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Ínforma cie o autorsky ch pra vach 
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zodpovednosť za akékoľvek priame či následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním tohto 
návodu.“
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Vybalenie a kontrola 
Pri preberaní  žariadenia postupujte podľa s tandardny ch postupov preberania. 

Skontrolujte prepravny  obal, c i nie je pos kodeny . Ak žistí te nejake  pos kodenie, prestan te 

žariadenie rožbaľovať. Ožna mte to na kladne mu prepravcovi a pož iadajte, aby bol pri 

vybaľovaní  prí stroja prí tomny  jeho ža stupca. Neexistuju  ž iadne osobitne  pokyny pre 

vybalenie, dajte vs ak požor, aby ste žariadenie pri vybalení  nepos kodili. Skontrolujte, c i 

prí stroj nie je fyžicky pos kodeny , napr. c i nema  ohnute  alebo žlomene  c asti, prehl benia 

alebo c i nie je pos kriabany . 

Reklamácie 

Na s  bež ny  spo sob prepravy sa uskutoc n uje prostrední ctvom spoloc ne ho prepravcu. Ak 

sa žistí  fyžicke  pos kodenie, po dodaní  uschovajte vs etky obalove  materia ly v po vodnom 

stave a ihneď kontaktujte prepravcu pre uplatnenie reklama cie. 

Ak je prí stroj dodany  v dobrom fyžickom stave, ale nefunguje v su lade s technicky mi 

u dajmi, alebo ak sa vyskytnu  ake koľvek ďals ie proble my, ktore  neboli spo sobene  

pos kodení m pri preprave, ihneď kontaktujte miestneho obchodne ho ža stupcu alebo 

spoloc nosť Esco Medical. 

Štandardné obchodné podmienky 

Vrátenie peňazí a kredity 

Upožorn ujeme, ž e na c iastoc ne  vra tenie platby a/alebo pripí sanie kreditu ma te na rok iba 

pri se riovy ch produktoch (produkty ožnac ene  samostatny m se riovy m c í slom) a 

prí slus enstve. Pri iny ch ako se riovy ch dieloch a doplnkoch (ka ble, prenosne  kufre, 

pomocne  moduly atď.) nema te na rok na vra tenie platby ani na refunda ciu. Aby ste mohli 

dostať c iastoc nu  refunda ciu/kredit, produkt nesmie byť pos kodeny . Musí  byť vra teny  

kompletny  (t. j. vs etky na vody, ka ble, prí slus enstvo atď.) do 30 dní  od po vodne ho na kupu 

v stave „ako novy “ a v predajnom stave. Je potrebne  dodrž ať postup vrátenia. 

Postup vrátenia 

Kaž dy  vy robok vra teny  na u c ely refunda cie/dobropisovania musí  byť dodany  s c í slom 

autoriža cie vra tene ho materia lu (RMA), ktore  ží skate od ža kažní ckeho servisu 

spoloc nosti Esco Medical. Vs etky vra tene  polož ky musia byť odoslane  ako vopred 

zaplatené (preprava, clo, sprostredkovanie a dane) do na s ho vy robne ho ža vodu. 

Poplatky za doplnenie zásob 

Na produkty vra tene  do 30 dní  od po vodne ho na kupu sa vžťahuje minima lny poplatok ža 

doplnenie ža sob vo vy s ke 20 % ž katalo govej ceny. Ža vs etky vra tene  produkty sa u c tuju  

dodatoc ne  poplatky ža pos kodenie a/alebo chy baju ce diely a prí slus enstvo. Pri 

produktoch, ktore  nie su  v stave „ako nove “ a v predajnom stave, nema te na rok na vra tenie 

kreditu a tieto sa vra tia ža kažní kovi na jeho vlastne  na klady. 

Certifikácia 

Tento prí stroj bol pri dodaní  ž vy roby do kladne odsku s any /skontrolovany  a bolo žistene , 

ž e spl n a vy robne  s pecifika cie spoloc nosti Esco Medical. Kalibrac ne  merania a testovanie 

je mož ne  sledovať a vykonať podľa certifika tu ÍSO spoloc nosti Esco Medicals. 

Záruka a podpora produktu 

Spoloc nosť Esco Medical žaruc uje, ž e tento prí stroj nebude vykažovať pri bež nom 

použ í vaní  a servise po dobu dvoch (2) rokov od po vodne ho da tumu na kupu chyby 
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materia lu a vyhotovenia ža predpokladu, ž e prí stroj je kalibrovany  a udrž iavany  podľa 

tejto prí ruc ky. Poc as ža ruc nej doby spoloc nosť Esco Medical, podľa na s ho uva ž enia, 

bežplatne opraví  alebo vymení  produkt, ktory  sa uka žal ako chybny , a to ža predpokladu, 

ž e produkt (vopred žaplatene  pos tovne , clo, sprostredkovanie a dane) vra tite spoloc nosti 

Esco Medical. Ža ake koľvek vžniknute  na klady na prepravu nesie žodpovednosť kupuju ci 

a tieto nie su  žahrnute  do tejto ža ruky. Ta to ža ruka sa vžťahuje iba na po vodne ho 

kupuju ceho. Nežahr n a s kody spo sobene  žneuž ití m, žanedbaní m, nehodou alebo 

nespra vnym použ ití m, resp. vžniknute  v do sledku servisu alebo u pravy iny mi stranami 

ako spoloc nosťou Esco Medical. 

 

SPOLOC NOST  ESCO MEDÍCAL LTD. NEBUDE V Ž ÍADNOM PRÍ PADE. NÍEST  

ŽODPOVEDNOST  ŽA NA SLEDNE  S KODY. 

Ža ruka sa neuplatní , ak pos kodenie spo sobí  niektora  ž nasleduju cich situa cií : 

• vy padok pru du, prepa tie alebo impulžy, 

• pos kodenie pri preprave alebo pri premiestn ovaní  prí stroja, 

• nespra vne napa janie, napr. ní žke napa tie, nespra vne napa tie, chybne  žapojenie 

alebo nespra vne poistky, 

• nehoda, žmena, žneuž itie alebo nespra vne použ itie prí stroja, 

• pož iar, pos kodenie vodou, kra dež , vojna, nepokoje, nepriateľstvo, ža sahy vys s ej 

moci, ako su  hurika ny, povodne atď. 

 

Ta to ža ruka sa vžťahuje iba na se riovo vyra bane  produkty (polož ky ožnac ene  žreteľny m 

s tí tkom so se riovy m c í slom) a ich doplnky. 

 

ŽA RUKA NEPOKRY VA FYŽÍCKE  POS KODENÍE SPO SOBENE  NESPRA VNYM POUŽ ÍTÍ M 

ALEBO FYŽÍCKY M ŽNEUŽ ÍTÍ M. Na polož ky, ako su  ka ble a ine  ako se riove  moduly, sa ta to 

ža ruka nevžťahuje. 

 

Ta to ža ruka va m da va konkre tne ža konne  pra va, pric om mo ž ete mať aj ďals ie pra va, ktore  

sa lí s ia v ža vislosti od provincie, s ta tu alebo krajiny. Ta to ža ruka sa obmedžuje na opravu 

prí stroja podľa s pecifika cií  spoloc nosti Esco Medical. 

 

Keď vraciate prí stroj spoloc nosti Esco Medical na servis, opravu alebo kalibra ciu, 

odporu c ame va m použ iť po vodnu  prepravnu  penu a obal. Ak nie su  k dispoží cii po vodne  

obalove  materia ly, pre opa tovne  žabalenie odporu c ame nasleduju ce kroky: 

• Použ ite dvojvrstvovy  karto n dostatoc nej pevnosti pre prepravovanu  hmotnosť 

• Na ochranu vs etky ch povrchov prí stroja použ ite hruby  papier alebo karto n. Okolo 

vs etky ch vyc nievaju cich c astí  použ ite neabraží vny materia l 

• Prí stroj pevne žabaľte do priemyselne schva lene ho materia lu absorbuju ceho 

na ražy, ktory  ma  hru bku najmenej s tyri palce 

 

Spoloc nosť Esco Medical nebude žodpovedna  ža stratu ža sielok alebo prí strojov prijaty ch 
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v pos kodenom stave v do sledku nespra vneho balenia alebo manipula cie. Vs etky ža sielky 

so ža ruc ny m na rokom musia byť uskutoc n ovane  s vopred žaplateny m poplatkom 

(dopravne , clo, sprostredkovanie a dane). Bež c í sla autoriža cie vra tenia materia lu 

(„RMA“) nebudu  akceptovane  ž iadne vra tene  produkty. Pož iadajte spoloc nosť Esco 

Medical o c í slo RMA a pomoc s prepravnou/colnou dokumenta ciou. 

Ža ruka sa nevžťahuje na opa tovnu  kalibra ciu prí strojov, ktore  maju  odporu c anu  roc nu  

frekvenciu kalibra cií . 

 

Zrieknutie sa záruky 

Upožorn ujeme va s, ž e ak va s  prí stroj opravuje a/alebo kalibruje niekto iny  ako Esco 

Medical Ltd. a jeho ža stupcovia, po vodna  ža ruka vžťahuju ca sa na va s  produkt po 

odstra není  alebo pos kodení  plomby odolnej proti neopra vnenej manipula cii bež 

prí slus nej autoriža cie vy robcu stra ca platnosť. 

Vo vs etky ch prí padoch by sa malo ža kaž du  cenu žabra niť porus eniu plomby odolnej proti 

neopra vnenej manipula cii, pretož e ta to plomba je kľu c om k po vodnej ža ruke prí stroja. Ak 

plombu musí te porus iť, aby ste ží skali prí stup k prí stroju, musí te najsko r kontaktovať 

spoloc nosť Esco Medical Ltd. 

 

Bude sa od va s vyž adovať, aby ste na m poskytli se riove  c í slo va s ho prí stroja a tiež  platny  

do vod porus enia pec ate kvality. Tu to plombu by ste mali narus iť až  po ží skaní  autoriža cie 

vy robcu. Nenarus te plombu kvality predty m, ako na s kontaktujte! Dodrž iavanie ty chto 

krokov pomo ž e žaistiť, aby ste si bež prerus enia uchovali po vodnu  ža ruku na va s  prí stroj. 

 

VAROVANIE 

Neopra vnene  u pravy alebo aplika cie nad ra mec publikovany ch s pecifika cií  žo strany 

použ í vateľa mo ž u mať ža na sledok nebežpec enstvo žasiahnutia elektricky m pru dom 

alebo nespra vnu preva džku. Spoloc nosť Esco Medical nebude žodpovedna  ža ž iadne 

žranenie spo sobene  neopra vneny mi u pravami žariadenia. 

 

SPOLOC NOST  ESCO MEDÍCAL LTD. SA ŽRÍEKA VS ETKY CH OSTATNY CH ŽA RUK, 

VYJADRENY CH ALEBO ÍMPLÍKOVANY CH, VRA TANE AKEJKOĽVEK ŽA RUKY PREDAJNOSTÍ 

ALEBO VHODNOSTÍ NA KONKRE TNY U C EL ALEBO POUŽ ÍTÍE. 

 

TENTO PRODUKT NEOBSAHUJE Ž ÍADNE KOMPONENTY, KTORE  MO Ž E POUŽ Í VATEĽ 

OPRAVÍT . 

 

NEOPRA VNENE  ODSTRA NENÍE KRYTU PRÍ STROJA RUS Í  TU TO ŽA RUKU, AKO AJ VS ETKY 

D ALS ÍE VYJADRENE  ALEBO ÍMPLÍKOVANE  ŽA RUKY. 
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1 Ako použ í vať tento na vod na použ itie 

Prí ruc ka je navrhnuta  tak, aby sa dala c í tať po c astiach, a v idea lnom prí pade nie od 

žac iatku do konca. To žnamena , ž e ak sa prí ruc ka c í ta od žac iatku do konca, do jde k 

urc ite mu opakovaniu a presahu te m. Odporu c ame nasledovny  spo sob pres tudovania 

prí ruc ky: najsko r sa obožna mte s bežpec nostny mi pokynmi; potom pokrac ujte k 

ža kladny m funkcia m použ í vateľa, ktore  su  potrebne  na kaž dodennu  obsluhu žariadenia; 

potom skontrolujte funkcie alarmu. Funkcie ponuky použ í vateľske ho rožhrania poskytuju  

podrobne  informa cie, ktore  sa vyž aduju  iba pre pokroc ily ch použ í vateľov. Pred uvedení m 

žariadenia do preva džky si musí te prec í tať vs etky c asti prí ruc ky. Sprievodca valida ciou je 

podrobne popí sany  v c astiach 34 – 37. Sprievodca u drž bou je podrobne opí sany  v c asti 

38. Postupy ins tala cie su  podrobne opí sane  v c asti 39. 

2 Bežpec nostne  varovanie 

• Tento na vod by si mal prec í tať kaž dy , kto pracuje s ty mto žariadení m, na n om alebo 

v jeho blí žkosti. Neprec í tanie, nepochopenie a nedodrž anie pokynov uvedeny ch v 

tejto dokumenta cii mo ž e viesť k pos kodeniu žariadenia, žraneniu obsluhuju ceho 

persona lu a/alebo k žhors eniu vy konu žariadenia. 

• Ake koľvek vnu torne  nastavenie, modifika ciu alebo u drž bu tohto žariadenia musí  

vykonať kvalifikovany  servisny  persona l. 

• Ak je nutne  žariadenie premiestniť, uistite sa, ž e je vhodne pripevnene  na 

podpornom stojane alebo ža kladni, a pohybujte ní m po rovnom povrchu. V 

prí pade potreby premiestnite žariadenie a podporny  stojan/ža kladn u osobitne. 

• Použ í vanie aky chkoľvek nebežpec ny ch materia lov v tomto žariadení  musí  

monitorovať priemyselny  hygienik, bežpec nostny  pracovní k alebo ina  osoba s 

prí slus nou kvalifika ciou. 

• Predty m, ako budete pokrac ovať, by ste mali do kladne pochopiť postupy ins tala cie 

a tiež  žobrať do u vahy pož iadavky na ž ivotne  prostredie/elektroins tala ciu. 

• V tomto na vode budu  do lež ite  body ty kaju ce sa bežpec nosti ožnac ene  

nasleduju cimi symbolmi: 

 

 

POZNÁMKA 

Použ í va sa na upriamenie požornosti na konkre tny 

predmet. 

 

VAROVANIE 

Konajte so žvy s enou opatrnosťou. 

 

• Ak sa žariadenie použ í va spo sobom, ktory  nie je uvedeny  v tomto na vode, mo ž e sa 

žní ž iť ochrana poskytovana  ty mto žariadení m. 
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3 Žamy s ľany  u c el 

Multiroom ÍVF inkuba tory radu Esco Medical MÍRÍ® TL su  urc ene  na žabežpec enie 

prostredia s kontrolovanou teplotou, CO2 a iny mi plynmi na vy voj embryí . Tento model 

ma  integrovany  invertovany  mikroskop a žobražovací  syste m na požorovanie embryí . 

Použ itie prí stroja je obmedžene  na s esť dní  (199 hodí n), c o pokry va c as od oplodnenia 

do 6. dn a vy voja. 

4 O produkte 

Multiroom ÍVF inkuba tory rady Esco Medical MÍRÍ® TL su  CO2/O2 inkuba tory s 

mož nosťou c asove ho sní mania. V MÍRÍ® TL6 je mož ne  inkubovať až  84 embryí , žatiaľ c o 

v MÍRÍ® TL12 až  168 embryí . Ínkuba tory multiroom ÍVF mo ž u vytva rať c asožberne  

sní mky a poskytovať ich na urc enie kvality a s ta dií  vy voja. 

 

Jedina  miska, ktora  sa použ í va s multiroom ÍVF inkuba tormi MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12, je 

CultureCoin®. 

 

Priame ohriatie misiek v komora ch umož n uje podmienky s veľmi vysokou teplotou v 

porovnaní  s bež ny mi inkuba tormi multiroom ÍVF. 

 

Teplota v priehradke žostane stabilna  do 1 °C (dokonca aj keď sa veko otvorí  na 30 s) a 

obnoví  sa do 1 minu ty po žatvorení  veka. 

 

Ínkuba tor Esco Medical MÍRÍ® TL6 multiroom ÍVF ma  6 u plne oddeleny ch kultivac ny ch 

tepelny ch komo r, žatiaľ c o MÍRÍ® TL12 ma  12 komo r. Kaž da  komora ma  vlastne  

vyhrievane  veko a priestor pre jednu misku CultureCoin®. 

 

Aby sa žabežpec il maxima lny vy kon, ma  syste m multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL6 12 

u plne samostatny ch PÍD regula torov teploty, žatiaľ c o MÍRÍ® TL12 – 24. Ovla daju  a 

reguluju  teplotu v kultivac ny ch komora ch a veka ch. Priec inky ž iadnym spo sobom 

neovplyvn uju  teplotu navža jom. Horna  a spodna  c asť kaž de ho priec inka je oddelena  

pomocou PET vrstvy tak, aby teplota veka neovplyvnila spodnu  c asť. Na u c ely overenia 

ma  kaž de  oddelenie žabudovany  senžor PT-1000. Obvody su  oddelene  od elektroniky 

jednotky, takž e žosta va skutoc ne samostatny m overovací m syste mom. 

 

ÍVF multiroom inkuba tor musí  byť ža sobovany  100 % CO2 a 100 % N2, aby bolo mož ne  

kontrolovať koncentra cie plynov CO2 a O2 v kultivac ny ch komora ch. 

  

U roven  CO2 riadi dvojlu c ovy  infrac erveny  senžor CO2 s extre mne ní žkymi ry chlosťami 

driftu. Chemicky  senžor kyslí ka leka rskej kvality riadi hladinu O2. 
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C as obnovy plynu je krats í  ako 3 minu ty po otvorení  veka. Na overenie koncentra cie plynu 

je multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 vybaveny  6 otvormi na odber vžoriek plynu, ktore  

umož n uju  použ í vateľovi odoberať vžorky plynu ž jednotlivy ch oddelení , žatiaľ c o MÍRÍ® 

TL12 – 12. 

 

 Multiroom ÍVF inkuba tor je vybaveny  syste mom recirkula cie plynu, pri ktorom sa plyn 

nepretrž ite priva dža do priec inku a rovnakou ry chlosťou odva dža von. Plyn sa c istí  

pomocou UVC svetla s vlnovou dl ž kou 254 nm pri priamom kontakte s plynom medži 

ž iarovkou a plynom, potom cež VOC filter a cež HEPA filter. UVC svetlo ma  filtre, ktore  

inhibuju  vs etko ž iarenie s vlnovou dl ž kou 185 nm, ktore  by vytvorilo nebežpec ny  ožo n. 

VOC filter sa nacha dža pod UVC svetlom. 

 

Kompletne  doplnenie plynu v syste me trva  menej ako 5 minu t. 

 

Celkova  spotreba plynu je veľmi ní žka. Je to menej ako 2 l/h CO2 a 5 l/h N2 poc as 

použ í vania. 

 

Ž bežpec nostny ch do vodov ma  inkuba tor multiroom ÍVF veľmi kompletny  syste m 

kontroly plynu, ktory  požosta va ž: regula tora tlaku (žabran uje nebežpec ny m proble mom 

s tlakom plynu), sní mac ov prietoku plynu (skutoc na  spotreba sa mo ž e kumulovať), 

sní mac ov tlaku plynu (použ í vateľ potom vie, ž e tlak a odchy lky sa mo ž u žažnamena vať, 

aby sa žabra nilo nebežpec ny m stavom), plynovy ch filtrov (aby sa žabra nilo proble mom s 

ventilmi). 

 

Umiestnenie misky CultureCoin® v priehradke je ľahko dosiahnuteľne  a bežpec ne  vďaka 

c í slovaniu priehradiek a mož nosti pí sať na biele veko perom. 

 

Ínkuba tor multiroom ÍVF bol prima rne vyvinuty  a navrhnuty  na inkuba ciu game t a 

embryí  s prekrytí m parafí nom alebo minera lnym olejom. 

 

Žvisly  displej LED je veľky , jasny  a ľahko c itateľny  ž va c s ej vždialenosti. Použ í vateľ mo ž e 

žistiť, c i su  parametre spra vne, bež toho, aby sa priblí ž il k jednotke. 

 

Softve r je spusteny  na žabudovanom dotykovom displeji. Poc í tac  riadi mikroskopicky  

syste m, ktory  doka ž e kaž dy ch 5 minu t vytvoriť obraž. Po žostavení  sa tieto sní mky daju  

žobražiť ako c asožberny  film. 

  

Softve r obsahuje funkcie žažnamena vania na dlhodobe  žažnamena vanie a ukladanie 

u dajov. Webovy  modul umož n uje prenos u dajov QC na vyhodnotenie mimo pracoviska – 

vy robca tak mo ž e poskytnu ť ža kažní kom cennu  služ bu. 

 

Použ í vateľ mo ž e do jednotky žapojiť ľubovoľnu  s tandardnu  BNC sondu na meranie 

hodno t pH a podľa potreby merať hodnoty pH vo vžorka ch. 
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Ínkuba tory MÍRÍ®TL radu multiroom ÍVF su  staciona rne žariadenia. Tento pojem sa 

vžťahuje na žariadenie, ktore  po ins tala cii a uvedení  do preva džky nie je urc ene  na 

premiestn ovanie ž jedne ho miesta na druhe . 

 

Žariadenie sa vyra ba v su lade s kompletny m syste mom manaž e rstva kvality 

certifikovane ho v EU  podľa normy ÍSO 13485.  

 

Tento produkt spl n a pož iadavky 3. vydania noriem EN60601-1 ako ekvivalentne  

žariadenie triedy Í typu B vhodne  na nepretrž itu  preva džku. Spl n a tiež  pož iadavky 

nariadenia (EU ) 2017/745 ty kaju ceho sa ždravotní ckych pomo cok a je klasifikovane  ako 

pomo cka triedy ÍÍa podľa pravidla ÍÍ. 

 

Smernica o osobny ch ochranny ch prostriedkoch (89/686/EHS) a smernica o strojoch 

(2006/42/ES) sa nevžťahuje na inkuba tory multiroom ÍVF radu MÍRÍ® TL. Ínkuba tory 

MÍRÍ® TL neobsahuju  ani nežahr n aju : liec ive  la tky vra tane deriva tov ľudskej krvi alebo 

plažmy; tkaniva  alebo bunky ľudske ho po vodu alebo ich deriva ty; tkaniva  alebo bunky 

ž ivoc í s neho po vodu alebo ich deriva ty, ako sa uva dža v nariadení  (EU ) c . 722/2012. 

5 Preprava, skladovanie a likvida cia 

5.1 Prepravne  pož iadavky 

Žariadenie je žabalene  v karto novej s katuli a je ovinute  polyetyle novou fo liou. S katuľa je 

pripevnena  na palete so s pecia lnymi pa smi. 

 

V prí pade pos kodenia by sa mala vykonať vižua lna kontrola. Ak sa nežistí  ž iadne 

pos kodenie, inkuba tor multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 sa mo ž e pripraviť na 

prepravu. 

 

Na s katuli by mali byť nalepene  tieto s tí tky: 

• S tí tok s manipulac ny mi symbolmi a vyžnac eny m da tumom balenia 

• S tí tok s na žvom produktu a se riovy m c í slom 

5.2 Pož iadavky na skladovacie a preva džkove  prostredie 

5.2.1 Pož iadavky na skladovanie 

Žariadenie je mož ne  skladovať iba ža nasleduju cich podmienok: 

• Jednotka mo ž e byť skladovana  jeden rok. Ak je jednotka skladovana  dlhs ie ako 

jeden rok, musí  sa vra tiť vy robcovi na vykonanie novej sku s ky na povolenie 

• Jednotku je mož ne  skladovať pri teplota ch od -20 do + 50 °C 

• Chra n te pred priamym slnec ny m svetlom 
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• Upožornenie: Do lež ite  bežpec nostne  informa cie, ako su  vy strahy a preventí vne 

opatrenia, ktore  nie je mož ne  ž ro žnych do vodov uviesť priamo na žariadení , 

na jdete v sprievodnej dokumenta cii. 

• Nepouž í vajte, ak je obalovy  materia l pos kodeny  

• Skladujte v suchu 

5.2.2 Pož iadavky na preva džkove  prostredie 

Žariadenie je mož ne  použ í vať iba ža nasleduju cich podmienok: 

• Preva džkova  vlhkosť: 5 – 95 % relatí vna vlhkosť (nekondenžuju ca) 

• Preva džkova  vy s ka – do 2000 metrov (6560 sto p alebo 80kPa - 106kPa) 

• Nepreva džkova  vy s ka – viac ako 2000 metrov (6560 sto p alebo 80kPa – 106kPa) 

• Teplota prostredia: 18 – 30 °C 

• D aleko od priameho slnec ne ho ž iarenia 

• Uchova vane  v suchu 

• Íba na použ itie v interie ri 

5.3 Likvida cia 

Ínforma cie o žaobcha džaní  s jednotkou podľa smernice OEEŽ (odpad ž elektricky ch a 

elektronicky ch žariadení ). 

 

 Zariadenie sa mohlo použiť na ošetrenie a spracovanie infekčných látok. Preto 

môžu byť prístroj a jeho súčasti kontaminované. Pred likvidáciou musí byť celé 

zariadenie dezinfikované alebo dekontaminované. 

 

Jednotka obsahuje opakovane použ iteľne  materia ly. Vs etky komponenty (okrem filtrov 

VOC/HEPA a HEPA) je mož ne  po vyc istení  a dežinfekcii žlikvidovať ako elektricky  odpad. 

 

Upožorn ujeme, ž e filtre VOC/HEPA a HEPA musia byť žlikvidovane  v su lade s prí slus ny mi 

na rodny mi predpismi pre konkre tny tuhy  odpad. 

6 Doda vane  servisne  diely a prí slus enstvo 

Servisné diely: 
 

• 1 Kapsula filtra VOC/HEPA 
• 2 HEPA filtre pre prí vod plynu 
• 4 ža ruc ne  s tí tky 
• 1 USB kľu c  obsahuju ci PDF veržiu použ í vateľskej prí ruc ky 
• 1 napa jací  ka bel na použ itie v medicí nskom prostredí  
• 1 3,5 mm konektor pre externy  alarm 
• 3 5 m ka ble LAN 
• 1 su prava ry chlych ža strc iek s 15 siliko novy mi ru rkami 
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• 1 router Asus 
 

Príslušenstvo: 

• 1 balenie misiek CultureCoin® (25 jednotiek misiek) 

7 Bežpec nostne  symboly a s tí tky 

Na povrchoch inkuba torov multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 je niekoľko 

použ í vateľsky ch s tí tkov, ktore  spreva džaju  použ í vateľa. S tí tky použ í vateľa su  žobražene  

niž s ie. 

 
Tabuľka 7.1 S katuľa balenia a s tí tky elektrickej bežpec nosti 

Popis Obra žok 

Štítok škatule balenia: 

 

1. Ak je jednotka skladovana  dlhs ie ako po dobu 

skladovateľnosti, musí  sa vra tiť vy robcovi na 

vykonanie novej sku s ky povolenia. 

2. Prepravna  teplota medži -20 a +50 °C. 

3. Chra n te pred priamym slnec ny m svetlom. 

4. Upožornenie: Do lež ite  bežpec nostne  informa cie, 

ako su  vy strahy a preventí vne opatrenia, ktore  nie je 

mož ne  ž ro žnych do vodov uviesť priamo na žariadení , 

na jdete v sprievodnej dokumenta cii. 

5. Prec í tajte si pokyny na spra vne použ í vanie 

žariadenia. 

6. Nepouž í vajte, ak je obalovy  materia l pos kodeny . 

7. Íba Rx. 

8. Uchova vajte v suchu. 

 

1. Požrite si pokyny k použ itiu.  

2. Upožornenie na žadnej strane žariadenia informuje 

o potrebe užemnenia a informa cie o elektrickej sieti a 

tlac idle „ON/OFF“.  

3. „Blesk“ ožnac uje potencia lne rižiko u ražu 

elektricky m pru dom (nikdy neodstran ujte ž iadny 

kryt). 

M
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Í®
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L
6

 

 

M
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Í®
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L
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2
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Tabuľka 7.2 S tí tok žariadenia 
Popis Obra žok 

1. Model. 

2. Menovity  vy kon v sieti. 

3. Žnac ka CE. 

4. Nie je chra neny  proti vniknutiu vody. 

5. Adresa vy robcu a krajina po vodu. 

6. Žobražiť na vod na použ itie. 

7. Teplotne  obmedženie. 

8. Íba Rx. 

9. Se riove  c í slo. 

10. Ko d UDÍ-DÍ. 

11. Logo. 

12. Chra n te pred priamym slnec ny m svetlom. 

13. Dbajte na WEEE. 

14. Uchova vajte v suchu. 

15. Rok vy roby 

 

 

 
Tabuľka 7.3 S tí tky na multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

Popis Obra žok 

USB komunikac ny  port1 
 

Komunikac ny  port USB linka 12 
 

Komunikac ny  port USB linka 22 
 

Vstup CO2 
 

 
1 Len v modeli MÍRÍ® TL6 
2 Len v modeli MÍRÍ® TL12 
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Popis Obra žok 

Vstup N2 
 

BNC pH 
 

Technolo gia pH Safe sense 
 

Port alarmu 
 

C í sla priehradiek su  v hornom rohu veka 

ožnac ene  s tí tkom  

Maxima lny tlak 0,8 bar 
 

VOC/HEPA filter 
 

Ethernet 
 

Žapnutie/vypnutie TL 
 

Validac ne  senžory PT 1000 
 

Porty na odber plynu 
 

 

 Pripojené externé zariadenie k vstupným/výstupným signálom by malo byť v 

súlade s príslušnou bezpečnostnou normou pre zdravotnícke zariadenia EN 60601-

1. Týka sa to pripojení USB a Ethernet. 

 

C í sla priehradiek su  žobražene  na obra žku niž s ie a tiež  uvedene  na vrchnej c asti viek 

prostrední ctvom s tí tku. 

 
Obrázok 7.1 C í sla priehradiek na inkuba toroch multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 
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Obrázok 7.2 C í sla priehradiek na inkuba toroch multiroom ÍVF MÍRÍ® TL12 

8 Do lež ite  bežpec nostne  pokyny a varovania 

8.1 Pred monta ž ou 

1. Nepouž í vajte produkt, ak je pos kodeny  obal. Kontaktujte spoloc nosť Esco Medical 

alebo miestneho ža stupcu. 

2. Pred použ ití m si požorne prec í tajte na vod na použ itie. 

3. Tieto pokyny majte vž dy ľahko prí stupne  v blí žkosti žariadenia. 

8.2 Poc as ins tala cie 

1. Nikdy nepokladajte toto žariadenie na ine  žariadenie, ktore  vyda va teplo. 

2. Umiestnite toto žariadenie na rovny , tvrdy  a stabilny  povrch. 

3. Neumiestn ujte jednotku na koberec alebo podobne  povrchy. 

4. Prihliadajte na bežpec nostny  u c el (užemn uju cej) ža strc ky užemn ovacieho typu. 

5. Pre vas u bežpec nosť je k dispoží cii (užemnena ) ža strc ka s dvoma c epeľami a 

tretí m kolí kom. Ak dodana  ža strc ka nežapada  do vas ej ža suvky, obra ťte sa na 

elektrika ra, aby va m ža suvku vymenil. 

6. Sieťovy  ka bel vž dy pripa jajte do spra vne užemnenej ža suvky a použ í vajte iba ten 

ka bel, ktory  bol dodany  so žariadení m. 

7. Neins talujte v blí žkosti ždrojov tepla, ako su  radia tory, ohrievac e, kachle alebo ine  

prí stroje produkuju ce teplo. 

8. Nepouž í vajte tento prí stroj v blí žkosti vodny ch ždrojov. 

9. Použ í vajte iba plyny so 100 % koncentra ciou CO2 a so 100 % koncentra ciou N2. 

10. Na vstup plynov CO2 a N2 vž dy použ í vajte externy  HEPA filter. 

11. Nepouž í vajte tento vy robok, ak ižbova  teplota presahuje 30 °C. 

12. Umiestnite toto žariadenie na miesto s primerany m vetraní m, aby sa žabra nilo 

hromadeniu vnu torne ho tepla. Ponechajte aspon  10 cm voľne ho priestoru žožadu, 

30 cm žhora a 20 cm žľava a sprava, aby ste žabra nili prehriatiu a umož nili prí stup 

k spí nac u ON/OFF v žadnej c asti. 

13. Ta to jednotka je urc ena  iba na vnu torne  použ itie. 

14. Jednotka musí  byť pripojena  k vhodne mu ždroju neprerus ene ho napa jania (UPS). 
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8.3 Po monta ž i 

1. Vs etky postupy u drž by žverte kvalifikovane mu servisne mu persona lu. 

2. Servis sa vyž aduje podľa servisnej prí ruc ky, ako aj v prí pade, ž e dos lo k 

ake mukoľvek pos kodeniu žariadenia, napr. predpokladajme, ž e prí stroj spadol, bol 

vystaveny  daž ďu alebo vlhkosti alebo ž e nefunguje norma lne. Ínkuba tory 

multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 obsahuju  komponenty vysoke ho napa tia, 

ktore  mo ž u byť nebežpec ne . 

3. Poc as bu rok alebo ak nebudete prí stroj dlhs iu dobu použ í vať, odpojte ho. 

4. Napa jací  ka bel chra n te, aby sa po n om nechodilo alebo aby nebol pris kripnuty , 

najma  ža ža strc ku, ža suvky a na mieste, kde vycha dža ž prí stroja. 

5. Kalibra ciu teploty a plynu vykona vajte v intervaloch popí sany ch v prí ruc ka ch. 

6. Poc as použ í vania nikdy nenecha vajte veka  otvorene  dlhs ie ako 10 seku nd. 

7. Filtre VOC/HEPA sa musia vymien ať kaž de  3 mesiace. 

8. Aby bolo žariadenie v bežpec í , musí  byť splneny  pla n u drž by. 

9. NÍKDY neblokujte otvory na prí vod plynu v priehradke. 

10. Žaistite, aby sa udrž ali stabilne  tlaky na prí vod plynu CO2 a N2 na hodnote 0,4-0,6 

baru (5,80 – 8,70 PSÍ). 

11. Nikdy nepouž í vajte ž iadny iny  filter okrem spoloc nosti Esco Medical. V opac nom 

prí pade bude ža ruka neplatna . 

12. Nepouž í vajte prí stroj bež nasadene ho spra vneho filtra VOC/HEPA od spoloc nosti 

Esco Medical. 

9 Žac í name 

  Inkubátory multiroom IVF MIRI® TL6 a MIRI® TL12 smie inštalovať len 

autorizovaný a vyškolený personál! 

  

1. Postupujte podľa pokynov v c asti bežpec nostne  pokyny a varovania. 

2. Pripojte napa jací  ka bel k UPS. 

3. Pripojte sieťovy  ka bel k inkuba toru multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12. 

4. Pripojte plynove  potrubia. 

5. Nastavte tlak plynu na externom regula tore plynu na 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 

PSÍ). 

6. Žapnite inkuba tor multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 v žadnej c asti. 

7. Žapnite poc í tac  inkuba tora multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 v žadnej 

c asti. 

8. Dodrž ujte s tandardnu  funkc nosť. 

9. Nechajte jednotku žahriať a stabiližovať 20 minu t. 

10. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi valida ciou (požrite si c asť „34 

Sprievodca valida ciou“). 

11. Absolvujte s kolenie použ í vateľa a doc í tajte pokyny. 
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12. Po 24 hodina ch fa žy žabiehania je jednotka pripravena  na použ itie, AK je 

testovanie u spes ne . 
 

 Pred použitím zariadenie vyčistite a vydezinfikujte. Nie je dodávaný sterilný 

alebo v klinicky prijateľnom stave čistoty. Pokyny odporúčané výrobcom nájdete v 

časti s pokynmi na čistenie v tejto príručke! 

10 Sieťova  prí pojka 

Ínkuba tory multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 su  doda vane  s odpojiteľny m 

sieťovy m napa jací m ka blom. Napa jací  ka bel je pripraveny  pre krajinu, v ktorej je jednotka 

urc ena  na použ itie. 

Vypí nac  umož n uje použ í vateľovi odpojiť inkuba tor multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 and MÍRÍ® 

TL12 od elektrickej siete. 
 

  Dbajte na bezpečnostný účel zástrčky uzemňovacieho typu! Uzemnená 

zástrčka má dve čepele a kolík, ktoré slúžia pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná 

zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám zásuvku 

vymenil. 

 

Pož iadavka na napa janie je 230 V 50 Hž ALEBO 115 V 60 Hž. Žabudovany  napa jací  ždroj 

ma  prepí nací  rež im, ktory  sa automaticky prispo sobuje spra vnemu sieťove mu napa janiu 

medži 100 – 240 V AC 50 – 60 Hž. 

 

 
Obrázok 10.1 Ždroj napa jania 

11 Plynove  prí pojky 

Na žadnej strane jednotky su  dva prí vody plynu. Tieto porty su  ožnac ene  „CO2 100% 

vstup“ a „N2 100 % vstup“. 

 

 
Obrázok 11.1 Plynova  prí pojka 
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Prí vod CO2 by mal byť pripojeny  k 100 % koncentra cii CO2. Regula cia CO2 v oddelení  je k 

dispoží cii v rožsahu od 2,9 % do 9,9 % v inkuba toroch multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® 

TL12. 

 

Prí vod N2 by mal byť pripojeny  k 100 % koncentra cii N2 ak sa vyž aduju  podmienky s 

ní žkym obsahom kyslí ka. Kontrola O2 v priec inkoch je k dispoží cii v rožsahu od 2,0 % do 

20,0 % v inkuba tore MÍRÍ® TL6 multiroom ÍVF a v rožsahu od 5,0 % do 20,0 % v 

inkuba tore MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF pomocou infu žie plynu N2. 

 Tlak plynu na oboch vstupoch by mal byť medzi 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI) 

a musí byť udržiavaný na stabilnej hodnote! 

 

Vž dy použ í vajte vysoko kvalitny  regula tor tlaku, ktory  je mož ne  nastaviť s pož adovanou 

presnosťou pre oba plyny. 

 

 
Obrázok 11.2 Regula tor tlaku 

 

Pripojte plyn CO2 k prí vodu CO2 pomocou vhodnej siliko novej hadic ky. Dbajte na to, aby 

bola hadic ka pripevnena  svorkou, aby sa na hodne neuvoľnila pri na hlom kolí saní  tlaku. 

Použ ite doda vany  0,2 µ HEPA filter na plynovom potrubí  tesne pred vstupom do 

inkuba tora multiroom ÍVF. Dbajte na smer toku. 

 

Podobny m spo sobom pripojte vstup N2 k fľas i s dusí kom. 

 

 
Obrázok 11.3 Plynovy  filter 

12 HEPA/VOC filter 

Prchave  organicke  žlu c eniny (VOC) su  žlu c eniny na ba že uhľovodí kov, ktore  sa nacha džaju  

v paliva ch, rožpu s ťadla ch, lepidla ch a iny ch žlu c enina ch. Medži VOC patria ižopropanol, 

benže n, hexa n, formaldehyd, vinylchlorid. 
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VOC sa mo ž u vyskytovať aj v medicí nskych plynoch, ako su  CO2 a N2. Je nevyhnutne  

použ í vať in-line filtre VOC, aby ste žabra nili prenikaniu ty chto vy parov do vas ich 

inkuba torov multiroom ÍVF pre leka rske plyny. 

 

V laborato ria ch ÍVF sa bež ne nacha džaju  neoc aka vane  ždroje VOC. Mo ž u to byť c istiace 

prostriedky, parfe my, stola rstvo, mastnota na kolesa ch žariadení  a ždroje v žariadeniach 

HVAC. 

 

VOC sa žvyc ajne meraju  v dieloch na milio n (ppm.) Mo ž u sa uva džať aj v c astiach na 

miliardu (ppb.) Pre ÍVF je odporu c any  poc et niž s í  ako 0,5 ppm; celkove  množ stvo VOC by 

malo byť niž s ie ako < 0,2 ppm alebo leps ie nula. 

Vysoke  hladiny VOC (nad 1 ppm) su  toxicke  pre embrya , c o vedie k žle mu vy voju embryí  

a dokonca k pravdepodobne mu žlyhaniu dosiahnutia s ta dia blastocysty. 

 

Hladiny VOC v rožmedží  0,5 ppm typicky umož nia prijateľny  vy voj blastocysty a 

primeranu  mieru gravidity, ale pravdepodobne povedu  k vysoke mu percentu 

sponta nnych potratov. 

 

Kombinovany  filter HEPA a VOC (uhlí kovy  filter) je integrovany  do kons trukcie 

inkuba tora multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12. Pred vstupom do inkuba tora 

multiroom ÍVF sa plyn posiela cež filter v jednom priechode. Potom sa po na vrate ž 

komory plyn žnovu prefiltruje. Recirkulac ny  syste m neusta le filtruje plyn v inkuba tore 

multiroom ÍVF. 

 

Kombinovany  filter HEPA a VOC je namontovany  na žadnej strane prí stroja, aby bol 

prí stup k nemu a vy mena jednoducha . 

12.1 Íns tala cia novej filtrac nej kapsuly 

Dve modre  viec ka, ktore  su  nains talovane  na filtri, sa mo ž u poc as rožbaľovania 

žlikvidovať. Spra vna funkc nosť filtra je rožhoduju ca pre vy konnosť syste mu. 

 

 Filtračná vložka sa musí meniť každé 3 mesiace. Poznačte si dátum vloženia a 

dodržte tento interval! 

 

Žac nite vlož ení m modry ch spojovací  dielov na filtri do objí mok drž iaka filtra. S í pka toku 

na MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF inkuba tore a filtra by mala smerovať 

rovnaky m smerom. 
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Obrázok 12.1 Prietokova  s í pka na inkuba tore multiroom ÍVF 

 

 
Obrázok 12.2 Smer vytiahnutia filtra 

 

 
Obrázok 12.3 Filter vlož eny  

 
Potom su c asne žatlac te obidve uhlove  spojovacie diely (oboma rukami) do otvorov, ky m 

nežacvaknu  na miesto. Posledny  4 mm krok by mal byť na pocit tuhy . 

 

  Nesprávne namontovaný filtračný prvok spôsobí, že jednotka nebude 

pracovať podľa predpokladov. Je to nebezpečné! 

 

Filter vyberte jemny m potiahnutí m obidvoma rukami priamo von. 

 

 Nikdy nespúšťajte inkubátor multiroom IVF MIRI® TL6 a MIRI® TL12, ak chýba 

filtračný prvok! Môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými časticami! 

13 Použ í vateľske  rožhranie 

V nasleduju cich kapitola ch budu  vysvetlene  funkcie su visiace s tlac idlami a polož kami 

ponuky. 

 

Použ í vateľske  rožhranie žvla da kaž dodenne použ í vane  funkcie a pokroc ilejs ie u pravy, 

ktore  je mož ne  v žariadení  vykonať. Hlavne  kla vesy a ich u c el su  uvedene  v tabuľke 13.1. 
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Tabuľka 13.1 Hlavne  kla vesy a ich u c el 

Popis Obra žok 

Tlačidlá ZAP/VYP 

Nacha dža sa v žadnej c asti žariadenia. 

Prvy m tlac idlom žapnete žariadenie a druhy m 

tlac idlom žapnete poc í tac . 

 
Kláves alarmu 

Stlmí  žvukovy  alarm a vižua lne indikuje stav 

alarmu blikaju cim c erveny m kruhom svetla. 

Žvukovy  alarm sa žnova žapne po 5 minu tach. 

Mo ž e byť opa ť stlmeny .  

Panel dotykového displeja 

Žobražuje informa cie o aktua lnom stave 

jednotky. Slu ž ia na naviga ciu v ponuke a na 

žmenu hodno t teploty a koncentra cií  plynov. 

 

13.1 Aktiva cia regula cie tepla a plynus 

Ovla danie tepla a plynu sa aktivuje spí nac om „ON/OFF“ v žadnej c asti. 

 

 
Obrázok 13.1 Žadna  c asť inkuba torov multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 

 
Poc as žava džania syste mu na pra cu sa na obražovke žobraží  spra va „Prosí m c akajte“. 
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Obrázok 13.2 Žobraženie naplnenia 

 

Kra tko po aktiva cii syste mu sa na hlavnom displeji žobražia nasleduju ce parametre: 

 

• Teploty dna a veka v priehradka ch 1 – 6 (len v modeli MÍRÍ® TL6) 

• Teploty dna a veka v priehradka ch 1 – 12 (len v modeli MÍRÍ® TL12) 

• Koncentra cia CO2, tlak CO2 a pricha džaju ci plyn CO2. 

• Koncentra cia O2, tlak N2 a pricha džaju ci plyn N2. 

 

 
Obrázok 13.3 Hlavny  displej v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 

 

 
Obrázok 13.4 Hlavny  displej v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL12 

 

Použ í vateľ mo ž e priamo vstu piť na druhy  hlavny  displej ž hlavne ho displeja stlac ení m 

tlac idla (◁). 
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Obrázok 13.5 Druhy  hlavny  displej 

 

Na druhom displeji sa žobražuju  nastavene  hodnoty teploty, CO2 a O2. Ak je regula cia O2 

vypnuta , na displeji sa žobraží  „OFF“(VYP). 

 

 
Obrázok 13.6 Druhy  hlavny  displej 

 

Stlac ení m tlac idla (▷) opustite hlavny  displej. 

13.2 Nastavena  hodnota teploty 

  Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 multiroon IVF sa 

použijú ako príklad pre všetky nastavenia teploty. 

 

Nastavenu  teplotu je mož ne  nastaviť v rožsahu od 28,7 °C do 41,0 °C v inkuba toroch 

multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 aj MÍRÍ® TL12. 

 

 Predvolená nastavená hodnota teploty je 37,0 °C. 

 

V inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 mo ž e použ í vateľ nastaviť jednu spoloc nu  

nastavenu  hodnotu pre vs etky ch 6 priehradiek alebo nastaviť 6 neža visly ch nastaveny ch 

hodno t teploty (jednu pre kaž du  priehradku) Ínkuba tor multiroom ÍVF MÍRÍ® TL12 - 12. 

 

Viacere  nastavene  hodnoty su  ožnac ene  podľa c í sel priehradiek a sní mac ov teploty na dne 

priehradky. Prve  oddelenie je T1, druhe  oddelenie je T2 atď. 
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D als ie informa cie o viacna sobny ch nastaveny ch hodnota ch teploty na jdete v c asti „13.5.4 

Podponuka nastavenej hodnoty teploty“ niž s ie. 

 

Ak chcete žmeniť nastavenu  hodnotu teploty, postupujte podľa ty chto pokynov: 

 

1. Na hlavnom displeji stlac te tlac idlo „Nastavenie“: 

 

 
Obrázok 13.7 Žobraženie hlavne ho displeja v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 

 

2. Žobraží  sa stra nka s novou nastavenou hodnotou. Stlac te tlac idlo „Nastavenie 

teploty“: 

 

 
Obrázok 13.8 Žobraženie stra nky s nastaveny mi hodnotami v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 ÍVF 

 

3. V novom okne mo ž e použ í vateľ vybrať priehradku, pre ktoru  chce nastaviť 

pož adovanu  hodnotu. 

 

Ak chcete vybrať oddelenie, pre ktore  sa ma  uviesť pož adovana  hodnota, stlac te tlac idlo 

s prí slus ny m c í slom. 
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Obrázok 13.9 Žobraženie nastaveny ch hodno t priehradiek v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 

 

4. Na nastavenie hodnoty použ ite tlac idla  so s í pkou nahor a nadol: s í pka „DOWN“ 

žniž uje hodnotu, s í pka „UP“ žvys uje hodnotu. Jedny m kliknutí m žmení te hodnotu 

o 0,1 °C. 

 

 
Obrázok 13.10 Žobraženie nastavenej teploty v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 

 

Po nastavení  pož adovanej hodnoty stlac te tlac idlo „EXÍT“ (Odchod). Hodnota sa ulož í  

automaticky.  

 

Ak je „Multi-Temperature SP“ (Viacteplotny  SP) „ON“ (Žapnuty ), žopakujte kroky pre 

ostatne  priehradky. Ak je „Multi-Temperature SP“ (Viacteplotny  SP) „OFF“ (VYPNUTY ), 

hodnota teploty sa automaticky použ ije na ostatne  žosta vaju ce priehradky. 

13.3 Nastavena  hodnota CO2 

  Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 multiroon IVF sa 

použijú ako príklad pre všetky nastavenia CO2. 

 

Nastavenu  hodnotu CO2 je mož ne  nastaviť v rožsahu od 2,9 % do 9,9 % v inkuba toroch 

multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 aj MÍRÍ® TL12. 

 

 Predvolená nastavená hodnota CO2 je 6,0 %. 
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Na žmenu nastavenej koncentra cie CO2 postupujte podľa ty chto pokynov: 

 

1. Na hlavnom displeji stlac te tlac idlo „Nastavenie“: 

 

 
Obrázok 13.11 Žobraženie hlavne ho displeja v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 

 

2. Žobraží  sa stra nka s novou nastavenou hodnotou. Stlac te tlac idlo „Nastavenie 

plynu“: 

 

 
Obrázok 13.12 Žobraženie stra nky s nastaveny mi hodnotami v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 ÍVF 

 

3. Na nastavenie hodnoty použ ite tlac idla  so s í pkou nahor a nadol: s í pka „DOWN“ 

žniž uje hodnotu, s í pka „UP“ žvys uje hodnotu. Jedny m kliknutí m žmení te hodnotu 

o 0,1 °C. 

 

 
Obrázok 13.13 Žobraženie nastavenia plynu v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 
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Po nastavení  pož adovanej hodnoty stlac te tlac idlo „EXÍT“ (Odchod). Hodnota sa ulož í  

automaticky.  

13.4 Nastavena  hodnota O2 

 Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 multiroom IVF sa 

použijú ako príklad pre všetky nastavenia O2. 

 

Nastavenu  hodnotu O2 mož no nastaviť v rožsahu od 2,0 % do 20,0 % v inkuba tore 

multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a v rožsahu od 5,0 % do 20,0 % v inkuba tore MÍRÍ® TL12. 

 

 Predvolená nastavená hodnota O2 je 5,0 %. 

 

Na žmenu nastavenej koncentra cie O2 postupujte podľa ty chto pokynov: 

 

1. Na hlavnom displeji stlac te tlac idlo „Nastavenie“: 

 

 
Obrázok 13.14 Žobraženie hlavne ho displeja v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ ® TL6 

 

2. Žobraží  sa stra nka s novou nastavenou hodnotou. Stlac te tlac idlo „Nastavenie 

plynu“: 

 

 
Obrázok 13.15 Žobraženie stra nky s nastaveny mi hodnotami v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 
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3. Na nastavenie hodnoty použ ite tlac idla  so s í pkou nahor a nadol: s í pka „DOWN“ 

žniž uje hodnotu, s í pka „UP“ žvys uje hodnotu. Jedny m kliknutí m žmení te hodnotu 

o 0,1 °C. 

 

 
Obrázok 13.16 Žobraženie nastavenia plynu v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6  

 

Po nastavení  pož adovanej hodnoty stlac te tlac idlo „EXÍT“ (Odchod). Hodnota sa ulož í  

automaticky.  

13.5 Syste mova  ponuka  

Na hlavnom displeji stlac te tlac idlo „Menu“. Hlavna  ponuka sa sklada  ž 5 podponu k: 

„Kalibra cia“, „Nastavenie CO2“, „Nastavenie O2“, „Nastavenie teploty“, „UV-C svetlo“. 

 

 
Tabuľka 13.17 Žobraženie syste move ho menu v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

13.5.1 Kalibra cia podmenu 

Stlac te tlac idlo „Kalibra cia“ v hlavnom žobražení  ponuky. Kalibra cia sa mo ž e vykona vať 

na teplotu, CO2 a O2 plyny. 
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Tabuľka 13.18 Žobraženie podmenu kalibra cie v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

 

  Kalibračné hodnoty by mal meniť len vyškolený používateľ alebo technik 

podľa konkrétnych meraní. Uskutočnené s nakalibrovaným prístrojom. 

13.5.1.1 Kalibra cia teploty  

Teplotna  kalibra cia v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 ÍVF požosta va ž 12 

kalibrac ny ch žo n. 

 

 
Obrázok 13.19 12 kalibrac ny ch žo n v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 

 

 Každá priehradka má dva interné senzory teploty. Jedna priehradka vo veku 

priehradky a druhá v spodnej časti priehradky. 

 

Teplotna  kalibra cia v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12 ÍVF požosta va ž dvoch 

samostatny ch kalibrac ny ch žo n: „Oddelenie 1 – 6“ a „Oddelenie 7 – 12“. 
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Obrázok 13.20 Kalibračné žo ny priehradiek 1 – 6 a priehradiek 7 – 12 v multiroom ÍVF inkuba tore 

MÍRÍ® TL12 

 

Vyberte priehradku, ktora  sa ma  kalibrovať. Po vy bere konkre tnej priehradky na 

kalibra ciu sa žobraží  nove  okno. 

 

 
Obrázok 13.21 Teplotne  kalibrac ne  žo ny pre priehradky 1 – 6 v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL12 

 
Obrázok 13.22 Teplotne kalibrac ne  žo ny pre priehradky 7 – 12 v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12 

 

V multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12 požosta va kaž da  ž 12 priehradiek ž tlac idiel „UP“ 

a „DOWN“. Ak chcete kalibrovať hornu  teplotu priehradky, použ ite tlac idlo „UP“ a ak 

chcete kalibrovať spodnu  teplotu priehradky, použ ite tlac idlo „DOWN“. 

 

V multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 mož no kalibra ciu teploty v žo ne 

1 vykonať pomocou tlac idiel „UP“ a „DOWN“. 
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Tabuľka 13.23 Žobraženie žo ny kalibra cie T1 v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

 

 Každá priehradka má dva interné senzory teploty. Jedna priehradka vo veku 

priehradky a druhá v spodnej časti priehradky. 

 

Príklad - ako kalibrovať teplotu: 

 

Teplota sa musí  merať vhodny m a kalibrovany m prí strojom. Pomocou kvalitne ho 

teplomera sa žistilo, ž e T1 je 37,4 °C. Kalibrujte a nastavte teplotu stlac ení m tlac idiel (+) 

alebo (-). 

 

Keď je žvolena  mož nosť T1, nastavte teplotu 4-na sobny m stlac ení m tlac idla (+). Na 

displeji sa žobražia kroky od 37,0 °C, 37,1 °C, 37,2 °C, 37,3 °C a 37,4 °C. Nova  hodnota sa 

teraž ulož í  a kalibra cia sní mac a T1 sa upraví . 

 

 Postup kalibrácie je rovnaký pre T1 – T12 (pre multiroom IVF inkubátor MIRI® 

TL6) a T1 – T24 (pre multiroom IVF inkubátor MIRI® TL12). 
 

 „T1“ sa používa na nastavenie spodnej teploty v priehradke 1. „T7“ sa používa 

na nastavenie teploty na veku v tej istej priehradke. Pamätajte, že hodnota delta-T 

medzi hornou a spodnou časťou by mala byť vždy 0,2 ° C. 
 

  Nastavte podľa vysoko presného merania vykonaného pomocou vhodného 

senzora umiestneného v miske s médiom a prekrytím minerálnym olejom. Misku 

umiestnite na jedno z určených miest uvedených na ohrievacej vložke.  
 

 Pokračujte v overovaní, ak je teplota veka presne o 0,2 °C vyššia ako teplota 

dna. 
 

 Prilepte vhodný kalibrovaný snímač do stredu priestoru veka a veko zatvorte. 

Počkajte 15 minút a zaznamenajte nameranú teplotu. Nastavte „T7“ na požadovanú 

úroveň rovnakým postupom, ako je opísané vyššie. Možno bude potrebné urobiť 

iterácie pred úplnou kalibráciou zóny. 
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13.5.1.2 Kalibra cia CO2/O2 

Stra nka ponuky kalibra cie CO2 a O2 je žobražena  niž s ie: 

 

 
Obrázok 13.24 Kalibrac ny  pohľad na CO2 a O2 v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

 

Stlac ení m tlac idla „UP“ alebo „DOWN“ kalibrujte nastavene  hodnoty koncentra cie plynov 

CO2 a O2. 

 

Príklad - ako kalibrovať CO2: 

 

Skutoc na  koncentra cia CO2 sa meria pomocou vhodne ho a kalibrovane ho žariadenia na 

jednom ž portov na odber vžoriek plynu (na tento u c el sa mo ž u použ iť vs etky porty). 

Žistilo sa, ž e je to 6,4 %. 

 

  Kalibrácia sa vykonáva úpravou úrovne CO2 podľa merania vykonaného z 

výstupu na odber plynu pomocou externého spoľahlivého zariadenia na meranie 

CO2. 

 

  Kalibračné hodnoty by mal meniť len vyškolený používateľ alebo technik 

podľa konkrétnych meraní. Uskutočnené s nakalibrovaným prístrojom. 

 

Kalibra ciu nastavte na pož adovanu  u roven  stla c aní m tlac idiel „UP“ a „DOWN“. V tomto 

prí pade je cieľom upraviť u roven  CO2 na 6,4 %. Na displeji sa žobražia hodnoty 6,0, 6,1, 

6,2, 6,3 a 6,4 %. Nova  hodnota sa ulož í  a kalibra cia sní mac a CO2 sa upraví . 

 

  Hodnota posunu sa zobrazí v okne kalibrácie CO2 spolu s hodnotou 

koncentrácie CO2. V tomto prípade bola nameraná skutočná koncentrácia CO2 6,4 

%. Stlačením tlačidla „UP“ štyrikrát sa na displeji zmení hodnota koncentrácie CO2, 

ale hodnota posunu sa zmení okamžite. Sledovaním tejto hodnoty môže používateľ 

bez oneskorenia zistiť, o koľko sa zmenila kalibračná hodnota CO2. 
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Príklad – ako kalibrovať O2: 

 

Skutoc na  koncentra cia O2 sa meria pomocou vhodne ho a kalibrovane ho žariadenia na 

jednom ž portov na odber vžoriek plynu (na tento u c el sa mo ž u použ iť vs etky porty). 

Žistilo sa, ž e je to 5,3 %. 

 

  Kalibrácia sa vykonáva úpravou úrovne O2 podľa merania vykonaného z 

výstupu na odber plynu pomocou externého spoľahlivého zariadenia na meranie 

O2. 

 

  Kalibračné hodnoty by mal meniť len vyškolený používateľ alebo technik 

podľa konkrétnych meraní. Uskutočnené s nakalibrovaným prístrojom. 

 

Kalibra ciu nastavte na pož adovanu  u roven  stla c aní m tlac idiel „UP“ a „DOWN“. V tomto 

prí pade je cieľom upraviť u roven  O2 na 5,3 %. Na displeji sa žobraží  5,0, 5,1, 5,2 a 5,3 %. 

Nova  hodnota sa ulož í  a kalibra cia senžora O2 sa upraví . 

 

 Hodnota posunu sa zobrazí v okne kalibrácie O2 spolu s hodnotou koncentrácie 

O2. V tomto prípade bola nameraná skutočná koncentrácia O2 5,3 %. Trojnásobným 

stlačením tlačidla „UP“ trvá zmena hodnoty koncentrácie O2 na displeji určitý čas, 

ale hodnota posunu sa zmení okamžite. Sledovaním tejto hodnoty môže používateľ 

bez oneskorenia zistiť, o koľko sa zmenila kalibračná hodnota O2. 

13.5.2 Podponuka Nastavenie CO2 

Stlac te tlac idlo „Nastavenie CO2“ v hlavnom žobražení  ponuky. Použ í vateľ mo ž e aktivovať 

alebo deaktivovať regula ciu CO2. Ak je aktivovana  regula cia CO2, musí  sa nastaviť 

pož adovana  hodnota. 

 

 
Obrázok 13.25 Žobraženie podponuky Nastavenie CO2 v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® 

TL12 

 

 Predvolený stav riadenia CO2 je VYPNUTÝ „OFF“. 
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Prietok CO2 sa žobraží , keď je nastavena  pož adovana  hodnota. Prietok nie je mož ne  

nastaviť, pretož e ide o množ stvo plynu CO2, ktore  sa do syste mu vklada  poc as regula cie. 

Objem je uvedeny  v litroch ža hodinu. Žvyc ajne to bude kolí sať spolu s regula ciou CO2. 

 

Tlak CO2 sa žobražuje v baroch. Vonkajs í  tlak musí  byť neusta le v rožmedží  0,4 – 0,6 baru 

(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je mož ne  ho nastaviť na multiroom ÍVF inkuba tore; musí  sa to robiť 

na externom regula tore plynu. 

13.5.3 Podponuka Nastavenie O2 

Stlac te tlac idlo "Nastavenie O2 " v hlavnom žobražení  ponuky. Použ í vateľ mo ž e aktivovať 

alebo deaktivovať regula ciu O2. Ak je aktivovana  regula cia O2, musí  sa nastaviť 

pož adovana  hodnota. 

 

 
Obrázok 13.26 Žobraženie podponuky Nastavenie O2 v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® 

TL12 

 

 Predvolený stav riadenia O2 je VYPNUTÉ (OFF). 

Prietok O2 sa žobraží , keď je nastavena  pož adovana  hodnota. Prietok nie je mož ne  

nastaviť, pretož e ide o množ stvo plynu O2, ktore  sa do syste mu vklada  poc as regula cie. 

Objem je uvedeny  v litroch ža hodinu. Žvyc ajne to bude kolí sať spolu s regula ciou O2. 

 

Tlak O2 sa žobražuje v baroch. Vonkajs í  tlak musí  byť neusta le v rožmedží  0,4 – 0,6 baru 

(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je mož ne  ho nastaviť na multiroom ÍVF inkuba tore; musí  sa to robiť 

na externom regula tore plynu. 

13.5.4 Podmenu nastavenia teploty 

Žvoľte nastavenie pož adovanej teploty podľa pož adovany ch pracovny ch podmienok. 

 

Ak je „Multi Temp SP“ „ON“, žnamena  to, ž e hodnoty teploty v oddeleniach su  individua lne. 

Ak je „Multi Temp SP“ „OFF“, žnamena  to, ž e hodnoty teploty v oddeleniach su  

kombinovane . 
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Obrázok 13.27 Žobraženie nastavenia viacery ch teplo t v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® 

TL12 

 

Po nastavení  pož adovanej mož nosti stlac te tlac idlo „EXÍT“. Ta to mož nosť sa automaticky 

ulož í .  

 

  Keď je nastavená hodnota teploty MULTI „OFF“, nastavená hodnota teploty 

všetkých priehradiek je podľa predvoleného nastavenia nastavená podľa T1. Ak je 

nastavená hodnota teploty MULTI „OFF“, zmena nastavenej hodnoty teploty 

ktorejkoľvek priehradky sa uplatní na všetky zostávajúce priehradky. Ak je 

nastavená hodnota teploty MULTI „ON“, každá priehradka má iné nastavené 

hodnoty. Pri návrate z režimu „ON“ do režimu „OFF“ sa všetky nastavené hodnoty 

automaticky nastavia na hodnotu oblasti T1. 

 

  Ak všetky priehradky pracujú pri rovnakej teplote, odporúča sa ponechať 

nastavenie MULTI teploty na „OFF“. Úpravy nastavenej hodnoty budú jednoduchšie, 

pretože nastavenie sa bude musieť vykonať len raz namiesto dvanástich krát (t. j. 

pre jednotlivé priehradky). 

13.5.5 Podponuka UV-C svetlo 

Stlac te tlac idlo „UV-C svetlo“ v hlavnom žobražení  ponuky. 

 

 
Tabuľka 13.28 Regula cia UV-C svetla v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 
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Predvolený stav kontrolky UV-C je ZAPNUTÝ („ON“). 

 

Svetlo UV-C sa automaticky vypne, keď sa jednotka vypne. 

 

   Pre poistenie dezinfekcie plynu sa odporúča, aby bolo svetlo UV-C pri 

používaní jednotky nastavené na „ON“. 

14 Alarmy 

Pri poruchovom stave sa na displeji žobražia hodnoty c ervenou farbou. Žvukovy  signa l sa 

spustí , ale mo ž ete ho stlmiť jedny m stlac ení m tlac idla ALARM (žapnutie/vypnutie na 5 

minu t). Žobraží  sa aj s í pka, ktora  ožnac uje, c i sa alarm spustil ž do vodu prí lis  vysoky ch 

alebo prí lis  ní žkych hodno t. Tlac idlo žapnutia/vypnutia žvuku bude blikať na c erveno: 

 

 
Obrázok 14.1 Tlac idlo alarmu, ktore  ožnac uje stav alarmu 

 

Žvukovy  vžor su  3 kra tke pí pnutia, po ktory ch nasleduje 3-sekundova  pauža. Vs etky 

alarmy maju  rovnaky  žvukovy  vžor. Hladina akusticke ho tlaku je 61,1 dB(A). 

 

  Dbajte na to, aby hladina akustického tlaku okolia neprekročila 62 dB(A), 

pretože používateľ nebude alarm počuť! 

 

 Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 multiroom IVF sa 

použijú ako príklad pre všetky alarmy. 

14.1 Teplotne  alarmy 

Vs etky ch 6 oddelení  v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 a 12 priehradiek v multiroom 

ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12 mo ž e spustiť teplotny  alarm, ak sa teplota v nich odchy li od 

nastavenej hodnoty o viac ako ± 0,5 °C. 

 

  Nezabudnite, že zmena nastavenej hodnoty o viac ako ± 0,5 °C od aktuálnej 

teploty bude mať za následok alarm. Platí pre všetky kalibračné úpravy. 

 
Na nasleduju com obra žku je teplota v žo ne T4 v priehradke 4 prí lis  vysoka  v porovnaní  s 

pož adovanou hodnotou. Hodnota dotknutej oblasti sa na displeji žobraží  c ervenou 

farbou. 
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Obrázok 14.2 Žobraženie alarmu vysokej teploty na hlavnom displeji v multiroom inkuba tore ÍVF MÍRÍ® 

TL6 
 

Na nasleduju com obra žku je teplota v žo ne T1 v priehradke 1 prí lis  ní žka v porovnaní  s 

pož adovanou hodnotou. Hodnota dotknutej oblasti sa na displeji žobraží  c ervenou 

farbou. 
 

 
Obrázok 14.3 Žobraženie alarmu ní žkej teploty na hlavnom displeji v multiroom inkuba tore ÍVF MÍRÍ® 

TL6 
 

Ak stlac í te tlac idlo stlmenia žvuku, na displeji sa sta le žobraží  c ervena  hodnota a žvuk sa 

stlmí  na 5 minu t, ky m sa žvukovy  alarm opa ť nespustí . Tlac idlo stlmenia alarmu bude 

sta le žobražovať stav alarmu blikaní m na c erveno, keď je alarm stlmeny . 
 

 Ako sa správať pri teplotnom alarme, si prečítajte v časti 30 „Núdzový postup“. 
 

Ak do jde k poruche sní mac ov teploty, upožorní  va s na to vy straha: 

 

 
Obrázok 14.4 Žobraženie poruchy teplotne ho sní mac a na hlavnom displeji multiroom ÍVF inkuba tora 

MÍRÍ® TL6 
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Sní mac  teploty T3 v priehradke 3 je nefunkc ny  a ako bežpec nostne  opatrenie sa vypne 

vykurovanie dotknutej žo ny. 

14.2 Alarmy hladiny plynu 

14.2.1 Alarmy CO2 

Alarm hladiny CO2 sa aktivuje, ak sa koncentra cia plynu CO2 odchy li od nastavenej 

hodnoty o viac ako ± 1 %. 

 

  Nezabudnite, že zmena nastavenej hodnoty o viac ako ± 1 % od aktuálnej 

hladiny plynu bude mať za následok alarm hladiny CO2. Platí pre všetky kalibračné 

úpravy. 

 

Na obra žku niž s ie je koncentra cia CO2 prí lis  ní žka v porovnaní  s nastavenou hodnotou. 

 

 
Obrázok 14.5 Žobraženie alarmu ní žkej koncentra cie CO2na hlavnom displeji v multiroom inkuba tore ÍVF 

MÍRÍ® TL6 

 

Ak stlac í te tlac idlo stlmenia žvuku, na displeji sa sta le žobraží  c ervena  hodnota a žvuk sa 

stlmí  na 5 minu t, ky m sa žvukovy  alarm opa ť nespustí . Tlac idlo stlmenia alarmu bude 

sta le žobražovať stav alarmu blikaní m na c erveno, keď je alarm stlmeny . 

 V časti 30 „Núdzový postup“ nájdete informácie o tom, ako sa správať v prípade 

alarmu hladiny CO2. 

14.2.2 Alarmy O2 

Alarm u rovne O2 sa aktivuje, ak sa koncentra cia plynu O2 lí s i o viac ako ± 1 % od 

nastavenej hodnoty. 

 

  Nezabudnite, že zmena nastavenej hodnoty o viac ako ± 1 % od aktuálnej 

úrovne plynu bude mať za následok alarm úrovne O2. Platí pre všetky kalibračné 

úpravy. 
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Na obra žku niž s ie je koncentra cia O2 prí lis  vysoka  v porovnaní  s nastavenou hodnotou. 

 

 
Obrázok 14.6 Žobraženie alarmu vysokej koncentra cie O2na hlavnom displeji v multiroom inkuba tore 

ÍVF MÍRÍ® TL6 

 

Ak stlac í te tlac idlo stlmenia žvuku, na displeji sa sta le žobraží  c ervena  hodnota a žvuk sa 

stlmí  na 5 minu t, ky m sa žvukovy  alarm opa ť nespustí . Tlac idlo stlmenia alarmu bude 

sta le žobražovať stav alarmu blikaní m na c erveno, keď je alarm stlmeny . 

 

 V časti 30 „Núdzový postup“ nájdete informácie o tom, ako sa správať v prípade 

alarmu úrovne O2. 

14.3 Alarmy tlaku plynu 

14.3.1 Alarmy tlaku CO2 

Ak nie je spra vne pripojeny  prí vod plynu CO2 alebo je do syste mu priva džany  plyn CO2 

pod nespra vnym tlakom, multiroom ÍVF inkuba tory MÍRÍ®TL6 a MÍRÍ®TL12 prejdu  do 

rež imu alarmu tlaku CO2. Tlak CO2 sa žobraží  c ervenou farbou, c o žnamena  nespra vny 

tlak pricha džaju ceho plynu. Ak tlak klesne pod 0,3 bar (4,40 PSÍ) alebo stu pne nad 0,7 bar 

(10,20 PSÍ), spustí  sa alarm. 

 

 
Obrázok 14.7 Žobraženie alarmu tlaku plynu CO2 na hlavnom displeji v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® 

TL6 ÍVF 
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 Aktivuje sa aj zvukový alarm, ktorý však môžete stlačením tlačidla alarmu 

stlmiť. Ak stlačíte tlačidlo stlmenia zvuku, zvuk sa stlmí na 5 minút. 

 

 V časti 30 „Núdzový postup“ nájdete informácie o tom, ako sa správať v prípade 

alarmu tlaku CO2. 

14.3.2 Alarm tlaku N2 

Ak nie je spra vne pripojeny  prí vod plynu N2 alebo ak je do syste mu privedeny  nespra vny 

tlak plynu CO2, multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 prejde do rež imu 

alarmu tlaku N2. Tlak N2 sa žobraží  c ervenou farbou, c o žnamena  nespra vny tlak 

pricha džaju ceho plynu. Ak tlak klesne pod 0,3 baru (4,40 PSÍ) alebo stu pne nad 0,7 baru 

(10,20 PSÍ), spustí  sa alarm. 

 

 
Obrázok 14.8 Žobraženie alarmu tlaku plynu N2 na hlavnom displeji v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® 

TL6 

 

 Aktivuje sa aj zvukový alarm, ktorý však môžete stlačením tlačidla alarmu 

stlmiť. Ak stlačíte tlačidlo stlmenia zvuku, zvuk sa stlmí na 5 minút. 

 

 V časti 30 „Núdzový postup“ nájdete informácie o tom, ako sa správať v prípade 

alarmu tlaku N2. 

14.4 Alarmove  UV-C svetlo 

Servisne  svetlo UV-C sa poc as norma lneho stavu žobraží  len ako vy straž ne  hla senie. 

Žvukovy  alarm sa nespustí . 
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Obrázok 14.9 Žobraženie alarmu poruchy UV-C svetla na hlavnom displeji v multiroom ÍVF inkuba tore 

ÍVF MÍRÍ® TL6 

 

Použ í vateľ by mal konžultovať s distribu torom ďals ie pokyny alebo servisnu  kontrolu. „S. 

UV“ žmižne až  vtedy, keď bude UV-C svetlo opa ť fungovať. 

 

 Pre viac informácií kontaktujte svojho distribútora Esco Medical. 

14.5 Viacna sobne  alarmy 

Na nasleduju com obra žku je teplota v žo ne T1 prí lis  vysoka , plyn CO2 nie je pripojeny  

alebo je nespra vny tlak CO2 a je tu aj porucha svetla UV-C. 

 

 
Obrázok 14.10 Žobraženie viacna sobne ho alarmu na hlavnom displeji v multiroom ÍVF inkuba tore ÍVF 

MÍRÍ® TL6 

 

Ak je ovplyvneny ch viacero parametrov, vs etky sa na displeji žobražia c ervenou farbou. 

 

Ak stlac í te tlac idlo stlmenia žvuku, na displeji sa sta le žobraží  c ervena  hodnota a žvuk sa 

stlmí  na 5 minu t, ky m sa žvukovy  alarm opa ť nespustí . Tlac idlo stlmenia alarmu bude 

sta le žobražovať stav alarmu blikaní m na c erveno, keď je alarm stlmeny . 

 

 Ako sa správať pri viacnásobnom poplachu, si prečítajte v časti 30 „Núdzový 

postup“. 



 

MIRI® TL inkubátory radu multiroom IVF Používateľská príručka Ver. 3.1 46 

  

14.6 Vy padok alarmu napa jania 

Ak sa odpojí  napa janie multiroom inkuba tora ÍVF, približ ne na 4 sekundy sa žapne 

žvukovy  alarm a LED dio da v tlac idle stlmenia alarmu žac ne blikať. 

 

 
Obrázok 14.11 Tlac idlo alarmu, ktore  ožnac uje stav alarmu 

 

  V časti 30 „Núdzový postup“ nájdete informácie o tom, ako sa správať pri 

výpadku napájania. 

14.7 Žhrnutie alarmov 

V nasleduju cej tabuľke je žožnam vs etky ch mož ny ch alarmov v multiroom inkuba toroch 

ÍVF radu MÍRÍ® TL. 

 
Tabuľka 14.1 Kaž dy  mož ny  alarm v multiroom ÍVF inkuba toroch rady MÍRÍ® TL 

Názov 

alarmu 
Podmienky Ako sa určuje 

Skupina 

alarmov 

Priorita 

alarmu 

Alarm nízkej 

teploty 

Ak teplota klesne pod 0,5 °C od SP. Je 

použiteľný pre všetky teploty dna 

priehradok 
Odčítanie údajov 

žo snímača každej 

teplotnej zóny 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Alarm 

vysokej 

teploty  

Ak teplota stúpne o viac ako 0,5 °C 

oproti SP. Je použiteľný pre všetky 

teploty dna priehradok 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Nízka hladina 

CO2 

Keď koncentrácia CO2 klesne o 1 % 

oproti SP, po 3 minútach sa zapne 

alarm Odčítanie údajov 

žo snímača CO2  

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Vysoká 

hladina CO2 

Keď koncentrácia CO2 stúpne o 1 % 

oproti SP, po 3 minútach sa zapne 

alarm 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Nízka hladina 

O2 

Keď koncentrácia O2 klesne o 1 % 

oproti SP, po 5 minútach sa zapne 

alarm Odčítanie údajov 

žo snímača O2  

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Vysoká 

hladina O2 

Keď koncentrácia O2 stúpne o 1 % 

oproti SP, po 5 minútach sa zapne 

alarm 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Nízky 

vstupný tlak 

CO2 

Ak tlak klesne pod 0,3 bar 
Odčítanie údajov 

žo snímača tlaku 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Vysoký 

vnútorný tlak 

CO2 

Ak tlak stúpne nad 0,7 bar 
Odčítanie údajov 

žo snímača tlaku 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 
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Názov 

alarmu 
Podmienky Ako sa určuje 

Skupina 

alarmov 

Priorita 

alarmu 

Nízky 

vstupný tlak 

N2 

Ak tlak klesne pod 0,3 bar 
Odčítanie údajov 

zo snímača tlaku 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

Vysoký 

vnútorný tlak 

N2 

Ak tlak stúpne nad 0,7 bar 
Odčítanie údajov 

žo snímača tlaku 

Technická 

stránka 

Alarm s 

vysokou 

prioritou 

UV alarm Ak UV lampa nefunguje správne 

Odčítanie údajov 

zo snímača UV 

žiarenia 

Technická 

stránka 

Informatívny 

alarm 

14.8 Overenie alarmu 

V nasleduju cej tabuľke je uvedeny  žožnam spo sobov a termí nov overenia funkc nosti 

poplachove ho syste mu. 

Tabuľka 14.2 Overenie alarmu v multiroom ÍVF inkuba toroch rady MÍRÍ® TL 

Názov alarmu Ako overiť alarm Kedy overiť alarm 

Alarm vysokej teploty 
Žníženie nastavenej hodnoty o 3,0 °C z 

aktuálnej nastavenej hodnoty 

Ak máte podožrenie, že 

alarmy nefungujú správne 

Alarm nízkej teploty 

Vložte studenú kovovú časť do horného 

miesta na umiestnenie CultureCoin® a 

zatvorte veko 

Vysoká hladina CO2 
Žníženie nastavenej hodnoty o 3,0 °C ž 

aktuálnej nastavenej hodnoty 

Nízka hladina O2 
Žvýšenie nastavenej hodnoty o 3,0 % ž 

aktuálnej nastavenej hodnoty 

Vysoká hladina O2  
Otvorte veko a nechajte ho 5 minút 

otvorené 

Nízka hladina CO2 
Otvorte veko a nechajte ho 3 minúty 

otvorené 

Nízky vstupný tlak CO2 Odpojte prichádzajúci plyn CO2 

Nízky vstupný tlak N2 Odpojte prichádzajúci plyn N2 

15 Povrchove  teploty a kalibra cia 

V tejto c asti je podrobnejs ie opí sany  syste m regula cie teploty multiroom ÍVF inkuba tora 

MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12. 

 

Ínkuba tor multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 je vybaveny  6 u plne samostatny mi PÍD regula tormi 

na meranie teploty, žatiaľ c o multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL12 – 12. Kaž dy  regula tor 

je žodpovedny  ža regula ciu teploty v urc itej oblasti. 

 

Kaž dy  žo 6 dostupny ch priestorov v inkuba tore MÍRÍ® TL6 multiroom ÍVF alebo 12 

priestorov v inkuba tore MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF je vybaveny  samostatny m sní mac om 

teploty a ohrievac om, c o umož n uje použ í vateľovi nastaviť teplotu v kaž dom priestore 

žvla s ť, c í m sa dosiahne vys s ia presnosť. 



 

MIRI® TL inkubátory radu multiroom IVF Používateľská príručka Ver. 3.1 48 

  

 

 
Obrázok 15.1 Teplotne  žo ny v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6  

 

  
Obrázok 15.2 Teplotne  žo ny v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL12  

 

Kaž du  oblasť je mož ne  kalibrovať osobitne pomocou polož ky žodpovedaju cej prí slus nej 

oblasti v ponuke. 

 

Tieto polož ky su  umiestnene  v ponuke multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL6 a su  

pomenovane : T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 a T12. 

 

Tieto polož ky su  umiestnene  v ponuke multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL12 a su  

pomenovane : T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 T13, T14, T15, T16, T17, 

T18, T19, T20, T21, T22, T23 a T24.  

 

Prehľad oblastí  spojeny ch s na žvami senžorov je uvedeny  v tabuľka ch niž s ie. 
 

Tabuľka 15.1 Oblasti spojene  so senžormi v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 

Oblasť Spodok Veko 

Priehradka 1 T1 T7 

Priehradka 2 T2 T8 

Priehradka 3 T3 T9 

Priehradka 4 T4 T10 

Priehradka 5 T5 T11 

Priehradka 6 T6 T12 

 

Tabuľka 15.1 Oblasti spojene  so senžormi v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL12 

Oblasť Spodok Veko 

Priehradka 1 T1 T7 

Priehradka 2 T2 T8 

Priehradka 3 T3 T9 

Priehradka 4 T4 T10 

Priehradka 5 T5 T11 

Priehradka 6 T6 T12 

Priehradka 7 T13 T19 
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Oblasť Spodok Veko 

Priehradka 8 T14 T20 

Priehradka 9 T15 T21 

Priehradka 10 T16 T22 

Priehradka 11 T17 T23 

Priehradka 12 T18 T24 

 

Ak chcete kalibrovať teplotu v urc itej oblasti, vyhľadajte prí slus ny  na žov sní mac a a 

nastavte ho podľa merania vykonane ho pomocou vysoko presne ho teplomera. 

 

 Teplotná kalibrácia sa vykonáva nastavením Tx (kde x je číslo snímača) podľa 

merania vykonaného na mieste príslušnom pre umiestnenie misky. 

 

 Po nastavení teploty počkajte aspoň 15 minút, kým sa teplota ustáli. Pomocou 

teplomeru overte správnu teplotu v každej oblasti. 

 

Pri žmene nastavenia kalibra cie buďte opatrní  – uistite sa, ž e iba žmenena  hodnota 

žodpoveda  miestu merania. Dajte syste mu c as na prispo sobenie. 

 

  Medzi 12 priehradkami nie je žiadne krížové vykurovanie: Ide o jedinečnú 

vlastnosť multiroom IVF inkubátorov MIRI® TL6 a MIRI® TL12. Teplota veka však 

ovplyvní teplotu dna v priehradke. Delta-T by mala byť vždy 0,2 °C. Ak je teda 

teplota dna 37,0 °C, teplota veka by mala byť 37,2 °C. 

16 Tlak 

16.1 Tlak plynu CO2 

Tlak CO2 mo ž ete vidieť na hlavnom displeji a v podmenu „Nastavenie CO2“ (požrite si 

obra žky 13.11 a 13.25 vys s ie). 

 

Tlak CO2 sa žobražuje v baroch. Vonkajs í  tlak musí  byť neusta le v rožmedží  0,4 – 0,6 baru 

(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je mož ne  ho nastaviť na multiroom ÍVF inkuba tore; musí  sa to robiť 

na externom regula tore plynu. 

 

 Nezabudnite, že ak tlak klesne pod 0,3 baru alebo stúpne nad 0,7 baru (4,40 – 

10,20 PSI), na limitoch tlaku sa zobrazí tlakový alarm. 

 

  Vnútorný snímač tlaku nemôže používateľ kalibrovať. Za normálnych 

okolností sa senzor tlaku vymieňa každé 2 roky podľa plánu údržby. 
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16.2 Tlak plynu N2 

Tlak N2 mo ž ete vidieť na hlavnom displeji a v podmenu "Nastavenie O2" (požrite si 

obra žky 13.14 a 13.26 vys s ie). 

 

Tlak N2 sa žobražuje v baroch. Vonkajs í  tlak musí  byť neusta le v rožmedží  0,4 – 0,6 baru 

(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je mož ne  ho nastaviť na multiroom ÍVF inkuba tore; musí  sa to robiť 

na externom regula tore plynu. 

 

 Nezabudnite, že ak tlak klesne pod 0,3 baru alebo stúpne nad 0,7 baru (4,40 – 

10,20 PSI), na limitoch tlaku sa zobrazí tlakový alarm. 

 

  Vnútorný snímač tlaku nemôže používateľ kalibrovať. Za normálnych 

okolností sa senzor tlaku vymieňa každé 2 roky podľa plánu údržby. 

17 Firmve r 

Firmve r nains talovany  v inkuba toroch MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF je 

mož ne  aktualižovať. Vž dy, keď bude k dispoží cii do lež ita  aktualiža cia, bude poskytnuta  

nas im distribu torom na celom svete – tí  žabežpec ia, aby va s  inkuba tor fungoval s 

najnovs í m dostupny m firmve rom. Servisny  technik to mo ž e urobiť poc as pla novanej 

roc nej u drž by. 

 

Aktua lna veržia firmve ru multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL6 je 1.05 pre hlavnu  dosku 

plos ny ch spojov a 1.04 pre podriadenu  dosku plos ny ch spojov. Aktua lna veržia firmve ru 

multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL12 je 1.08 pre hlavnu  aj podriadenu  dosku plos ny ch 

spojov. 

18 Meranie pH 

Overovanie pH kultivac ny ch me dií  by malo byť s tandardny m postupom. 

Ínkuba tory multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 su  vybavene  vysokokvalitny m 

syste mom na meranie pH. 

 

S tandardny  žadny  BNC konektor je umiestneny  v žadnej c asti jednotky. Mo ž e byť 

pripojeny  k va c s ine s tandardny ch kombinovany ch sond na pH. Nesmu  sa použ í vať sondy, 

ktore  si vyž aduju  samostatnu  referenciu. Podľa u rovne teploty nastavenej v kontextovom 

okne kalibra cie na obražovke urobí  syste m korekciu teploty (ATC) podľa u rovne teploty v 

dialo govom okne kalibra cie. V syste me nie je mož ne  použ iť externu  sondu ATC. 

 

  Úroveň teploty musí byť nastavená na správnu úroveň v dialógovom okne 

kalibrácie na obrazovke (zodpovedajúce meraniu vykonanému pomocou 
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externého zariadenia). Inak bude meranie nesprávne, pretože meranie hodnoty pH 

je závislé od teploty. 

 

Vs etky u daje žo syste mu pH a kalibrac ny  dialo g sa žobražuju  na hlavnom displeji: 

 

 
Obrázok 18.1 Žobraženie obražovky pH syste mu a kalibrac ne ho dialo gu v multiroom ÍVF inkuba tore 

MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 

 

Odporu c any  spo sob použ itia syste mu je naplniť misku CultureCoin® 3 typmi tlmovy ch 

rožtokov do 3 jamiek (do kaž dej jeden typ). Nechajte medži nimi pra ždne jamky, aby 

nedos lo ku kontaktu medži tlmivy mi rožtokmi. Napln te ža sobní k pH misky CultureCoin®, 

ktora  sa použ í va na inkuba ciu, kultivac ny m me diom. Vlož te siliko novu  ža tku PDMS, aby 

nedocha džalo k odparovaniu. Misku umiestnite do jednej pra ždnej priehradky a nechajte 

ju vyrovnať. 

 

 Na kalibráciu sú potrebné najmenej dva tlmivé roztoky. Odporúčame použiť 3 

tlmivé roztoky. Jeden z tlmivých roztokov by mal mať hodnotu pH 7. Môže sa použiť 

akýkoľvek tlmivý roztok pH, pretože úrovne tlmivého roztoku používateľa sa dajú 

nastaviť v dialógovom okne kalibrácie. Ak sú k dispozícii iba jeden alebo dva tlmivé 

roztoky, systém je možné naďalej používať, ale so zníženou presnosťou. 

 

Aby sme boli presní , ta to technika vyž aduje, aby bol už í vateľ ry chly, pretož e hodnota pH 

sa po otvorení  veka žac ne veľmi ry chlo meniť. Optima lny c as na dokonc enie postupu je 

testovany  na 15 seku nd, c o da va rovnake  vy sledky ako kontinua lne meranie opí sane  

niž s ie.  
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Stlac te tlac idlo „Kalibrovať“: 

 

 
Obrázok 18.2 Žobraženie obražovky kalibra cie pH v inkuba tore multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® 

TL12 

 

Nastavte hladiny tlmivy ch rožtokov pomocou kla vesov (+) a (-) tak, aby žodpovedali 

použ ity m tlmivy m rožtokom. 

 

Pred meraní m v kultivac nom me diu sondu kalibrujte v 2 alebo 3 tlmivy ch rožtokoch. 

Sondu je potrebne  medži kaž dy m vlož ení m opla chnuť. 

 

Po vykonaní  a ulož ení  kalibra cie je mož ne  vykonať ry chle meranie pH CultureCoin® v 

kultivac nom me diu. Pred vlož ení m mikrosondy odstra n te siliko novy  kryt PDMS. Na 

displeji sa žobraží  aktua lna hodnota pH namerana  sondou. 

 

 Bežné sondy na hodnotu pH budú ovplyvnené upchatím senzora proteínom, čo 

spôsobí časom chybné hodnoty (čas sa líši v závislosti od typu sondy). 

 

Pri vy bere elektro dy (sondy) je potrebne  žohľadniť jej veľkosť, pretož e merania sa budu  

vykona vať v kvapke. 

19 Funkcia SAFE Sense 

Ma te mož nosť žaku penia inkuba tora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF s 

integrovany m syste mom SAFE Sense. 

 

Spoloc nosť BCSÍ vytvorila tento syste m na žabežpec enie monitorovania hodnoty pH v 

užavretom prostredí  (inkuba tor) na meranie hodnoty pH bež narus enia udrž iavany ch 

optima lnych podmienok. 

 

Viac informa cií  o softve ri SAFE Sense na jdete v použ í vateľskej prí ruc ke SAFE Sense, ktora  

je k dispoží cii na webovej stra nke: https://www.safesens.com/trakstation-users-

manual/ 

https://www.safesens.com/trakstation-users-manual/
https://www.safesens.com/trakstation-users-manual/
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20 Funkcie obražovky  

Obražovka slu ž i ako použ í vateľske  rožhranie pre funkcie c asove ho sní mania, funkcie 

žažnamena vania u dajov, prehľad alarmov a funkciu merania pH. Ínterakcia s obražovkou 

je žalož ena  na jednom kliknutí  dotykom. 

 

Aktua lna veržia softve ru multiroom ÍVF inkuba torov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 je 1.26.0.0. 

 

Pracovne  linky ž 1 – 6 sa menia na 7 – 12 pomocou tlac idla v blí žkosti obražovky v 

multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12. 2 želene  svetla  indikuju , ktora  linka je funkc na . 

 

 
Obrázok 20.1 Predny  pohľad na multiroom ÍVF inkuba torMÍRÍ® TL12 s vyžnac eny m tlac idlom a 

indika ciou žmeny pracovny ch lí nií  

 

 Neoprávnený prístup do laboratória by sa mal kontrolovať! 

 

  Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 multiroon IVF sa 

použijú ako príklad pre všetky nastavenia teploty. 

20.1 Hlavna  obražovka 

Na hlavnej obražovke sa žobražuje prehľad 6 priehradiek s aktua lnou teplotou dna a veka. 

Kruh žobražuje stav c asožberne ho sní mania: je aktí vne alebo neaktí vne. Ak je aktí vny, na 

obražovke sa žobraží  poc í tadlo c asu.  
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Obrázok 20.2 Žobraženie bež aktí vnych c asovy ch u sekov 

 

 
Obrázok 20.3 Žobraženie jedne ho aktí vneho c asove ho u seku 

 
Keď c asožberne  sní manie prebieha norma lne, v hlavnom žobražení  sa žobraží  želena  

indika cia stavu. 

 
Ak inkuba tory multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 na jdu spra vne polohy jamiek, syste m žobraží  

stavovy  žnak, ktory  žnamena , ž e sa „kalibruje“. 

 

 
Obrázok 20.4 Žobraženie kalibra cie c asove ho u seku 
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Ak je c asožberne  sní manie požastavene , syste m žobraží  informa ciu „Požastavene “.  

 

 
Obrázok 20.5 Žobraženie požastavene ho c asove ho u seku 

 

  Časozberné snímanie sa môže prerušiť, ak sa napríklad miska vyberie kvôli 

výmene kultivačného média, manuálnemu pozorovaniu alebo manipulácii s 

embryom. 

20.1.1 Spustenie c asožberne ho sní mania 

Po stlac ení  kruhu pra ždnej priehradky v hlavnom žobražení  sa otvorí  dialo gove  okno s 

c asovy m intervalom. Najprv vyberte pacienta žo žožnamu. 

 

 Pacientov je možné vytvárať alebo upravovať len v prehliadači multiroom IVF 

inkubátorov MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12. Ďalšie informácie nájdete v 

používateľskej príručke k prehliadaču multiroom inkubátoru MIRI® TL IVF. Aby sa 

údaje o pacientovi objavili v zozname, musí byť priradený k multiroom IVF 

inkubátorom MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12.  

 

Stlac ení m tlac idla „Obnoviť“ aktualižujte žožnam. 

 

 
Obrázok 20.6 Žobraženie hlavne ho okna vy beru pacienta 
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6 s tvorcovy ch ikon vľavo hore na displeji ožnac uje c í slo priehradky. 

 

Žo žožnamu vyberte spra vneho pacienta. 

 

 
Obrázok 20.7 Žobraženie vy beru testovane ho pacienta 

 

Ak sa ž prehliadac a inkuba tora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF neodos le 

ž iadny pacient, žobraží  sa nasleduju ca obražovka: 

 

 
Obrázok 20.8 Ž prehliadac a inkuba tora multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 nie je odoslany  ž iadny pacient do 

inkuba tora 

Ak sa pož adovane  sieťove  pripojenie prerus í , žobraží  sa nasleduju ca obražovka: 

 



 

MIRI® TL inkubátory radu multiroom IVF Používateľská príručka Ver. 3.1 57 

  

 
Obrázok 20.9 Žobraženie prerus enia sieťove ho pripojenia 

 

Po vy bere spra vneho pacienta je potrebne  vybrať aktí vne poží cie v miske CultureCoin® 

(jamky, ktore  budu  obsahovať embryo). Poží cie 1 - 14 predstavuju  14 jamiek na miske 

CultureCoin®. 

 

  Na časový záznam sa použijú len vybrané pozície v miske CultureCoin®. 

Akákoľvek chyba, ktorú tu urobíte, bude mať za následok odfotografovanie 

prázdnej jamky a nevytvorí sa film z jamky obsahujúcej embryo. 

 

Tlac idla  aktí vnej polohy mo ž ete prepí nať, ky m sa nežobraží  spra vny vžor. Potom stlac te 

tlac idlo „Spustiť c asožberne  sní manie“ – spustí  sa automaticky  proces kalibra cie. Na 

obra žku niž s ie su  ako aktí vne vybrane  poží cie 1 – 9. 

 

 
Obrázok 20.10 Poží cie 1 – 9 vybrane  ako aktí vne 

 

Pred žac atí m c asožberne ho sní mania je nevyhnutne  spra vne umiestniť misku 

CultureCoin® do priehradky. Aby ste žaistili spra vnu polohu CultureCoin® (aby kamera 

mohla identifikovať vs etky jamky), umiestnite CultureCoin® na jej miesto a žaistite jeho 

polohu žatlac ení m smerom nadol a k sebe, potom k ľave mu okraju. 
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Obrázok 20.11 Umiestnenie misky CultureCoin® v priehradke 

 

Stlac te tlac idlo „Spustiť c asožberne  sní manie“. Teraž sa spustí  c asožberna  kalibra cia. 

20.1.2 Kalibrac ne  procesy 

 
Obrázok 20.12 C aka  sa na kalibra ciu testovacieho pacienta  

 

Najprv sa na obražovke žobraží  pohľad na priehradku s hla sení m „C aka  sa na kalibra ciu“. 

Predpokladajme, ž e miska CultureCoin® je spra vne umiestnene  v priehradke a embrya  su  

umiestnene  v strede urc enej oblasti (viac informa cií  na jdete v c asti 21 „CultureCoin®“ 

niž s ie). V tomto prí pade by mali multiroom ÍVF inkuba tory MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 

na jsť poží cie automaticky. 

 
Poc as procesu kalibra cie sa v strednej oblasti žobraží  informa cia, ž e proces kalibra cie je 

aktí vny. 
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Obrázok 20.13 Índika cia aktí vneho procesu automatickej kalibra cie 

 

Po automatickej kalibra cii je potrebne  venovať požornosť tomu, c i boli vs etky jamky 

spra vne detekovane . Manua lna kalibra cia konkre tnej jamky sa musí  vykonať v rež ime 

LiveView (Ž ive  žobraženie), ak neboli vs etky poží cie jamky spra vne 

rožpožnane /žaostrene  a niektore  jamky su  ožnac ene  c ervenou/ž ltou/fialovou 

farbou(požri c asť 20.1.5). 

 

 
Obrázok 20.14 Prí klad neu spes nej automatickej kalibra cie 

 

Jamka, ktorá je označená červenou farbou (Zlyhala), znamená, že fotoaparát 

nebol schopný správne rozpoznať priehradku. 

 

 Jamka označená žltou farbou (Interpolovaná) znamená, že kalibračné údaje o 

polohe sú vypočítané na základe kalibračných informácií v okolí presnej polohy. 

Napríklad, ak boli kalibrované 1. a 3. jamka, na kalibráciu 2. jamky sa z 1. A 3. jamky 

zoberie priemer Z (ohnisko). 

 

Jamka, ktorá je označená fialovou farbou (nesprávne priradenie obrázku), 
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znamená, že po porovnaní posledných dvoch obrázkov systémom došlo k nezhode 

obrázkov. Toto hlásenie sa môže objaviť, ak sa embryo pohlo viac ako zvyčajne 

alebo sa vo vybranej jamke vytvorila vzduchová bublina. 

20.1.3 Žobraženie priehradiek 

V žobražení  priehradiek sa žobražia podrobne  informa cie o vybranej priehradke. Ak ma  

priehradka aktí vny c asovy  interval, žobraží  sa aktivita v žobražení  priehradky. 

 

14 kruhov v žobražení  „revolveru“ žobražuje 14 jamiek misky CultureCoin®. Su  

usporiadane  ty mto spo sobom (a nie linea rne ako na fyžickej miske), aby ste mali 

jednoduchs í  prehľad na prvy  pohľad. 

 

 
Obrázok 20.15 14 jamiek vybranej priehradky 

 

C asova  os okolo veľke ho kruhu žobražuje uplynuly  c as. 

 

Tlac idla  prehra vac a videa sa nacha džaju  v pravej dolnej c asti veľke ho kruhu. Poma haju  

navigovať spa ť a dopredu vo vytvorenom c asožbernom filme. V strede kruhu sa 

nacha džaju  informa cie o stave, ktore  ožnac uju  c í slo c asove ho u seku, meno pacienta, c as 

insemina cie, otvorenie viec ka a uplynuly  c as. C í sla priehradiek su  viditeľne  žo s tvorc ekov 

v ľavom hornom rohu. 

 

3 tlac idla  vpravo umož n uju  použ í vateľovi žastaviť c asožberne  sní manie, požastaviť ho 

alebo žnovu spustiť postup kalibra cie. 

 

C asožberne  sní manie sa mo ž e požastaviť, ak je potrebne  misku vybrať, aby sa žmenilo 

kultivac ne  me dium alebo aby sa vykonalo manua lne požorovanie pomocou mikroskopu. 

Po vra tení  misky spa ť mož no pokrac ovať v c asožbernom sní maní , takž e konec ny  

vy sledok bude jeden su visly  film. Obnovení m c asožberne ho sní mania sa spustí  

automaticka  kalibra cia, pretož e odstra nenie misky mo ž e spo sobiť posun parametrov. 
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Ak stlac í te tlac idlo Stop, žobraží  sa potvrdžovací  dialo g. 

 

 
Obrázok 20.16 Žobraženie potvrdenia rež imu spa nku 

 

Naľavo od veľke ho kruhu sa nacha džaju  ohniskove  roviny. Klepnutí m na ne je mož ne  

pohybovať sa v ohniskovy ch rovina ch nahor a nadol. Modra  bodka ožnac uje aktua lnu 

žobraženu  u roven . Ohniskova  rovina sa na vs etky ch sní mkach posunie su c asne. 

 

Keď syste m žobraží  na pis „Spa nok“, žnamena  to, ž e kamerovy  syste m generuje sní mky v 

inej polohe. Keďž e v žariadení  je len jedna kamera, musí  sa pohybovať, aby vytvorila 

sní mky kaž dej polohy. 

 

Je mož ne  maximaližovať žobraženie na jednu c asožbernu  poží ciu. Kliknutí m na maly  

obra žok embrya sa v strede kruhu žobraží  jeho veľka  veržia. Mo ž ete ho opa ť 

minimaližovať rovnaky m spo sobom, t. j. kliknutí m na veľky  obra žok. Maximaližovany  

c asožberny  obra žok je žobraženy  niž s ie. 

 

 
Obrázok 20.17 Maximaližovane  žobraženie c asožbernej poží cie 
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Posu vanie po 6 priehradka ch sa vykona va pomocou tlac idiel so s í pkami „VĽAVO“ a 

„VPRAVO“. Žakru ž kovana  s í pka vľavo v ľavom hornom rohu va s vra ti do hlavne ho 

žobraženia. 

 

Ak v priehradke nie je spusteny  ž iadny c asožberny  rež im, na obražovke sa žobraží  

informa cia, ž e priehradka je pra ždna. 

 

 
Obrázok 20.18 Žobraženie pra ždneho c asove ho u seku 

20.1.4 Nastavenia 

Stlac ení m tlac idla „Nastavenia“ v hlavnom žobražení  sa otvorí  okno, v ktorom mož no 

nastaviť poc et ohniskovy ch roví n a c asovy  interval medži jednotlivy mi sní mkami (c as 

cyklu). 

 

Predvolene je mož ne  nastaviť c as cyklu na 5, 10 alebo 20 minu t. Ohniskova  rovina mo ž e 

byť nastavena  na 3, 5 alebo 7.  

 

 Všimnite si, že 7 ohniskových rovín a čas cyklu 5 minút bude mať za následok 

veľký časozberný súbor. 

 

 
Obrázok 20.19 Obražovka nastavení  cyklu a ohniskovy ch roví n 
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Stlac te tlac idla  žodpovedaju ce pož adovany m mož nostiam.  

 

  Časy cyklov nie je možné nastaviť, keď sa spustí časozberné snímanie. 

Ukončenie všetkých časových úsekov na úpravu času cyklu.  

 

 
Obrázok 20.20 Žmeny su  poc as chodu c asovy ch intervalov žaka žane  

20.1.5 Manua lna kalibra cia polohy jamky 

Ak automaticky  proces kalibra cie žlyhal, na manua lne nastavenie a kalibra ciu sa mo ž e 

použ iť rež im LiveView (Ž ive  žobraženie). 

 

Najprv sku ste nastaviť polohu misky CultureCoin® a potom žnovu spustite automaticku  

kalibra ciu. 

 

 Automatické vyhľadávanie správnej jamky je citlivé na chyby, keď je embryo na 

strane jamky. Je dôležité umiestniť embryá opatrne tak, aby boli v strede kruhu 

jamky. 

 

Keďž e funkcia ž ive ho na hľadu priradí  kamerovy  syste m na konkre tnu poží ciu, vs etky 

prebiehaju ce c asožberne  sní mky sa požastavia. Ak sa spustí  c asožberne  sní manie, žobraží  

sa potvrdžovací  dialo g. 
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Obrázok 20.21 Žobraženie dialo gu potvrdenia 

 

 
Obrázok 20.22 Žobraženie požastavene ho c asove ho u seku 

 

C ierne požadie žnamena , ž e v priehradke nie je spusteny  ž iadny aktí vny c asovy  u sek. 

Želene  požadie žnamena , ž e c asožberne  sní manie je spustene  a je v pravidelnej 

preva džke. C ervene  požadie nažnac uje, ž e pri niektory ch poloha ch dos lo k porucha m 

kalibra cie. 

 

Keď je vybrata  priehradka s aktí vnym c asožberny m sní maní m, v spodnej c asti obražovky 

sa žobraží  14 poží cií  misiek. 

 

Biele požadie polohy žnamena , ž e es te nie je kalibrovana . C ierne požadie žnamena , ž e 

poží cia nie je aktí vna (nebola vybrata  pri spustení  c asožberne ho sní mania). Želena  alebo 

c ervena  farba signaližuje, ž e poloha je aktí vna a ž e je alebo nie je spra vne kalibrovana . 

 

Medži priehradkami a 14 poží ciami je mož ne  sa pohybovať. Syste m taky to pohyb indikuje. 

 

Tlac idla  v pravom hornom rohu ponu kaju  vy ber ovla dania motora, na stroj na vy ber 

s tvorca a c as expoží cie. 
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Do rež imu LiveView vstu pte stlac ení m tlac idla mikroskopu ožnac ene ho c ervenou farbou 

na obražovke multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12. 

 

 
Obrázok 20.23 Tlac idlo rež imu LiveView na hlavnej obražovke multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL6 

alebo MÍRÍ® TL12 

 

V rež ime LiveView vyberte pož adovanu  priehradku ž panela priehradiek hore a 

pož adovanu  poží ciu ž panela dole na hlavnej obražovke. 

 

 
Obrázok 20.24 Panel priehradiek v režime LiveView 

 

 
Obrázok 20.25 Panel polohy v režime LiveView 

 

Po vy bere polohy jamky, ktora  sa musí  kalibrovať, žabežpec te, aby sa jamka nacha džala v 

strede obražovky kamery v osi X. 

 
Obrázok 20.26 Príklad správnej polohy jamky na obrazovke zobrazenia kamery 
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Obrázok 20.27 Príklad nesprávnej polohy jamky na obrazovke zobrazenia kamery 

 

V prí pade potreby upravte polohu osi X pomocou s í pok "VĽAVO" alebo "VPRAVO" pod 

ikonou „Motor“ (nacha dža sa v pravom hornom rohu obražovky). 

 

 
Obrázok 20.28 Prí stroj na nastavenie polohy jamky v osi X 

 

Uistite sa, ž e vas a jamka/embryo je dobre žamerana  (ma  dobre  žaostrenie). V prí pade 

potreby upravte polohu osi Ž pomocou s í pok "Hore" alebo „Dole“ pod ikonou „Motor“ 

(nacha dža sa v pravom hornom rohu obražovky). 
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Obrázok 20.29 Prí stroj na nastavenie polohy jamky v osi Ž 

 

Uistite sa, ž e sa jamka nacha dža vo vnu tri vyžnac enej hranice s tvorca, ako je žna žornene  

niž s ie. 

 

 
Obrázok 20.30 Poloha jamky vo vnu tri vyžnac enej hranice s tvorca 

 

 Ak je poloha jamky mimo štvorca hraničnej značky, môže to mať za následok 

orezanie snímok počas časozberného snímania. Mohlo by to spôsobiť chybu 

systému a snímky jamky by sa nezhotovili. 
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Neaktí vnu polohu je mož ne  aktivovať stlac ení m tlac idla „SET“ (Nastaviť) („Os X“, „Os Ž“ a 

hranica s tvorca musia byť nastavene , ako je uvedene  vys s ie). Aktí vnu poží ciu mo ž ete 

deaktivovať stlac ení m tlac idla „CLEAR“. 

 

Keď je poží cia aktivovana , žobraží  sa v priehradke (c asožberne  žobraženie). Keď je 

deaktivovana , žobraží  sa v priehradke (c asožberne  žobraženie). Vs etky predty m 

žhotovene  sní mky žostanu  žachovane , ale nove  sa neží skaju . 

 

Riadenie expoží cie mož no nastaviť podľa žmien svetelny ch podmienok. 

 

 
Obrázok 20.31 Žobraženie obražovky ovla dania expoží cie 

 

Keď sa na jde spra vna poloha a pož adovane  žaostrenie a stlac í  sa tlac idlo nastavenia, 

syste m potvrdí  kalibra ciu použ í vateľa. 

 

 
Obrázok 20.32 Spra vne nastaveny  pohľad na jamku 

 

 Manuálne prepísanie automatických funkcií systému by sa malo vykonať len v 

takých prípadoch, keď systém opakovane nedokáže nájsť správnu kalibráciu. 
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Keďže používateľ manuálne ovláda motory v LiveView, je možné motory posunúť 

mimo hraníc a spustiť mechanické koncové spínače.  

 

 
Obrázok 20.33 Alarm koncove ho spí nac a 

 

Alarmy koncove ho spí nac a sa žobražuju  ako c ervena  horižonta lna indika cia v hornej 

alebo dolnej c asti obra žka. Na obra žku vys s ie je aktivovany  horny  koncovy  spí nac  pre „Ž“. 

20.1.6 Alarmy 

V hlavnom žobražení  sa žobražuju  alarmy ty kaju ce sa otvorenia veka, teploty, stavu 

CO2/O2, sieťove ho pripojenia, stavu napa jania PC a HDD. 

 

 
Obrázok 20.34 Žobraženie alarmu otva rania veka 

 

Stlac ení m na oblasť žrus te alarm – dostanete sa do žobraženia priehradky. Potom buď 

ukonc ite c asožberne  sní manie, požastavte ho, rekalibrujte alebo len potvrďte, ž e je 

pacient sta le na mieste. 
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Obrázok 20.35 Pohľad do priestoru po otvorení  veka 

 

  Systém bude pokračovať v generovaní časozberných snímok aj po otvorení 

veka. Predpokladajme, že používateľ vymenil misku s iným pacientom bez toho, 

aby správne ukončil predchádzajúcu a spustil nového pacienta. V takom prípade 

bude výsledný časozberný film obsahovať snímky dvoch rôznych pacientov.  

 

 
Obrázok 20.36 Žobraženie obražovky teplotne ho alarmu 

 

 Ak sa teplotné podmienky stanú pre embryá nebezpečnými, misku okamžite 

odstráňte. Priehradky sú úplne oddelené, takže misku možno bezpečne 

premiestniť na iné miesto, ak je teplota v danej priehradky stabilná. Nezabudnite 

ukončiť staré časozberné snímanie a začať nové na zmenenej pozícii.  

 

Strata pripojenia k serveru je uvedena  v dolnej c asti. Pokiaľ maju  multiroom ÍVF 

inkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 k dispoží cii kapacitu pama te, c asove  intervaly budu  

pokrac ovať v loka lnom pama ťovom u lož isku. Po opa tovnom pripojení  a spustení  siete 

syste m automaticky prenesie u daje.  
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Obrázok 20.37 Žobraženie alarmu odpojene ho servera 

 

Keď je server odpojeny , nie je mož ne  spustiť nove  c asove  intervaly, pretož e pacienti 

nemo ž u byť priradení  k jednotke. 

 

Vs etky inkubac ne  funkcie maju  alarmy u rovní , ktore  su  na obra žku signaližovane  ty m, ž e 

prí slus ne  tlac idlo sa žmení  na c ervene . Vs etky alarmy mož no žobražiť v žobražení  

alarmov, ktore  žobražuje histo riu alarmov. 

 

Žobraženie alarmu koncentra cie CO2 je žna žornene  na obra žku niž s ie: 

 

 
Obrázok 20.38 Žobraženie alarmu koncentra cie CO2 

 
Žobraženie tlakove ho alarmu CO2 je žna žornene  na obra žku niž s ie: 
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Obrázok 20.39 Žobraženie alarmu tlaku CO2 

 

Alarmy O2 su  žobražene  rovnaky m spo sobom – hneď pod O2 pre hladinu a N2 pre tlak. 

 
Žobraženie alarmu plnej pama te HDD (prenos u dajov na externy  disk alebo pripojenie k 

serveru) je žna žornene  na obra žku niž s ie: 

 

 
Obrázok 20.40 Žobraženie upožornenia na plnu  pama ť HDD 

20.1.7 Žobraženie teploty pri žažnamena vaní  u dajov 

Stlac ení m tlac idla teploty sa žobraženie žmení  na žobraženie grafu u dajov o teplote.  
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Obrázok 20.41 Žobraženie grafu u dajov o teplote 

 

Žobraženie histo rie umož n uje žobražiť grafy u dajov o teplote. Stlac ení m prí slus ne ho 

žakru ž kovane ho c í sla je mož ne  žapnu ť/vypnu ť grafy priehradky 1 – 6 v multiroom ÍVF 

inkuba tore MÍRÍ® TL6 a grafy 1 – 12 v inkuba tore MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF. 

 

Pomocou tlac idiel „Hodina“, „Den “ a „Ty ž den “ je mož ne  žmeniť žobražovane  obdobie. 

 

Konkre tnu oblasť je mož ne  žva c s iť potiahnutí m prsta po nej. Približ ovanie je mož ne  

opakovať v krokoch. Ak sa chcete vra tiť k po vodnej veľkosti, stlac te tlac idlo „Obnoviť“. 

20.1.8 Žobraženie ža žnamu u dajov CO2  

Stlac ení m tlac idla „CO2“ sa žobraženie žmení  na žobraženie grafu u dajov CO2.  

 

Grafy CO2 „Setpoint“ (Nastavena  hodnota), „Concentration“ (Koncentra cia), „Flow“ 

(Prietok) a „Pressure“ (Tlak) mo ž ete žapnu ť/vypnu ť stlac ení m na nich v hornej c asti 

žobraženia. Funkcie perio dy a priblí ž enia su  rovnake  ako v žobražení  teploty. 

 

 
Obrázok 20.42 Žobraženie grafu u dajov o CO2  
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20.1.9 Žobraženie ža žnamu u dajov O2  

Stlac ení m tlac idla „O2“ sa žobraženie žmení  na žobraženie grafu u dajov O2.  

 

Grafy O2 „Setpoint“ (Nastavena  hodnota), „Concentration“ (Koncentra cia) a N2 „Flow“ 

(Prietok) a „Pressure“ (Tlak) mo ž ete žapnu ť/vypnu ť stlac ení m na nich v hornej c asti 

žobraženia. Funkcie perio dy a priblí ž enia su  rovnake  ako v žobražení  teploty. 

 

,  
Obrázok 20.43 Žobraženie grafu u dajov o O2  

20.1.10 Žobraženie alarmu pri žažnamena vaní  u dajov 

Stlac ení m žvonc eka alarmu sa otvorí  žobraženie alarmu. Žobraženie alarmov žobražuje 

vs etky parametre a vs etky stavy alarmov v ry chlom grafickom prehľade. C erveny  blok 

predstavuje kaž dy  alarm – c í m dlhs ie alarm trva , ty m viac sa žva c s uje veľkosť tohto bloku. 

 

 
Obrázok 20.44 Žobraženie u dajov alarmu  

 

Sekcia „Veko“ ma  v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 s esť riadkov, žatiaľ c o v 

multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12 12 riadkov. Kaž dy  riadok ožnac uje jeden prí pad s 
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otva rací m vekom v konkre tnej priehradke, poc í tane  od vrchu. Biele bloky ža visia od c asu 

otvorenia veka – c í m dlhs ie bolo veko otvorene , ty m viac ty chto blokov pribu da. 

21 CultureCoin® 

Jedina  miska, ktora  sa použ í va s multiroom ÍVF inkuba tormi MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12, je 

CultureCoin®. Dno multiroom ÍVF inkuba torov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 je tvarovane  tak, 

aby sa prispo sobilo obrysu misky. Do priehradky ju mož no vlož iť len jedny m spo sobom, 

pretož e miska nema  dokonaly  kruh a ma  plochu  stranu, ktora  žnemož n uje vlož iť misku 

do priehradky nespra vnym spo sobom.  

 
CultureCoin® je sterilna  ždravotní cka pomo cka na jedno použ itie triedy ÍÍa. 

 

 
Obrázok 21.1 Miska CultureCoin® 

 

 Nikdy sa nepokúšajte opätovne použiť pomôcku na jedno použitie. Zariadenie 

sa nedá znovu vyčistiť ani sterilizovať. Dôjde k nebezpečnej kontaminácii.  

 

Miska CultureCoin® ma  14 jamiek na inkuba ciu a dve premy vacie jamky na jednu 

kultivac nu  jamku. Premy vacie jamky sa mo ž u použ iť na manipula ciu s embryami alebo 

pri použ ití  jedno krokovy ch me dií . 
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Obrázok 21.2 Kultivac ne  jamky misky CultureCoin® 

 

Kaž da  žo 14 jamiek je naplnena  približ ne 25 µl kultivac ne ho me dia. Premy vacie jamky 

mo ž u byť tiež  naplnene  (približ ne 23 µl), ale nie je to podmienkou. Embryo je umiestnene  

na dne kultivac nej oblasti. 

 

 
Obrázok 21.3 Umiestnenie embrya v detaile na opticky c istej ploche 300 µm 

 

  Procesvyhľadávania správnej jamky je citlivý na chyby. Keď je embryo 

umiestnené na boku jamky, oprie sa o ňu. Ak embryá starostlivo umiestnite tak, aby 

sa nachádzali v strede kruhu jamky, môžete tomuto problému predísť. 

 

Ídentifika cia je jednoducha , pretož e jamky su  oc í slovane .  

 

Manipula cia s me diami a embryami je ergonomicky optimaližovana , pretož e pri vkladaní  

do jamky je mož ne  pipetu nakloniť. 

 

  Vzduchové bubliny v médiu možno ľahko odstrániť ich vytlačením špičkou 

pipety. Vzduchové bubliny v médiu vytlačia embryo zo správnej polohy a 
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časozberné snímky sa nevytvoria. Ak sú prítomné vzduchové bubliny, zvyčajne je 

možné vidieť čierny oblak, ktorý sa pohybuje okolo obrázkov alebo zakrýva celý 

pohľad.  

 

Ožnac te veko a misku menom pacienta a jeho jedinec ny m identifikac ny m u dajom. Je 

mož ne  pí sať priamo na misku alebo ju umiestniť na etiketu.  

 

Po naplnení  kultivac ny m me diom musia byť kultivac ne  jamky pokryte  su vislou vrstvou 

oleja. Nie je mož ne  použ iť otvorenu  kultiva ciu (ake koľvek kultivac ne  me dium, kde vrstva 

oleja nepokry va kultivac ne  me dium). 

 

 
Obr. 21.4 Kultivac ne  jamky su  pokryte  vrstvou minera lneho oleja a veko je nasadene  

 

Na valida ciu pH sa mo ž e použ iť veľka  na drž  mimo kultivac ne ho priestoru (požri obra žok 

21.1). Ža sobní k mož no užavrieť siliko novou ža tkou prepu s ťaju cou plyn, ktora  žastaví  

odparovanie. Ty mto spo sobom nie je potrebna  ž iadna vrstva oleja, pretož e pri meraní  pH 

by to va c s ine pH sond aj tak spo sobilo proble my. Napln te na drž ku a merajte pH pomocou 

kombinovanej sondy a syste mu na meranie pH žabudovane ho do multiroom ÍVF 

inkuba torov MÍRÍ® TL TL6 a MÍRÍ® TL12. 

22 Prehliadac  MÍRÍ® TL multiroom ÍVF inkuba torov 

Prehliadac  a server multiroom ÍVF inkuba torov MÍRÍ® TL je graficky  softve rovy  syste m 

ovla dany  dotykom, ktory  sa použ í va na ukladanie c asožberny ch sní mok a pra cu s nimi. 

 

Aktua lna veržia softve ru prehliadac a MÍRÍ® TL je 1.21.0.0. 

 

D als ie informa cie o softve ry prehliadac a na jdete v použ í vateľskej prí ruc ke multiroom ÍVF 

inkuba torov rady MÍRÍ® TL  

 

 Neoprávnený prístup do laboratória by sa mal kontrolovať! 

23 Pokyny na c istenie 

23.1 Pokyny pre sterilny  prí stroj 

Multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 nie je sterilne  žariadenie. Nedoda va sa 

v sterilnom stave a poc as použ í vania ho nie je mož ne  udrž ať sterilny . 
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Kons trukcia žariadenia vs ak bola vytvorena  s veľkou starostlivosťou, aby použ í vateľ 

mohol ľahko udrž iavať žariadenie poc as použ í vania v dostatoc nej c istote a nežnec istil 

kľu c ove  komponenty. 

 

Medži dižajnove  prvky urc ene  na žabežpec enie c istoty patria: 

 

• Syste m cirkuluju ceho vžduchu 

• HEPA filter nepretrž ite c istí  pricha džaju ci plyn 

• Filter HEPA/VOC, ktory  neusta le c istí  vžduch v syste me 

• Priehradka s utesneny mi okrajmi, ktore  sa daju  c istiť  

• Použ itie hliní kovy ch a PET dielov, ktore  dobre žna s aju  c istenie 

23.2 Vy robcom odporu c ane  postupy c istenia 

 Čistiace postupy vždy overte miestne; ďalšie pokyny získate od výrobcu alebo 

distribútora. 

 

Postup pravidelne ho c istenia sa odporu c a na bež ne  spracovanie a u drž bu. Kombina cia 

postupov pravidelne ho c istenia a dežinfekcie sa odporu c a v prí pade proble mov 

su visiacich s udalosťami, ako su  u niky me dií , vižua lne nahromadenie po dy a/alebo ine  

do kažy kontamina cie. Odporu c a sa tiež  c istiť a dežinfikovať multiroom ÍVF inkuba tory 

MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 okamž ite po vyliatí  aky chkoľvek me dií . 

 

Pravidelné čistenie zariadenia (bez embryí vo vnútri) 

 

Na u spes ne  c istenie je nevyhnutne  použ í vať rukavice a spra vne manipulac ne  techniky. 

 

1. Odporu c a sa jednotku vyc istiť vodny m rožtokom so 70 % ižopropylalkoholom. 

Navlhc ite sterilnu  utierku a oc istite vs etky vnu torne  a vonkajs ie povrchy pomo cky 

trení m utierky o tieto povrchy. 

2. Po utretí  nechajte viec ka žariadenia nejaky  c as otvorene , aby sa odparili vs etky 

vy pary alkoholu. 

3. Nakoniec použ ite c istenu  alebo sterilnu  vodu na utieranie povrchov žariadenia. 

4. Skontrolujte prí stroj – ak je vižua lne c isty , považ ujte ho ža pripraveny  na použ itie. 

 

Ak žariadenie nie je vižua lne c iste , opakujte postup od kroku 1. 

23.3 Vy robcom odporu c ane  postupy c istenia  

Dezinfekcia zariadenia (bez embryí vo vnútri) 

 

Pre u spes nu  dežinfekciu je nevyhnutne  použ itie rukaví c a dobra  manipulac na  technika. 

Pokrac ujte nasleduju cimi krokmi (tento postup bol preuka žany  poc as s koliaceho 
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programu na mieste ako su c asť ins talac ne ho protokolu): 

 

1. Vypnite multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 (žadny  panel) 

2. Otvorte veka . 

3. Na dežinfekciu vnu torny ch povrchov, ohrievací ch vlož iek a sklenenej dosky na 

hornej strane veka použ ite pož adovany  dežinfekc ny  prostriedok. Na aplika ciu 

použ ite sterilne  utierky s dežinfekc ny m prostriedkom. 

4. Vs etky vnu torne  povrchy a hornu  c asť veka utrite najmenej tromi utierkami. 

Opakujte, ky m sa farba utierok nežmení . 

5. Vymen te si rukavice a po 10 minu tach kontaktu postriekajte na povrchy sterilnu  

vodu a utrite ich sterilny m obru skom. 

6. Skontrolujte prí stroj – ak je vižua lne c isty , považ ujte ho ža pripraveny  na použ itie. 

Ak žariadenie nie je vižua lne c iste , prejdite na krok 3 a postup žopakujte. 

7. Žapnite multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 (žadny  panel) 

24 Humidifika cia 

Multiroom ÍVF inkuba tory radu MÍRÍ® TL boli prima rne vyvinute  a navrhnute  na 

inkuba ciu game t a embryí  s prekrytí m parafí nom alebo minera lnym olejom. 

 

Ínkuba tor multiroom ÍVF radu MÍRÍ® TL sa nesmie žavlaž ovať. Humidifika cia inkuba tora 

MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF pos kodí  prí stroj – kondenža cia žablokuje 

vnu torne  potrubie a pos kodí  elektronicke  c asti. 

 

 Inkubátor MIRI® TL6 a MIRI® TL12 multiroom IVF nie je vytvorený na prácu s 

nádobou na vodu vo vnútri. V opačnom prípade sa zariadenie poškodí. Ovplyvní to 

bezpečnosť a výkon zariadenia. 

25 Overenie teploty 

Ínkuba tor MÍRÍ® TL6 multiroom ÍVF je vybaveny  6 sní mac mi PT 1000 triedy B, žatiaľ c o 

inkuba tor MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF ich ma  12, pric om su  umiestnene  v strede spodnej 

c asti kaž de ho oddelenia. 

 

 
Obrázok 25.1 Senžory PT-1000 triedy B v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 ÍVF  
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Obrázok 25.2 Senžory PT-1000 triedy B v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12 ÍVF 

 

Senžory slu ž ia na externe  overovacie u c ely. Su  u plne oddelene  od obvodu jednotky.  

 

Teplotne  podmienky priestoru je mož ne  nepretrž ite žažnamena vať prostrední ctvom 

externy ch konektorov na boku jednotky bež toho, aby bol obmedženy  jej vy kon. 

 

Mo ž e sa použ iť aky koľvek ža žnamovy  syste m, ktory  použ í va s tandardne  senžory PT-

1000. 

 

Spoloc nosť Esco Medical mo ž e pre senžory dodať externy  ža žnamovy  syste m (MÍRÍ® – 

GA12). 

26 Overenie hladiny plynu 

Koncentra ciu plynu v kaž dej priehradke multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL6 alebo 

MÍRÍ® TL12 mož no overiť odobratí m vžorky plynu ž jedne ho žo 6 (model MÍRÍ® TL6) 

alebo 12 (model MÍRÍ® TL12) otvorov na odber vžoriek plynu na boku jednotky pomocou 

vhodne ho analyža tora plynu. 

 

 
Obrázok 26.1 Senžory PT-1000 triedy B v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 ÍVF 
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Obrázok 26.2 Senžory PT-1000 triedy B v multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL12 

 

Kaž dy  port pre vžorku je priamo spojeny  s prí slus ny m oddielom s rovnaky m poc tom. 

Vžorka plynu sa odoberie len ž tejto konkre tnej priehradky. 

 

  K portom je možné pripojiť externý automatický vzorkovač plynu na 

kontinuálne overovanie. Analyzátor plynov musí mať možnosť vrátiť vzorku plynu 

do inkubátora. V opačnom prípade môže odber vzoriek ovplyvniť reguláciu plynu 

a tiež údaje analyzátora plynu. 

 

 Pred akýmkoľvek meraním plynu sa uistite, že veká neboli otvorené najmenej 

5 minút. 

 

 Odber veľkého objemu vzorky môže ovplyvniť reguláciu plynu. 

 

 Pred použitím sa uistite, že je analyzátor plynov kalibrovaný. 

27 Alarmovy  spí nac  pre externy  syste m 

Aby bolo mož ne  pripojiť multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 k 

externe mu monitorovaciemu syste mu a žaistiť maxima lnu bežpec nosť, najma  poc as noci 

a ví kendov, je inkuba tor na žadnej strane vybaveny  3,5 mm jack konektorom, ktory  mož no 

pripojiť k monitorovaciemu žariadeniu. 

 

Kedykoľvek sa spustí  alarm (to mo ž e byť alarm teploty, alarmy plynov pre u rovne CO2 

alebo O2, ní žkotlakove  alebo vysokotlakove  alarmy pre plyny CO2 a N2) alebo ak sa 

napa janie jednotky na hle prerus í , spí nac  indikuje, ž e použ í vateľ musí  jednotku 

skontrolovať. 
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Konektor je mož ne  pripojiť buď k ždroju napa tia ALEBO k ždroju pru du. 

 

  Upozorňujeme, že ak je ku konektoru 3,5 mm jack pripojený zdroj prúdu, 

maximálny menovitý prúd je v rozmedzí 0 – 1,0 A. 

 

 Ak je pripojený zdroj napätia, potom je obmedzenie medzi 0 – 50 V AC alebo 

DC. 

 
Ak nedo jde k ž iadnemu alarmu, prepí nac  v jednotke bude v polohe „ON“ (ŽAPNUTE ), ako 

je to žna žornene  niž s ie. 

 

 
Obrázok 27.1 Rež im bež alarmu 

 
Vž dy keď multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 prejde do rež imu 

alarmu, prepí nac  sa stane „rožpojeny m obvodom“. To žnamena , ž e syste mom už  nemo ž e 

pretekať ž iadny pru d. 

 

 
Obrázok 27.2 Rež im alarmu „Rožpojeny  obvod“ 

 

  Kedykoľvek je napájací kábel inkubátora odpojený od zdroja energie, tento 

prepínač automaticky indikuje alarm! Je to ďalší bezpečnostný prvok určený na 
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varovanie personálu v prípade výpadku elektrického prúdu v laboratóriu. 

28 Plocha na pí sanie na veku priehradky 

Kaž de  veko priehradky na multiroom ÍVF inkuba tore MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 je 

vyrobeny  ž bieleho skla, optimaližovane ho na žapisovanie textu. U daje o pacientovi alebo 

obsah priehradky sa daju  žažnamenať, aby sa dali poc as procesu inkuba cie ľahko použ iť. 

 

Text je mož ne  na sledne žotrieť handric kou. Použ í vajte len vhodne  netoxicke  pero, ktore  

umož n uje neskors ie vymažanie textu. a nepos kodí  inkubovane  vžorky. 

 

 
Obrázok 28.1 Priestor pre informa cie o pacientke 

29 U drž ba 

MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ TL12 multiroom ÍVF inkuba tor su  navrhnute  tak, aby boli už í vateľsky 

prí vetive . Spoľahliva  a bežpec na  preva džka tohto žariadenia je žalož ena  na nasleduju cich 

podmienkach: 

 

1. Spra vna kalibra cia teploty a hladiny plynu pomocou vysoko presne ho prí stroja v 

intervaloch predpí sany ch na ža klade klinickej praxe v laborato riu, kde sa 

použ í vaju  multiroom ÍVF inkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12. Vy robca odporu c a, 

aby obdobie medži overeniami nebolo dlhs ie ako 14 dní . 

2. Filtre VOC/HEPA sa musia vymien ať kaž de  3 mesiace. 

3. Pri roc nej u drž be sa musia radove  filtre HEPA vymien ať kaž dy  rok. 

4. Podľa intervalov predpí sany ch klinickou praxou v laborato riu, v ktorom sa použ í va 

multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12, sa použ í va vhodne  

c istenie. Vy robca neodporu c a medži c istení m obdobia dlhs ie ako 14 dní . 

 

 Je nevyhnutné vykonávať kontrolu a servis v intervaloch uvedených v časti „39 

Sprievodca údržbou“. Ak to neurobíte, môže to mať závažné nepriaznivé následky, 

ktoré môžu spôsobiť, že jednotka prestane fungovať podľa očakávania a poškodí 

vzorky, pacientov alebo používateľov.  

 

 Záruka sa považuje za neplatnú, ak sa nedodržia postupy servisu a údržby. 
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 Záruka sa považuje za neplatnú, ak servis a údržbu nevykonáva vyškolený a 

autorizovaný personál.. 

30 Nu džove  postupy 

Celková strata napájania jednotky alebo na jednotke: 

• Vyberte vs etky vžorky a vlož te ich do alternatí vneho alebo ža lož ne ho žariadenia, 

ktore  nebude ovplyvnene  proble mom. 

• Bež napa jacieho ždroja vnu torna  teplota inkuba tora MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

multiroom ÍVF klesne pod 35 °C po 10 minu tach v prostredí  s teplotou 20 °C. 

• Koncentra cia CO2 žostane v rožmedží  1 % ž nastavenej hodnoty po dobu 30 minu t, 

ak veka žostanu  žatvorene . 

• Ak je potrebny  dlhs í  c as na opa tovne  žapnutie napa jania, mo ž e byť už itoc ne  

prikryť jednotku ižolac nou prikry vkou, aby sa spomalil pokles teploty. 

 

Ak sa spustí jeden teplotný alarm: 

• Vyberte vžorky ž dotknutej priehradky. Mo ž u byť premiestnene  do ktore hokoľvek 

ž ďals í ch priehradiek, ktore  su  na hodou neobsadene . Vs etky priehradky su  

oddelene , takž e žvys ne  budu  fungovať norma lne. 

 
Ak sa vypne viac teplotných alarmov: 

• Vyberte vžorky ž dotknutej priehradky. Mo ž u byť premiestnene  do ktore hokoľvek 

ž ďals í ch priehradiek, ktore  su  na hodou neobsadene . Vs etky priehradky su  

oddelene , takž e žvys ne  budu  fungovať norma lne. 

• Prí padne vyberte vžorky žo vs etky ch dotknuty ch priehradiek a vlož te ich do 

alternatí vneho alebo ža lož ne ho žariadenia, ktore  nie je ovplyvnene  proble mom. 

 

Ak sa spustí alarm hladiny CO2 : 

Bude existovať 30-minu tovy  interval, poc as ktore ho mo ž e použ í vateľ posu diť, c i je stav 

doc asny  alebo trvaly . Ak je stav trvaly , vyberte vs etky vžorky a vlož te ich do 

alternatí vneho alebo ža lož ne ho žariadenia, ktore  nebude ovplyvnene  proble mom. Ak je 

stav doc asny  a hladina CO2 ní žka, nechajte veka  žatvorene . Ak je stav doc asny  a hladina 

CO2 je vysoka , otvorte niekoľko viek, aby ste vyvetrali trochu CO2. 

 

Ak sa spustí alarm úrovne O2: 

V takom prí pade nie su  žvyc ajne potrebne  nu džove  postupy. Pokiaľ je stav považ ovany  ža 

trvaly , mo ž e byť vy hodne  vypnu ť regula ciu O2 v menu.  

 

Ak sa spustí alarm tlaku CO2 : 

Skontrolujte externe  prí vody plynu a prí vody plynu. Ak je proble m externy  a nie je mož ne  

ho ľahko odstra niť, postupujte podľa pokynov v c asti „Alarm hladiny CO2“.  
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Ak sa spustí alarm tlaku O2: 

Skontrolujte externe  prí vody plynu a prí vody plynu. Ak je proble m externy  a nie je ľahko 

odstra niteľny , postupujte podľa pokynov v c asti „Alarm hladiny O2“. 

31 Ries enie proble mov použ í vateľa 

Tabuľka 31.1 Ohrievací  syste m 

Prí žnak Prí c ina U kon 

Ž iadny ohrev, displej je 

vypnuty  

Jednotka je vypnuta  žožadu alebo nie 

je pripojena  k ždroju napa jania 

Žapnite žariadenie alebo ho 

pripojte k ždroju napa jania 

Teplotny  alarm je žapnuty  

Vykurovanie je vypnute , pretož e 

teplota sa odchyľuje od nastavenej 

teploty o viac ako 0,5 °C 

Podrobnosti va m poskytne va s  

distribu tor Esco Medical 

Ž iaden ohrev 
Nastavena  hodnota teploty je 

nespra vna 

Skontrolujte nastavenu  hodnotu 

teploty 

Vykurovanie je nerovnomerne  Syste m nie je kalibrovany  

Kalibrujte kaž du  žo nu podľa 

použ í vateľskej prí ruc ky pomocou 

vysoko presne ho teplomeru 

 

 
Tabuľka 31.2 Regula tor plynu CO2 

Prí žnak Prí c ina U kon 

Bež regula cie plynu CO2 Syste m nie je napa jany  Skontrolujte elektricku  sieť 

 Syste m je vypnuty  Žapnite syste m 

 Regula tor plynu CO2 je vypnuty  

Aktivujte regula tor plynu CO2 

nastavení m na „CO2“ na „ON“ 

(ŽAPNUTE ) v ponuke 

 
Ž iadny plyn CO2 alebo nespra vny plyn 

pripojeny  k vstupu plynu CO2  

Skontrolujte prí vod plynu a uistite 

sa, ž e je doda vany  plyn pod 

tlakom 0,6 bar (8,70 PSÍ) 

 
Skutoc na  koncentra cia plynu je vys s ia 

ako nastavena  hodnota 

Skontrolujte nastavenu  hodnotu 

CO2 

Slaba  regula cia plynu CO2 Veko/veka  su  ponechane  otvorene  Žatvorte veko (veka) 

 Na veku (veka ch) chy baju  tesnenia 
Nasaďte spa ť tesnenia na veko(-

veka ) 

Koncentra cia plynu CO2 

indikovana  na displeji 

c ervenou farbou 

Koncentra cia plynu CO2 sa odchyľuje 

od nastavenej hodnoty o viac ako ±1 

Žatvorení m vs etky ch viek 

nechajte syste m stabiližovať 

Tlak plynu CO2 je na displeji 

indikovany  c ervenou farbou 
Ž iaden/nespra vny tlak CO2 v syste me 

Skontrolujte prí vod plynu CO2; 

uistite sa, ž e tlak je stabilny  na 

u rovni 0,6 bar (8,70 PSÍ) 

  



 

MIRI® TL inkubátory radu multiroom IVF Používateľská príručka Ver. 3.1 86 

  

Tabuľka 31.3 Regula tor plynu O2 
Prí žnak Prí c ina U kon 

Bež regula cie plynu O2 Syste m nie je napa jany  Skontrolujte elektricku  sieť 

 
Syste m je v pohotovostnom rež ime 
alebo je vypnuty  

Žapnite syste m 

 Regula tor plynu O2 je vypnuty  
Aktivujte regula tor plynu O2 
nastavení m na „O2“ na „ON“ 
(ŽAPNUTE ) v ponuke 

 
K vstupu plynu N2 nie je pripojeny  
ž iadny plyn N2 alebo je pripojeny  
nespra vny typ plynu 

Skontrolujte prí vod plynu; uistite 
sa, ž e sa použ í va 0,6 baru plynu N2 

 
Skutoc na  koncentra cia plynu je vys s ia 
ako nastavena  hodnota 

Skontrolujte nastavenu  hodnotu 
O2 

Slaba  regula cia plynu O2 Veko/veka  su  ponechane  otvorene  Žatvorte veko (veka) 

 Na veku (veka ch) chy baju  tesnenia 
Nasaďte spa ť tesnenia na veko(-
veka ) 

Koncentra cia plynu O2 
indikovana  na displeji 
c ervenou farbou 

Koncentra cia plynu O2 sa odchyľuje 
od nastavenej hodnoty o viac ako ±1 

Žatvorení m vs etky ch viek 
nechajte syste m stabiližovať 

Tlak plynu N2 je na displeji 
indikovany  c ervenou farbou 

Ž iaden/nespra vny tlak N2 v syste me 

Skontrolujte prí vod plynu N2; 
uistite sa, ž e tlak je stabilny  na 
u rovni 0,6 bar (8,70 PSÍ). 
Ak regula cia O2 nie je potrebna , 
nastavte v menu „O2“ na „OFF“ 
(VYPNUTE ), c í m deaktivujete 
regula ciu plynu O2 a žrus í te alarm 
plynu N2 

 
Tabuľka 31.4 Komunika cia s prehliadac om  

Prí žnak Prí c ina U kon 

Do poc í tac a sa neodosielaju  

ž iadne u daje 
Syste m nie je napa jany  Skontrolujte elektricku  sieť 

 
Syste m je v pohotovostnom 

rež ime alebo je vypnuty  
Žapnite syste m 

 

Da tovy  ka bel medži inkuba torom 

a poc í tac om nie je spra vne 

pripojeny  

Skontrolujte pripojenie. 

Použ í vajte iba ka bel doda vany  s 

jednotkou 

 
Softve r prehliadac a/ovla dac  USB 

nie je spra vne nains talovany  

Prec í tajte si prí ruc ku na ins tala ciu 

softve ru 

 
Tabuľka 31.5 Displej 

Prí žnak Prí c ina U kon 

Na displeji chy baju  segmenty Porucha dosky plos ny ch spojov 

Pož iadajte svojho distribu tora 

Esco Medical o vy menu dosky 

plos ny ch spojov 

 

Tabuľka 31.6 Kla vesnica 

Prí žnak Prí c ina U kon 

Chy baju ca alebo nepravidelna  

funkcia kla vesov 
Porucha kla ves 

Pož iadajte svojho distribu tora 

Esco Medical o vy menu kla ves 
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32 Technicke  parametre 

Tabuľka 32.1 S pecifika cie multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL6 

Technické parametre MIRI® TL6 
Celkové rožmery (Š × H × V) 805 x 590 x 375 mm 
Hmotnosť 60 kg 
Materiál Mäkká oceľ/hliník/PET/nehrdžavejúca oceľ 
Typ misky CultureCoin® 
Elektrické napájanie 115 V 60 Hz alebo 230 V 50 Hz 
Príkon 330 W 
Teplotný rozsah 28.7 – 41.0 °C 
Odchýlka teploty od nastavenej hodnoty ± 0,1 °C 
Spotreba plynu (CO2)1 < 2 litrov za hodinu 
Spotreba plynu (N2)2 < 5 litrov za hodinu 
Rozsah CO2 2,9 – 9,9 % 
Rozsah O2 2,0 – 20,0 % 
Odchýlka koncentrácie CO2 a O2 od 
nastavenej hodnoty 

± 0,2 % 

Tlak plynu CO2 (vstup) 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI) 
Tlak plynu N2 (vstup) 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI) 

Alarmy 
Žvuková a viditeľná signaližácia teploty, koncentrácie 
plynu, tlaku plynu mimo rozsahu 

Trvanlivosť 1 rok 
 

Tabuľka 32.2 S pecifika cie multiroom ÍVF inkuba tora MÍRÍ® TL12 

Technické parametre MIRI® TL12 

Celkové rožmery (Š × H × V) 950 x 685 x 375 mm 

Hmotnosť 93 kg 

Materiál Mäkká oceľ/hliník/PET/nehrdžavejúca oceľ 

Typ misky CultureCoin® 

Elektrické napájanie 115 V 60 Hz alebo 230 V 50 Hz 

Príkon 650 W 

Teplotný rozsah 28,7 – 41,0 °C 

Odchýlka teploty od nastavenej hodnoty ± 0,1 °C 

Spotreba plynu (CO2)1 < 2 litrov za hodinu 

Spotreba plynu (N2)2 < 5 litrov za hodinu 

Rozsah CO2 2,9 – 9,9 % 

Rozsah O2 5,0 – 20,0 % 

Odchýlka koncentrácie CO2 a O2 od 

nastavenej hodnoty 
± 0,2% 

Tlak plynuCO2 (vstup) 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI) 

Tlak plynu N2 (vstup) 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI) 

Alarmy 
Žvuková a viditeľná signaližácia teploty, koncentrácie 

plynu, tlaku plynu mimo rozsahu 

Trvanlivosť 1 rok 

 
1 Ža norma lnych podmienok (nastavena  hodnota CO2 na 6,0 %, vs etky veka  žatvorene ) 
2 Ža norma lnych podmienok (nastavena  hodnota O2 na 5,0 %, vs etky veka  žatvorene ) 
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33 Elektromagneticka  kompatibilita 

Tabuľka 33.1 Elektromagneticke  emisie 

Usmernenie a vyhla senie vy robcu – elektromagneticke  emisie 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF urc ene  na použ itie v elektromagnetickom prostredí  

s pecifikovanom niž s ie. Ža kažní k alebo použ í vateľ inkuba tora MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF by 

mal žabežpec iť, aby bol použ í vany  v takomto prostredí . 

Test emisií Zhoda Elektromagnetické prostredie – usmernenie 

RF emisie 

CÍSPR 11 
Skupina 1 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF 

nepouž í vaju  RF energiu. Preto su  emisie RF veľmi ní žke a 

ich interferencia s okolity mi elektronicky mi žariadeniami 

nie je veľmi pravdepodobna . 

RF emisie 

CÍSPR 11 
Trieda A 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF su  

vhodne  na použ itie v nemocnic nom prostredí . 

 

Nie je vhodny  pre doma ce podniky. 

Harmonicke  emisie 

ÍEC 61000-3-2 
Trieda A 

Kolí sanie napa tia / 

mihotave  emisie 

ÍEC 61000-3-3 

Trieda A 

 

Tabuľka 33.2 Elektromagneticka  odolnosť 

Usmernenie a vyhla senie vy robcu – elektromagneticka  odolnosť 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF urc ene  na použ itie v elektromagnetickom prostredí  

s pecifikovanom niž s ie. Ža kažní k alebo použ í vateľ inkuba tora MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF by 

mal žabežpec iť, aby bol použ í vany  v takomto prostredí . 

Test odolnosti 
IEC 60601 

Úroveň testu 

Úroveň 

súladu 

Elektromagnetické prostredie 

– usmernenie 

Elektrostaticky  

vy boj (ESD) ÍEC 

61000-4-2 

±8 kV kontaktny  vy boj 

 

±8 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 

vypu s ťanie vžduchu 

U roven  4 

Podlahy by mali byť drevene , 

beto nove  alebo keramicke . Ak je 

podlaha pokryta  synteticky m 

materia lom, relatí vna vlhkosť by 

mala byť aspon  30 %. 

Elektricky  ry chly 

prechod/vy boj 

ÍEC 61000-4-4 

± 2 kV pre napa jacie vedenia 

±1 kV pre vstup/ 

vy stupne  vedenia 

U roven  3 

Kvalita elektrickej siete by mala 

žodpovedať typicke mu 

komerc ne mu alebo 

nemocnic ne mu prostrediu. 

Prepa tie 

ÍEC 61000-4-5 

± 1 kV roždielny rež im ± 2 kV 

spoloc ny  rež im 
Trieda 2 

Kvalita elektrickej siete by mala 

žodpovedať typicke mu 

komerc ne mu alebo 

nemocnic ne mu prostrediu. 

Poklesy napa tia, 

kra tke prerus enia a 

žmeny napa tia na 

vstupny ch 

vedeniach 

napa jacieho ždroja 

 

ÍEC 61000-4-11 

< 5 % UT (95 % pokles UT pre 

0,5 cyklu) 

< 40 % UT (60% pokles UT 

poc as 5 cyklov) 

< 70 % UT (30 % pokles UT 

poc as 25 cyklov) 

 

POŽNA MKA UT je striedave  

sieťove  napa tie pred použ ití m 

sku s obnej u rovne 

NEUPLATN U

JE SA 

Kvalita elektrickej siete by mala 

žodpovedať typicke mu 

komerc ne mu alebo 

nemocnic ne mu prostrediu. Ak 

použ í vateľ vy robku vyž aduje 

nepretrž itu  preva džku poc as 

prerus enia napa jania žo siete, 

odporu c a sa, aby bol vy robok 

napa jany  ž neprerus iteľne ho 

ždroja napa jania alebo ž bate rie. 
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Frekvencia 

napa jania 

(50/60 Hž) 

magneticke  pole 

 

ÍEC 61000-4-8 

NEUPLATN UJE SA 
NEUPLATN U

JE SA 

Vy konove  frekvenc ne  

magneticke  polia  

by mali byť na u rovniach 

charakteristicky ch pre typicke  

umiestnenie v typickom 

komerc nom alebo nemocnic nom 

prostredí . 

Usmernenie a vyhla senie vy robcu – elektromagneticka  odolnosť 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF urc ene  na použ itie v elektromagnetickom prostredí  

s pecifikovanom niž s ie. Ža kažní k alebo použ í vateľ inkuba tora MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF by 

mal žabežpec iť, aby bol použ í vany  v takomto prostredí . 

Test odolnosti 
IEC 60601 

Úroveň testu 

Úroveň 

súladu 

Elektromagnetické prostredie – 

usmernenie 

Vedena  

RF ÍEC 

61000-4-6 

 

 

Vyž arovana  

RF ÍEC 

61000-4-3 

6 Vrms 

150 kHž až  

80 MHž v 

pa siem ÍMS 

 

30 V/m 

80 MHž až  

2,7 GHž 

U roven  4 

Prenosne  a mobilne  vysokofrekvenc ne  

komunikac ne  žariadenia by sa nemali 

použ í vať bliž s ie k akejkoľvek c asti 

inkuba torov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

multiroom ÍVF, vra tane ka blov, ako je 

odporu c ana  separac na  vždialenosť 

vypoc í tana  podľa rovnice platnej pre 

frekvenciu vysielac a. 

 

Odporu c ana  separac na  vždialenosť 

 

d = 0,35 P 

d = 0,35 P 80MHž až  800MHž 

d = 0,7 P 800 MHž až  2,5 GHž 

 

Kde P je maxima lna hodnota  

menovity  vy kon vysielac a vo wattoch (W) 

podľa vy robcu vysielac a a d je 

odporu c ana  vždialenosť v metroch (m). 

 

Íntenžita poľa ž pevny ch ra diovy ch 

vysielac ov, urc ena  elektromagneticky m 

prieskumom lokality, by mala byť v 

kaž dom frekvenc nom rožsahu niž s ia ako 

u roven  žhody 

  

V blí žkosti žariadenia sa mo ž e vyskytnu ť 

rus enie. 
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Tabuľka 33.3 Odporu c ana  separac na  vždialenosť 

Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými 

zariadeniami a multiroom IVF ovými inkubátormi MIRI ®TL6 alebo MIRI® TL12 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ ® TL12 multiroom ÍVF su  urc ene  na použ í vanie v elektromagnetickom 

prostredí , v ktorom sa kontroluju  vyž arovane  ra diove  poruchy. Ža kažní k alebo MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 

použ í vateľ multiroom ÍVF inkuba tora, mo ž e pomo cť žabra niť elektromagneticke mu rus eniu ty m, ž e dodrž í  

minima lnu vždialenosť medži prenosny mi a mobilny mi RF komunikac ny mi žariadeniami (vysielac mi). 

Niž s ie su  odporu c ane  multiroomove  inkuba tory ÍVFMÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 podľa maxima lneho 

vy stupne ho vy konu komunikac ne ho žariadenia. 

Menovitý maximálny 

výstupný výkon 

vysielača 

Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača (m) 

150 kHz až 80 

MHz d = 1,2 √P 

80 MHz až 800 

MHz d = 1,2 √P 

800 MHz až 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 

U vysielac ov s maxima lnym vy stupny m vy konom, ktory  nie je uvedeny  vys s ie, mož no odporu c anu  separac nu  

vždialenosť d v metroch (m) odhadnu ť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielac a, kde P je 

maxima lny vy stupny  vy kon vysielac a vo wattoch (w), podľa vy robcu vysielac a. 

 

POZNÁMKA 1: Pri frekvencia ch 80 MHž a 800 MHž sa uplatn uje oddeľovacia vždialenosť vys s ieho 

frekvenc ne ho rožsahu. 

 

POZNÁMKA 2: Tieto usmernenia sa nemusia uplatn ovať vo vs etky ch situa cia ch. 

 

S í renie elektromagneticke ho ž iarenia je ovplyvnene  absorpciou a odražmi od kons trukcií , predmetov a ľudí . 

 

Medicí nske žariadenia mo ž u byť ovplyvnene  mobilny mi telefo nmi a iny mi osobny mi 

alebo doma cimi prí strojmi, ktore  nie su  urc ene  pre leka rske žariadenia. Odporu c a sa, aby 

vs etky žariadenia použ í vane  v blí žkosti multiroom inkuba torov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

ÍVF spl n ali normu pre leka rsku elektromagneticku  kompatibilitu a aby sa pred použ ití m 

skontrolovalo, c i nie je žjavne  alebo mož ne  rus enie. Ak je podožrenie na rus enie alebo je 

potencia lne, s tandardny m ries ení m je vypnutie rus iaceho žariadenia, ako je to obvykle  v 

lietadla ch a ždravotní ckych žariadeniach. 

 

Podľa informa cií  o EMC sa musí  so ždravotní ckym elektricky m žariadení m žaobcha džať 

s osobitny mi bežpec nostny mi opatreniami uvedeny mi v EMC a musí  sa nains talovať a 

uviesť do preva džky. Prenosne  a mobilne  vysokofrekvenc ne  komunikac ne  žariadenia 

mo ž u ovplyvn ovať leka rske elektricke  žariadenia. 
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34 Sprievodca overovaní m 

34.1 Krite ria  na povolenie produktu 

Multiroom ÍVF inkuba tory Esco Medical MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 precha džaju  pred 

uvedení m do predaja prí snym testovaní m kvality a vy konu. 

34.1.1 Vy kon 

Kaž dy  komponent použ ity  v multiroom ÍVF inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 sa 

poc as vy robne ho procesu testuje, aby sa žabežpec ila bežchybnosť žariadenia. 

 

Pred expedovaní m sa inkuba tor testuje na povoľovací  test, ktory  trva  najmenej 24 hodí n, 

pomocou vysoko vy konny ch teplomerov a analyža torov plynov, spolu s protokolovaní m 

u dajov v rea lnom c ase, aby sa žabežpec ilo, ž e jednotka žodpoveda  oc aka vany m 

vy konnostny m s tandardom. 

 

Úspešná skúška I: Žmeny teploty interne ho senžora od nastavenej hodnoty v rožmedží  

± 0,1 ° C absolu tnej hodnoty. 

Úspešná skúška II: Žmeny koncentra cie interne ho senžora CO2 od nastavenej hodnoty v 

rožmedží  ± 0,2 % absolu tnej hodnoty. 

Úspešná skúška III: Žmeny koncentra cie interne ho senžora N2 od nastavenej hodnoty v 

rožmedží  ± 0,2 % absolu tnej hodnoty. 

Úspešná skúška IV: Prietok plynu CO2 menej ako 2 l/h. 

Úspešná skúška V: Prietok plynu N2 menej ako 5 l/h. 

34.1.2 Elektricka  bežpec nosť 

Sku s ka elektrickej bežpec nosti sa tiež  vykona va pomocou vy konne ho testera leka rskej 

bežpec nosti s kaž dou jednotkou, aby sa žabežpec ilo, ž e su  splnene  elektricke  pož iadavky 

na ždravotní cke pomo cky definovane  v norma ch EN60601-1, 3. vydanie. 

34.1.3 Komunika cia a žažnamena vanie u dajov 

Kaž da  jednotka je pripojena  k poc í tac u so softve rom na žažnamena vanie u dajov MÍRÍ® 

TL6 alebo MÍRÍ® TL12. Do jednotky sa doda va plyn a syste m sa aktivuje. Da ta prijate  PC 

programom sa analyžuju , aby sa žabežpec ila komunika cia medži inkuba torom a PC. 

34.1.4 U rovne koncentra cie a spotreba plynu 

Sku s ka tesnosti sa vykona va v kaž dej priehradke. Maxima lny u nik povoleny  cež tesnenia 

je 0,0 l/h. 

 

Priemerna  odchy lka plynu CO2 musí  žostať v ra mci SP ± 0,2 % absolu tnej hodnoty pri 

vs etky ch externy ch odberoch vžoriek a interny ch meraniach sní mac a. 
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Prietok plynu pri bež nej preva džke je mens í  ako 2 litre ža hodinu, a preto by mal byť 

priemerny  prietok niž s í  ako 2 litre pre multiroom ÍVF inkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® 

TL12. 

 

Priemerna  žmena plynu N2 musí  žostať v rožmedží  nastavenej hodnoty (SP) ± 0,2 % 

absolu tnej hodnoty pri vs etky ch externy ch vžorka ch a interny ch u dajoch senžorov. 

 

Prietok plynu pri bež nej preva džke je mens í  ako 5 litrov ža hodinu, a preto by mal byť 

priemerny  prietok niž s í  ako 5 litrov pre multiroom ÍVF inkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® 

TL12. 

34.1.5 Kožmeticky  vžhľad 

• Ž iadne vychy lenie viek. 

• Kaž de  veko by sa malo ľahko otva rať a žatva rať. 

• Tesnenia viek musia byť vhodne pripevnene  a vyrovnane . 

• Na skrinke nesmu  byť ž iadne s krabance ani chy baju ci lak. 

 

Celkovo musí  mať prí stroj vžhľad kvalitne ho tovaru. Dno priehradiek sa skontroluje, c i 

nie je nespra vne nastavene  a c i nema  nespra vny tvar. Do komo r sa vlož í  miska 

CultureCoin®, aby sa skontrolovali nežhody spo sobene  veľkosťou komory a hliní kovy ch 

vy režov. 

35 Valida cia na mieste 

Aj keď sa v spoloc nosti Esco Medical usilujeme vykonať najkomplexnejs ie testy pred 

dodaní m žariadenia k ža kažní kovi, neexistuje spo sob, ako si byť isty , ž e je vs etko v 

poriadku na mieste, kde je žariadenie nastavene . 

 

Preto sme v su lade so žavedenou spra vnou praxou v oblasti ždravotní ckych pomo cok 

nastavili rež im overovací ch testov, ktory  je potrebne  dokonc iť, aby bolo mož ne  prí stroj 

prijať do klinicke ho použ í vania. 

 

V nasleduju com texte popisujeme tieto sku s ky a vybavenie potrebne  na ich vykonanie. 

 

Poskytnuty  je aj formula r na dokumenta ciu o teste. Ko piu je potrebne  poskytnu ť 

spoloc nosti Esco Medical na interne  sledovanie žariadenia a ža žnam histo rie žariadenia. 

35.1 Povinna  vy bava 

 Všetky zariadenia musia byť kvalitné a kalibrované. 
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• Teplomer s vhodny m senžorom na meranie v kvapka ch me dia pokryte ho 

parafí novy m olejom s rožlí s ení m minima lne 0,1 ° C 

• Teplomer s vhodny m senžorom na meranie na hliní kovom povrchu s rožlí s ení m 

minima lne 0,1 ° C 

• Analyža tor CO2 s rožsahom 0,0 – 10,0 %. 

• Analyža tor O2 s rožsahom 0,0 – 20,0 %. 

• Tlakovy  tester s rožsahom 0,0 – 1,0 bar. 

• Multimeter. 

35.2 Odporu c ane  dodatoc ne  vybavenie 

 Všetky zariadenia musia byť kvalitné a kalibrované. 

 

• Merac  VOC schopny  merať najbež nejs ie prchave  organicke  žlu c eniny najmenej na 

u rovni ppm. 

• Pomocou laserove ho poc í tadla c astí c by sa vžorka mala odobrať tesne nad 

inkuba torom MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF. Namerana  hodnota by 

sa mala žažnamenať ako u roven  c astí c požadia. 

 

Na ďals ie testovanie ins tala cie je mož ne  použ iť odporu c ane  ďals ie vybavenie, ktore  

minimaližuje pravdepodobnosť proble mov na mieste. 

36 Testovanie 

36.1 Prí vod plynu CO2 

Aby regulac ny  syste m udrž iaval spra vnu u roven  koncentra cie CO2 v multiroom ÍVF 

inkuba tora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12, žariadenie musí  byť pripojene  k stabilne mu 

ždroju 100 % CO2 s tlakom 0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSÍ).  

 

Žmerajte koncentra ciu CO2 v prí vode plynu žavedení m plynove ho potrubia do fľas e bež 

veka a vhodne veľke ho otvoru. Nastavte tlak/prietok tak, aby bola fľas a neusta le 

preplachovana  plynom bež žvys ovania tlaku vo fľas i (t. j. množ stvo plynu vystupuju ceho 

ž fľas e by malo byť rovnake  ako objem plynu vstupuju ceho do fľas e). 

 

 Zvýšenie tlaku ovplyvní nameranú koncentráciu CO2, pretože koncentrácia CO2 

závisí od tlaku. 

 

Vžorka ž fľas e na dne analyža tora plynu. 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Meraná koncentrácia CO2 musí byť v rozmedzí 98,0 % – 100 %. 
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  Použitie plynu CO2 s vlhkosťou poškodí senzory prietoku. Úroveň vlhkosti 

musí byť overená na osvedčení výrobcu plynu: prípustný je iba 0,0 ppm obj./obj 

max. 

36.1.1 O CO2 

Oxid uhlic ity  (CO2)je bežfarebny , nehorľavy  plyn bež ža pachu. Oxid uhlic ity  nad teplotou 

trojite ho bodu -56,6 ° C a pod teplotou kriticke ho bodu 31,1 °C mo ž e existovať v plynnom 

aj kvapalnom skupenstve. 

 

Objemovo hmotny  tekuty  oxid uhlic ity  sa bež ne udrž uje ako chladena  kvapalina a para 

pri tlakoch medži 1 230 kPa (približ ne 12 barov) a 2 557 kPa (približ ne 25 barov). Oxid 

uhlic ity  mo ž e tiež  existovať ako biela nepriehľadna  tuha  la tka s teplotou -78,5 ° C ža 

atmosfe ricke ho tlaku. 

 

  Vysoká koncentrácia oxidu uhličitého (10,0 % alebo viac) sa môže rýchlo 

zadusiť bez varovania bez možnosti vlastnej záchrany bez ohľadu na koncentráciu 

kyslíka. 

 

Už í vateľ by sa mal ubežpec iť, ž e použ ity  CO2 je bežpec ny  a bež vlhkosti. D alej je uvedeny  

žožnam niektory ch s tandardny ch koncentra cií  žlož iek. Upožorn ujeme, ž e uvedene  

hodnoty NÍE su  spra vne sumy, iba naprí klad: 

 

• Stanovenie min. 99,9 % obj./obj. 

• Vlhkosť 50 ppm obj./obj. max. (20 ppm hm./hm. max). 

• Amoniak 2,5 ppm obj./obj max. 

• Kyslí k 30 ppm obj./obj max. 

• Oxidy dusí ka (NO/NO2), kaž dy  2,5 ppm v/v max. 

• Neprchavy  žvys ok (c astice) max. 10 ppm hm./hm. 

• Neprchavy  organicky  žvys ok (olej a tuk) max. 5 ppm hm./hm. 

• Fosfí n max. 0,3 ppm obj./obj. 

• Celkove  prchave  uhľovodí ky (poc í tane  ako meta n) 50 ppm obj./obj. max. ž toho 20 

ppm obj./obj. 

• Fosfí n max. 0,2 ppm obj./obj. 

• Benže n max. 0,02 ppm obj./obj. 

• Oxid uhoľnaty  10 ppm obj./obj max. 

• Metanol 10 ppm obj./obj max. 

• Kyanovodí k 0,5 max. ppm obj./obj. 

• Celkova  sí ra (ako S) max 0,1 ppm obj./obj. 
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36.2 Prí vod plynu N2 

Aby regula cia udrž iavala spra vnu u roven  koncentra cie O2 v multiroom ÍVF inkuba toroch 

MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12, žariadenie musí  byť pripojene  k stabilne mu ždroju 100 % 

N2 s tlakom 0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSÍ). 

 

Žmerajte koncentra ciu N2 v prí vode plynu žavedení m plynove ho potrubia do fľas e bež 

veka a vhodne veľke ho otvoru. Nastavte tlak/prietok tak, aby bola fľas a neusta le 

preplachovana  plynom bež žvys ovania tlaku vo fľas i (t. j. množ stvo plynu vystupuju ceho 

ž fľas e by malo byť rovnake  ako objem plynu vstupuju ceho do fľas e). 

 

Vžorka ž fľas e na dne analyža tora plynu. 

 

 Možno použiť analyzátor plynov, ktorý dokáže presne merať 0 % O2. 100 % N2 

= 0 % O2. 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia N2 musí byť medzi 95,0 – 100 %. 

 

 Použitie plynu N2 s vlhkosťou poškodí senzory prietoku. Úroveň vlhkosti musí 

byť overená na osvedčení výrobcu plynu: prípustný je iba 0,0 ppm obj./obj max. 

36.2.1 Ohľadom N2 

Dusí k tvorí  vy žnamnu  c asť žemskej atmosfe ry so 78,08 % objemovy ch. Dusí k je 

bežfarebny , bež ža pachu, bež chuti, netoxicky  a takmer inertny  plyn. Dusí k sa ža sadne 

doda va a použ í va v plynnom alebo kvapalnom skupenstve. 

 

 Plyn N2 môže vytláčaním vzduchu pôsobiť ako jednoduchý dusivý prostriedok.  

  

Už í vateľ by sa mal ubežpec iť, ž e použ ity  N2 je bežpec ny  a bež vlhkosti. D alej je uvedeny  

žožnam niektory ch s tandardny ch koncentra cií  žlož iek. Upožorn ujeme, ž e uvedene  

hodnoty NÍE su  spra vne sumy, iba naprí klad: 

 

• Stupen  vy skumu 99,9995 %. 

• Kontaminant. 

• Argo n (Ar) 5,0 ppm. 

• Oxid uhlic ity  (CO2) 1,0 ppm. 

• Oxid uhoľnaty  (CO) 1,0 ppm. 

• Vodí k (H2) 0,5 ppm. 

• Meta n (Ar) 0,5 ppm. 

• Kyslí k (O2) 0,5 ppm. 
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• Voda (H20) 0,5 ppm. 

36.3 Kontrola tlaku plynu CO2 

Ínkuba tor MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF vyž aduje na vstupnom plynovom 

vedení  CO2 tlak 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ). Tento tlak plynu musí  byť neusta le 

udrž iavany  stabilny . 

 

Ž do vodu bežpec nosti ma  ta to jednotka žabudovany  digita lny senžor tlaku plynu, ktory  

monitoruje pricha džaju ci tlak plynu a upožorn uje použ í vateľa, ak sa žistí  aky koľvek 

pokles. 

 

Odstra n te prí vodne  plynove  vedenie plynu CO2. Pripojte plynove  potrubie k žariadeniu na 

meranie tlaku plynu. 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí byť 0,4 – 0,6 baru. 

 

Viac informa cií  na jdete v c astiach použ í vateľskej prí ruc ky. 

36.4 Kontrola tlaku plynu N2 

Ínkuba tor MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF vyž aduje na vstupnom plynovom 

vedení  N2 tlak 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ). Tento tlak plynu musí  byť neusta le 

udrž iavany  stabilny . 

 

Ž do vodu bežpec nosti ma  ta to jednotka žabudovany  digita lny senžor tlaku plynu, ktory  

monitoruje pricha džaju ci tlak plynu a upožorn uje použ í vateľa, ak sa žistí  aky koľvek 

pokles. 

 

Odstra n te prí vodne  plynove  vedenie plynu N2. Pripojte plynove  potrubie k žariadeniu na 

meranie tlaku plynu. 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí byť 0,4 – 0,6 baru. 

 

Viac informa cií  na jdete v c astiach použ í vateľskej prí ruc ky. 

36.5 Napa jacie napa tie 

Musí  byť overene  napa tie na mieste. 

 

Žmerajte vy stupnu  ža strc ku na UPS, ku ktorej bude pripojeny  multiroom ÍVF inkuba tor 

MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12. Skontrolujte tiež , c i je UPS pripojeny  k spra vne užemnenej 

elektrickej ža suvke. 
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Použ ite multimeter pre AC. 

 
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: 230 V ± 10,0 % 

 115 V ± 10,0 % 

36.6 Kontrola koncentra cie plynu CO2 

Koncentra cia plynu CO2 sa kontroluje na odchy lku. Použ í va sa port na odber plynu na 

boc nej strane jednotky. Na overenie použ ite vžorovy  port-6. 

  

Pamätajte, že neotvárajte veko najmenej 15 minút pred začiatkom testu alebo 

počas samotného testu. 

 

Pripojte vstupnu  trubicu analyža tora plynov k otvoru na odber vžorky. Dbajte na to, aby 

bolo dokonale  uchytenie a aby do syste mu nemohol vstupovať alebo vystupovať ž iadny 

vžduch. 

 

Analyža tor plynov musí  mať spa tny  port plynu pripojeny  k inkuba toru multiroom ÍVF (t. 

j. do inej priehradky). Merajte iba pri stabiližovanej hodnote analyža tora plynu. 

 

Viac informa cií  o tom, ako vykonať kalibra ciu plynu CO2, na jdete v c asti „13.5.1.2 

Kalibra cia CO2/O2“. 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia CO2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 

0,2 % od nastavenej hodnoty. 

36.7 Kontrola koncentra cie plynu O2 

Koncentra cia plynu O2 sa kontroluje na odchy lku. Použ í va sa port na odber plynu na 

boc nej strane jednotky. Na overenie použ ite vžorovy  port-6. 

  

Pamätajte, že neotvárajte veko najmenej 10 minút pred začiatkom testu alebo 

počas samotného testu. 

 

Pripojte vstupnu  trubicu analyža tora plynov k otvoru na odber vžorky. Dbajte na to, aby 

bolo dokonale  uchytenie a aby do syste mu nemohol vstupovať alebo vystupovať ž iadny 

vžduch. 

 

Analyža tor plynov musí  mať spa tny  port plynu pripojeny  k inkuba toru multiroom ÍVF (t. 

j. do inej priehradky). Merajte iba pri stabiližovanej hodnote analyža tora plynu. 

 

Viac informa cií  o tom, ako vykonať kalibra ciu plynu CO2, na jdete v c asti „13.5.1.2 

Kalibra cia CO2/O2“. 
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ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia O2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 

0,2 % od nastavenej hodnoty. 

36.8 Kontrola teploty: Dna  priehradky 

Prva  c asť teplotnej kontroly sa vykona va pomocou teplomeru so senžorom vhodny m na 

meranie teploty v kvapke me dia pokryte ho parafí novy m olejom s minima lnym rožlí s ení m 

0,1 °C. 

  

Najmenej 6 misiek pripraveny ch vopred (s najmenej jednou mikrokvapkou me dia 

približ ne 10 – 100 µl v kaž dej miske). Me dia  by mali byť pokryte  vrstvou parafí nove ho 

oleja. Misky nie je potrebne  ekvilibrovať, pretož e poc as validac ny ch testov nebude 

merane  pH. 

  

Misky su  umiestnene  v kaž dej priehradke s najmenej jednou miskou. Misky by mali byť 

umiestnene  v s trbine žodpovedaju cej veľkosti na doska ch na optimaliža ciu tepla. 

  

Nechajte inkuba tor pokrmy ohriať a stabiližovať najmenej 1 hodinu. 

  

Otvorte veko priehradky, odstra n te kryt ž misky a hrot senžora vlož te do kvapo c ky. 

  

Ak ma  merací  prí stroj ry chly c as odožvy (menej ako 10 seku nd), mala by meto da ry chleho 

merania kvapiek poskytnu ť už itoc ny  vy sledok. 

  

Ak je meracie žariadenie pomals ie, musí  sa na jsť spo sob žadrž ania senžora v kvapo c kovej 

s kvrne. Spravidla je mož ne  nalepiť senžor na miesto v spodnej c asti priehradky. Potom 

žatvorte veko a poc kajte, ky m sa teplota nestabiližuje. Pri žatva raní  veka buďte opatrní , 

aby nedos lo k posunutiu umiestnenia senžora v kvapke. 

  

Umiestnite senžor teplomera na kaž du  žo nu a skontrolujte teplotu. 

  

Ak je potrebna  kalibra cia, ďals ie informa cie o tom, ako vykonať kalibra ciu teploty, na jdete 

v c asti „13.5.1.1 Kalibra cia teploty“. 

  

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: všetky teploty namerané na dne priehradiek, kde sa nachádzajú 

misky, sa nesmú odchýliť o viac ako ± 0,1 ° C od nastavenej hodnoty. 

36.9 Kontrola teploty: Veka  priehradky 

Druha  c asť valida cie teploty sa vykona va pomocou teplomera s vhodny m senžorom na 

meranie teploty na hliní kovom povrchu s minima lnym rožlí s ení m 0,1 °C. 
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Prilepte senžor na stred veka a opatrne ho žatvorte. Žaistite, aby pa ska udrž iavala senžor 

v u plnom kontakte s povrchovou plochou ž hliní ka. 

 

 Polepenie vnútornej strany veka nie je optimálny postup, pretože páska bude 

pôsobiť ako izolátor tepla generovaného spodným ohrievačom. Je však 

použiteľným kompromisom, ak je veľkosť lepenej oblasti malá a použitá páska je 

pevná, tenká a ľahká. 

 

Umiestnite teplomer na kaž du  žo nu a skontrolujte teplotu.  

 

Úspešná skúška: všetky teploty namerané na veku priehradiek sa nesmú líšiť o viac 

ako ± 0,2 ° C od nastavenej hodnoty. 

 

Ak je potrebna  kalibra cia, ďals ie informa cie o tom, ako vykonať kalibra ciu teploty, na jdete 

v c asti „13.5.1.1 Kalibra cia teploty“. 

 

 Iteračný proces môže byť potrebný, ak sa zistia rozdiely v teplotných úrovniach 

a kompenzujú sa prostredníctvom kalibračných postupov. Teploty dna a veká sa do 

istej miery navzájom ovplyvňujú. Medzi priehradkami nebude viditeľné krížové 

teplo. 

36.10 6-hodinova  sku s ka stability 

Po do kladnej valida cii jedne ho parametra musí  byť žaha jena  6-hodinova  (minima lna 

doba) kontrola. 

 

Pomo cka musí  byť nastavena  c o najbliž s ie k stavu, v akom bude fungovať pri klinickom 

použ ití . 

 

Ak je preferovana  pož adovana  hodnota CO2 6,0 % alebo sa teplota lí s i od predvolene ho 

nastavenia, je potrebne  pred testom vykonať nastavenie. 

 

Ak žariadenie nebude klinicky funkc ne  s aktivovanou regula ciou O2, ale je k dispoží cii plyn 

N2, test by sa mal vykonať so žapnutou regula ciou O2 a so doda vkou plynu N2. 

 

Ak N2 nie je k dispoží cii, mož no test vykonať bež neho. 

 

Skontrolujte, c i je spusteny  softve r ža žnamní ka u dajov Esco Medical. 

 

Skontrolujte, c i su  parametre žažnamenane , a vykonajte žmysluplne  c í tanie. Nechajte 

žariadenie bež ať bež rus enia najmenej 6 hodí n. Vy sledky analyžujte v grafoch. 
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Úspešná skúška I: Žmeny teploty interne ho senžora od nastavenej hodnoty v rožmedží  

± 0,1 °C absolu tnej hodnoty. 

Úspešná skúška II Žmeny koncentra cie interne ho senžora CO2 od nastavenej hodnoty v 

rožmedží  absolu tnej hodnoty ± 0,2 %. 

Úspešná skúška III: Žmeny koncentra cie interne ho senžora N2 od nastavenej hodnoty v 

rožmedží  ± 0,2 % absolu tnej hodnoty. 

Úspešná skúška IV: Prietok plynu CO2 menej ako 2 l/h. 

Úspešná skúška V: Prietok plynu N2 menej ako 5 l/h. 

36.11 C istenie 

 Čistiace postupy vždy overte miestne alebo sa obráťte na výrobcu alebo 
distribútora, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny. 
 

Po u spes nom vykonaní  testovania by sa mal prí stroj pred ďals í m uvedení m do klinicke ho 

použ í vania žnova vyc istiť. 

 

Skontrolujte jednotku, c i neobsahuje fyžicke  žna mky nec isto t alebo prachu. Jednotka by 

mala po sobiť vs eobecne upratane. 

 

• Jednotku c istite žvonka handric kou, ktora  nepu s ťa vla kna, navlhc enou v 70 % 

alkoholovom rožtoku. 

• Vypnite prí stroj a vytiahnite sieťovy  ka bel. 

• Odstra n te vs etky platne na optimaliža ciu tepla a oc istite ich handric kou, ktora  

nepu s ťa vla kna, namoc enou v 70 % alkoholovom rožtoku. 

• Vnu tro 12 priehradiek utrite handric kou nepu s ťaju cou vla kna navlhc enou v 70 % 

alkoholovom rožtoku. 

• Rovnaky m spo sobom utrite veka . 

• Nechajte veka  žostať otvorene  5 minu t. 

• Utrite 12 priehradiek a tepelne  optimaližac ne  dosky handric kou bež chl pkov 

namoc enou v steriližovanej vode. 

• Rovnaky m spo sobom utrite veka . 

• Nechajte veka  žostať otvorene  10 minu t. 

• Vlož te spa ť dosku na optimaliža ciu tepla. 

• Žatvorte veka . 

• Pripojte napa janie a žapnite inkuba tor. 

• Pred vlož ení m vžorky nechajte inkuba tor bež ať pra ždny najmenej 20 minu t. 

36.12 Formula r dokumenta cie k testu 

  Pred uvedením pomôcky do klinického používania je potrebné vyplniť 

formulár „Správa o inštalácii“ so stavom úspešnosti vykonaných testov vyplneným 

personálom inštalácie a predloženým spoločnosti Esco Medical. 
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36.13 Odporu c ane  dodatoc ne  testovanie 

36.13.1 Merac  VOC 

Pomocou merac a VOC by sa vžorka mala odobrať tesne nad inkuba torom MÍRÍ®TL6 a 

MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF. Namerana  hodnota by sa mala žažnamenať ako u roven  VOC 

na požadí . Potom sa odoberie vžorka ž portu na odber vžoriek plynu c í slo 6 (v modeli 

MÍRÍ® TL6) alebo 12 (v modeli MÍRÍ® TL12). 

 

Úspešná skúška: 0,0 ppm VOC. 

 

 Zaistite, aby vzorkovacie čiary neobsahovali žiadne VOC. 

36.13.2 Laserovy  poc í tac  c astí c 

Vžorka by sa mala odobrať tesne nad inkuba torom MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 

multiroom ÍVF s laserovy m poc í tadlom c astí c. Namerana  hodnota by sa mala žažnamenať 

ako u roven  c astí c požadia. Potom sa odoberie vžorka ž portu na odber vžoriek plynu c í slo 

6 (v modeli MÍRÍ® TL6) alebo 12 (v modeli MÍRÍ® TL12). 

 

Úspešná skúška: 0,3-mikrónov < 100 ppm.  

 

 Zaistite, aby vzorkovacie čiary neobsahovali žiadne čiastočky. 

37 Klinicke  použ itie 

Blahož ela me! Va s  prí stroj je teraž pripraveny  na klinicke  použ itie s dokonc eny mi 

validac ny mi testami a spra vou o teste predlož enou spoloc nosti Esco Medical. 

 

Mal by poskytovať dlhoroc ne  stabilne  služ by. 

Je potrebne  neusta le monitorovať vy kon žariadenia. 

Na overenie v preva džke použ ite nasleduju cu sche mu. 

 

 Nepokúšajte sa prevádzkovať inkubátor MIRI® TL6 a MIRI® TL12 multiroom 

IVF na klinické účely bez prístupu k vysokokvalitnému overovaciemu zariadeniu 

na kontrolu kvality. 

 
Tabuľka 37.1 Íntervaly valida cie 

U loha Kaž dy  den  Kaž dy  ty ž den  

Kontrola teploty  X 

Kontrola koncentra cie plynu CO2 X  

Kontrola koncentra cie plynu O2  X  

Kontrola anoma lií  v ža žnamní ku  X 
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U loha Kaž dy  den  Kaž dy  ty ž den  

Kontrola tlaku plynu CO2 X  

Kontrola tlaku plynu N2 X  

kontrola pH  X 

37.1 Kontrola teploty 

Kontrola teploty sa vykona va pomocou vysoko presne ho teplomeru. Umiestnite teplomer 

na kaž du  žo nu a skontrolujte teplotu. Podľa potreby vykonajte kalibra ciu. 

 

D als ie informa cie o vykona vaní  teplotnej kalibra cie na jdete v c asti "13.5.1.1 Teplotna  

kalibra cia". 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: 

• Všetky teploty namerané na spodnej časti priehradky v miestach, kam by sa 

dal umiestniť riad, sa nesmú odchyľovať o viac ako ± 0,2 °C od nastavenej 

hodnoty. 

• Všetky teploty namerané na veku sa nesmú líšiť o viac ako ± 0,5 ° C od 

nastavenej hodnoty. 

37.2 Kontrola koncentra cie plynu CO2 

Koncentra cia plynu CO2 sa kontroluje na odchy lky. Na tento u c el sa použ í va port na odber 

plynu na boc nej strane jednotky. Na overenie použ ite vžorovy  port-6. Na vykonanie 

sku s ky je nevyhnutne  mať k dispoží cii vysoko presny  analyža tor plynov pre plyn CO2 a 

O2. 

  

Pri testovaní  koncentra cie plynu postupujte podľa ty chto jednoduchy ch pravidiel: 

 

• Skontrolujte nastavenu  hodnotu plynu CO2. 

• Skontrolujte skutoc nu  koncentra ciu plynu CO2, aby ste sa ubežpec ili, ž e je 

dosiahnuta  pož adovana  hodnota a koncentra cia plynu je stabiližovana  okolo 

pož adovanej hodnoty. 

• Nežabudnite, ž e pred žac atí m testu alebo poc as samotne ho testovania neotva rajte 

ž iadne veka  najmenej 10 minu t. 

 

Viac informa cií  o tom, ako vykonať kalibra ciu plynu CO2, na jdete v c asti „13.5.1.2 

Kalibra cia CO2/O2“. 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia CO2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 

0,2 % od nastavenej hodnoty. 
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37.3 Kontrola koncentra cie plynu O2 

Koncentra cia plynu O2 sa kontroluje na odchy lky. Na tento u c el sa použ í va port na odber 

plynu na boc nej strane jednotky. Na overenie použ ite vžorovy  port-6. Na vykonanie 

sku s ky je nevyhnutne  mať k dispoží cii vysoko presny  analyža tor plynov pre plyn CO2 a 

O2. 

  

Pri testovaní  koncentra cie plynu postupujte podľa ty chto jednoduchy ch pravidiel: 

 

• Skontrolujte nastavenu  hodnotu plynu O2. 

• Skontrolujte skutoc nu  koncentra ciu plynu O2, aby ste sa ubežpec ili, ž e je 

dosiahnuta  pož adovana  hodnota a koncentra cia plynu je stabiližovana  okolo 

pož adovanej hodnoty. 

• Nežabudnite, ž e pred žac atí m testu alebo poc as samotne ho testovania neotva rajte 

ž iadne veka  najmenej 10 minu t. 

 

Viac informa cií  o tom, ako vykonať kalibra ciu plynu CO2, na jdete v c asti „13.5.1.2 

Kalibra cia CO2/O2“. 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia O2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 0,2 

% od nastavenej hodnoty. 

 

 Analyzátory plynov používajú malé čerpadlo na nasávanie výfukových plynov 

z miesta, z ktorého sa odoberajú vzorky. Kapacita čerpadla sa líši od značky po 

značke. Schopnosť analyzátora plynu vrátiť vzorku plynu do inkubátora 

(vzorkovanie slučky) zabraňuje podtlaku a zaisťuje presnosť. Výkonnosť 

multiroom IVF inkubátora MIRI® TL6 a MIRI® TL12 IVF nebude ovplyvnená, 

pretože plyn v oddelení nie je pod tlakom a údaj je len artefaktom založeným na 

nevhodnom meracom zariadení. Kontaktujte spoločnosť Esco Medical alebo jej 

miestneho distribútora pre usmernenie. 

37.4 Kontrola tlaku plynu CO2 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF vyž aduju  na vstupnom plynovom 

vedení  CO2 tlak 0,4 – 0,6 bar. Tento tlak plynu musí  byť vž dy udrž iavany  stabilny . 

 

Ž bežpec nostny ch do vodov ma  ta to jednotka žabudovany  digita lny senžor tlaku plynu, 

ktory  monitoruje pricha džaju ci tlak plynu a upožorn uje použ í vateľa, ak sa žistí  aky koľvek 

pokles. 

 

Odporu c a sa skontrolovať tlak plynu CO2 v ponuke tak, ž e skontrolujete hodnotu polož ky 

s na žvom „CO2 P“ (tlak CO2). 
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ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí  byť 0,4 – 0,6 baru. 

 

D als ie informa cie na jdete v c asti „16.1 Tlak plynu CO2“. 

37.5 Kontrola tlaku plynu N2 

Ínkuba tory MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF vyž aduju  na vstupnom plynovom 

vedení  N2 tlak 0,4 – 0,6 baru. Tento tlak plynu musí  byť vž dy udrž iavany  stabilny . 

 

Ž bežpec nostny ch do vodov ma  ta to jednotka žabudovany  digita lny senžor tlaku plynu, 

ktory  monitoruje pricha džaju ci tlak plynu a upožorn uje použ í vateľa, ak sa žistí  aky koľvek 

pokles. 

 

Odporu c a sa skontrolovať tlak plynu N2 v ponuke tak, ž e skontrolujete hodnotu polož ky 

s na žvom „N2 P“ (tlak N2). 

 

ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí  byť 0,4 – 0,6 baru. 

 

Viac informa cií  na jdete v c asti „Tlak plynu 16,2 N2“. 

37.6 Kontrola pH 

Valida cia pH kultivac ne ho me dia by mala byť s tandardny m postupom. Nikdy nie je mož ne  

presne predpovedať, ake  bude pH me dia pri urc itej u rovni CO2. 

 

CO2 je ža visla  od tlaku, a preto su  v ro žnych vy s kach potrebne  vys s ie koncentra cie CO2, 

aby sa udrž alo rovnake  pH. Dokonca aj žmeny barometricke ho tlaku ža s tandardny ch 

poveternostny ch syste mov ovplyvnia hladiny CO2. 

 

Ínkuba tory multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 su  vybavene  vysokokvalitny m 

syste mom na meranie pH. 

 

D als ie informa cie o vykona vaní  kalibra cie pH na jdete v c asti "18 Meranie pH". 

38 Sprievodca u drž bou 

Va s  inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVFod spoloc nosti Esco Medical 

obsahuje vysokopresne  a kvalitne  komponenty. Tieto komponenty su  vybrane  tak, aby 

žabežpec ili vysoku  ž ivotnosť a vy kon žariadenia. 

 

Je vs ak potrebne  neusta le overovanie vy konnosti. 

 

Overenie použ í vateľa by sa malo vykonať minima lne podľa pokynov uvedeny ch v c asti 

„34 Sprievodca valida ciou“. 
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Ak sa vyskytnu  proble my, kontaktujte spoloc nosť Esco Medical alebo miestneho 

ža stupcu. 

 

Aby sa vs ak udrž ala u roven  vysoke ho vy konu a žabra nilo sa chyba m syste mu, je vlastní k 

žodpovedny  ža to, ž e bude mať certifikovane ho technika, ktory  vykona va vy menu 

komponentov podľa tabuľky 38.1. 

 

Tieto komponenty musia byť vymenene  v c asovy ch intervaloch uvedeny ch niž s ie. 

Nedodrž anie ty chto pokynov mo ž e v najhors om prí pade viesť k pos kodeniu vžoriek v 

inkuba tore. 

 

 Záruka zaniká, ak sa nedodržia servisné intervaly podľa tabuľky 37.1. 

 

 Záruka stratí platnosť, ak sa použijú neoriginálne diely alebo servis vykoná 

nekvalifikovaný a neautorizovaný personál. 

 

V nasleduju cej tabuľke su  uvedene  c asove  intervaly, v ktory ch je potrebne  vymeniť 

komponenty. 

 
Tabuľka 38.1 Pla n servisny ch intervalov 

Na žov komponentu 
Kaž de  3 

mesiace 

Kaž dy  

rok 

Kaž de  2 

roky 

Kaž de  3 

roky 

Kaž de  4 

roky 

Filtrac na  kapsula VOC/HEPA X     

Radovy  HEPA filter pre CO2  X    

Radovy  HEPA filter pre N2  X    

Senžor O2   X    

Senžor CO2     X 

UV svetlo  X    

Chladiaci ventila tor    X  

Vnu torne  plynove  c erpadlo   X   

Proporciona lne ventily    X  

Plynove  vedenia    X  

Senžory prietoku   X   

Regula tory tlaku     X 

Ínterny  0,2 µ filter pre CO2  X    

Ínterny  0,2 µ filter pre N2  X    

Aktualiža cia firmve ru (ak bola 

vydana  nova  veržia) 
 X    

38.1 Kapsula filtra VOC/HEPA 

Filtrac na  kapsula VOC/HEPA je umiestnena  na žadnej strane inkuba torovej jednotky pre 

ľahku  vy menu. Okrem aktí vnej uhlí kovej žlož ky ma  ta to kapsula vo vnu tri aj integrovany  
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HEPA filter, ktory  jej umož n uje odstran ovať c astice a prchave  organicke  žlu c eniny žo 

vžduchu recirkulovane ho do priehradiek. Ž do vodu ž ivotnosti uhlí kovej žlož ky je 

ž ivotnosť vs etky ch filtrov VOC obmedžena  a musia sa c asto vymien ať. Podľa tabuľky 37.1 

sa musí  filter VOC nains talovany  v inkuba tore MÍRÍ® TL6 multiroom ÍVF alebo MÍRÍ® 

TL12 vymeniť kaž de  3 mesiace. 

 

Pri vy mene filtra VOC postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lny filter (ďals ie podrobnosti alebo objednanie ží skate od 

spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te kaž de  3 mesiace. 

• Ak nevymení te filter vc as, bude to mať ža na sledok slabe /ž iadne c istenie vžduchu 

v syste me. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ ije nespra vny/neorigina lny filter. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v c asti „12.1 Íns tala cia novej filtrac nej kapsule“. 

38.2 Radovy  HEPA filter pre CO2 

Radovy  okru hly 0,2 mm HEPA filter pre CO2 odstran uje vs etky c astice nacha džaju ce sa v 

pricha džaju com plyne CO2. Ak nepouž ijete HEPA filter, mo ž e to spo sobiť pos kodenie 

vysoko presne ho senžora prietoku, vypoc í tať množ stvo CO2 vstupuju ceho do syste mu a 

narus iť regulac ny  syste m CO2. 

  

Pri vy mene filtra postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lny filter (ďals ie podrobnosti alebo objednanie ží skate od 

spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Filter vymien ajte raž roc ne. 

• Ak nevymení te filter vc as, bude to mať ža na sledok ní žke/ž iadne c istenie 

pricha džaju ceho plynu CO2. 

• Ža ruka je neplatna , ak sa použ ije nespra vny/neorigina lny filter. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.3 Radovy  HEPA filter pre N2 

Radovy  okru hly 0,2 µ HEPA filter pre N2 odstran uje vs etky c astice nacha džaju ce sa v 

pricha džaju com plyne N2. Ak nepouž ijete HEPA filter, mo ž e to spo sobiť pos kodenie 

vysoko presne ho senžora prietoku, vypoc í tať množ stvo N2 vstupuju ceho do syste mu a 

narus iť regulac ny  syste m N2. 

 

Pri vy mene filtra postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 
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• Vž dy použ í vajte origina lny filter (ďals ie podrobnosti alebo objednanie ží skate od 

spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Filter vymien ajte raž roc ne. 

• Ak nevymení te filter vc as, bude to mať ža na sledok ní žke/ž iadne c istenie 

pricha džaju ceho plynu N2. 

• Ža ruka je neplatna , ak sa použ ije nespra vny/neorigina lny filter. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.4 Senžor O2 

Regula cia kyslí ka využ í va kyslí kovy  senžor na udrž anie koncentra cie O2 na pož adovanej 

u rovni vo vnu tri komo r. Ž ivotnosť tohto senžora je obmedžena  jeho kons trukciou. Odo 

dn a rožbalenia senžora sa v jadre senžora aktivuje chemicky  proces. Chemicka  reakcia je 

pre okolie u plne nes kodna , je vs ak nevyhnutna  na meranie množ stva kyslí ka s veľmi 

vysokou presnosťou, ktore  je potrebne  v inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

multiroom ÍVF. 

 

Po 1 roku sa chemicky  proces v jadre senžora žastaví  a senžor sa musí  vymeniť. Preto je 

nevyhnutne  vymeniť tento senžor DO jedného roka od dátumu vybalenia a inštalácie. 

 

 Snímače kyslíka sa musia vymeniť aspoň raz za rok od dátumu ich inštalácie 

do jednotky bez ohľadu na to, či sa inkubátor používa alebo nie. 

 

Vo formula ri „Spra va o ins tala cii“ inkuba toraMÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF 

sa použ í vateľ dožvie, kedy bol tento sní mac  nains talovany . Tento da tum sa musí  použ iť 

na vy poc et da tumu nasleduju cej vy meny sní mac a O2. 

 

Pri vy mene senžora postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lny senžor O2 (ďals ie podrobnosti alebo objednanie ží skate 

od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te senžor O2 do 1 roka od da tumu predcha džaju cej ins tala cie senžora. 

• Ak nevymení te vc as kyslí kovy  senžor, bude to mať ža na sledok ní žku/nulovu  

regula ciu koncentra cie O2. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ ije nespra vny/iny  ako origina lny senžor. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.5 Senžor CO2 

Regula cia CO2 využ í va senžor CO2 na udrž anie koncentra cie plynu na pož adovanej u rovni 
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vo vnu tri komo r. 

 

Ž ivotnosť tohto senžora je viac ako 6 rokov, ale ž bežpec nostny ch do vodov spoloc nosť 

Esco Medical odporu c a vy menu senžora raž ža 4 roky. 

 

Pri vy mene senžora postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lny senžor CO2 (ďals ie podrobnosti alebo objednanie 

ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te senžor CO2 do 4 rokov od da tumu ins tala cie. 

• Ak nevymení te vc as senžor CO2, mo ž e to mať ža na sledok ní žku/nulovu  regula ciu 

koncentra cie plynu CO2. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ ije nespra vny/iny  ako origina lny senžor. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.6 UV ž iarenie 

Ž bežpec nostny ch do vodov a kvo li c isteniu recirkulac ne ho vžduchu je v tomto žariadení  

nains talovane  UV svetlo s vlnovou dl ž kou 254 nm. Svetlo UV-C ma  obmedženu  ž ivotnosť 

a musí  sa vymeniť kaž dy  rok podľa tabuľky 37.1. 

 

 
Obrázok 38.1 Vy straha pred UV svetlom 

 

 Vystavenie UV-C žiareniu môže spôsobiť vážne poškodenie pokožky a očí. Pred 

odstránením krytu vždy prístroj vypnite. 

 

Pri vy mene UV-C svetla postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lnu ž iarovku UV-C svetla (ďals ie podrobnosti alebo 

objednanie ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te ž iarovku UV-C svetla do 1 roka od da tumu ins tala cie. 

• Ak vc as nevymení te ž iarovku UV ž iarenia, mo ž e to viesť k nahromadeniu 

kontamina cie. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ ije nespra va/ina  ako origina lna ž iarovka UV-C 

svetla. 
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Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.7 Chladiaci ventila tor 

Chladiaci ventila tor je žodpovedny  ža ochladenie elektroniky nains talovanej v jednotke. 

Porucha chladiaceho ventila tora spo sobí  nama hanie komponentov v do sledku žvy s enia 

teploty v syste me. Mo ž e to spo sobiť vychy lenie elektroniky, c o vedie k ní žkej teplote a 

regula cii plynov. 

 

Aby sa tomu žabra nilo, odporu c a spoloc nosť Esco Medical vy menu chladiaceho 

ventila tora raž ža 3 roky. 

 

Pri vy mene chladiaceho ventila tora postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lny chladiaci ventila tor (ďals ie podrobnosti alebo 

objednanie ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te chladiaci ventila tor do 3 rokov od da tumu ins tala cie. 

• Ak nevymení te ventila tor, mo ž e to spo sobiť vychy lenie elektroniky, c o povedie k 

ní žkym teplota m a regula cia m plynu. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ ije nespra vny/iny  ako origina lny ventila tor. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.8 Ínterne  plynove  c erpadlo 

Ínterne  plynove  c erpadlo sa použ í va na prepravu žmies ane ho plynu cež VOC/HEPA filter, 

UV svetlo a komory. C asom mo ž e byť ovplyvnena  vy konnosť tohto c erpadla, c o spo sobí  

dlhs í  c as na obnovu. 

 

Preto musí  byť toto c erpadlo vymenene  raž ža 2 roky, aby sa žachovala ry chla doba 

obnovy po otvorení  veka. 

 

Pri vy mene interne ho plynove ho c erpadla postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch 

opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lne plynove  c erpadlo (ďals ie podrobnosti alebo objednanie 

ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te plynove  c erpadlo do 2 rokov od da tumu ins tala cie. 

• Ak nevymení te c erpadlo, mo ž e to viesť k spomaleniu doby obnovy alebo 

porucha m. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ ije nespra vne/ine  ako origina lne c erpadlo. 
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Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.9 Proporciona lne ventily 

Vnu torne  ventily umož n uju  regula ciu plynu. Ak su  proporciona lne ventily opotrebovane , 

mo ž e to mať vplyv na regula ciu plynu. Mo ž e to spo sobiť dlhs í  c as na obnovu, nespra vnu 

koncentra ciu plynov alebo poruchu. Preto je potrebne  tieto proporciona lne ventily 

vymeniť kaž de  3 roky, aby sa žachovala bežpec nosť a stabilita syste mu. 

 

Pri vy mene ventilov postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lne proporciona lne ventily (ďals ie podrobnosti alebo 

objednanie ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te ventily do 3 rokov od da tumu ins tala cie. 

• Ak nevymení te ventily, mo ž e to viesť k spomaleniu doby obnovy alebo porucha m. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ ije nespra vne/ine  ako origina lne ventily. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.10 Plynove  vedenia 

Ínterne  vedenia plynu sa použ í vaju  na prepravu žmies ane ho plynu cež VOC/HEPA filter, 

UV svetlo a komory. V priebehu c asu mo ž e byť ovplyvneny  vy kon liniek, c o spo sobí  

predl ž enie c asu žotavenia v do sledku upchatia. 

 

Preto musí  byť tieto plynove  vedenia vymenene  raž ža 3 roky, aby sa žachovala ry chla 

doba obnovy po otvorení  veka. 

 

Pri vy mene plynovy ch vedení  postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lne plynove  potrubia (ďals ie informa cie alebo objednanie 

ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te plynove  vedenia do 3 rokov od da tumu ins tala cie. 

• Ak nevymení te plynove  vedenia, mo ž e to viesť k spomaleniu doby obnovy alebo 

porucha m. 

• Ža ruka stratí  platnosť, ak sa použ iju  nespra vne/ine  ako origina lne plynove  

vedenia. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.11 Senžory prietoku 

Prietokomery sa použ í vaju  v su lade s predpismi pre CO2/N2 a na žažnamena vanie 
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spotreby plynu jednotky.  

 

Ž ivotnosť tohto sní mac a je viac ako 3 roky, ale spoloc nosť Esco Medical odporu c a ž 

bežpec nostny ch do vodov vymeniť sní mac  raž ža 2 roky. 

 

Pri vy mene senžorov postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lny prietokomer (ďals ie podrobnosti alebo objednanie 

ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te prietokomery do 2 rokov od da tumu ins tala cie. 

• Ak nevymení te vc as senžor prietoku, mo ž e to mať ža na sledok ní žku/nulovu  

regula ciu koncentra cie plynov CO2 a O2. 

• Ža ruka je neplatna , ak sa použ í vaju  nespra vne/ine  ako origina lne senžory. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.12 Regula tory tlaku 

Ínterne  regula tory tlaku chra nia syste m pred prí lis  vysoky m vonkajs í m tlakom plynu, 

ktory  by pos kodil citlive  c asti plynove ho okruhu. Ak su  regula tory tlaku opotrebovane , 

mo ž u sa žac ať vychyľovať a prestanu  poskytovať predpokladanu  ochranu. Mo ž e to 

spo sobiť poruchy alebo netesnosti vnu torne ho plynove ho okruhu. Regula tory preto 

musia byť vymenene  raž ža 4 roky, aby bol syste m bežpec ny  a stabilny . 

 

Pri vy mene regula torov postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lne regula tory tlaku (ďals ie informa cie alebo objednanie 

ží skate od spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Vymen te regula tory do 4 rokov od da tumu ins tala cie. 

• Ak nevymení te regula tory, mo ž e to viesť k porucha m. 

• Ža ruka je neplatna , ak sa použ í vaju  nespra vne/ine  ako origina lne regula tory. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.13 Vnu torny  filter 0,2µ pre plynny  CO2 

Radovy  okru hly 0,2 µ radovy  HEPA filter pre CO2 odstran uje vs etky c astice nacha džaju ce 

sa v pricha džaju com plyne CO2. Ak nepouž ijete HEPA filter, mo ž e to spo sobiť pos kodenie 

vysoko presne ho senžora prietoku, vypoc í tať množ stvo CO2 vstupuju ceho do syste mu a 

narus iť regulac ny  syste m CO2. 

 

Pri vy mene filtra postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 
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• Vž dy použ í vajte origina lny filter (ďals ie podrobnosti alebo objednanie ží skate od 

spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Filter vymien ajte raž roc ne. 

• Ak nevymení te filter vc as, bude to mať ža na sledok ní žke/ž iadne c istenie 

pricha džaju ceho plynu CO2. 

• Ža ruka je neplatna , ak sa použ ije nespra vny/neorigina lny filter. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.14 Ínterny  0,2 µ filter pre N2 

Radovy  okru hly 0,2 µ HEPA filter pre N2 odstran uje vs etky c astice nacha džaju ce sa v 

pricha džaju com plyne N2. Ak nepouž ijete HEPA filter, mo ž e to spo sobiť pos kodenie 

vysoko presne ho senžora prietoku, vypoc í tať množ stvo N2 vstupuju ceho do syste mu a 

narus iť regulac ny  syste m N2. 

  

Pri vy mene filtra postupujte podľa ty chto bežpec nostny ch opatrení : 

 

• Vž dy použ í vajte origina lny filter (ďals ie podrobnosti alebo objednanie ží skate od 

spoloc nosti Esco Medical alebo od miestneho distribu tora). 

• Filter vymien ajte raž roc ne. 

• Ak nevymení te filter vc as, bude to mať ža na sledok ní žke/ž iadne c istenie 

pricha džaju ceho plynu N2. 

• Ža ruka je neplatna , ak sa použ ije nespra vny/neorigina lny filter. 

 

Pokyny na vy menu na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.15 Aktualiža cia firmve ru 

Ak spoloc nosť Esco Medical vydala novs iu veržiu firmve ru, mala by sa nains talovať na 

inkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF poc as roc ne ho pla novane ho servisu. 

 

Pokyny na aktualiža ciu firmve ru na jdete v servisnej prí ruc ke. 

38.16 Aktualiža cia softve ru 

Ak spoloc nosť Esco Medical vydala novs iu veržiu softve ru, mala by sa nains talovať na 

inkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF poc as roc ne ho pla novane ho servisu. 

 

Pokyny na aktualiža ciu softve ru na jdete v servisnej prí ruc ke. 

39 Íns talac na  prí ruc ka 

Ta to c asť popisuje, kedy a ako nains talovať inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ TL12 
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multiroom ÍVF na klinike ÍVF. 

39.1 Žodpovednosti 

Vs etci technici alebo embryolo govia, ktorí  ins taluju  inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® 

TL12 multiroom ÍVF, musia identifikovať proble my a vykonať vs etky potrebne  kalibra cie, 

u pravy a u drž bu. 

 

Íns talac ny  persona l vykona vaju ci test MEA (rožbor mys ieho embrya) musí  byť do kladne 

obožna meny  s MEA a so vs etky mi funkciami prí stroja, kalibrac ny mi a testovací mi 

postupmi a prí strojmi použ ity mi pri testovaní  prí stroja. Test MEA je doplnkovy m testom 

ins tala cie a nie je povinny . 

 

Vs etky osoby, ktore  budu  vykona vať ins tala ciu, opravy a/alebo u drž bu prí stroja, musia 

byť vys kolene  spoloc nosťou Esco Medical alebo v kvalifikovanom s koliacom stredisku. 

Sku sení  servisní  technici alebo embryolo govia vykona vaju  s kolenie, aby sa žabežpec ilo, 

ž e ins talac ny  persona l jasne porožumie funkcia m, vy konu, testovaniu a u drž be prí stroja. 

 

Persona l vykona vaju ci ins tala ciu musí  byť informovany  o žmena ch alebo doplnkoch k 

tomuto dokumentu a formula ru „Spra va o ins tala cii“. 

39.2 Pred monta ž ou 

2 – 3 ty ž dne pred termí nom ins tala cie bude kontaktovany  už í vateľ/vlastní k kliniky 

prostrední ctvom e-mailu s cieľom napla novať presny  c as na vykonanie ins tala cie. Keď je 

urc eny  vhodny  c as, je mož ne  dohodnu ť cestovanie a prispo sobovanie. 

 

Povoleny  inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF musí  byť žaslany  1 – 3 

ty ž dne pred ins tala ciou, v ža vislosti na umiestnení  kliniky. Ínformujte sa u prepravcov o 

miestnych colny ch predpisoch a oneskoreniach, ktore  by ž toho mohli vžniknu ť. 

 

Klinika musí  byť pred ins tala ciou informovana  o pož iadavka ch na miesto a mala by 

podpí sať kontrolny  žožnam pož iadaviek ža kažní ka: 

 

1. Laborato rium musí  mať nec inny  robustny  a stabilny  laborato rny sto l na 

preva džku stojmo. 

2. Hmotnosť inkuba tora MÍRÍ® TL6 multiroom ÍVF je približ ne 60 kg a hmotnosť 

inkuba tora MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF je približ ne 93 kg. 

3. Potrebny  priestor na umiestnenie je 1,0 x 0,6 m. 

4. Regula cia teploty by mala byť schopna  udrž iavať stabilnu  teplotu, nikdy 

nepresahuju cu 30 °C. 

5. Neprerus ovany  ždroj napa jania (UPS) s napa janí m 115 alebo 230 V, minima lne 

120 W. 
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6. Spra vne užemnenie. 

7. Vy vod plynu CO2 s 0,6 – 1,0 atm nad teplotou okolia. 

8. Vy vod plynu N2 s 0,6 – 1,0 atm nad teplotou okolia, ak klinika použ í va žní ž enu  

hladinu kyslí ka. 

9. Ru rky, ktore  sa hodia k 4 mm hadicovej vsuvke a HEPA filtru. 

39.3 Prí prava na ins tala ciu 

• Prineste si formula r "Spra va o ins tala cii". Uistite sa, ž e je to iba najnovs ia a 

aktua lna veržia. 

• Vo formula ri vypln te tieto pra ždne polí c ka: MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom 

ÍVF inkuba tora se riove  c í slo (S/N) a ža kažní ka. 

• Pred kaž dou ins talac nou jaždou sa kontroluje obsah servisne ho na radia, c i 

obsahuje potrebne  na radie. 

• Vž dy použ í vajte najnovs ie veržie firmve ru a softve ru. Prineste tieto su bory na 

ožnac enom pama ťovom kľu c i do servisne ho strediska. 

39.4 Prineste na miesto ins tala cie nasleduju ce polož ky 

• Formula r „Spra va o ins tala cii“. 

• Servisna  prí ruc ka pre multiroom ÍVF inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12. 

• Aktualižovany  su bor servisny ch na strojov. 

• Pama ťovy  kľu c  s najnovs í m vydany m firmve rom a softve rom. 

• Vysoko presny  teplomer s rožlí s ení m najmenej 0,1 °C. 

• Kalibrovany  analyža tor plynov s presnosťou najmenej 0,1 % pre CO2 a O2 a 

mož nosťou na vratu vžoriek plynu do inkuba tora. 

• Predlž ovací  ka bel pre pripojenie USB. 

39.5 Postup ins tala cie na mieste 

1. Postupujte podľa pokynov v c asti bežpec nostne  pokyny a varovania v c asti („2 

Bežpec nostne  varovanie“). 

2. Pripojte napa jací  ka bel k jednotke UPS. 

3. Pripojte sieťovy  ka bel k inkuba toru multiroom ÍVF MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12. 

4. Pripojte plynove  vedenia. 

5. Nastavte tlak plynu na externom regula tore plynu na 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 

PSÍ). 

6. Žapnite inkuba tor MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 multiroom ÍVF na žadnej strane. 

7. Dodrž ujte s tandardnu  funkc nosť. 

8. Nechajte jednotku žahriať a stabiližovať 30 minu t. 

9. Postupujte podľa pokynov v c asti "33 Sprievodca overovaní m". 

10. Absolvujte s kolenie použ í vateľa a doc í tajte pokyny. 

11. Po 24 hodina ch fa žy žabiehania je jednotka pripravena  na použ itie, AK je 

testovanie u spes ne . 
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39.6 Odborna  prí prava pre už í vateľov 

1. Sieťovy  vypí nac  žapnuty /vypnuty . 

2. Vysvetlite ža kladnu  funkciu a inkuba ciu inkuba torov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 

multiroom ÍVF so žariadení m na uchova vanie vžoriek. 

3. Vysvetlite regula ciu teploty v inkuba toroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 multiroom 

ÍVF (priamy prenos tepla s vyhrievany mi vekami). 

4. Regula cia plynu žapnuta /vypnuta . 

5. Nastavena  hodnota teploty, CO2 a O2. 

6. Vysvetlite, ako sa N2 použ í va na potlac enie u rovne O2. 

7. Postup vypnutia alarmu (teplota, CO2, O2) a c asy vra tenia. 

8. nu džove  postupy (na jdete ich v c asti "29 nu džovy ch postupov"). 

9. Vysvetlite, ako žariadenie c istiť. 

10. Externe  meranie a kalibra cia teploty. 

11. Externe  meranie a kalibra cia koncentra cie plynov. 

12. Ako pridať a odstra niť misku CultureCoin®. 

13. Multiroom ÍVF inkuba tory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 žobražuju  funkc nosť a 

fungovanie pripojenia k prehliadac u MÍRÍ® TL Viewer. 

14. Naplnenie žariadenia CultureCoin® me diom a olejom. 

15. Meranie pH v miske CultureCoin®. 

16. Uka ž te, ako vymeniť filter VOC-HEPA (na jdete v c asti „12.1 Íns tala cia novej 

kapsuly filtra“). 

17. Funkcionalita ža žnamní ka u dajov, ako nadviažať pripojenie a opa tovne  pripojenie. 

 

 Používajte čo najviac časť Príručka používateľa, aby sa s ňou používateľ dobre 
zoznámil.  
 

 Používateľ/majiteľ je informovaný, že prvá výmena filtra VOC je 3 mesiace po 

inštalácii a v 3-mesačných intervaloch. Prvá servisná kontrola je za normálnych 

okolností po 1 roku. 

39.7 Po ins tala cii 

Po ukonc ení  ins talac nej cesty je potrebne  žaslať ko piu origina lu formula ra "Spra va o 

ins tala cii" spoloc nosti Esco Medical Ltd. Bude ulož ena  spolu so ža žnamami o žariadení . 

Podľa postupu ÍSO a smernice o ždravotní ckych pomo ckach sa papierova  ko pia 

vyplnene ho a podpí sane ho formula ra o teste ins tala cie ulož í  do ža žnamu histo rie 

žariadenia jedinec ne ho. Da tum ins tala cie je žapí sany  do su boru s prehľadom prí stroja. 

Da tum ins tala cie je tiež  napí sany  v harmonograme u drž by.  

 

Predpokladajme, ž e použ í vateľ alebo vlastní k inkuba tora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 

multiroom ÍVF sa spy ta na pí somnu  „Spra vu o ins tala cii“. Vyplneny  a podpí sany  formula r 

„Spra va o ins tala cii“ musí  byť odoslany  na kliniku. Vs etky odchy lky/sťaž nosti/na vrhy ž 
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na vs tevy su  hla sene  v syste me CAPA. Ak do jde ku kritickej chybe, informa cie o nej sa 

nahla sia priamo QC alebo QA. 

 

 Ak inkubátor MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 multiroom IVF zlyhá v niektorej z 

nasledujúcich činností „Správa o inštalácii“ formulára akceptačných kritérií, alebo 

akýmkoľvek spôsobom trpí závažnou chybou a sú ohrozené parametre inkubácie, 

inkubátor MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 multiroom IVF musí byť vyradený z 

prevádzky, kým nebude opravený/vymenený, alebo kým nebude inkubátor MIRI® 

TL6 alebo MIRI® TL12 multiroom IVF schválený novým testom. Používateľ a 

vlastník musia byť o tom informovaní a musia sa prijať opatrenia na riešenie 

problémov. 

 


