον συγκεκριμε νο θα λαμο. 

 

 Ένας εξωτερικός αυτόματος αναλυτής αερίων μπορεί να συνδεθεί στις θύρες 

για συνεχή επικύρωση. Ο αναλυτής αερίων πρέπει να μπορεί να επιστρέφει το 

δείγμα του αερίου στον επωαστήρα. Διαφορετικά, η δειγματοληψία μπορεί να 



 

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 3.1 

92 

  

επηρεάσει τη ρύθμιση του αερίου και τις ενδείξεις του αναλυτή αερίων. 

 

  Πριν από κάθε μέτρηση αερίου, βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια δεν έχουν 

ανοιχτεί για τουλάχιστον 5 λεπτά. 

 

  Η λήψη μεγάλης ποσότητας δείγματος μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση 

αερίων. 

 

  Βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής αερίων είναι βαθμονομημένος, πριν από τη 

χρήση. 

27 Διακο πτης συναγερμου  για εξωτερικο  συ στημα 

Για να συνδε σετε τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 σε ε να εξωτερικο  συ στημα παρακολου θησης και να 

διασφαλι σετε με γιστη ασφα λεια, ειδικα  κατα  τη δια ρκεια της νυ χτας η  του 

σαββατοκυ ριακου, ο επωαστη ρας διαθε τει ε να βυ σμα 3,5 mm στο πι σω με ρος, το οποι ο 

μπορει  να συνδεθει  σε μια συσκευη  παρακολου θησης. 

 

Μο λις ενεργοποιηθει  ε νας συναγερμο ς (που μπορει  να ει ναι συναγερμο ς θερμοκρασι ας, 

συναγερμο ς αερι ου για τη στα θμη του CO2 η  του O2, συναγερμοι  χαμηλη ς η  υψηλη ς 

πι εσης για τα CO2 και N2) η  αν η παροχη  ρευ ματος της συσκευη ς διακοπει  αιφνιδι ως, ο 

διακο πτης θα δει ξει ο τι η συσκευη  πρε πει να επιθεωρηθει  απο  τον χρη στη. 

 

Η υποδοχη  μπορει  να συνδεθει  ει τε με πηγη  τα σης Ή με πηγη  ε ντασης. 

 

 Λάβετε υπόψη ότι αν συνδεθεί μια πηγή έντασης στην υποδοχή βύσματος 3,5 

mm, η μέγιστη ένταση πρέπει να είναι 0 έως -1,0 Amp. 

 

  Αν συνδεθεί πηγή τάσης, τότε τα όρια είναι 0 έως 50V εναλλασσόμενου ή 

συνεχούς ρεύματος. 

 
Εφο σον δεν υπα ρχει συναγερμο ς, ο διακο πτης με σα στη μονα δα θα ει ναι στη θε ση «ON», 

ο πως φαι νεται στο σχη μα παρακα τω. 
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Εικόνα 27.1 Κατα σταση χωρι ς συναγερμο  

 
Μο λις ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  

MIRI® TL12 τεθει  σε κατα σταση συναγερμου , ο διακο πτης κατα στασης θα αλλα ξει σε 

«ανοικτο  κυ κλωμα». Αυτο  σημαι νει ο τι δεν περνα  πλε ον ρευ μα με σα απο  το συ στημα. 

 

 
Εικόνα 27.2 Κατα σταση συναγερμου  «ανοικτο  κυ κλωμα» 

 

  Μόλις το καλώδιο ρεύματος του επωαστήρα αποσυνδεθεί από το ρεύμα, ο 

διακόπτης αυτός θα δείξει αυτόματα συναγερμό! Αυτό είναι μια πρόσθετη 

λειτουργία ασφαλείας που έχει σκοπό την ειδοποίηση του προσωπικού σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος στο εργαστήριο. 

28 Χω ρος γραφη ς στα καπα κια των θαλα μων 

Όλα τα καπα κια θαλα μων στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ει ναι κατασκευασμε να απο  λευκο  γυαλι , ιδανικο  για 

την αναγραφη  σημειω σεων. Μπορου ν να αναγραφου ν τα στοιχει α του ασθενου ς η  το 

περιεχο μενο του θαλα μου για ευ κολη αναφορα  κατα  τη διαδικασι α της επω ασης. 

 

Οι σημειω σεις μπορου ν μετα  να σκουπιστου ν με ε να πανι . Χρησιμοποιει τε μο νο 

κατα λληλους μη τοξικου ς μαρκαδο ρους που επιτρε πουν το σβη σιμο της γραφη ς 

αργο τερα και που δεν βλα πτουν τα δει γματα στον επωαστη ρα. 
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Εικόνα 28.1 Περιοχη  αναγραφη ς πληροφοριω ν ασθενη  

29 Συντη ρηση 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 ε χουν σχεδιαστει  για να ει ναι φιλικοι  προς τον χρη στη. Η αξιο πιστη και 

ασφαλη ς λειτουργι α της συσκευη ς αυτη ς εξαρτα ται απο  τις παρακα τω συνθη κες: 

 

1. Σωστη  βαθμονο μηση του επιπε δου θερμοκρασι ας και αερι ου, χρησιμοποιω ντας 

εξοπλισμο  υψηλη ς ακρι βειας στα χρονικα  διαστη ματα που καθορι ζονται βα σει 

της κλινικη ς πρακτικη ς που εφαρμο ζεται στο εργαστη ριο ο που χρησιμοποιει ται 

ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  

MIRI® TL12. Ο κατασκευαστη ς συνιστα  η περι οδος μεταξυ  των επικυρω σεων να 

μην ει ναι μεγαλυ τερη απο  14 ημε ρες. 

2. Τα φι λτρα VOC/HEPA πρε πει να αντικαθι στανται κα θε τρεις μη νες. 

3. Τα φι λτρα HEPA σε σειρα  πρε πει να αντικαθι στανται μι α φορα  τον χρο νο κατα  

την ετη σια συντη ρηση. 

4. Πρε πει να γι νεται κατα λληλος καθαρισμο ς, συ μφωνα με τα χρονικα  διαστη ματα 

που περιγρα φονται στην κλινικη  πρακτικη  που ακολουθει  το εργαστη ριο ο που 

χρησιμοποιει ται ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12. Ο κατασκευαστη ς δεν συνιστα  περιο δους 

μεγαλυ τερες απο  14 ημε ρες ανα μεσα στους καθαρισμου ς. 

 

  Είναι απαραίτητο η επιθεώρηση και η συντήρηση να πραγματοποιούνται 

ανά τα χρονικά διαστήματα που υποδεικνύονται στην ενότητα 39 «Οδηγός 

συντήρησης». Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να έχει σοβαρά δυσμενή 

αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η μονάδα να μην λειτουργεί όπως αναμένεται και 

να προκαλεί ζημιά σε δείγματα, ασθενείς ή χρήστες.  

 

 Η εγγύηση θεωρείται άκυρη αν δεν τηρούνται οι οδηγίες συντήρησης. 

 

 Η εγγύηση θεωρείται άκυρη αν οι διαδικασίες συντήρησης δεν γίνονται από 

εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
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30 Διαδικασι ες ε κτακτης ανα γκης 

Ολική πτώση ρεύματος στη μονάδα: 

• Αφαιρε στε ο λα τα δει γματα και τοποθετη στε τα σε μια εναλλακτικη  η  εφεδρικη  

συσκευη  που δεν επηρεα ζεται απο  το προ βλημα. 

• Χωρι ς την παροχη  ρευ ματος, η εσωτερικη  θερμοκρασι α στους επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

θα πε σει κα τω απο  35 °C, αν εκτεθει  για 10 λεπτα  σε θερμοκρασι α περιβα λλοντος 

20 °C. 

• Η συγκε ντρωση CO2 θα παραμει νει εντο ς του 1% του σημει ου ρυ θμισης για 30 

λεπτα , αν τα καπα κια παραμε νουν κλειστα . 

• Εα ν απαιτηθει  περισσο τερος χρο νος για επαναφορα  του ρευ ματος, ι σως ει ναι 

χρη σιμο να καλυφθει  η συσκευη  με θερμομονωτικε ς κουβε ρτες για να μειωθει  η 

πτω ση θερμοκρασι ας. 

 

Αν ενεργοποιηθεί ένας μονός συναγερμός θερμοκρασίας: 

• Αφαιρε στε τα δει γματα απο  τον επηρεαζο μενο θα λαμο. Μπορου ν να 

μεταφερθου ν σε οποιονδη ποτε απο  τους α λλους θαλα μους, αν δεν ει ναι 

κατειλημμε νος. Όλοι οι θα λαμοι ει ναι ανεξα ρτητοι, οπο τε οι υπο λοιποι θα 

λειτουργου ν κανονικα . 

 
Αν πολλοί συναγερμοί θερμοκρασίας χτυπήσουν: 

• Αφαιρε στε τα δει γματα απο  τον επηρεαζο μενο θα λαμο. Μπορου ν να 

μεταφερθου ν σε οποιονδη ποτε απο  τους α λλους θαλα μους, αν δεν ει ναι 

κατειλημμε νος. Όλοι οι θα λαμοι ει ναι ανεξα ρτητοι, οπο τε οι υπο λοιποι θα 

λειτουργου ν κανονικα . 

• Εναλλακτικα , αφαιρε στε ο λα τα δει γματα απο  ο λους τους επηρεαζο μενους 

θαλα μους και τοποθετη στε τα σε μια εναλλακτικη  η  εφεδρικη  συσκευη  που δεν 

επηρεα ζεται απο  το προ βλημα. 

 

Αν χτυπήσει ο συναγερμός στάθμης CO2: 

Θα υπα ρξει ε να δια στημα 30 λεπτω ν κατα  το οποι ο ο χρη στης μπορει  να εκτιμη σει αν η 

κατα σταση ει ναι προσωρινη  η  μο νιμη. Αν η κατα σταση ει ναι μο νιμη, αφαιρε στε ο λα τα 

δει γματα και τοποθετη στε τα σε μια εναλλακτικη  η  εφεδρικη  συσκευη  που δεν 

επηρεα ζεται απο  το προ βλημα. Αν η κατα σταση ει ναι προσωρινη  και η στα θμη CO2 ει ναι 

χαμηλη , κρατη στε τα καπα κια κλειστα . Αν η κατα σταση ει ναι προσωρινη  και η στα θμη 

CO2 ει ναι υψηλη , ανοι ξτε μερικα  καπα κια για να αφαιρεθει  μια μικρη  ποσο τητα CO2. 

 

Αν ο συναγερμός στάθμης O2 χτυπήσει: 

Κανονικα  δεν ει ναι απαραι τητη καμι α διαδικασι α ε κτακτης ανα γκης στην περι πτωση 

αυτη . Αν η κατα σταση κρι νεται μο νιμη, ι σως να ει ναι σκο πιμο να διακοπει  η ρυ θμιση O2 

απο  το μενου .  
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Αν χτυπήσει ο συναγερμός πίεσης CO2: 

Επιθεωρη στε την εξωτερικη  παροχη  αερι ου και τις γραμμε ς παροχη ς αερι ου. Αν το 

προ βλημα ει ναι εξωτερικο  και δεν διορθωθει  α μεσα, ακολουθη στε τις οδηγι ες στην 

ενο τητα «Συναγερμο ς στα θμης CO2».  

 

Αν ο συναγερμός πίεσης O2 χτυπήσει: 

Επιθεωρη στε την εξωτερικη  παροχη  αερι ου και τις γραμμε ς παροχη ς αερι ου. Αν το 

προ βλημα ει ναι εξωτερικο  και δεν διορθωθει  α μεσα, ακολουθη στε τις οδηγι ες στην 

ενο τητα «Συναγερμο ς στα θμης O2».  
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31 Επι λυση προβλημα των απο  τον χρη στη 

Πίνακας 31.1 Συ στημα θε ρμανσης 

Συ μπτωμα Αιτι α Ενε ργεια 

Απουσι α θε ρμανσης, η οθο νη 

ει ναι απενεργοποιημε νη 

Η μονα δα ει ναι απενεργοποιημε νη 

απο  τον διακο πτη στο πι σω με ρος η  

δεν ει ναι συνδεδεμε νη στο ρευ μα 

Απενεργοποιη στε τη συσκευη  η  

συνδε στε τη στο ρευ μα 

Ο συναγερμο ς θερμοκρασι ας 

ει ναι ενεργοποιημε νος 

Η θε ρμανση ε σβησε επειδη  η 

θερμοκρασι α παρε κκλινε κατα  

περισσο τερο απο  0,5 °C απο  την 

καθορισμε νη τιμη . 

Επικοινωνη στε με τον διανομε α 

της Esco Medical για 

πληροφορι ες 

Απουσι α θε ρμανσης 
Το σημει ο ρυ θμισης της 

θερμοκρασι ας ει ναι εσφαλμε νο 

Ελε γξτε το επιθυμητο  σημει ο 

ρυ θμισης θερμοκρασι ας 

Η θε ρμανση ει ναι 

ανομοιογενη ς 
Το συ στημα δεν ει ναι βαθμονομημε νο 

Βαθμονομη στε κα θε ζω νη 

συ μφωνα με το εγχειρι διο 

χρη στη, χρησιμοποιω ντας ε να 

θερμο μετρο υψηλη ς ακρι βειας 

 

 
Πίνακας 31.2 Ρυθμιστη ς αερι ου CO2 

Συ μπτωμα Αιτι α Ενε ργεια 

Δεν υπα ρχει ρυ θμιση αερι ου 

CO2 
Το συ στημα δεν ε χει ρευ μα Ελε γξτε την παροχη  ρευ ματος 

 Το συ στημα ει ναι απενεργοποιημε νο Ενεργοποιη στε το συ στημα 

 
Ο ρυθμιστη ς αερι ου CO2 ει ναι εκτο ς 

λειτουργι ας 

Ενεργοποιη στε τον ρυθμιστη  

αερι ου CO2 ρυθμι ζοντας το « CO2» 

σε «ON» στο μενου  

 

Δεν ει ναι συνδεδεμε νο το CO2 στην 

εισαγωγη  CO2 η  ει ναι συνδεδεμε νο 

λα θος αε ριο 

Ελε γξτε την παροχη  αερι ου και 

βεβαιωθει τε ο τι η πι εση του 

αερι ου ει ναι 0,6 bar (8,70 PSI) 

 

Η πραγματικη  συγκε ντρωση αερι ου 

ει ναι υψηλο τερη απο  την τιμη  του 

σημει ου ρυ θμισης 

Ελε γξτε το σημει ο ρυ θμισης 

αερι ου του CO2. 

Κακη  ρυ θμιση αερι ου CO2 
Ένα η  περισσο τερα καπα κια ει ναι 

ανοικτα  
Κλει στε τα καπα κια 

 

Λει πουν παρεμβυ σματα 

στεγανο τητας σε ε να η  περισσο τερα 

καπα κια 

Αντικαταστη στε τα 

παρεμβυ σματα στεγανο τητας 

στα καπα κια 

Η συγκε ντρωση του CO2 

υποδεικνυ εται με κο κκινο 

χρω μα στην οθο νη 

Η συγκε ντρωση του CO2 αποκλι νει 

περισσο τερο απο  ±1 απο  το σημει ο 

ρυ θμισης 

Αφη στε το συ στημα να 

ισορροπη σει κλει νοντας ο λα τα 

καπα κια 

Η πι εση του CO2 

υποδεικνυ εται με κο κκινο 

χρω μα στην οθο νη 

Απουσι α πι εσης/λανθασμε νη πι εση 

αερι ου CO2 στο συ στημα 

Ελε γξτε την παροχη  αερι ου CO2. 

Βεβαιωθει τε πως η πι εση 

διατηρει ται σταθερη  στα 0,6 bar 

(8,70 PSI) 
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Πίνακας 31.3 Ρυθμιστη ς αερι ου O2 
Συ μπτωμα Αιτι α Ενε ργεια 

Δεν υπα ρχει ρυ θμιση αερι ου 
O2 

Το συ στημα δεν ε χει ρευ μα Ελε γξτε την παροχη  ρευ ματος 

 
Το συ στημα ει ναι σε κατα σταση 

αναμονη ς η  ει ναι απενεργοποιημε νο 
Ενεργοποιη στε το συ στημα 

 
Ο ρυθμιστη ς αερι ου O2 ει ναι εκτο ς 

λειτουργι ας 

Ενεργοποιη στε τον ρυθμιστη  

αερι ου του O2 ρυθμι ζοντας το 

«O2» σε «ON» στο μενου  

 

Δεν ει ναι συνδεδεμε νο αε ριο N2 στην 

εισαγωγη  N2 η  ει ναι συνδεδεμε νο 

λα θος αε ριο 

Ελε γξτε την παροχη  αερι ου. 

Βεβαιωθει τε ο τι η πι εση του 

αερι ου Ν2 ει ναι 0,6 bar 

 

Η πραγματικη  συγκε ντρωση αερι ου 

ει ναι υψηλο τερη απο  την τιμη  του 

σημει ου ρυ θμισης 

Ελε γξτε το σημει ο ρυ θμισης του 

O2. 

Κακη  ρυ θμιση αερι ου O2 
Ένα η  περισσο τερα καπα κια ει ναι 

ανοικτα  
Κλει στε τα καπα κια 

 

Λει πουν παρεμβυ σματα 

στεγανο τητας σε ε να η  περισσο τερα 

καπα κια 

Αντικαταστη στε τα 

παρεμβυ σματα στεγανο τητας 

στα καπα κια 

Η συγκε ντρωση του O2 

υποδεικνυ εται με κο κκινο 

χρω μα στην οθο νη 

Η συγκε ντρωση του O2 αποκλι νει 

περισσο τερο απο  ±1 απο  το σημει ο 

ρυ θμισης 

Αφη στε το συ στημα να 

ισορροπη σει κλει νοντας ο λα τα 

καπα κια 

Η πι εση του N2 υποδεικνυ εται 

με κο κκινο χρω μα στην οθο νη 

Απουσι α πι εσης/λανθασμε νη πι εση 

αερι ου N2 στο συ στημα 

Ελε γξτε την παροχη  αερι ου N2. 

Βεβαιωθει τε πως η πι εση 

διατηρει ται σταθερη  στα 0,6 bar 

(8,70 PSI) 

Αν δεν απαιτει ται ρυ θμιση του O2, 

ρυθμι στε το «O2» σε «OFF» στο 

μενου  για να απενεργοποιη σετε 

τη ρυ θμιση του οξυγο νου και να 

σταματη σει ο συναγερμο ς αερι ου 

N2 

 
Πίνακας 31.4 Επικοινωνι α προγρα μματος προβολη ς  

Συ μπτωμα Αιτι α Ενε ργεια 

Δεν στε λνονται δεδομε να στον 

Η/Υ 
Το συ στημα δεν ε χει ρευ μα Ελε γξτε την παροχη  ρευ ματος 

 

Το συ στημα ει ναι σε κατα σταση 

αναμονη ς η  ει ναι 

απενεργοποιημε νο 

Ενεργοποιη στε το συ στημα 

 

Το καλω διο δεδομε νων μεταξυ  

του επωαστη ρα και του Η/Υ δεν 

ει ναι σωστα  συνδεδεμε νο 

Ελε γξτε τη συ νδεση. 

Χρησιμοποιη στε μο νο το καλω διο 

που παρε χεται με τη μονα δα 

 

Το λογισμικο  του προγρα μματος 

προβολη ς/ο οδηγο ς USB δεν ει ναι 

σωστα  εγκατεστημε να 

Ανατρε ξτε στον οδηγο  

εγκατα στασης του λογισμικου  
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Πίνακας 31.5 Οθο νη 

Συ μπτωμα Αιτι α Ενε ργεια 

Λει πουν τμη ματα στην οθο νη 
Βλα βη στην πλακε τα 

κυκλω ματος 

Επικοινωνη στε με τον διανομε α 

της Esco Medical για 

αντικατα σταση της πλακε τας 

 

Πίνακας 31.6 Πληκτρολο γιο 

Συ μπτωμα Αιτι α Ενε ργεια 

Απου σα η  ασταθη ς λειτουργι α 

πλη κτρων 
Βλα βη στα πλη κτρα 

Επικοινωνη στε με τον διανομε α 

της Esco Medical για 

αντικατα σταση των πλη κτρων 
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32 Προδιαγραφε ς 

Πίνακας 32.1 Προδιαγραφε ς του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

Τεχνικές προδιαγραφές MIRI® TL6 

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 805 x 590 x 375 mm 

Βάρος 60 kg 

Υλικό 
Μαλακός χάλυβας/Αλουμίνιο/ PET/ 

Ανοξείδωτος χάλυβας 

Τύπος τρυβλίου CultureCoin® 

Τροφοδοσία ρεύματος 115V 60Hz ή 230V 50Hz 

Κατανάλωση ρεύματος 330 W 

Εύρος θερμοκρασίας 28,7 – 41,0 °C 

Απόκλιση θερμοκρασίας από το σημείο ρύθμισης ± 0,1 °C 

Κατανάλωση αερίου (CO2)1 < 2 λίτρα ανά ώρα 

Κατανάλωση αερίου (N2)2 < 5 λίτρα ανά ώρα 

Εύρος CO2 2,9% έως 9,9% 

Εύρος O2 2,0% έως 20,0% 

Απόκλιση συγκέντρωσης CO2 και O2 από το σημείο ρύθμισης ± 0,2% 

Πίεση αερίου CO2 (είσοδος) 0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI) 

Πίεση αερίου Ν2 (είσοδος) 0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI) 

Συναγερμοί 

Ακουστικός και ορατός για εκτός ορίων 

θερμοκρασία, συγκέντρωση αερίων και 

πίεση αερίων. 

Διάρκεια ζωής 1 έτος 
 

Πίνακας 32.2 Προδιαγραφε ς του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 

Τεχνικές προδιαγραφές MIRI® TL12 

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 950 x 685 x 375 mm 

Βάρος 93 kg 

Υλικό 
Μαλακός χάλυβας/Αλουμίνιο/ PET/ 

Ανοξείδωτος χάλυβας 

Τύπος τρυβλίου CultureCoin® 

Τροφοδοσία ρεύματος 115V 60Hz ή 230V 50Hz 

Κατανάλωση ρεύματος 650 W 

Εύρος θερμοκρασίας 28,7 – 41,0 °C 

Απόκλιση θερμοκρασίας από το σημείο ρύθμισης ± 0,1 °C 

Κατανάλωση αερίου (CO2)1 < 2 λίτρα ανά ώρα 

Κατανάλωση αερίου (N2)2 < 5 λίτρα ανά ώρα 

Εύρος CO2 2,9% έως 9,9% 

Εύρος O2 5,0% έως 20,0% 

Απόκλιση συγκέντρωσης CO2 και O2 από το σημείο ρύθμισης ± 0,2% 

Πίεση αερίου CO2 (είσοδος) 0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI) 

Πίεση αερίου Ν2 (είσοδος) 0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI) 

Συναγερμοί 

Ακουστικός και ορατός για εκτός ορίων 

θερμοκρασία, συγκέντρωση αερίων και 

πίεση αερίων. 

Διάρκεια ζωής 1 έτος 

 
1 Υπο  κανονικε ς συνθη κες (μετα  την επι τευξη του σημει ου ρυ θμισης CO2 στο 6,0%, με ο λα τα καπα κια κλειστα ) 
2 Υπο  κανονικε ς συνθη κες (μετα  την επι τευξη του σημει ου ρυ θμισης O2 στο 5,0%, με ο λα τα καπα κια κλειστα ) 
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33 Ηλεκτρομαγνητικη  συμβατο τητα 

Πίνακας 33.1 Ηλεκτρομαγνητικε ς εκπομπε ς 

Καθοδη γηση και δη λωση κατασκευαστη  - ηλεκτρομαγνητικε ς εκπομπε ς 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

προορι ζονται για χρη ση σε ηλεκτρομαγνητικο  περιβα λλον με τις παρακα τω προδιαγραφε ς. Ο πελα της η  ο 

χρη στης ενο ς επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 θα 

πρε πει να εξασφαλι σει ο τι χρησιμοποιει ται σε ε να τε τοιο περιβα λλον. 

Δοκιμή εκπομπών 
Συμμόρφωσ

η 
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση 

Εκπομπε ς 

ραδιοσυχνοτη των 

CISPR 11 

Ομα δα 1 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 δεν χρησιμοποιου ν 

ενε ργεια ραδιοσυχνοτη των. Επομε νως, οι εκπομπε ς 

ραδιοσυχνοτη των τους ει ναι πολυ  χαμηλε ς και δεν ει ναι 

πιθανο  να προκαλε σουν οποιαδη ποτε παρεμβολη  σε 

γειτονικο  ηλεκτρονικο  εξοπλισμο . 

Εκπομπε ς 

ραδιοσυχνοτη των 

CISPR 11 

Κλα ση Α 
Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ει ναι κατα λληλοι για 

χρη ση σε νοσοκομειακο  περιβα λλον. 

 

Δεν προορι ζεται για οικιακε ς εγκαταστα σεις. 

Αρμονικε ς εκπομπε ς 

IEC 61000-3-2 
Κλα ση Α 

Διακυμα νσεις τα σης/ 

εκπομπε ς αναλαμπη ς 

IEC 61000-3-3 

Κλα ση Α 

 

Πίνακας 33.2 Ηλεκτρομαγνητικη  ατρωσι α 

Καθοδη γηση και δη λωση κατασκευαστη  - ηλεκτρομαγνητικη  ατρωσι α 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

προορι ζονται για χρη ση σε ηλεκτρομαγνητικο  περιβα λλον με τις παρακα τω προδιαγραφε ς. Ο πελα της η  ο 

χρη στης ενο ς επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 θα 

πρε πει να εξασφαλι σει ο τι χρησιμοποιει ται σε ε να τε τοιο περιβα λλον. 

Δοκιμή ατρωσίας 
IEC 60601 

Επίπεδο δοκιμής 

Επίπεδο 

συμμόρφω

σης 

Ηλεκτρομαγνητικό 

περιβάλλον – καθοδήγηση 

Ηλεκτροστατικη  

εκκε νωση (ESD) IEC 

61000-4-2 

± 8 kV εκκε νωση επαφη ς 

 

±8 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 

εκκε νωση αε ρα 

Επι πεδο 4 

Τα δα πεδα πρε πει να ει ναι απο  

ξυ λο, τσιμε ντο η  κεραμικα  

πλακα κια. Αν το δα πεδο 

καλυ πτεται απο  συνθετικο  

υλικο , η σχετικη  υγρασι α πρε πει 

να ει ναι τουλα χιστον 30%. 

Ηλεκτρικα  γρη γορα 

μεταβατικα  

φαινο μενα/ριπε ς 

IEC 61000-4-4 

±2 kV για γραμμε ς τροφοδοσι ας 

±1 kV για γραμμε ς 

εισαγωγη ς/ εξαγωγη ς 

Επι πεδο 3 

Η ποιο τητα ρευ ματος του 

ηλεκτρικου  δικτυ ου πρε πει να 

ει ναι η χαρακτηριστικη  

περιβα λλοντος επιχει ρησης η  

νοσοκομει ου. 

Υπε ρταση 

IEC 61000-4-5 

±1kV διαφορικη  λειτουργι α 

±2kV κοινη  λειτουργι α 
Κατηγορι α 2 

Η ποιο τητα ρευ ματος του 

ηλεκτρικου  δικτυ ου πρε πει να 

ει ναι η χαρακτηριστικη  

περιβα λλοντος επιχει ρησης η  

νοσοκομει ου. 
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Πτω σεις τα σης, 

συ ντομες διακοπε ς 

και διακυμα νσεις 

τα σης σε γραμμε ς 

εισο δου 

τροφοδοσι ας 

ρευ ματος 

 

IEC 61000-4-11 

< 5% UT (95% πτω ση σε UT για 

0,5 κυ κλους) 

< 40% UT (60% πτω ση σε UT 

για 5 κυ κλους) 

< 70% UT (30% πτω ση σε UT 

για 25 κυ κλους) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT ει ναι η τα ση 

εναλλασσο μενου ρευ ματος του 

ηλεκτρικου  δικτυ ου πριν την 

εφαρμογη  της δοκιμη ς. 

Δ/Ε 

Η ποιο τητα ρευ ματος του 

ηλεκτρικου  δικτυ ου πρε πει να 

ει ναι η χαρακτηριστικη  

περιβα λλοντος επιχει ρησης η  

νοσοκομει ου. Εα ν ο χρη στης του 

προι ο ντος απαιτει  συνεχο μενη 

λειτουργι α κατα  τη δια ρκεια 

διακοπω ν ρευ ματος, συνιστα ται 

η τροφοδοσι α της συσκευη ς απο  

UPS η  μπαταρι α. 

Συχνο τητα 

ρευ ματος 

(50/60 Hz) 

μαγνητικο  πεδι ο 

 

IEC 61000-4-8 

Δ/Ε Δ/Ε 

Τα μαγνητικα  πεδι α συχνο τητας 

ρευ ματος  

πρε πει να βρι σκονται σε 

επι πεδα χαρακτηριστικα  μιας 

τυπικη ς τοποθεσι ας ενο ς 

τυπικου  εμπορικου  η  

νοσοκομειακου  περιβα λλοντος. 

Καθοδη γηση και δη λωση κατασκευαστη  - ηλεκτρομαγνητικη  ατρωσι α 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

προορι ζονται για χρη ση σε ηλεκτρομαγνητικο  περιβα λλον με τις παρακα τω προδιαγραφε ς. Ο πελα της η  ο 

χρη στης ενο ς επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 θα 

πρε πει να εξασφαλι σει ο τι χρησιμοποιει ται σε ε να τε τοιο περιβα λλον. 

Δοκιμή ατρωσίας 
IEC 60601 

Επίπεδο δοκιμής 

Επίπεδο 

συμμόρφω

σης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – 

καθοδήγηση 

Αγω γιμη 

RF IEC 

61000-4-6 

 

 

Ακτινοβολου μενη 

RF IEC 

61000-4-3 

6 Vrms 

150kHz ε ως 

80 MHz σε 

ζω νες ISM 

 

30 V/m 

80 MHz ε ως 

2,7 GHz 

Επι πεδο 4 

Δεν πρε πει να χρησιμοποιει ται φορητο ς 

και κινητο ς εξοπλισμο ς επικοινωνιω ν 

ραδιοσυχνοτη των σε απο σταση απο  

οποιοδη ποτε εξα ρτημα των 

επωαστη ρων εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12, 

συμπεριλαμβανομε νων των καλωδι ων, 

μικρο τερη απο  τη συνιστω μενη 

απο σταση διαχωρισμου  που 

υπολογι ζεται απο  την εξι σωση που 

ισχυ ει για τη συχνο τητα του πομπου . 

 

Συνιστω μενη απο σταση διαχωρισμου  

 

d = 0,35 P 

d = 0,35 P  80MHz ε ως 800MHz 

d = 0,7 P  800MHz ε ως 2,5GHz 

 

Όπου P ει ναι η με γιστη  

ισχυ ς εξο δου του πομπου  σε watt (W), 

συ μφωνα με τον κατασκευαστη  του 

πομπου , και d ει ναι η συνιστω μενη 

απο σταση διαχωρισμου  σε με τρα (m). 
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Οι εντα σεις πεδι ων απο  σταθερου ς 

πομπου ς ραδιοσυχνοτη των, ο πως 

προσδιορι ζονται απο  επιτο πια 

ηλεκτρομαγνητικη  καταμε τρηση, πρε πει 

να ει ναι μικρο τερες απο  το επι πεδο 

συμμο ρφωσης για κα θε ευ ρος 

συχνοτη των 

  

Μπορει  να προκυ ψει παρεμβολη  πλησι ον 

του εξοπλισμου . 

 
Πίνακας 33.3 Συνιστω μενες αποστα σεις διαχωρισμου  

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνιών με 

ραδιοσυχνότητες και των επωαστήρων εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12. 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

προορι ζονται για χρη ση σε ηλεκτρομαγνητικο  περιβα λλον ο που οι παρεμβολε ς απο  εκπεμπο μενες 

ραδιοσυχνο τητες ει ναι ελεγχο μενες. Ο πελα της η  ο χρη στης ενο ς επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 μπορει  να βοηθη σει την 

αποφυγη  ηλεκτρομαγνητικω ν παρεμβολω ν διατηρω ντας μια ελα χιστη απο σταση απο  

φορητο  και κινητο  εξοπλισμο  επικοινωνιω ν με ραδιοσυχνο τητες (πομπου ς). Οι επωαστη ρες 
εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 συνιστω νται παρακα τω 

ανα λογα με τη με γιστη ισχυ  εξο δου του εξοπλισμου  επικοινωνιω ν. 

Μέγιστη ισχύς εξόδου 

του πομπού 

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού (m) 

150 kHz έως 80 

MHz d = 1,2√P 

80 MHz έως 800 

MHz d = 1,2√P 

800 MHz έως 2,5 GHz 

d = 2,3√P 

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

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

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

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

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

Για πομπου ς με με γιστη ισχυ  εξο δου που δεν αναφε ρεται παραπα νω, η συνιστω μενη απο σταση 

διαχωρισμου  d σε με τρα (m) μπορει  να εκτιμηθει  χρησιμοποιω ντας την εξι σωση που ισχυ ει για τη 

συχνο τητα του πομπου , ο που P ει ναι η με γιστη ισχυ ς εξο δου του πομπου  σε watt (W), συ μφωνα με τον 

κατασκευαστη  του πομπου . 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz ισχυ ει η απο σταση διαχωρισμου  ευ ρους υψηλο τερης συχνο τητας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτε ς οι κατευθυντη ριες γραμμε ς μπορει  να μην ισχυ ουν σε ο λες τις συνθη κες. 

 

Η δια δοση ηλεκτρομαγνητικω ν κυμα των επηρεα ζεται απο  την απορρο φηση απο  και την ανα κλαση σε 

δομε ς, αντικει μενα και ανθρω πους. 

 

Οι ιατρικε ς συσκευε ς ενδε χεται να επηρεα ζονται απο  κινητα  τηλε φωνα και απο  α λλες 

προσωπικε ς η  οικιακε ς συσκευε ς που δεν προορι ζονται για ιατρικε ς εγκαταστα σεις. 

Συνιστα ται να διασφαλι ζεται ο τι ο λες οι συσκευε ς που χρησιμοποιου νται κοντα  σε 

επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® 

TL12 συμμορφω νονται με το προ τυπο ιατρικη ς ηλεκτρομαγνητικη ς συμβατο τητας και 

να ελε γχεται πριν τη χρη ση ο τι δεν υπα ρχουν εμφανει ς η  πιθανε ς παρεμβολε ς. Αν 



 

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 3.1 

104 

  

υπα ρχει υποψι α η  πιθανο τητα παρεμβολω ν, η απενεργοποι ηση των υπευ θυνων 

συσκευω ν ει ναι η τυπικη  λυ ση, ο πως επιβα λλει η συνη θης πρακτικη  στα αεροσκα φη και 

στις ιατρικε ς εγκαταστα σεις. 

 

Συ μφωνα με τις πληροφορι ες ηλεκτρομαγνητικη ς συμβατο τητας (ΗΜΣ), ο ιατρικο ς 

ηλεκτρικο ς εξοπλισμο ς πρε πει να αντιμετωπι ζεται με ειδικε ς προφυλα ξεις που 

υποδεικνυ ονται για την ΗΜΣ (ηλεκτρομαγνητικη  συμβατο τητα) και πρε πει να 

εγκατασταθει  και να τεθει  σε λειτουργι α συ μφωνα με τις πληροφορι ες για την ΗΜΣ. Ο 

φορητο ς και κινητο ς εξοπλισμο ς επικοινωνι ας με σω ραδιοσυχνοτη των μπορει  να 

επηρεα σει τον ιατρικο  ηλεκτρικο  εξοπλισμο .  
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34 Οδηγο ς επικυ ρωσης 

34.1 Κριτη ρια κυκλοφορι ας προι ο ντος 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 της Esco Medical υποβα λλονται σε μια αυστηρη  δοκιμασι α ποιο τητας και 

επιδο σεων, πριν απο  την κυκλοφορι α στην αγορα . 

34.1.1 Επιδο σεις 

Κα θε εξα ρτημα που χρησιμοποιει ται στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 δοκιμα ζεται κατα  τη διαδικασι α 

παραγωγη ς για να εξασφαλισθει  ο τι η μονα δα δεν ε χει ελαττω ματα. 

 

Πριν απο  την κυκλοφορι α στην αγορα , ο επωαστη ρας περνα ει απο  ε ναν ε λεγχο προ-

κυκλοφορι ας που διαρκει  τουλα χιστον 24 ω ρες, χρησιμοποιω ντας θερμο μετρα και 

αναλυτε ς αερι ων υψηλη ς ακρι βειας, ενω  γι νεται καταγραφη  δεδομε νων σε πραγματικο  

χρο νο για να επιβεβαιωθει  ο τι η συσκευη  πληροι  τις αναμενο μενες προδιαγραφε ς 

επιδο σεων. 

 

Έγκριση I: Διακυ μανση θερμοκρασι ας εσωτερικου  αισθητη ρα απο  σημει ο ρυ θμισης σε 

απο λυτο ± 0,1 ° C. 

Έγκριση II: Διακυ μανση συγκε ντρωσης CO2 εσωτερικου  αισθητη ρα απο  σημει ο 

ρυ θμισης σε απο λυτο ± 0,2%. 

Έγκριση III: Διακυ μανση συγκε ντρωσης N2 εσωτερικου  αισθητη ρα απο  σημει ο 

ρυ θμισης σε απο λυτο ± 0,2%. 

Έγκριση IV: Ροη  αερι ου CO2 μικρο τερη απο  2 l/h 

Έγκριση V: Ροη  αερι ου N2 μικρο τερη απο  5 l/h 

34.1.2 Ασφα λεια σχετικη  με ηλεκτρισμο  

Μια δοκιμη  για την ασφα λεια σχετικα  με τον ηλεκτρισμο  διεξα γεται σε κα θε μονα δα, με 

χρη ση συσκευη ς δοκιμη ς ιατρικη ς ασφαλει ας υψηλω ν επιδο σεων, για να εξασφαλισθει  

ο τι πληρου νται οι ηλεκτρικε ς απαιτη σεις για ιατρικα  μηχανη ματα που καθορι ζονται στο 

προ τυπο EN60601-1, 3η ε κδοση. 

34.1.3 Επικοινωνι ες και καταγραφη  δεδομε νων 

Κα θε μονα δα συνδε εται με Η/Υ που τρε χει το λογισμικο  καταγραφη ς δεδομε νων MIRI® 

TL6 η  MIRI® TL12. Η μονα δα τροφοδοτει ται με αε ριο και το συ στημα ενεργοποιει ται. Τα 

δεδομε να που λαμβα νονται απο  το προ γραμμα του Η/Υ αναλυ ονται για να εξασφαλισθει  

ο τι η επικοινωνι α μεταξυ  του επωαστη ρα και του Η/Υ ει ναι κανονικη . 
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34.1.4 Στα θμες συγκε ντρωσης αερι ων και κατανα λωση 

Διενεργει ται δοκιμη  διαρροη ς σε κα θε θα λαμο. Η με γιστη επιτρεπο μενη διαρροη  απο  το 

παρε μβυσμα στεγανοποι ησης ει ναι 0,0 l/h. 

 

Ο με σος ο ρος της διακυ μανσης αερι ου CO2 πρε πει να παραμε νει σε απο λυτο ± 0,2% απο  

το σημει ο ρυ θμισης σε ο λες τις εξωτερικε ς δειγματοληψι ες και τις ενδει ξεις των 

εσωτερικω ν αισθητη ρων. 

 

Η ροη  αερι ου σε κανονικη  λειτουργι α ει ναι χαμηλο τερη απο  2 λι τρα ανα  ω ρα, α ρα ο 

με σος ο ρος θα πρε πει να ει ναι χαμηλο τερος απο  2 λι τρα και για τους δυ ο επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12. 

 

Ο με σος ο ρος της διακυ μανσης αερι ου N2 πρε πει να παραμε νει σε απο λυτο ± 0,2% απο  

το σημει ο ρυ θμισης σε ο λες τις εξωτερικε ς δειγματοληψι ες και τις ενδει ξεις των 

εσωτερικω ν αισθητη ρων. 

 

Η ροη  αερι ου σε κανονικη  λειτουργι α ει ναι χαμηλο τερη απο  5 λι τρα ανα  ω ρα, α ρα ο 

με σος ο ρος θα πρε πει να ει ναι χαμηλο τερος απο  5 λι τρα και για τους δυ ο επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12. 

34.1.5 Εμφα νιση 

• Καμι α κακη  ευθυγρα μμιση στα καπα κια. 

• Όλα τα καπα κια πρε πει να ανοι γουν και να κλει νουν με ευκολι α. 

• Τα παρεμβυ σματα των καπακιω ν πρε πει να ει ναι καλα  στερεωμε να και 

ευθυγραμμισμε να. 

• Δεν θα πρε πει να υπα ρχουν στο εξωτερικο  του κελυ φους γρατζουνι σματα η  

αποχρωματισμο ς. 

 

Γενικα , η συσκευη  πρε πει να ει ναι παρουσια σιμη ως ε να αντικει μενο υψηλη ς ποιο τητας. 

Ο πυθμε νας των θαλα μων ελε γχεται για το σχη μα του και τυχο ν κακη  ευθυγρα μμιση. Το 

τρυβλι ο CultureCoin® τοποθετει ται με σα στους θαλα μους για να ελεγχθει  αν υπα ρχουν 

ασυμφωνι ες λο γω μεγε θους του θαλα μου η  λο γω των κοπω ν αλουμινι ου. 

35 Επικυ ρωση στον χω ρο 

Μολονο τι στην Esco Medical προσπαθου με να διεξα γουμε τις πλε ον ολοκληρωμε νες 

δοκιμασι ες πριν απο  την αποστολη  της συσκευη ς στον πελα τη, δεν υπα ρχει τρο πος να 

εξασφαλισθει  ο τι ο λα θα ει ναι ακο μα εντα ξει στον χω ρο εγκατα στασης της συσκευη ς 

 

Έτσι, συ μφωνα με την καθιερωμε νη ορθη  πρακτικη  ιατροτεχνολογικω ν προι ο ντων, 

ε χουμε δημιουργη σει ε να σχη μα δοκιμω ν επικυ ρωσης που πρε πει να ολοκληρωθει , 

προτου  η συσκευη  μπορει  να γι νει αποδεκτη  για κλινικη  χρη ση. 
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Παρακα τω περιγρα φονται οι δοκιμε ς αυτε ς και ο εξοπλισμο ς που απαιτει ται για τη 

διεξαγωγη  τους. 

 

Παρε χεται, επι σης, ε να ε ντυπο τεκμηρι ωσης της δοκιμη ς. Ένα αντι γραφο πρε πει να 

αποσταλει  στην Esco Medical για εσωτερικη  ιχνηλα τηση της συσκευη ς και για το 

ιστορικο  αρχει ο της συσκευη ς. 

35.1 Υποχρεωτικα  απαιτου μενος εξοπλισμο ς 

 Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και βαθμονομημένες. 

 

• Θερμο μετρο με κατα λληλο αισθητη ρα για με τρηση σε μια σταγο να με σου 

καλυμμε νη με παραφινε λαιο, με ελα χιστη ανα λυση 0,1 °C 

• Θερμο μετρο με κατα λληλο αισθητη ρα για με τρηση σε μια επιφα νεια αλουμινι ου, 

με ελα χιστη ανα λυση 0,1 °C 

• Αναλυτη ς CO2 με ευ ρος με τρησης 0,0 ε ως 10,0%. 

• Αναλυτη ς O2 με ευ ρος με τρησης 0,0 ε ως 20,0%. 

• Μετρητη ς πι εσης με ευ ρος με τρησης 0,0 ε ως 1,0 bar. 

• Ένα πολυ μετρο. 

35.2 Συνιστω μενος προ σθετος εξοπλισμο ς 

 Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και βαθμονομημένες. 

 

• Μετρητη ς πτητικω ν οργανικω ν ενω σεων (VOC) κατα λληλος για τη με τρηση των 

πιο κοινω ν πτητικω ν οργανικω ν ενω σεων σε επι πεδο τουλα χιστον ppm. 

• Θα πρε πει να ληφθει  ε να δει γμα με τον μετρητη  σωματιδι ων λε ιζερ ακριβω ς πα νω 

απο  τους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL6 και MIRI® TL12. Η με τρηση πρε πει να καταγραφει  και να σημειωθει  ως η 

περιεκτικο τητα σωματιδι ων του περιβα λλοντος. 

 

Μπορει  να χρησιμοποιηθει  προ σθετος συνιστω μενος εξοπλισμο ς για περισσο τερες 

δοκιμε ς κατα  την εγκατα σταση, ω στε να ελαχιστοποιηθου ν οι πιθανο τητες 

προβλημα των στον χω ρο. 

36 Δοκιμη  

36.1 Παροχη  αερι ου CO2 

Για να μπορει  το συ στημα ρυ θμισης να διατηρει  τη σωστη  συγκε ντρωση CO2 στους 

θαλα μους των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® 

TL6 και MIRI® TL12, η συσκευη  θα πρε πει να συνδεθει  με μια σταθερη  πηγη  100% CO2 
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σε πι εση 0,4 ε ως 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI).  

 

Μετρη στε τη συγκε ντρωση CO2 της παροχη ς αερι ου περνω ντας τη γραμμη  του αερι ου 

σε μια φια λη χωρι ς καπα κι, με επαρκω ς μεγα λο α νοιγμα. Ρυθμι στε την πι εση/ροη  ε τσι, 

ω στε το αε ριο να διε ρχεται συνεχω ς απο  τη φια λη χωρι ς να αυξα νεται η πι εση με σα σ' 

αυτη ν (δηλαδη  η ποσο τητα αερι ου που εξε ρχεται απο  τη φια λη να ει ναι ι ση με αυτη ν που 

εισε ρχεται σε αυτη ν). 

 

 Αύξηση της πίεσης θα επηρεάσει τη μέτρηση της συγκέντρωσης CO2, καθώς 

η συγκέντρωση CO2 εξαρτάται από την πίεση. 

 

Μετρη στε με τον αναλυτη  αερι ων κοντα  στον πυθμε να της φια λης. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση CO2 πρέπει να είναι μεταξύ 98,0% και 

100%. 

 

 Η χρήση αερίου CO2 με υγρασία θα προκαλέσει ζημιά στους αισθητήρες ροής. 

Η περιεκτικότητα υγρασίας πρέπει να ελέγχεται στο πιστοποιητικό του 

παρασκευαστή του αερίου: επιτρέπεται μόνο 0,0 ppm v/v κατά μέγιστο. 

36.1.1 Σχετικα  με το CO2 

Το διοξει διο του α νθρακα (CO2) ει ναι ε να αε ριο α χρωμο, α οσμο, α φλεκτο. Το διοξει διο 

του α νθρακα, πα νω απο  το τριπλο  σημει ο θερμοκρασι ας -56,6 °C και κα τω απο  την 

κρι σιμη θερμοκρασι α 31,1 °C μπορει  να υπα ρχει το σο σε αε ρια ο σο και σε υγρη  

κατα σταση. 

 

Το χυ μα υγρο  διοξει διο του α νθρακα συνη θως διατηρει ται ως υγρο  η  αε ριο υπο  ψυ ξη σε 

πιε σεις μεταξυ  1.230 kPa (περι που 12 bar) και 2.557 kPa (περι που 25 bar). Το διοξει διο 

του α νθρακα μπορει  επι σης να υπα ρχει ως λευκο  αδιαφανε ς στερεο  με θερμοκρασι α -

78,5 °C σε ατμοσφαιρικη  πι εση. 

 

 Υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (10,0% ή περισσότερο) μπορεί 

να προκαλέσει γρήγορα ασφυξία χωρίς προειδοποίηση και χωρίς δυνατότητα 

αυτοδιάσωσης, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση οξυγόνου. 

 

Ο χρη στης θα πρε πει να διασφαλι ζει ο τι το CO2 που χρησιμοποιει ται ει ναι απαλλαγμε νο 

υγρασι ας. Παρακα τω ει ναι ε νας κατα λογος με τις συνη θεις τυπικε ς συγκεντρω σεις 

συστατικω ν. Σημειω στε ο τι οι τιμε ς που αναφε ρονται ΔΕΝ ει ναι οι πραγματικε ς τιμε ς, 

αλλα  λειτουργου ν ως παρα δειγμα: 
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• Ανα λυση 99,9% v/v min. 

• Υγρασι α 50 ppm v/v max. (20 ppm w/w max). 

• Αμμωνι α 2,5 ppm v/v max. 

• Οξυγο νο 30 ppm v/v max. 

• Οξει δια αζω του (NO/NO2) 2,5 ppm v/v max το καθε να. 

• Μη πτητικο  υπο λειμμα (σωματι δια) 10 ppm w/w max. 

• Μη πτητικο  οργανικο  υπο λειμμα (ε λαια και λι πη) 5 ppm w/w max. 

• Φωσφι νη 0,3 ppm v/v max. 

• Ολικοι  πτητικοι  υδρογονα νθρακες (μετρου μενοι ως μεθα νιο) 50 ppm v/v max., εκ 

των οποι ων 20 ppm v/v. 

• Ακεταλδευ δη 0,2 ppm v/v max. 

• Βενζο λιο 0,02 ppm v/v max. 

• Μονοξει διο του α νθρακα 10 ppm v/v max. 

• Μεθανο λη 10 ppm v/v max. 

• Υδροκυα νιο 0,5 ppm v/v max. 

• Ολικο  θει ο (ως S) 0,1 ppm v/v max. 

36.2 Παροχη  αερι ου N2 

Για να μπορει  το συ στημα ρυ θμισης να διατηρει  τα σωστα  επι πεδα συγκε ντρωσης O2 

στους θαλα μους των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 και MIRI® TL12, η συσκευη  θα πρε πει να συνδεθει  με μια σταθερη  πηγη  100% 

N2 σε πι εση 0,4 ε ως 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). 

 

Μετρη στε τη συγκε ντρωση N2 της παροχη ς αερι ου περνω ντας τη γραμμη  του αερι ου σε 

μια φια λη χωρι ς καπα κι, με επαρκω ς μεγα λο α νοιγμα. Ρυθμι στε την πι εση/ροη  ε τσι, 

ω στε το αε ριο να διε ρχεται συνεχω ς απο  τη φια λη χωρι ς να αυξα νεται η πι εση με σα σ' 

αυτη ν (δηλαδη  η ποσο τητα αερι ου που εξε ρχεται απο  τη φια λη να ει ναι ι ση με αυτη ν που 

εισε ρχεται σε αυτη ν). 

 

Μετρη στε με τον αναλυτη  αερι ων κοντα  στον πυθμε να της φια λης. 

 

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναλυτής αερίων με ικανότητα να μετρά με 

ακρίβεια 0% O2. 100% N2 = 0% O2. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση N2 πρέπει να είναι μεταξύ 95,0% και 100%. 

 

 Η χρήση αερίου N2 με υγρασία θα προκαλέσει ζημιά στους αισθητήρες ροής. 

Η περιεκτικότητα υγρασίας πρέπει να ελέγχεται στο πιστοποιητικό του 

παρασκευαστή του αερίου: επιτρέπεται μόνο 0,0 ppm v/v κατά μέγιστο. 
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36.2.1 Σχετικα  με το N2 

Το α ζωτο αποτελει  ε να μεγα λο με ρος της γη ινης ατμο σφαιρας, σε ποσοστο  78,08% κατ' 

ο γκο. Το α ζωτο ει ναι ε να αε ριο α χρωμο, α οσμο, α γευστο, μη τοξικο  και σχεδο ν αδρανε ς. 

Το α ζωτο μεταφε ρεται και χρησιμοποιει ται κυρι ως σε αε ρια η  σε υγρη  μορφη . 

 

 Το αέριο N2 μπορεί να δράσει ως απλό ασφυξιογόνο εκτοπίζοντας τον αέρα. 

  

Ο χρη στης θα πρε πει να διασφαλι ζει ο τι το N2 που χρησιμοποιει ται ει ναι απαλλαγμε νο 

υγρασι ας. Παρακα τω ει ναι ε νας κατα λογος με τις συνη θεις τυπικε ς συγκεντρω σεις 

συστατικω ν. Σημειω στε ο τι οι τιμε ς που αναφε ρονται ΔΕΝ ει ναι οι πραγματικε ς τιμε ς, 

αλλα  λειτουργου ν ως παρα δειγμα: 

 

• Ποιο τητα για ε ρευνα 99,9995%. 

• Επιμολυντη ς. 

• Αργο ν (Ar) 5,0 ppm. 

• Διοξει διο του α νθρακα (CO2) 1,0 ppm. 

• Μονοξει διο του α νθρακα (CO) 1,0 ppm. 

• Υδρογο νο (H2) 0,5 ppm. 

• Μεθα νιο 0,5 ppm. 

• Οξυγο νο (O2) 0,5 ppm. 

• Υγρασι α (H20) 0,5 ppm. 

36.3 Έλεγχος πι εσης αερι ου CO2 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 απαιτου ν πι εση 0,4 ε ως 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI) στη γραμμη  εισαγωγη ς 

αερι ου CO2. Αυτη  η πι εση αερι ου πρε πει να διατηρει ται πα ντοτε σταθερη . 

 

Για ασφα λεια, η μονα δα διαθε τει ε ναν ενσωματωμε νο ψηφιακο  αισθητη ρα πι εσης 

αερι ου που παρακολουθει  την πι εση του εισερχο μενου αερι ου και ειδοποιει  τον χρη στη 

αν ανιχνευτει  κα ποια πτω ση. 

 

Αφαιρε στε τη γραμμη  εισο δου αερι ου για το αε ριο CO2. Συνδε στε τη γραμμη  αερι ου στη 

συσκευη  με τρησης πι εσης. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμή πρέπει να είναι μεταξύ 0,4 και 0,6 bar. 

 

Ανατρε ξτε στις αντι στοιχες ενο τητες στο εγχειρι διο χρη στη για περισσο τερες 

πληροφορι ες. 
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36.4 Έλεγχος πι εσης αερι ου N2 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 απαιτου ν πι εση 0,4 ε ως 0,6 bar (5,80 ε ως 8,70 PSI) στη γραμμη  εισαγωγη ς 

αερι ου N2. Αυτη  η πι εση αερι ου πρε πει να διατηρει ται πα ντοτε σταθερη . 

 

Για ασφα λεια, η μονα δα διαθε τει ε ναν ενσωματωμε νο ψηφιακο  αισθητη ρα πι εσης 

αερι ου που παρακολουθει  την πι εση του εισερχο μενου αερι ου και ειδοποιει  τον χρη στη 

αν ανιχνευτει  κα ποια πτω ση. 

 

Αφαιρε στε τη γραμμη  εισο δου αερι ου για το αε ριο N2. Συνδε στε τη γραμμη  αερι ου στη 

συσκευη  με τρησης πι εσης. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμή πρέπει να είναι μεταξύ 0,4 και 0,6 bar. 

 

Ανατρε ξτε στις αντι στοιχες ενο τητες στο εγχειρι διο χρη στη για περισσο τερες 

πληροφορι ες. 

36.5 Παροχη  τα σης 

Η τα ση ρευ ματος στον χω ρο λειτουργι ας πρε πει να ελε γχεται. 

 

Ελε γξτε την πρι ζα εξο δου του UPS στην οποι α θα συνδεθου ν οι επωαστη ρες 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12. Επι σης 

ελε γξτε ο τι το UPS ει ναι συνδεδεμε νο σε πρι ζα ρευ ματος με κατα λληλη γει ωση. 

 

Χρησιμοποιη στε πολυ μετρο ρυθμισμε νο για εναλλασσο μενο ρευ μα. 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ: 230V ± 10,0% 

 115V ± 10,0% 

36.6 Έλεγχος συγκε ντρωσης αερι ου CO2 

Η συγκε ντρωση αερι ου CO2 ελε γχεται για αποκλι σεις. Χρησιμοποιει ται η θυ ρα 

δειγματοληψι ας στο πλα ι της συσκευη ς. Χρησιμοποιη στε τη θυ ρα δειγματοληψι ας 6 για 

την επικυ ρωση. 

  

 Θυμηθείτε να μην ανοίξετε κανένα από τα καπάκια τουλάχιστον 15 λεπτά 

πριν από την έναρξη της δοκιμής, ούτε κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 

 

Συνδε στε τον σωλη να εισο δου του αναλυτη  αερι ων στη θυ ρα δειγματοληψι ας. 

Βεβαιωθει τε ο τι η συ νδεση ει ναι τε λεια και ο τι δεν μπορει  να εισε λθει ου τε να εξε λθει 

αε ρας απο  το συ στημα. 
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Ο αναλυτη ς αερι ων πρε πει να ε χει μια θυ ρα επιστροφη ς αερι ου συνδεδεμε νη στον 

επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων (δηλαδη  σε α λλον 

θα λαμο). Μετρη στε μο νο ο ταν η ε νδειξη στον αναλυτη  αερι ων ει ναι σταθεροποιημε νη. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα 13.5.1.2 «Βαθμονο μηση CO2/O2» για περισσο τερες 

πληροφορι ες σχετικα  με τη βαθμονο μηση αερι ου CO2. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση CO2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει 

περισσότερο από ± 0,2% από το σημείο ρύθμισης. 

36.7 Έλεγχος συγκε ντρωσης αερι ου O2 

Η συγκε ντρωση αερι ου O2 ελε γχεται για αποκλι σεις. Χρησιμοποιει ται η θυ ρα 

δειγματοληψι ας στο πλα ι της συσκευη ς. Χρησιμοποιη στε τη θυ ρα δειγματοληψι ας 6 για 

την επικυ ρωση.  

  

 Θυμηθείτε να μην ανοίξετε κανένα από τα καπάκια τουλάχιστον 10 λεπτά 

πριν από την έναρξη της δοκιμής, ούτε κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 

 

Συνδε στε τον σωλη να εισο δου του αναλυτη  αερι ων στη θυ ρα δειγματοληψι ας. 

Βεβαιωθει τε ο τι η συ νδεση ει ναι τε λεια και ο τι δεν μπορει  να εισε λθει ου τε να εξε λθει 

αε ρας απο  το συ στημα. 

 

Ο αναλυτη ς αερι ων πρε πει να ε χει μια θυ ρα επιστροφη ς αερι ου συνδεδεμε νη στον 

επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων (δηλαδη  σε α λλον 

θα λαμο). Μετρη στε μο νο ο ταν η ε νδειξη στον αναλυτη  αερι ων ει ναι σταθεροποιημε νη. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα 13.5.1.2 «Βαθμονο μηση CO2/O2» για περισσο τερες 

πληροφορι ες σχετικα  με τη βαθμονο μηση αερι ου CO2. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση O2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει περισσότερο 

από ± 0,2% από το σημείο ρύθμισης. 

36.8 Έλεγχος θερμοκρασι ας: Πυθμε νες θαλα μων 

Το πρω το με ρος του ελε γχου θερμοκρασι ας διενεργει ται με χρη ση ενο ς θερμομε τρου με 

αισθητη ρα κατα λληλο για με τρηση θερμοκρασι ας σε ε να σταγονι διο με σου με 

επι στρωση παραφινελαι ου, με ανα λυση 0,1 °C κατ' ελα χιστο. 

  

Ετοιμα ζονται απο  πριν τουλα χιστον 6 τρυβλι α (με τουλα χιστον μι α μικροσταγο να 

με σου, περι που 10 ε ως 100 µL σε κα θε τρυβλι ο). Το με σον πρε πει να καλυφθει  με μια 

στρω ση παραφινε λαιου. Τα τρυβλι α δεν ει ναι απαραι τητο να ισορροπηθου ν, καθω ς δεν 



 

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης 

πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 3.1 

113 

  

θα μετρηθει  το pH κατα  τις δοκιμε ς επικυ ρωσης. 

  

Τα τρυβλι α τοποθετου νται τουλα χιστον ε να σε κα θε θα λαμο. Τα τρυβλι α πρε πει να 

τοποθετηθου ν στην υποδοχη  αντι στοιχου μεγε θους στις πλα κες βελτιστοποι ησης 

θερμο τητας.  

  

Αφη στε τον επωαστη ρα να θερμα νει τα τρυβλι α και να σταθεροποιηθου ν για 

τουλα χιστον 1 ω ρα. 

  

Ανοι ξτε ε ναν θα λαμο, αφαιρε στε το καπα κι απο  το τρυβλι ο και τοποθετη στε το α κρο του 

αισθητη ρα με σα στο σταγονι διο. 

  

Αν η συσκευη  με τρησης ε χει γρη γορο χρο νο απο κρισης (κα τω απο  10 δευτερο λεπτα), η 

ταχει α με θοδος σταγονιδι ου θα πρε πει να δω σει ε να χρη σιμο αποτε λεσμα. 

  

Αν η συσκευη  με τρησης ει ναι πιο αργη , θα πρε πει να βρεθει  μια με θοδος για τη 

συγκρα τηση του αισθητη ρα στο σημει ο του σταγονιδι ου. Συνη θως, ει ναι δυνατο ν να 

κολληθει  το καλω διο του αισθητη ρα σε ε να σημει ο στον πυθμε να του θαλα μου. Στη 

συνε χεια κλει στε το καπα κι και περιμε νετε με χρι να σταθεροποιηθει  η θερμοκρασι α. 

Προσε ξτε κατα  το κλει σιμο του καπακιου  μην μετακινηθει  η θε ση του αισθητη ρα με σα 

στο σταγονι διο. 

  

Τοποθετη στε τον αισθητη ρα θερμοκρασι ας σε κα θε ζω νη και ελε γξτε τη θερμοκρασι α, 

  

Αν απαιτει ται βαθμονο μηση, ανατρε ξτε στην ενο τητα 13.5.1.1 «Βαθμονο μηση 

θερμοκρασι ας» για περισσο τερες πληροφορι ες για τη διεξαγωγη  της βαθμονο μησης της 

θερμοκρασι ας. 

  

ΕΓΚΡΙΣΗ: Όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στους πυθμένες των θαλάμων όπου 

είναι τοποθετημένα τα τρυβλία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν περισσότερο από ± 

0,1 °C από το σημείο ρύθμισης. 

36.9 Έλεγχος θερμοκρασι ας: Καπα κια θαλα μων 

Το δευ τερο με ρος της επικυ ρωσης της θερμοκρασι ας διενεργει ται με χρη ση ενο ς 

θερμομε τρου με αισθητη ρα κατα λληλο για με τρηση θερμοκρασι ας σε μια επιφα νεια 

αλουμινι ου, με ανα λυση 0,1 °C κατ' ελα χιστο. 

 

Κολλη στε με ταινι α τον αισθητη ρα στο κε ντρο του καπακιου  και κλει στε προσεκτικα  το 

καπα κι. Βεβαιωθει τε ο τι η κολλητικη  ταινι α διατηρει  τον αισθητη ρα σε πλη ρη επαφη  με 

την επιφα νεια του αλουμινι ου. 

 

  Το κόλλημα με ταινία στο εσωτερικό του καπακιού δεν είναι η βέλτιστη 
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μέθοδος, επειδή η ταινία δρα ως μονωτήρας για τη θερμότητα που προέρχεται 

από τον θερμαντήρα του πυθμένα. Ωστόσο, είναι ένας εύχρηστος συμβιβασμός, 

αν το μέγεθος της επιφάνειας της ταινίας είναι μικρό και η ταινία είναι ισχυρή, 

λεπτή και ελαφριά. 

 

Τοποθετη στε τον αισθητη ρα θερμοκρασι ας σε κα θε ζω νη και ελε γξτε τη θερμοκρασι α.  

 

Έγκριση: όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στα καπάκια των θαλάμων δεν 

πρέπει να παρεκκλίνουν περισσότερο από ± 0,2 °C από το σημείο ρύθμισης. 

 

Αν απαιτει ται βαθμονο μηση, ανατρε ξτε στην ενο τητα 13.5.1.1 «Βαθμονο μηση 

θερμοκρασι ας» για περισσο τερες πληροφορι ες για τη διεξαγωγη  της βαθμονο μησης της 

θερμοκρασι ας. 

 

  Ενδέχεται να απαιτείται επαναληπτική διαδικασία, αν βρεθούν διαφορές 

στις τιμές της θερμοκρασίας και αντισταθμιστούν μέσω των διαδικασιών 

βαθμονόμησης. Οι θερμοκρασίες πυθμένα και καπακιού αλληλοεπηρεάζονται σε 

κάποιον βαθμό. Δεν θα υπάρχει αξιοπρόσεκτη μεταφορά θερμότητας από θάλαμο 

σε θάλαμο. 

36.10 Δοκιμη  σταθερο τητας 6 ωρω ν 

Μετα  την προσεκτικη  επικυ ρωση των μεμονωμε νων παραμε τρων, πρε πει να ξεκινη σει 

ε νας ε λεγχος 6 ωρω ν (ελα χιστη δια ρκεια). 

 

Η συσκευη  θα πρε πει να ρυθμιστει  ο σο το δυνατο ν πλησιε στερα στις συνθη κες υπο  τις 

οποι ες θα λειτουργει  σε κλινικη  χρη ση. 

 

Αν η προτι μηση για το σημει ο ρυ θμισης του CO2 ει ναι 6,0% η  αν η θερμοκρασι α ει ναι 

διαφορετικη  απο  την προεπιλεγμε νη, πρε πει να γι νει μια προσαρμογη  πριν απο  τη 

δοκιμη . 

 

Αν η συσκευη  δεν λειτουργει  κανονικα  με τη ρυ θμιση O2 ενεργοποιημε νη, αλλα  υπα ρχει 

διαθε σιμο αε ριο N2, η δοκιμη  θα πρε πει να διενεργηθει  με τη ρυ θμιση O2 ενεργοποιημε νη 

και με τροφοδοσι α αερι ου N2. 

 

Αν δεν υπα ρχει διαθε σιμο N2, η δοκιμη  μπορει  να διενεργηθει  χωρι ς αυτο . 

 

Βεβαιωθει τε ο τι το λογισμικο  καταγραφη ς δεδομε νων της Esco Medical ει ναι σε 

λειτουργι α. 

 

Ελε γξτε ο τι οι παρα μετροι ει ναι συνδεδεμε νες και ο τι καταγρα φονται λογικε ς τιμε ς. 

Αφη στε τη συσκευη  να λειτουργη σει χωρι ς παρεμβα σεις για τουλα χιστον 6 ω ρες. 
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Αναλυ στε τα αποτελε σματα στα γραφη ματα. 

 

Έγκριση I: Διακυ μανση θερμοκρασι ας εσωτερικου  αισθητη ρα απο  σημει ο ρυ θμισης σε 

απο λυτο ± 0,1 ° C. 

Έγκριση II Διακυ μανση συγκε ντρωσης CO2 εσωτερικου  αισθητη ρα απο  σημει ο 

ρυ θμισης σε απο λυτο ± 0,2%. 

Έγκριση III: Διακυ μανση συγκε ντρωσης N2 εσωτερικου  αισθητη ρα απο  σημει ο 

ρυ θμισης σε απο λυτο ± 0,2%. 

Έγκριση IV: Ροη  αερι ου CO2 μικρο τερη απο  2 l/h 

Έγκριση V: Ροη  αερι ου N2 μικρο τερη απο  5 l/h 

36.11 Καθαρισμο ς 

Επικυρώνετε πάντοτε τις διαδικασίες καθαρισμού επί τόπου ή ρωτήστε τον 
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για καλύτερη καθοδήγηση. 
 

Μετα  την επιτυχη  διεξαγωγη  της δοκιμη ς, η συσκευη  θα πρε πει να καθαριστει  ξανα , πριν 

δοθει  για κλινικη  χρη ση. 

 

Εξετα στε τη μονα δα για ορατα  σημει α ρυ πων η  σκο νης. Η μονα δα θα πρε πει να φαι νεται 

γενικα  καθαρη . 

 

• Καθαρι στε τη μονα δα εξωτερικα  με ε να πανι  χωρι ς χνου δια, εμποτισμε νο με 

δια λυμα αλκοο λης 70%. 

• Βγα λτε τη συσκευη  εκτο ς λειτουργι ας και αφαιρε στε την πρι ζα. 

• Αφαιρε στε ο λες τις πλα κες βελτιστοποι ησης θερμο τητας και καθαρι στε τις με ε να 

πανι  χωρι ς χνου δια, εμποτισμε νο με δια λυμα αλκοο λης 70%. 

• Σκουπι στε το εσωτερικο  των 12 θαλα μων με ε να πανι  χωρι ς χνου δια, 

εμποτισμε νο με δια λυμα αλκοο λης 70%. 

• Σκουπι στε τα καπα κια με τον ι διο τρο πο. 

• Αφη στε τα καπα κια ανοικτα  για 5 λεπτα . 

• Σκουπι στε τους 12 θαλα μους και τις πλα κες βελτιστοποι ησης θερμο τητας με ε να 

πανι  χωρι ς χνου δια, εμποτισμε νο με αποστειρωμε νο νερο . 

• Σκουπι στε τα καπα κια με τον ι διο τρο πο. 

• Αφη στε τα καπα κια ανοικτα  για 10 λεπτα . 

• Τοποθετη στε πα λι στη θε ση τους τις πλα κες βελτιστοποι ησης θερμο τητας. 

• Κλει στε τα καπα κια. 

• Συνδε στε την πρι ζα και βα λτε τον επωαστη ρα σε λειτουργι α. 

• Αφη στε τον επωαστη ρα να λειτουργη σει κενο ς για τουλα χιστον 20 λεπτα  πριν 

τοποθετη σετε δει γματα. 
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36.12 Έντυπο τεκμηρι ωσης δοκιμη ς 

  Το έντυπο «Αναφορά εγκατάστασης» πρέπει να συμπληρωθεί με τις 

καταστάσεις επιτυχών δοκιμών συμπληρωμένες από το προσωπικό 

εγκατάστασης και να αποσταλεί στην Esco Medical πριν την έναρξη της κλινικής 

χρήσης της συσκευής. 

36.13 Συνιστω μενες προ σθετες δοκιμε ς 

36.13.1 Μετρητη ς VOC 

Με τον μετρητη  VOC θα πρε πει να ληφθει  ε να δει γμα ακριβω ς πα νω απο  τους 

επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® 

TL12. Η με τρηση πρε πει να καταγραφει  και να σημειωθει  ως η περιεκτικο τητα VOC του 

περιβα λλοντος. Στη συνε χεια, λαμβα νεται ε να δει γμα απο  τη θυ ρα δειγματοληψι ας 

αερι ων αρ. 6 (στο μοντε λο MIRI® TL6) η  αρ. 12 (στο μοντε λο MIRI® TL12). 

 

Έγκριση: 0,0 ppm VOC. 

 

 Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές δειγματοληψίας δεν περιέχουν κανένα VOC. 

36.13.2 Μετρητη ς σωματιδι ων λε ιζερ 

Θα πρε πει να ληφθει  ε να δει γμα ακριβω ς πα νω απο  τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 με τον μετρητη  

σωματιδι ων λε ιζερ. Η με τρηση πρε πει να καταγραφει  και να σημειωθει  ως η 

περιεκτικο τητα σωματιδι ων του περιβα λλοντος. Στη συνε χεια, λαμβα νεται ε να δει γμα 

απο  τη θυ ρα δειγματοληψι ας αερι ων αρ. 6 (στο μοντε λο MIRI® TL6) η  αρ. 12 (στο 

μοντε λο MIRI® TL12). 

 

Έγκριση: 0,3-μικρόν < 100 ppm.  

 

  Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές δειγματοληψίας δεν περιέχουν κανένα 

σωματίδιο. 

37 Κλινικη  χρη ση 

Συγχαρητη ρια! Η συσκευη  σας ει ναι τω ρα ε τοιμη για κλινικη  χρη ση με τις δοκιμε ς 

επικυ ρωσης ολοκληρωμε νες και την αναφορα  δοκιμω ν να ε χει αποσταλει  στην Esco 

Medical. 

 

Θα σας προσφε ρει πολλα  χρο νια σταθερη ς λειτουργι ας. 

Ει ναι απαραι τητο να παρακολουθει ται η απο δοση της συσκευη ς συνεχω ς. 
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Για την επικυ ρωση κατα  τη δια ρκεια της χρη σης, χρησιμοποιη στε το παρακα τω 

προ γραμμα. 

 

  Μην επιχειρήσετε τη λειτουργία των επωαστήρων εξωσωματικής 

γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 για κλινική 

χρήση, χωρίς να έχετε πρόσβαση σε εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου υψηλής 

ακρίβειας για επικύρωση. 

 
Πίνακας 37.1 Διαστη ματα επικυ ρωσης 

Εργασι α Καθημερινα  Κα θε εβδομα δα 

Έλεγχος θερμοκρασι ας  X 

Έλεγχος συγκε ντρωσης αερι ου CO2 X  

Έλεγχος συγκε ντρωσης αερι ου O2 X  

Έλεγχος για ανωμαλι ες  X 

Έλεγχος πι εσης αερι ου CO2 X  

Έλεγχος πι εσης αερι ου N2 X  

Έλεγχος pH  X 

37.1 Έλεγχος θερμοκρασι ας 

Ο ε λεγχος θερμοκρασι ας διενεργει ται με χρη ση θερμομε τρου υψηλη ς ακρι βειας. 

Τοποθετη στε τον αισθητη ρα θερμοκρασι ας σε κα θε ζω νη και ελε γξτε τη θερμοκρασι α. 

Βαθμονομη στε αν ει ναι απαραι τητο. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα 13.5.1.1 «Βαθμονο μηση θερμοκρασι ας» για περισσο τερες 

πληροφορι ες για τη διεξαγωγη  της βαθμονο μησης της θερμοκρασι ας. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: 

• Όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στους πυθμένες των θαλάμων, όπου 

είναι τοποθετημένα τα τρυβλία, δεν πρέπει να παρεκκλίνουν περισσότερο 

από ± 0,2 °C από το σημείο ρύθμισης. 

• Όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στα καπάκια των θαλάμων δεν πρέπει 

να παρεκκλίνουν περισσότερο από ± 0,5 °C από το σημείο ρύθμισης. 

37.2 Έλεγχος συγκε ντρωσης αερι ου CO2 

Η συγκε ντρωση αερι ου CO2 ελε γχεται για αποκλι σεις. Για τον ε λεγχο χρησιμοποιει ται η 

θυ ρα δειγματοληψι ας στο πλα ι της συσκευη ς. Χρησιμοποιη στε τη θυ ρα δειγματοληψι ας 

6 για την επικυ ρωση. Για τη δοκιμη  ει ναι απαραι τητο να ε χετε ε ναν αναλυτη  αερι ων 

υψηλη ς ακρι βειας για CO2 και O2. 

  

Ακολουθη στε τους παρακα τω απλου ς κανο νες ο ταν ελε γχετε τη συγκε ντρωση αερι ων: 

 

• Ελε γξτε το σημει ο ρυ θμισης αερι ου του CO2. 
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• Ελε γξτε την τρε χουσα συγκε ντρωση αερι ου CO2 για να βεβαιωθει τε ο τι το σημει ο 

ρυ θμισης ε χει επιτευχθει  και ο τι η συγκε ντρωση αερι ου ε χει σταθεροποιηθει  

γυ ρω απο  το σημει ο ρυ θμισης. 

• Θυμηθει τε να μην ανοι ξετε κανε να απο  τα καπα κια για τουλα χιστον 10 λεπτα  

πριν απο  την ε ναρξη της δοκιμη ς, ου τε κατα  τη δια ρκεια της δοκιμη ς. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα 13.5.1.2 «Βαθμονο μηση CO2/O2» για περισσο τερες 

πληροφορι ες σχετικα  με τη βαθμονο μηση αερι ου CO2. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση CO2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει 

περισσότερο από ± 0,2% από το σημείο ρύθμισης. 

37.3 Έλεγχος συγκε ντρωσης αερι ου O2 

Η συγκε ντρωση αερι ου O2 ελε γχεται για αποκλι σεις. Για τον ε λεγχο χρησιμοποιει ται η 

θυ ρα δειγματοληψι ας στο πλα ι της συσκευη ς. Χρησιμοποιη στε τη θυ ρα δειγματοληψι ας 

6 για την επικυ ρωση. Για τη δοκιμη  ει ναι απαραι τητο να ε χετε ε ναν αναλυτη  αερι ων 

υψηλη ς ακρι βειας για CO2 και O2. 

  

Ακολουθη στε τους παρακα τω απλου ς κανο νες ο ταν ελε γχετε τη συγκε ντρωση αερι ων: 

 

• Ελε γξτε το σημει ο ρυ θμισης αερι ου του O2. 

• Ελε γξτε την τρε χουσα συγκε ντρωση αερι ου O2 για να βεβαιωθει τε ο τι το σημει ο 

ρυ θμισης ε χει επιτευχθει  και ο τι η συγκε ντρωση αερι ου ε χει σταθεροποιηθει  

γυ ρω απο  το σημει ο ρυ θμισης. 

• Θυμηθει τε να μην ανοι ξετε κανε να απο  τα καπα κια για τουλα χιστον 10 λεπτα  

πριν απο  την ε ναρξη της δοκιμη ς, ου τε κατα  τη δια ρκεια της δοκιμη ς. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα 13.5.1.2 «Βαθμονο μηση CO2/O2» για περισσο τερες 

πληροφορι ες σχετικα  με τη βαθμονο μηση αερι ου CO2. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση O2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει περισσότερο 

από ± 0,2% από το σημείο ρύθμισης. 

 

 Οι αναλυτές αερίων χρησιμοποιούν μια μικρή αντλία για να αντλούν αέριο 

από τη θέση δειγματοληψίας. Η χωρητικότητα της αντλίας ποικίλει από μάρκα 

σε μάρκα. Η δυνατότητα του αναλυτή αερίων να επιστρέφει το δείγμα αερίου 

στον επωαστήρα (δειγματοληψία βρόχου) αποτρέπει τη δημιουργία αρνητικής 

πίεσης και εξασφαλίζει την ακρίβεια. Η απόδοση των επωαστήρων 

εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 

δεν επηρεάζεται, καθώς το αέριο στον θάλαμο δεν βρίσκεται υπό πίεση και η 

μέτρηση είναι απλώς μια διαστρέβλωση λόγω ακατάλληλου εξοπλισμού 

μέτρησης. Επικοινωνήστε με την Esco Medical ή τον τοπικό αντιπρόσωπο για 
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περισσότερη καθοδήγηση. 

37.4 Έλεγχος πι εσης αερι ου CO2 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® 

TL12 απαιτει  πι εση 0,4 ε ως 0,6 bar στη γραμμη  εισαγωγη ς αερι ου CO2. Αυτη  η πι εση 

αερι ου πρε πει να διατηρει ται πα ντοτε σταθερη . 

 

Για λο γους ασφαλει ας, η μονα δα διαθε τει ε ναν ενσωματωμε νο ψηφιακο  αισθητη ρα 

πι εσης αερι ου που παρακολουθει  την πι εση του εισερχο μενου αερι ου και ειδοποιει  τον 

χρη στη αν ανιχνευτει  κα ποια πτω ση. 

 

Συνιστα ται να ελε γχεται η πι εση αερι ου CO2 στο μενου  ελε γχοντας την τιμη  για την 

ε νδειξη ‘CO2 P’ (πι εση CO2 ). 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμη  πρε πει να ει ναι μεταξυ  0,4 και 0,6 bar. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα «16.1 Πι εση αερι ου CO2» για περισσο τερες πληροφορι ες. 

37.5 Έλεγχος πι εσης αερι ου N2 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® 

TL12 απαιτει  πι εση 0,4 ε ως 0,6 bar στη γραμμη  εισαγωγη ς αερι ου N2. Αυτη  η πι εση 

αερι ου πρε πει να διατηρει ται πα ντοτε σταθερη . 

 

Για λο γους ασφαλει ας, η μονα δα διαθε τει ε ναν ενσωματωμε νο ψηφιακο  αισθητη ρα 

πι εσης αερι ου που παρακολουθει  την πι εση του εισερχο μενου αερι ου και ειδοποιει  τον 

χρη στη αν ανιχνευτει  κα ποια πτω ση. 

 

Συνιστα ται να ελε γχεται η πι εση αερι ου N2 στο μενου  ελε γχοντας την τιμη  για την 

ε νδειξη ‘N2 P’ (πι εση N2 ). 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμη  πρε πει να ει ναι μεταξυ  0,4 και 0,6 bar. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα «16.2 Πι εση αερι ου N2» για περισσο τερες πληροφορι ες. 

37.6 Έλεγχος pH 

Η επικυ ρωση του pH του με σου καλλιε ργειας πρε πει να αποτελει  τακτικη  διαδικασι α. 

Ποτε  δεν μπορει  να προβλεφθει  με ακρι βεια ποια θα ει ναι η τιμη  του pH του με σου 

καλλιε ργειας σε κα ποια στα θμη CO2. 

 

Η στα θμη CO2 εξαρτα ται απο  την πι εση, επομε νως σε διαφορετικα  υψο μετρα, 

απαιτου νται υψηλο τερες συγκεντρω σεις CO2 για να διατηρηθει  η ι δια τιμη  pH. Ακο μα 
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και οι αλλαγε ς στη βαρομετρικη  πι εση υπο  συστη ματα κανονικω ν καιρικω ν συνθηκω ν 

θα επηρεα σουν τη στα θμη του CO2. 

 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12 ει ναι εφοδιασμε νος με ε να συ στημα με τρησης του pH υψηλη ς ακρι βειας. 

 

Ανατρε ξτε στην ενο τητα 18 «Με τρηση pH» για περισσο τερες πληροφορι ες σχετικα  με τη 

βαθμονο μηση pH. 

38 Οδηγο ς συντη ρησης 

Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® 

TL12 της Esco Medical περιε χει ποιοτικα  εξαρτη ματα υψηλη ς ακρι βειας. Τα εξαρτη ματα 

αυτα  ε χουν επιλεγει  ω στε να εξασφαλι ζουν τη με γιστη αντοχη  και απο δοση της 

συσκευη ς. 

 

Ωστο σο, ει ναι απαραι τητη η συνεχη ς επικυ ρωση της απο δοσης. 

 

Η επικυ ρωση απο  τον χρη στη θα πρε πει να γι νεται τουλα χιστον συ μφωνα με τις οδηγι ες 

που παρε χονται στην ενο τητα 34 «Οδηγο ς επικυ ρωσης». 

 

Εα ν αντιμετωπι σετε κα ποιο προ βλημα, επικοινωνη στε με την Esco Medical η  με τον 

τοπικο  σας αντιπρο σωπο. 

 

Ωστο σο, για τη διατη ρηση της υψηλη ς απο δοσης και για την αποφυγη  σφαλμα των του 

συστη ματος, ο ιδιοκτη της ει ναι υπευ θυνος για τον διορισμο  ενο ς πιστοποιημε νου 

τεχνικου  που θα πραγματοποιει  την αντικατα σταση εξαρτημα των συ μφωνα με τον 

πι νακα 38.1. 

 

Τα εξαρτη ματα αυτα  θα πρε πει να αντικαθι στανται στα χρονικα  διαστη ματα που 

καθορι ζονται παρακα τω. Η μη τη ρηση αυτω ν των οδηγιω ν ενδε χεται, στη χειρο τερη 

περι πτωση, να προκαλε σει ζημια  στα δει γματα στον επωαστη ρα. 

 

  Η εγγύηση ακυρώνεται αν δεν τηρούνται τα διαστήματα συντήρησης 

σύμφωνα με τον πίνακα 37.1. 

 

 Η εγγύηση ακυρώνεται αν χρησιμοποιηθούν μη γνήσια ανταλλακτικά ή αν η 

συντήρηση πραγματοποιηθεί από μη εκπαιδευμένο και μη εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό. 

 

Ο παρακα τω πι νακας εμφανι ζει τα χρονικα  διαστη ματα στα οποι α πρε πει να 
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αντικατασταθου ν εξαρτη ματα: 

 
Πίνακας 38.1 Προ γραμμα διαστημα των συντη ρησης 

Όνομα εξαρτη ματος 
Κα θε 3 

μη νες 

Κα θε 

χρο νο 

Κα θε 2 

χρο νια 

Κα θε 3 

χρο νια 

Κα θε 4 

χρο νια 

Φυ σιγγα φι λτρου VOC/HEPA X     

Φι λτρο HEPA σε σειρα  για το αε ριο 

CO2 
 X    

Φι λτρο HEPA σε σειρα  για το αε ριο 

N2 
 X    

Αισθητη ρας O2   X    

Αισθητη ρας CO2     X 

Λαμπτη ρας UV  X    

Ανεμιστη ρας ψυ ξης    X  

Εσωτερικη  αντλι α αερι ων   X   

Αναλογικε ς βαλβι δες    X  

Σωληνω σεις αερι ων    X  

Αισθητη ρες ροη ς   X   

Ρυθμιστε ς πι εσης     X 

Εσωτερικο  φι λτρο 0,2µ για το CO2  X    

Εσωτερικο  φι λτρο 0,2µ για το N2  X    

Ενημε ρωση υλικολογισμικου  (εα ν 

ε χει κυκλοφορη σει μια νε α ε κδοση) 
 X    

38.1 Φυ σιγγα φι λτρου VOC/HEPA 

Η φυ σιγγα του φι λτρου VOC/HEPA ει ναι τοποθετημε νη στο πι σω με ρος του επωαστη ρα 

για ευ κολη αντικατα σταση. Πε ρα απο  το εξα ρτημα ενεργου  α νθρακα, η φυ σιγγα αυτη  

περιλαμβα νει στο εσωτερικο  της και ε να ενσωματωμε νο φι λτρο HEPA, για να 

απομακρυ νει τα σωματι δια και τις πτητικε ς οργανικε ς ενω σεις απο  τον αε ρα που 

ανακυκλω νεται στους θαλα μους. Λο γω του χρο νου ζωη ς του ενεργου  α νθρακα, ο λα τα 

φι λτρα VOC ε χουν περιορισμε νη δια ρκεια ζωη ς και πρε πει να αντικαθι στανται συχνα . 

Συ μφωνα με τον πι νακα 37.1, το φι λτρο VOC που ει ναι εγκατεστημε νο στον επωαστη ρα 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 πρε πει να 

αντικαθι σταται κα θε 3 μη νες. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

φι λτρου VOC: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σια φι λτρα (επικοινωνη στε με την Esco Medical η  με 

τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε το κα θε 3 μη νες. 

• Η μη ε γκαιρη αντικατα σταση του φι λτρου θα ε χει ως αποτε λεσμα ελλιπη /μη 

καθαρισμο  του αε ρα στο συ στημα. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νο η  μη γνη σιο φι λτρο. 
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Ανατρε ξτε στην ενο τητα 12.1 «Εγκατα σταση νε ας φυ σιγγας φι λτρου» για οδηγι ες 

σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.2 Φι λτρο HEPA σε σειρα  για το αε ριο CO2 

Το κυκλικο  σε σειρα  φι λτρο 0,2µ HEPA για το αε ριο CO2 απομακρυ νει τα σωματι δια που 

βρι σκονται στο εισερχο μενο αε ριο CO2. Αν δεν χρησιμοποιηθει  το φι λτρο HEPA, μπορει  

να προκληθει  βλα βη στον αισθητη ρα ροη ς υψηλη ς ακρι βειας που μετρα  την ποσο τητα 

του αερι ου CO2 που εισε ρχεται στο συ στημα, και να εμποδιστει  το συ στημα ρυ θμισης 

CO2. 

  

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

φι λτρου: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σια φι λτρα (επικοινωνη στε με την Esco Medical η  με 

τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για παραγγελι α). 

• Αντικαθιστα τε το φι λτρο κα θε χρο νο. 

• Η μη ε γκαιρη αντικατα σταση του φι λτρου θα ε χει ως αποτε λεσμα ελλιπη /μη 

καθαρισμο  του αερι ου CO2 που εισε ρχεται. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νο η  μη γνη σιο φι λτρο. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.3 Φι λτρο HEPA σε σειρα  για το αε ριο N2 

Το κυκλικο  σε σειρα  φι λτρο 0,2µ HEPA για το αε ριο N2 απομακρυ νει τα σωματι δια που 

βρι σκονται στο εισερχο μενο αε ριο N2. Αν δεν χρησιμοποιηθει  το φι λτρο HEPA, μπορει  να 

προκληθει  βλα βη στον αισθητη ρα ροη ς υψηλη ς ακρι βειας που μετρα  την ποσο τητα του 

αερι ου N2 που εισε ρχεται στο συ στημα, και να εμποδιστει  το συ στημα ρυ θμισης N2. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

φι λτρου: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σια φι λτρα (επικοινωνη στε με την Esco Medical η  με 

τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για παραγγελι α). 

• Αντικαθιστα τε το φι λτρο κα θε χρο νο. 

• Η μη ε γκαιρη αντικατα σταση του φι λτρου θα ε χει ως αποτε λεσμα ελλιπη /μη 

καθαρισμο  του αερι ου N2 που εισε ρχεται. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νο η  μη γνη σιο φι λτρο. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 
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38.4 Αισθητη ρας O2 

Η ρυ θμιση του οξυγο νου γι νεται με τον αισθητη ρα οξυγο νου, για να διατηρει ται η 

συγκε ντρωση αερι ου O2 στα επιθυμητα  επι πεδα στο εσωτερικο  των θαλα μων. Η 

δια ρκεια ζωη ς αυτου  του αισθητη ρα ει ναι περιορισμε νη εξαιτι ας της κατασκευη ς του. 

Απο  την ημε ρα της αποσυσκευασι ας του αισθητη ρα, ενεργοποιει ται μια χημικη  

αντι δραση στο εσωτερικο  του πυρη να του αισθητη ρα. Η χημικη  αντι δραση ει ναι εντελω ς 

ακι νδυνη για το περιβα λλον, αλλα  ει ναι απαραι τητη για τη με τρηση της ποσο τητας 

οξυγο νου με πολυ  μεγα λη ακρι βεια, ο πως απαιτει ται για τους επωαστη ρες MIRI® TL6 

και MIRI® TL12. 

 

Μετα  την πα ροδο ενο ς ε τους, η χημικη  αντι δραση στον πυρη να του αισθητη ρα σταματα  

και ο αισθητη ρας πρε πει να αντικατασταθει . Επομε νως, ει ναι απαραι τητο να 

αντικατασταθει  αυτο ς ο αισθητη ρας ΜΕΣΑ ΣΕ έναν χρόνο από την ημερομηνία 

αποσυσκευασίας και εγκατάστασης. 

 

 Οι αισθητήρες οξυγόνου πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον μια φορά 

κάθε χρόνο από την ημερομηνία εγκατάστασης στη συσκευή, ανεξάρτητα από τη 

χρήση ή μη του επωαστήρα. 

 

Στην «Αναφορα  εγκατα στασης» του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12, ο χρη στης μπορει  να δει πο τε ε χει 

εγκατασταθει  ο αισθητη ρας αυτο ς. Η ημερομηνι α αυτη  πρε πει να χρησιμοποιηθει  για τον 

υπολογισμο  της ημερομηνι ας της επο μενης αντικατα στασης του αισθητη ρα O2. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

αισθητη ρα: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιους αισθητη ρες O2 (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τον αισθητη ρα O2 με σα σε ε ναν χρο νο απο  την ημερομηνι α της 

προηγου μενης εγκατα στασης αισθητη ρα. 

• Η μη αντικατα σταση του αισθητη ρα οξυγο νου εγκαι ρως θα ε χει ως αποτε λεσμα 

την ελλιπη /μη ρυ θμιση της συγκε ντρωσης O2. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νος η  μη γνη σιος αισθητη ρας. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.5 Αισθητη ρας CO2 

Η ρυ θμιση του CO2 γι νεται με τον αισθητη ρα CO2, για να διατηρει ται η συγκε ντρωση 

αερι ου στους θαλα μους στα επιθυμητα  επι πεδα. 
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Η δια ρκεια ζωη ς αυτου  του αισθητη ρα ει ναι πα νω απο  ε ξι χρο νια, αλλα , για λο γους 

ασφαλει ας, η Esco Medical συνιστα  την αντικατα σταση του αισθητη ρα κα θε τε σσερα 

χρο νια. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

αισθητη ρα: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιους αισθητη ρες CO2 (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τον αισθητη ρα CO2 με σα σε τε σσερα χρο νια απο  την ημερομηνι α 

της εγκατα στασης. 

• Η μη αντικατα σταση του αισθητη ρα CO2 εγκαι ρως μπορει  να ε χει ως αποτε λεσμα 

την ελλιπη /μη ρυ θμιση της συγκε ντρωσης αερι ου CO2. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νος η  μη γνη σιος αισθητη ρας. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.6 Λαμπτη ρας UV 

Για λο γους ασφαλει ας και για τον καθαρισμο  του αε ρα που ανακυκλω νεται, η συσκευη  

αυτη  διαθε τει ε ναν λαμπτη ρα 254 nm UV. Ο λαμπτη ρας UV-C ε χει περιορισμε νη δια ρκεια 

ζωη ς και πρε πει να αντικαθι σταται κα θε χρο νο, συ μφωνα με τον πι νακα 37.1. 

 

 
Εικόνα 38.1 Προειδοποι ηση για τον λαμπτη ρα UV 

 

 Η έκθεση στην ακτινοβολία UV-C μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο 

δέρμα και τα μάτια σας. Σταματάτε πάντοτε τη λειτουργία, πριν αφαιρέσετε 

οποιοδήποτε καπάκι. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

λαμπτη ρα UV-C: 
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• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιους λαμπτη ρες UV-C (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τον λαμπτη ρα UV-C με σα σε ε ναν χρο νο απο  την ημερομηνι α 

εγκατα στασης. 

• Η ε γκαιρη αντικατα σταση του λαμπτη ρα UV-C μπορει  να ε χει ως αποτε λεσμα 

συσσω ρευση ρυ πων. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νος η  μη γνη σιος λαμπτη ρας 

UV. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.7 Ανεμιστη ρας ψυ ξης 

Ο ανεμιστη ρας χρησιμοποιει ται για την ψυ ξη των ηλεκτρονικω ν εξαρτημα των που ει ναι 

εγκατεστημε να στη συσκευη . Τυχο ν βλα βη του ανεμιστη ρα ψυ ξης θα επιβαρυ νει τα 

εξαρτη ματα λο γω αυ ξησης της θερμοκρασι ας στο εσωτερικο  του συστη ματος. Μπορει  

να προκληθει  βλα βη στα ηλεκτρονικα , με αποτε λεσμα την κακη  ρυ θμιση της 

θερμοκρασι ας και των αερι ων. 

 

Για την αποφυγη  αυτου , η Esco Medical συνιστα  την αντικατα σταση του ανεμιστη ρα 

ψυ ξης κα θε τρι α χρο νια. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

ανεμιστη ρα: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιους ανεμιστη ρες (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τον ανεμιστη ρα με σα σε τρι α χρο νια απο  την ημερομηνι α της 

εγκατα στασης. 

• Η μη αντικατα σταση του ανεμιστη ρα μπορει  να ε χει ως αποτε λεσμα βλα βη στα 

ηλεκτρονικα , με αποτε λεσμα την κακη  ρυ θμιση της θερμοκρασι ας και των 

αερι ων. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νος η  μη γνη σιος 

ανεμιστη ρας. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.8 Εσωτερικη  αντλι α αερι ων 

Η εσωτερικη  αντλι α αερι ων χρησιμευ ει στην κυκλοφορι α του αναμεμιγμε νου αερι ου 

με σω του φι λτρου VOC/HEPA, της υπεριω δους ακτινοβολι ας και των θαλα μων. Με την 
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πα ροδο του χρο νου, η απο δοση της αντλι ας αυτη ς μπορει  να επηρεαστει , προκαλω ντας 

μακρυ τερο χρο νο ανα κτησης. 

 

Για τον λο γο αυτο ν, αυτη  η αντλι α πρε πει να αντικαθι σταται κα θε δυ ο χρο νια, ω στε να 

διατηρει ται ο ταχυ ς χρο νος ανα κτησης μετα  το α νοιγμα των καπακιω ν. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση της 

εσωτερικη ς αντλι ας αερι ων: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιες αντλι ες αερι ων (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε την αντλι α αερι ων με σα σε δυ ο χρο νια απο  την ημερομηνι α της 

εγκατα στασης. 

• Η μη αντικατα σταση της αντλι ας μπορει  να προκαλε σει βραδει ς χρο νους 

ανα κτησης η  βλα βες. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νη η  μη γνη σια αντλι α. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.9 Αναλογικε ς βαλβι δες 

Οι εσωτερικε ς βαλβι δες επιτρε πουν τη ρυ θμιση των αερι ων. Εα ν οι αναλογικε ς βαλβι δες 

φθαρου ν, μπορει  να επηρεαστει  η ρυ θμιση των αερι ων. Μπορει  να προκληθει  

μακρυ τερος χρο νος ανα κτησης, λανθασμε νη συγκε ντρωση αερι ων η  βλα βη. Για τον λο γο 

αυτο ν, αυτε ς οι αναλογικε ς βαλβι δες πρε πει να αντικαθι στανται κα θε 3 χρο νια ω στε να 

διατηρει ται η ασφα λεια και η σταθερο τητα του συστη ματος. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση των 

βαλβι δων: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιες βαλβι δες (επικοινωνη στε με την Esco Medical η  

με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τις βαλβι δες με σα σε τρι α χρο νια απο  την ημερομηνι α της 

εγκατα στασης. 

• Η μη αντικατα σταση των βαλβι δων μπορει  να προκαλε σει βραδει ς χρο νους 

ανα κτησης η  βλα βες. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθου ν λανθασμε νες η  μη γνη σιες βαλβι δες. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 
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38.10 Σωληνω σεις αερι ων 

Οι εσωτερικε ς σωληνω σεις αερι ων χρησιμευ ουν στην κυκλοφορι α του αναμεμιγμε νου 

αερι ου με σω του φι λτρου VOC/HEPA, της υπεριω δους ακτινοβολι ας και των θαλα μων. 

Με την πα ροδο του χρο νου η απο δοση των βαλβι δων μπορει  να επηρεαστει , 

προκαλω ντας μεγαλυ τερο χρο νο ανα κτησης λο γω απο φραξης. 

 

Για τον λο γο αυτο ν, οι σωληνω σεις πρε πει να αντικαθι στανται κα θε τρι α χρο νια, ω στε 

να διατηρει ται ο ταχυ ς χρο νος ανα κτησης μετα  το α νοιγμα των καπακιω ν. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση των 

σωληνω σεων: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιες σωληνω σεις αερι ων (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τις σωληνω σεις αερι ων με σα σε τρι α χρο νια απο  την ημερομηνι α 

της εγκατα στασης. 

• Η μη αντικατα σταση των σωληνω σεων αερι ων μπορει  να προκαλε σει βραδει ς 

χρο νους ανα κτησης η  βλα βες. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθου ν λανθασμε νες η  μη γνη σιες 

σωληνω σεις αερι ων. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.11 Αισθητη ρες ροη ς 

Οι αισθητη ρες ροη ς χρησιμευ ουν στη ρυ θμιση των CO2/N2και στην καταγραφη  της 

κατανα λωσης αερι ων της μονα δας.  

 

Η δια ρκεια ζωη ς των αισθητη ρων αυτω ν ει ναι πα νω απο  τρι α χρο νια, αλλα  η Esco 

Medical συνιστα  την αντικατα σταση των αισθητη ρων κα θε δυ ο χρο νια για λο γους 

ασφαλει ας. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση των 

αισθητη ρων: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιους αισθητη ρες ροη ς (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τους αισθητη ρες ροη ς με σα σε δυ ο χρο νια απο  την ημερομηνι α 

της εγκατα στασης. 
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• Η μη αντικατα σταση των αισθητη ρων ροη ς εγκαι ρως μπορει  να ε χει ως 

αποτε λεσμα την ελλιπη /μη ρυ θμιση της συγκε ντρωσης αερι ου CO2 και O2. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθου ν λανθασμε νοι η  μη γνη σιοι 

αισθητη ρες. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.12 Ρυθμιστε ς πι εσης 

Οι εσωτερικοι  ρυθμιστε ς πι εσης προστατευ ουν το συ στημα απο  υπερβολικα  υψηλε ς 

εξωτερικε ς πιε σεις αερι ων, που θα μπορου σαν να βλα ψουν τα ευαι σθητα εξαρτη ματα 

του κυκλω ματος αερι ων. Αν οι ρυθμιστε ς πι εσης φθαρου ν, ενδε χεται να αρχι σουν να 

λειτουργου ν εσφαλμε να και να μην παρε χουν την απαιτου μενη προστασι α. Αυτο  μπορει  

να προκαλε σει βλα βες στη λειτουργι α η  διαρροε ς στο εσωτερικο  κυ κλωμα αερι ων. Για 

τον λο γο αυτο ν, οι ρυθμιστε ς πρε πει να αντικαθι στανται κα θε τε σσερα χρο νια ω στε το 

συ στημα να διατηρει ται ασφαλε ς και σταθερο . 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση των 

ρυθμιστω ν: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σιους ρυθμιστε ς πι εσης (επικοινωνη στε με την Esco 

Medical η  με τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για 

παραγγελι α). 

• Αντικαταστη στε τους ρυθμιστε ς με σα σε τε σσερα χρο νια απο  την ημερομηνι α της 

εγκατα στασης. 

• Η μη αντικατα σταση των ρυθμιστω ν μπορει  να προκαλε σει βλα βες στη 

λειτουργι α. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθου ν λανθασμε νοι η  μη γνη σιοι ρυθμιστε ς. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.13 Εσωτερικο  φι λτρο 0,2µ για το αε ριο CO2 

Το κυκλικο  σε σειρα  φι λτρο 0,2µ HEPA για το αε ριο CO2 απομακρυ νει τα σωματι δια που 

βρι σκονται στο εισερχο μενο αε ριο CO2. Αν δεν χρησιμοποιηθει  το φι λτρο HEPA, μπορει  

να προκληθει  βλα βη στον αισθητη ρα ροη ς υψηλη ς ακρι βειας που μετρα  την ποσο τητα 

του αερι ου CO2 που εισε ρχεται στο συ στημα, και να εμποδιστει  το συ στημα ρυ θμισης 

CO2. 

 

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

φι λτρου: 
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• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σια φι λτρα (επικοινωνη στε με την Esco Medical η  με 

τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για παραγγελι α). 

• Αντικαθιστα τε το φι λτρο κα θε χρο νο. 

• Η μη ε γκαιρη αντικατα σταση του φι λτρου θα ε χει ως αποτε λεσμα ελλιπη /μη 

καθαρισμο  του αερι ου CO2 που εισε ρχεται. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νο η  μη γνη σιο φι λτρο. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.14 Εσωτερικο  φι λτρο 0,2µ για το αε ριο N2 

Το κυκλικο  εν σειρα  φι λτρο 0,2µ HEPA για το αε ριο N2 απομακρυ νει τα σωματι δια που 

βρι σκονται στο εισερχο μενο αε ριο N2. Αν δεν χρησιμοποιηθει  το φι λτρο HEPA, μπορει  να 

προκληθει  βλα βη στον αισθητη ρα ροη ς υψηλη ς ακρι βειας που μετρα  την ποσο τητα του 

αερι ου N2 που εισε ρχεται στο συ στημα, και να εμποδιστει  το συ στημα ρυ θμισης N2. 

  

Ακολουθη στε τις παρακα τω προφυλα ξεις ασφαλει ας κατα  την αντικατα σταση του 

φι λτρου: 

 

• Χρησιμοποιει τε πα ντοτε γνη σια φι λτρα (επικοινωνη στε με την Esco Medical η  με 

τον τοπικο  σας αντιπρο σωπο για περισσο τερες πληροφορι ες η  για παραγγελι α). 

• Αντικαθιστα τε το φι λτρο κα θε χρο νο. 

• Η μη ε γκαιρη αντικατα σταση του φι λτρου θα ε χει ως αποτε λεσμα ελλιπη /μη 

καθαρισμο  του αερι ου N2 που εισε ρχεται. 

• Η εγγυ ηση ει ναι α κυρη αν χρησιμοποιηθει  λανθασμε νο η  μη γνη σιο φι λτρο. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την αντικατα σταση. 

38.15 Ενημε ρωση υλικολογισμικου  

Εα ν η Esco Medical κυκλοφορη σει μια νεο τερη ε κδοση του υλικολογισμικου , αυτη  θα 

πρε πει να εγκατασταθει  στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 κατα  τη δια ρκεια του ετη σιου προγραμματισμε νου 

σε ρβις. 

 

Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την ενημε ρωση του 

υλικολογισμικου . 

38.16 Ενημε ρωση λογισμικου  

Εα ν η Esco Medical κυκλοφορη σει μια νεο τερη ε κδοση του λογισμικου , αυτη  θα πρε πει 

να εγκατασταθει  στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων 

MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 κατα  τη δια ρκεια του ετη σιου προγραμματισμε νου σε ρβις. 
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Ανατρε ξτε στο εγχειρι διο συντη ρησης για οδηγι ες σχετικα  με την ενημε ρωση του 

λογισμικου . 

39 Οδηγο ς εγκατα στασης 

Η ενο τητα αυτη  περιγρα φει πο τε και πω ς θα εγκατασταθει  ε νας επωαστη ρας 

εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 στην 

κλινικη  εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης. 

39.1 Ευθυ νες 

Όλοι οι τεχνικοι  η  εμβρυολο γοι που εγκαθιστου ν ε ναν επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 θα πρε πει να 

αναγνωρι ζουν τα προβλη ματα και να εκτελου ν τυχο ν απαιτου μενες βαθμονομη σεις, 

ρυθμι σεις και συντηρη σεις. 

 

Το προσωπικο  εγκατα στασης που εκτελει  τη δοκιμη  εμβρυ ου ποντικου  (ΜΕΑ) θα πρε πει 

να ει ναι πολυ  εξοικειωμε νο με την ΜΕΑ και με ο λες τις λειτουργι ες της συσκευη ς, τις 

διαδικασι ες βαθμονο μησης και δοκιμω ν, και με τις συσκευε ς που χρησιμοποιου νται για 

τη δοκιμη  της συσκευη ς. Η δοκιμη  ΜΕΑ ει ναι μια προ σθετη δοκιμη  εγκατα στασης και δεν 

ει ναι υποχρεωτικη . 

 

Όλα τα προ σωπα που πραγματοποιου ν εργασι ες εγκατα στασης, επισκευη ς η /και 

συντη ρησης της συσκευη ς πρε πει να ει ναι εκπαιδευμε να απο  την Esco Medical η  απο  

κα ποιο εξουσιοδοτημε νο κε ντρο εκπαι δευσης. Έμπειροι τεχνικοι  συντη ρησης η  

εμβρυολο γοι παρε χουν εκπαι δευση για να διασφαλι σουν ο τι το προσωπικο  

εγκατα στασης κατανοει  σαφω ς τις λειτουργι ες, την απο δοση, τις δοκιμε ς και τη 

συντη ρηση της συσκευη ς. 

 

Το προσωπικο  εγκατα στασης θα πρε πει να ενημερω νεται σχετικα  με τις τροποποιη σεις 

η  προσθη κες στο ε γγραφο αυτο  και στη φο ρμα «Αναφορα  εγκατα στασης». 

39.2 Πριν την εγκατα σταση 

Δυ ο με τρεις εβδομα δες πριν απο  την καθορισμε νη ημερομηνι α εγκατα στασης, ο 

χρη στης/ιδιοκτη της στην κλινικη  ειδοποιει ται με μη νυμα ηλεκτρονικου  ταχυδρομει ου 

για να οριστει  ο ακριβη ς χρο νος πραγματοποι ησης της εγκατα στασης. Όταν ορισθει  ο 

κατα λληλος χρο νος, μπορει  να κανονιστου ν οι λεπτομε ρειες για το ταξι δι και τη διαμονη . 

 

Οι επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και 

MIRI® TL12, αφου  εγκριθου ν για παρα δοση, θα πρε πει να αποσταλου ν μι α με τρεις 

εβδομα δες πριν απο  την εγκατα σταση, ανα λογα με την τοποθεσι α της κλινικη ς. 

Συνεννοηθει τε με τους μεταφορει ς σχετικα  με τοπικου ς τελωνειακου ς κανονισμου ς και 
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τυχο ν καθυστερη σεις που μπορου ν να προκυ ψουν απο  αυτου ς. 

 

Η κλινικη  θα πρε πει να ει ναι πληροφορημε νη σχετικα  με τις πρου ποθε σεις που πρε πει 

να πληροι  ο χω ρος, πριν απο  την εγκατα σταση, και θα πρε πει να ε χει υπογρα ψει τον 

κατα λογο με τις απαιτη σεις πελα τη: 

 

1. Το εργαστη ριο θα πρε πει να διαθε τει ε ναν κενο , ανθεκτικο  και σταθερο  

εργαστηριακο  πα γκο για ο ρθια λειτουργι α. 

2. Ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 

ζυγι ζει περι που 60 κιλα  και ο επωαστη ρας εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL12 ζυγι ζει περι που 93 κιλα . 

3. Ο απαιτου μενος χω ρος εγκατα στασης ει ναι 1,0 m x 0,6 m. 

4. Ο ε λεγχος θερμοκρασι ας θα πρε πει να ει ναι τε τοιος, ω στε να μπορει  να 

διατηρει ται μια σταθερη  θερμοκρασι α που δεν ξεπερνα  ποτε  τους 30 °C. 

5. Τροφοδοτικο  αδια λειπτης παροχη ς ενε ργειας (UPS) 115 η  230 V, με ισχυ  

τουλα χιστον 120 W. 

6. Κατα λληλη γει ωση. 

7. Παροχη  αερι ου CO2 με πι εση 0,6 ε ως 1,0 atm πα νω απο  την πι εση περιβα λλοντος. 

8. Παροχη  αερι ου N2 με πι εση 0,6 ε ως 1,0 atm πα νω απο  την πι εση περιβα λλοντος 

αν η κλινικη  χρησιμοποιει  μειωμε νες στα θμες οξυγο νου. 

9. Ελαστικοι  σωλη νες κατα λληλοι για στο μιο σωλη να 4 mm και φι λτρο HEPA. 

39.3 Προετοιμασι α για εγκατα σταση 

• Πα ρτε τη φο ρμα «Αναφορα  εγκατα στασης». Βεβαιωθει τε ο τι ει ναι μο νο η 

τελευται α και τρε χουσα ε κδοση. 

• Συμπληρω στε τα κενα  πλαι σια στη φο ρμα: τον σειριακο  αριθμο  (S/N) του 

επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  

MIRI® TL12 και τον πελα τη. 

• Το σετ εργαλει ων συντη ρησης ελε γχεται ως προς το περιεχο μενο πριν απο  κα θε 

εγκατα σταση, για να βεβαιωθει  ο τι περιλαμβα νει τα απαραι τητα εργαλει α. 

• Έχετε πα ντοτε τις τελευται ες εκδο σεις του υλικολογισμικου  και του λογισμικου . 

Φε ρτε τα αρχει α αυτα  στον χω ρο συντη ρησης με σα σε ε να στικα κι με κατα λληλη 

ετικε τα. 

39.4 Φε ρτε στον χω ρο εγκατα στασης τα παρακα τω 

• φο ρμα «Αναφορα  εγκατα στασης». 

• Εγχειρι διο συντη ρησης για τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12. 

• Το ενημερωμε νο κιτ εργαλει ων συντη ρησης. 

• Το στικα κι με τις τελευται ες εκδο σεις υλικολογισμικου  και λογισμικου . 

• Ένα θερμο μετρο υψηλη ς ακρι βειας με ανα λυση ο χι μικρο τερη απο  0,1 °C. 
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• Βαθμονομημε νο αναλυτη  αερι ων με ακρι βεια τουλα χιστον 0,1% για CO2 και O2 

και με δυνατο τητα ανακυ κλωσης δειγμα των αερι ου στον επωαστη ρα. 

• Καλω διο επε κτασης για συ νδεση USB. 

39.5 Διαδικασι α εγκατα στασης στον χω ρο 

1. Ακολουθει τε τις κατευθυντη ριες γραμμε ς που περιε χονται στην ενο τητα οδηγιω ν 

ασφαλει ας και προειδοποιη σεων (ενο τητα 2 «Προειδοποι ηση ασφαλει ας»). 

2. Συνδε στε το καλω διο τροφοδοσι ας στο UPS. 

3. Συνδε στε το καλω διο παροχη ς στους επωαστη ρες εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12. 

4. Συνδε στε τις γραμμε ς αερι ου. 

5. Ρυθμι στε την πι εση αερι ου στον εξωτερικο  ρυθμιστη  αερι ου μεταξυ  0,4 ε ως 0,6 

bar (5,80 ε ως 8,70 PSI). 

6. Βα λτε σε λειτουργι α τον επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης πολλαπλω ν 

θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 απο  το πι σω με ρος. 

7. Ελε γξτε ο τι λειτουργει  κανονικα . 

8. Αφη στε τη μονα δα να θερμανθει  και να σταθεροποιηθει  για 30 λεπτα . 

9. Ακολουθη στε τις κατευθυντη ριες γραμμε ς που περιε χονται στην ενο τητα 33 

«Οδηγο ς επικυ ρωσης». 

10. Ολοκληρω στε την εκπαι δευση για τον χρη στη και την ανα γνωση των οδηγιω ν. 

11. Μετα  απο  μια φα ση στρωσι ματος 24 ωρω ν, η μονα δα ει ναι ε τοιμη να 

χρησιμοποιηθει , ΑΝ η δοκιμη  ει ναι επιτυχη ς. 

39.6 Εκπαι δευση χρη στη 

1. Κεντρικο ς διακο πτης ενεργοποι ησης/απενεργοποι ησης. 

2. Εξηγη στε τη βασικη  λειτουργι α των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 και την επω αση με μια συσκευη  

πολλαπλω ν θαλα μων για αποθη κευση δειγμα των. 

3. Εξηγη στε τον ε λεγχο θερμοκρασι ας στον επωαστη ρα εξωσωματικη ς 

γονιμοποι ησης πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 (απευθει ας 

μετα δοση θερμο τητας με θερμαινο μενα καπα κια). 

4. Ενεργοποι ηση/απενεργοποι ηση ρυ θμισης αερι ων. 

5. Σημει α ρυ θμισης για θερμοκρασι α, CO2 και O2. 

6. Εξηγη στε πω ς χρησιμοποιει ται το N2 για να μειω σει τη στα θμη του O2. 

7. Διαδικασι α διακοπη ς συναγερμω ν (θερμοκρασι ας, CO2, O2) και χρο νοι 

αποκατα στασης. 

8. Διαδικασι ες ε κτακτης ανα γκης (βρι σκονται στην ενο τητα 29 «Διαδικασι ες 

ε κτακτης ανα γκης»). 

9. Εξηγη στε πω ς καθαρι ζεται η συσκευη . 

10. Εξωτερικη  με τρηση και βαθμονο μηση θερμοκρασι ας. 

11. Εξωτερικη  με τρηση και βαθμονο μηση συγκε ντρωσης αερι ων. 
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12. Πω ς τοποθετει ται και αφαιρει ται ε να τρυβλι ο CultureCoin®. 

13. Λειτουργι ες της οθο νης των επωαστη ρων εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 και πω ς λειτουργει  η συ νδεση 

στο προ γραμμα προβολη ς των μοντε λων MIRI® TL. 

14. Φο ρτωση ενο ς τρυβλι ου CultureCoin® με με σο καλλιε ργειας και λα δι. 

15. Με τρηση του pH στο CultureCoin®. 

16. Δει ξτε πω ς γι νεται η αντικατα σταση του φι λτρου VOC-HEPA (βρι σκεται στην 

ενο τητα 12.1 «Εγκατα σταση νε ας φυ σιγγας φι λτρου»). 

17. Λειτουργι α του λογισμικου  καταγραφη ς δεδομε νων, πω ς γι νεται συ νδεση και 

επανασυ νδεση. 

 

  Χρησιμοποιείτε τις ενότητες του εγχειριδίου χρήστη όσο το δυνατόν 

περισσότερο, για να εξοικειωθεί καλά ο χρήστης με αυτό.  

 

  Ο χρήστης/ιδιοκτήτης ενημερώνεται ότι η πρώτη αντικατάσταση του 

φίλτρου VOC πρέπει να γίνει τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση και, στη 

συνέχεια, κάθε τρεις μήνες. Ο πρώτος έλεγχος σέρβις σε κανονικές συνθήκες 

γίνεται ύστερα από έναν χρόνο. 

39.7 Μετα  την εγκατα σταση 

Μετα  την ολοκλη ρωση της διαδικασι ας εγκατα στασης, ε να αντι γραφο της πρωτο τυπης 

φο ρμας «Αναφορα  εγκατα στασης» πρε πει να σταλει  στην Esco Medical Ltd. Αυτο  θα 

φυλαχτει  με τα αρχει α της συσκευη ς. Συ μφωνα με τις διαδικασι ες των προτυ πων ISO και 

της οδηγι ας για τα ιατροτεχνολογικα  προι ο ντα, ε να ε ντυπο αντι γραφο της 

συμπληρωμε νης και υπογεγραμμε νης φο ρμας δοκιμω ν εγκατα στασης αποθηκευ εται 

στο μοναδικο  ιστορικο  αρχει ο της συσκευη ς. Η ημερομηνι α εγκατα στασης 

καταγρα φεται στο αρχει ο επισκο πησης της συσκευη ς. Η ημερομηνι α εγκατα στασης 

καταγρα φεται επι σης στο προ γραμμα συντη ρησης.  

 

Ας υποτεθει  ο τι ο χρη στης η  ο ιδιοκτη της του επωαστη ρα εξωσωματικη ς γονιμοποι ησης 

πολλαπλω ν θαλα μων MIRI® TL6 η  MIRI® TL12 κα νει ερωτη σεις σχετικα  με μια γραπτη  

«Αναφορα  εγκατα στασης». Η συμπληρωμε νη και υπογεγραμμε νη «Αναφορα  

εγκατα στασης» πρε πει να αποσταλει  στην κλινικη . Οποιεσδη ποτε 

εκτροπε ς/παρα πονα/προτα σεις απο  την επι σκεψη εγκατα στασης ε χουν καταχωριστει  

στο συ στημα CAPA. Αν ε χει προκυ ψει κα ποιο κρι σιμο σφα λμα, οι σχετικε ς πληροφορι ες 

για αυτο  αναφε ρονται απευθει ας στον Ποιοτικο  Έλεγχο η  στη Διασφα λιση Ποιο τητας. 

 

 Αν ο επωαστήρας εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® 

TL6 ή MIRI® TL12 αποτύχει σε κάποιο από τα κριτήρια αποδοχής της φόρμας 

«Αναφοράς εγκατάστασης» ή αν προκύψει κάποιο σοβαρό σφάλμα και οι 
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παράμετροι επώασης είναι εσφαλμένες, ο επωαστήρας εξωσωματικής 

γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 ή MIRI® TL12 πρέπει να τεθεί 

εκτός λειτουργίας μέχρις ότου επισκευαστεί/αντικατασταθεί, ή μέχρι μια νέα 

δοκιμή να εγκρίνει τον επωαστήρα εξωσωματικής MIRI® TL6 ή MIRI® TL12. Ο 

χρήστης και ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερωθούν για αυτό και πρέπει να 

ξεκινήσουν διαδικασίες για την επίλυση των προβλημάτων. 

 


