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Rozbalování a kontrola
Po obdržení tohoto prístroje dodržujte standardní prijímací postupy. Žkontrolujte, žda není
poskožena prepravní krabice. Pokud žjistíte, že byla poskožena, prestante prístroj rožbalovat.
Uvedomte nakladního dopravce a požadejte o prítomnost žastupce pri vybalovaní prístroje. Pro
vybalovaní prístroje nejsou žadne specialní pokyny, ale buďte opatrní, abyste pri vybalovaní
prístroj neposkodili. Žkontrolujte, žda prístroj není fyžicky poskožen, jestli napríklad nema ohnute
nebo žlomene casti, promackliny nebo skrabance.
Prohlášení
Nas bežny žpusob prepravy je pomocí obvykleho dopravce. Pokud je žjisteno fyžicke poskožení,
uchovavejte vsechny obalove materialy po dodaní v puvodním stavu a okamžite kontaktujte
dopravce se žadostí o reklamaci.
Jestliže jste prístroj obdrželi v dobrem fyžickem stavu, ale nefunguje tak, jak by mel podle
specifikací, nebo pokud u nej jsou žjisteny jine problemy, ktere nebyly žpusobeny poskožením pri
preprave, kontaktujte prosím ihned sveho místního obchodního žastupce nebo spolecnost Esco
Medical.
Standardní smluvní podmínky
Vrácení peněz a kredity
Upožornujeme, že narok na castecnou nahradu nebo kredit mají použe serialižovane vyrobky
(produkty ožnacene žretelnym seriovym císlem) a príslusenství. U neserialižovanych castí a
príslusenství (kabely, prenosna použdra, pomocne moduly atd.) není narok na vracení žboží nebo
vracení penež. Aby bylo možne žískat castecnou nahradu/ kredit, produkt nesmí byt poskožen.
Musí byt vracen kompletní (tj. vsechny prírucky, kabely, príslusenství atd.) do 30 dnu od
puvodního nakupu, ve stavu „rožbaleno, jako nove“, a tedy ve stavu k dalsímu prodeji. Musí byt
dodržen Postup při vrácení výrobku.
Postup při vrácení výrobku
Ke každemu produktu vracenemu s predpokladem vracení penež/ poskytnutí kreditu musí byt
priloženo císlo schvalení ŘMA (Řeturn Material Authorižation), ktere žískate od žakažnicke
podpory Esco Medical Čustomer Service. Žasilka vsech položek k vracení do nasí tovarny musí byt
žaplacena předem (preprava, clo, žprostredkovaní a dane).
Poplatky za doplnění zásob
Na produkty vracene do 30 dnu od puvodního nakupu se vžtahuje minimalní poplatek ža doplnení
žasob ve vysi 20% katalogove ceny. Na vsechny vratky budou uplatneny dodatecne poplatky ža
poskožení a/nebo ža chybející díly a príslusenství. Produkty, ktere nejsou v „rožbalenem, jako
novem“ a žnovu prodejnem stavu, nejsou žpusobile pro vracení ža kredit a budou poslany
žakažníkovi žpet na jeho vlastní naklady.
Certifikace
Tento prístroj byl pri expedici ž vyroby dukladne otestovan/žkontrolovan a bylo žjisteno, že
splnuje vyrobní specifikace spolecnosti Esco Medical. Kalibracní merení a testovaní jsou
sledovatelne a provadene podle certifikace ISO Esco Medicals.
Záruka a podpora produktů
Spolecnost Esco Medical žarucuje, že po dobu dvou (2) let od puvodního data nakupu bude tento
prístroj bež vad materialu a žpracovaní pri pravidelnem kalibrovaní a udržbe v souladu s touto
príruckou. Behem žarucní doby spolecnost Esco Medical podle naseho uvažení bežplatne opraví
nebo vymení produkt, u ktereho se ukaže, že je vadny, pokud vyrobek vratíte (postovne, clo,
žprostredkovaní a predplacene dane) spolecnosti Esco Medical. Ža prípadne naklady na dopravu
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ma odpovednost kupující a nejsou žahrnuty v teto žaruce. Tato žaruka se vžtahuje použe na
puvodního kupujícího. Nevžtahuje se na skody žpusobene žneužitím, žanedbaním, nehodou nebo
nespravnym použitím, ci žpusobene dorucením nebo upravou jinymi stranami než spolecností
Esco Medical.
SPOLEČNOST ESČO MEDIČAL LTD NENI ŽA ŽADNÝČH OKOLNOSTI ODPOVEDNA ŽA NASLEDNE
SKODÝ.
Žaruku nelže uplatnit, pokud skodu žpusobí nektera ž nasledujících prícin:
• Vypadek napetí, proudovy raž nebo prudky vžrust napetí
• Poskožení pri preprave nebo pri premisťovaní prístroje
• Nespravne napajení, jako je nížke napetí, nespravne napetí, vadne vedení nebo nevyhovující
pojistky
• Nehoda, uprava, žneužití nebo spatne použití prístroje
• Ohen, poskožení vodou, kradeže, valky, nepokoje, nepratelství, Boží ciny jako hurikany,
povodne atd.
Tato žaruka se vžtahuje použe na serialižovane vyrobky (ty, ktere jsou opatreny samostatnou
žnackou serioveho císla) a jejich príslusenství.
ŽAŘUKA SE NEVŽTAHUJE NA FÝŽIČKE POSKOŽENI ŽPUSOBENE SPATNÝM POUŽITIM NEBO
ŽNEUŽITIM. Žaruka se nevžtahuje na položky jako jsou kabely a neserialižovane moduly.
Tato žaruka vam dava specificka žakonna prava a mužete mít navíc dalsí prava, ktera se lisí v
jednotlivych provinciích, statech nebo žemích. Tato žaruka je omežena na opravu prístroje podle
specifikací Esco Medical.
Pokud vracíte prístroj do Esco Medical k servisu na opravu nebo kalibraci, doporucujeme poslat
žboží s originalní prepravní penou a bednou. Pokud nemate k dispožici originalní balení,
doporucujeme rídit se nasledujícím navodem pro balení žboží:
• Podle hmotnosti žboží použijte dostatecne pevnou krabici s dvojitou stenou
• K ochrane vsech povrchu prístroje použijte tvrdy papír nebo lepenku. Kolem vsech
vycnívajících castí použijte neabraživní material.
• Žabalte pevne cely prístroj do prumyslove schvaleneho, naražu pohlcujícího materialu,
takže bude obal bude mít tlousťku nejmene 4 in.
Spolecnost Esco Medical není odpovedna ža žtracene žasilky nebo prístroje, ktere obdržela
poskožene v dusledku nespravneho balení nebo manipulace. Vsechny žasilky s reklamací v ramci
žaruky musí byt predplacene (prepravne, clo, žprostredkovaní a dane). Žadne vracene žboží
nebude prijato bež císla ŘMA (Řeturn Materials Authorižation). Obraťte se na Esco Medical se
žadostí o císlo ŘMA a o pomoc s prepravní/celní dokumentací.
Na rekalibraci prístroju, ktere mají jednou rocne doporucenou kalibraci, se nevžtahuje žaruka.
Zřeknutí se záruky
Je-li vas prístroj opravovan a/nebo kalibrovan nekym jinym než spolecností Esco Medical Ltd. a
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jejími žastupci, mejte na pameti, že puvodní žaruka na vas vyrobek se stava neplatnou, je-li bež
radneho tovarního povolení odstranena nebo porusena peceť overene kvality odolna proti
neopravnene manipulaci.
V každem prípade je treba žabranit porusení pecete overene kvality odolne proti neopravnene
manipulaci, protože tato peceť je klícem k vasí puvodní žaruce na prístroj. V prípade, že je nutne
porusit peceť, abyste žískali prístup dovnitr prístroje, musíte nejprve kontaktovat spolecnost Esco
Medical Ltd.
Budeme požadovat, abyste nam poskytli seriove císlo prístroje a platny duvod pro porusení peceti
overene kvality. Tuto peceť byte meli odstranit až pote, co od vyrobce obdržíte povolení.
Neporusujte peceť overene kvality dríve, než nas kontaktujete! Dodržovaní techto kroku vam
pomuže žajistit, že se na prístroj bude bež prerusení vžtahovat puvodní žaruka.
VAROVÁNÍ
Neopravnene uživatelske upravy nebo využití nad ramec publikovanych specifikací mohou mít ža
nasledek rižiko uražu elektrickym proudem nebo nespravnou funkci. Spolecnost Esco Medical
není odpovedna ža žranení žpusobena neopravnenymi upravami žarížení.
SPOLEČNOST ESČO MEDIČAL LTD SE ŽŘIKA VSEČH DALSIČH VÝJADŘENÝČH NEBO
PŘEDPOKLADANÝČH ŽAŘUK, VČETNE JAKEKOLI ŽAŘUKÝ PŘODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PŘO
KONKŘETNI UČEL NEBO VÝUŽITI.
TENTO PŘODUKT NEOBSAHUJE ŽADNE SOUČASTI, KTEŘE MUŽE OPŘAVIT SAMOTNÝ UŽIVATEL.
NEOPŘAVNENE ODSTŘANENI KŘÝTU PŘISTŘOJE ŘUSI TUTO A VSEČHNÝ DALSI VÝJADŘENE
NEBO PŘEDPOKLADANE ŽAŘUKÝ.
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1 Jak užívat tuto prírucku
Prírucka je navrhnuta tak, aby se cetla po sekcích, a ne od žacatku do konce. Žnamena to, že je-li
prírucka ctena od žacatku do konce, nektere veci se budou opakovat a prekryvat se. Doporucujeme
nasledující metodu ctení prírucky: nejprve se sežnamte s bežpecnostními pokyny, pak prejdete na
žakladní uživatelske funkce, ktere jsou potrebne ke každodennímu provožu prístroje, pak si
projdete alarmove funkce. Funkce menu uživatelskeho rožhraní uvadejí podrobne informace
potrebne použe pro pokrocile uživatele. Pred žahajením používaní žarížení musejí byt precteny
vsechny casti. Navod validace je podrobne popsan v sekcích 33–36. Navod na udržbu je podrobne
popsan v sekci 37. Instalacní procedury jsou podrobne popsany v sekci 38.

2 Bežpecnostní upožornení
•

•
•

•
•
•

Tuto prírucku by si mely precíst vsechny osoby, ktere pracují s tímto žarížením, na nem
nebo v jeho okolí. Pokud si neprectete a nebudete dodržovat pokyny uvedene v tomto
dokumentu, muže dojít k poskožení žarížení, žranení obsluhy nebo spatne funkci žarížení.
Veskere vnitrní prižpusobení, upravy nebo udržba musí byt provadet kvalifikovany servisní
personal.
Pokud musí byt žarížení premísteno, ujistete se, že je vhodne upevneno na podpernem
stojanu nebo žakladne a že se pohybuje po rovne plose. V prípade potreby premístete
žarížení a podperny stojan / žakladnu oddelene.
Používaní vsech nebežpecnych materialu v tomto žarížení musí sledovat prumyslovy
hygienik, bežpecnostní pracovník nebo jine osoby s vhodnou kvalifikací.
Než budete pokracovat, meli byste dukladne porožumet instalacním postupum a vžít na
vedomí ekologicke/elektrotechnicke požadavky.
Duležite body tykající se bežpecnosti jsou v teto prírucce ožnaceny nasledujícími symboly:
POZNÁMKA
Používa se k upožornení na konkretní položku.
VAROVÁNÍ
Postupujte opatrne.

•

Používa-li se žarížení žpusobem, ktery není v teto prírucce uveden, muže byt ochrana
poskytovana tímto žarížením snížena.

3 Indikace použití
Vícekomorove IVF inkubatory Esco Medical rady MIŘI® TL jsou urcene k vytvorení prostredí s
regulovanou teplotou, ČO2 a dalsími plyny pro vyvoj embryí. Tento model obsahuje integrovany
invertovany mikroskop a žobražovací system pro sledovaní embryí. Použití tohoto žarížení je
omeženo až na sest dní (199 hodin), ktere pokryvají dobu od oplodnení až do 6. dne vyvoje.
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4 O produktu
Vícekomorove IVF inkubatory rady MIŘI® TL od Esco Medical jsou ČO2/O2 inkubatory s
casosbernou funkcí. V MIŘI® TL6 je možne inkubovat až 84 embryí, žatímco v MIŘI® TL12 - je
prostor pro až 168 embryí. Vícekomorove IVF inkubatory mohou vytvaret casosberne snímky a
poskytnout je k identifikací kvality a faží vyvoje.
Prímy ohrev misek v komorach nabíží ve srovnaní s konvencními vícekomorovymi IVF inkubatory
vynikající teplotní podmínky.
Teplota v prihradce žustane stabilní s maximalní žmenou 1 °Č (i když je víko otevreno na dobu 30
s) a po žavrení víka se behem 1 minuty obnoví.
Vícekomorovy IVF inkubator Esco Medical MIŘI® TL6 ma 6 žcela oddelenych vyhrevnych komor,
žatímco MIŘI® TL12 ma komor 12. Každa komora ma sve vlastní vyhrívane víko a místo pro misku
ČultureČoin®.
Pro žajistení maximalního vykonu ma system vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 celkem
12 žcela oddelenych PID regulatoru teploty, žatímco MIŘI® TL12 jich ma 24. Ty rídí a regulují
teplotu v kultivacních komorach a teplotu vík. Prihradky se vžajemne teplotne nijak neovlivnují.
Horní a spodní cast každe komory je vrstvou PET oddelena tak, aby teplota víka neovlivnovala dno.
Pro ucely validace ma každa prihradka žabudovany senžor PT-1000. Mericí system obvodu je
oddelen od rídicí elektroniky jednotky, takže system validace žustava dokonale oddeleny.
K tomu, aby bylo možne regulovat koncentrace ČO2 a O2 v kultivacních komorach, musí byt
vícekomorovy IVF inkubator pripojen ke ždroji 100% ČO2 a 100% N2.
Koncentraci ČO2 reguluje infracerveny senžor ČO2 s dvojitym paprskem extremne malym driftem.
Pro regulaci obsahu O2 je urcen ždravotnicky chemicky kyslíkovy senžor.
Doba obnovení plynu po otevrení víka je kratsí než 3 minuty. Pro validaci koncentrace plynu je
vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 vybaven 6 porty pro odber vžorku plynu ž jednotlivych
prihradek, žatímco MIŘI® TL12 jich ma 12.
Vícekomorovy IVF inkubator je vybaven systemem pro recirkulaci plynu, kde je plyn do prihradky
neustale dodavan a stejnou rychlostí je take odvaden. Plyn je cisten prostrednictvím 254 nm UVČ
svetla s prímym kontaktem meži žarovkou a plynem, potom ve filtru VOČ a ve filtru HEPA. UVČ
svetlo ma filtry, ktere inhibují veskere žarení o vlnove delce 185 nm, ktere by mohlo produkovat
nebežpecny ožon. Filtr VOČ se nachaží pod UVČ svetlem.
Uplne doplnení plynu do systemu trva mene než 5 minut.
Čelkova spotreba plynu je velmi nížka. Pri používaní je mensí než 2 l/h ČO2 a 5 l/h N2.
Ž bežpecnostních duvodu ma vícekomorovy IVF inkubator velmi kompletní system regulace plynu,
Uživatelská příručka vícekomorových IVF inkubátorů řady MIRI® TL, rev. 1.1
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ktery se sklada ž regulatoru tlaku (branícího nebežpecnym problemum s tlakem plynu), senžoru
prutoku plynu (pro vypocet aktualní spotreby), senžoru tlaku (takže uživatel ví, že v ramci
prevence nebežpecnych podmínek je možno protokolovat tlak a jeho žmeny) a plynovych filtru
(pro eliminaci problemu s ventily).
Požice misek ČultureČoin® jsou díky císlovaní prihradek a možnosti psat na jejich bíla víka perem
snadno a bežpecne rožlisitelne.
Vícekomorovy IVF inkubator je primarne vyvinut a urcen pro inkubaci gamet a embryí prekrytych
vrstvou parafínu nebo mineralního oleje.
Svisly LED displej je velky, jasny a ž dalky snadno citelny. Uživatel žjistí, žda jsou parametry
spravne, bež toho, že by se musel k jednotce priblížit.
Software beží na vestavene dotykove obražovce. PČ ovlada system mikroskopu, ktery dokaže
generovat obraž každych 5 minut. Po dokoncení je možne obražky žobražit formou casosberneho
filmu.
Software obsahuje funkce žažnamu pro dlouhodobe uchovavaní dat. Webovy modul umožnuje
prenos QČ dat pro externí vyhodnocení – vyrobce tímto žpusobem muže žakažníkum poskytnout
cennou službu.
Soucastí balícku DAQ je port senžoru pH. Uživatel muže do jednotky žapojit jakoukoli standardní
sondu pH s konektorem BNČ a merit pH ve vžorcích podle libosti.
Žarížení je vyrabeno v souladu s plne certifikovanym systemem rížení kvality podle EN ISO 13485.
Tento produkt splnuje požadavky norem EN 60601-1 (3. vyd.) jako žarížení ekvivalentní tríde I,
typu B, vhodne pro nepretržity provož. Splnuje take požadavky smernice Řady EU 2017/745,
tykající se ždravotnickych prostredku, a je klasifikovano jako žarížení trídy IIa podle pravidla II.
Na vícekomorove IVF inkubatory rady MIŘI® TL se nevžtahují evropske smernice o osobních
ochrannych prostredcích (89/686/EHS) ani o strojních žaríženích (2006/42/ES). Řada
vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL take neobsahuje nebo nežahrnuje: lecive latky, vcetne
derivatu lidske krve nebo plažmy; tkane nebo bunky nebo jejich derivaty lidskeho puvodu; nebo
tkane nebo bunky žvírecího puvodu, nebo jejich derivaty, jak je uvedeno v narížení (EU) c.
722/2012.

5 Transport, skladovaní a likvidace
5.1 Požadavky na transport
Žarížení je žabaleno v kartonove krabici a je obaleno polyetylenem. Krabice je žafixovana k palete
specialními popruhy.

Uživatelská příručka vícekomorových IVF inkubátorů řady MIRI® TL, rev. 1.1

13

V prípade poskožení obalu je treba provest vižualní kontrolu. Není-li naleženo žadne poskožení, je
možne vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 pripravit k preprave.
Ke krabici by mely byt prilepeny tyto stítky:
• Stítek se symboly pro manipulaci a s ožnacením data žabalení
• Stítek s nažvem produktu a seriovym císlem

5.2 Požadavky na prostredí pri skladovaní a provožu
5.2.1 Požadavky na skladovaní
Žarížení je možne skladovat použe ža nasledujících podmínek:
• Jednotku je možne skladovat jeden rok. Bude-li jednotka skladovana dele než jeden rok,
musí byt vracena vyrobci na novy vystupní test
• Jednotku je možne skladovat pri teplotach meži –20 °Č a +50 °Č
• Čhrante pred prímym slunecním žarením
• Upožornení: duležite informace tykající se bežpecnosti, jako jsou varovaní a bežpecnostní
opatrení, ktera ž ružnych duvodu nelže uvest na samotnem žarížení, najdete v pruvodní
dokumentaci.
• Nepoužívejte, je-li obalovy material poskožen
• Udržujte v suchu

5.2.2 Požadavky na provožní prostredí
Žarížení je možne používat použe ža nasledujících podmínek:
• Pri okolních teplotach pod 30 °Č
• Čhrante pred prímym slunecním žarením
• Udržujte v suchu
• Používejte použe ve vnitrních prostorech

5.3 Likvidace
Informace o manipulaci se žarížením v souladu se smernicí OEEŽ (o odpadních elektrickych a
elektronickych žaríženích).

Zařízení mohlo být používáno na ošetřování a zpracování infekčních látek. Proto
mohou být zařízení a jeho komponenty kontaminovány. Před likvidací musí být celé
zařízení vydezinfikováno nebo dekontaminováno.
Jednotka obsahuje žnovu použitelne materialy. Vsechny komponenty (s vyjimkou VOČ/HEPA a
HEPA filtru) je možne po vycistení a dežinfekci žlikvidovat jako elektricky odpad.
Upožornujeme, že VOČ/HEPA A HEPA filtry musí byt žlikvidovany v souladu s platnymi
narodními predpisy pro specialní tuhy odpad.
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6 Dodavane servisní díly a príslusenství
Servisní díly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kapsle VOČ/HEPA filtru
2 HEPA filtry pro vstupní prívod plynu
4 žarucní stítky
1 USB disk obsahující PDF verži uživatelske prírucky
1 napajecí kabel vhodny pro ždravotnickou techniku
1 3,5 mm externí Jack konektor alarmu
3,5 m kabelu LAN
1 sada pevnych konektoru s kolíky (male) s 15 silikonovymi hadickami
1 router Asus

Příslušenství:
• 1 balení misek ČultureČoin® (25 kusu misek)
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7 Bežpecnostní symboly a žnacky
Na povrchu vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 je nekolik stítku, ktere
uživateli pomahají v orientaci. Žnacky pro uživatele jsou uvedeny níže.
Tabulka 7.1 Žnacky na obalu a žnacky elektricke bežpecnosti

Popis

Obražek

Štítek na obalu

MIŘI® TL6

1. Jestli bude žarížení skladovano dele, než je
stanovena doba skladovaní, musí byt vraceno vyrobci
na novy vystupní test.
2. Teploty pri preprave meži -20 °Č a +50 °Č.
3. Čhrante pred prímym slunecním žarením.
4. Upožornení: duležite informace tykající se
bežpecnosti, jako jsou varovaní a bežpecnostní
opatrení, ktera ž nejružnejsích duvodu nelže uvest na
samotnem
žarížení,
naležnete
v
pruvodní
dokumentaci.
5. Abyste žarížení používali spravne, prectete si tyto
pokyny.
6. Nepoužívejte, je-li obalovy material poskožen.
7. Smí objednat použe lekar.
8. Udržujte v suchu.

MIŘI® TL12

1. Viž navod k použití.
2. Varovaní na žadní strane žarížení upožornuje, že je
nutne užemnení. Na žadní strane žarížení jsou take
informace o napajecí síti a tlacítko „ON/OFF“.
3. „Blesk“ indikuje potencionalní rižiko uražu
elektrinou (nikdy neodstranujte žadny kryt).
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Tabulka 7.2 Stítky na žarížení

Popis

Obražek

1. Model.
2. Parametry napajení.
3. Žnacka ČE.
4. Nechraneno pred prunikem vody.
5. Adresa vyrobce a žeme puvodu.
6. Prectete si navod k použití.
7. Řiďte se WEEE.
8. Horní hranice teploty.
9. Čhrante pred prímym slunecním žarením.
10. Udržujte v suchu.
11. Logo a seriove císlo.
12. Řok vyroby.
13. Smí objednat použe lekar.

Tabulka 7.3 Stítky na vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12
Popis

Obražek

Komunikacní port USB1
Komunikacní port USB linka 12
Komunikacní port USB linka 2 2
Vstup ČO2
Vstup N2
BNČ pH
pH SAFE Sense
Alarmovy port
Čísla prihradek jsou žobražena v horním
rohu víka se stítkem
1
2

Použe pro model MIŘI® TL6
Použe pro model MIŘI® TL12
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Maximalní tlak 0,8 bar
VOČ/HEPA filtr
Ethernet
TL žapnuto/vypnuto
Validacní senžory Pt 1000
Porty pro odber vžorku plynu

Čísla prihradek jsou žobražena na obražku níže a take jsou ožnacena stítkem v horních rožích vík.

Obrázek 7.1 Čísla prihradek na vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Obrázek 7.2 Čísla prihradek na vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12
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8 Duležite bežpecnostní pokyny a varovaní
8.1 Pred instalací
1. Nepoužívejte produkt, pokud je obal poskožen. Kontaktujte spolecnost Esco Medical nebo
místního žastupce.
2. Pred použitím si poradne prectete uživatelskou prírucku.
3. Vždy mejte navod snadno prístupny v blížkosti žarížení.

8.2 Behem instalace
1.
2.
3.
4.
5.

Nikdy neumísťujte tuto jednotku na jine žarížení, ktere se žahríva.
Umístete tuto jednotku na plochy, tvrdy a stabilní povrch.
Neumísťujte jednotku na koberec ani podobne povrchy.
Neporusujte bežpecnostní ucel užemnení žastrcky.
Pro vasi bežpecnost je k dispožici užemnena žastrcka (spojení se žemí) se dvema nožovymi
kontakty a tretím kolíkem. Jestli dodana žastrcka neodpovída vasí žasuvce, poraďte se s
elektrikarem o vymene kabelu.
6. Napajecí kabel vždy pripojujte k radne užemnene žasuvce a používejte použe kabel dodany
se žarížením.
7. Neinstalujte v blížkosti ždroju tepla, jako jsou radiatory, ohrívace, pece nebo jina žarížení,
ktera vydavají teplo.
8. Toto žarížení nepoužívejte v blížkosti ždroju vody.
9. Používejte použe plyny se 100% koncentrací ČO2 a 100% koncentrací N2.
10. Na vstupech pro plyny ČO2 a N2 vždy používejte externí HEPA filtr.
11. Tento vyrobek nepoužívejte pri teplote místnosti vyssí než 30 °Č.
12. Tuto jednotku umístete na místo s odpovídající ventilací, abyste žabranili jejímu prehratí.
Abyste se vyhnuli prehratí a umožnili prístup k vypínaci ON/OFF na žadní strane, dodržte
odstup alespon 10 cm od žadní casti, 30 cm od vrchní casti a 20 cm žleva a žprava.
13. Tato jednotka je urcena použe do interieru.
14. Jednotka musí byt pripojena k vhodnemu žalohovanemu ždroji energie (UPS).

8.3 Po instalaci
1. Vsechny servisní postupy prenechte kvalifikovanemu servisnímu personalu.
2. Servis se vyžaduje podle servisní prírucky a take v prípade, že bylo žarížení nejak
poskoženo, napr. spadlo, bylo vystaveno desti nebo vlhku nebo nefunguje spravne.
Vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 obsahují vysokonapeťove
komponenty, ktere mohou byt nebežpecne.
3. Behem bourek nebo když se žarížení dlouhodobe nepoužíva, odpojte je od síte.
4. Čhrante napajecí kabel pred poslapaním nebo prorížnutím, hlavne u žastrcky a u vystupu
že žarížení.
5. Kalibrujte merení teploty a plynu v intervalech popsanych v navodech.
6. Behem používaní nikdy nenechavejte víka otevrena dele než 10 s.
7. VOČ/HEPA filtry musí byt vymenovany každe 3 mesíce.

Uživatelská příručka vícekomorových IVF inkubátorů řady MIRI® TL, rev. 1.1

19

8. Aby žustalo žarížení bežpecne, musí byt dodržen plan udržby.
9. NIKDÝ neblokujte otvory prívodu plynu v prihradce.
10. Žajistete, aby tlaky privadenych plynu ČO2 a N2 byly stabilne v rožmeží 0,4 – 0,6 bar (5,80 –
8,70 PSI).
11. Nikdy nepoužívejte jiny filtr než Esco Medical. Jinak žtratíte žaruku.
12. Nepoužívejte žarížení bež pripojeneho vhodneho VOČ/HEPA filtru od Esco Medical.

9 Žacíname
Vícekomorové IVF inkubátory MIRI® TL6 a MIRI® TL12 smějí být instalovány pouze
autorizovaným a školeným personálem!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Řiďte se navody v sekci bežpecnostní pokyny a varovaní.
Pripojte síťovy kabel k UPS.
K vícekomorovemu IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 pripojte síťovy kabel.
Pripojte plynove hadicky.
Nastavte tlak plynu na externím regulatoru plynu na 0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI).
Vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 žapnete vypínacem vžadu.
Žapnete pocítac pro vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 vypínacem
vžadu.
8. Žkontrolujte standardní funkci.
9. Nechte jednotku žahrat a stabiližovat se po dobu 20 minut.
10. Řiďte se pokyny v Pruvodci validací (Viž sekce „33 Pruvodce validací“).
11. Dokoncete skolení uživatele a doctete pokyny.
12. JESTLIŽE byly testy uspesne, je jednotka po faži žahorení trvající 24 hodin pripravena k
použití.
Před použitím zařízení vyčistěte a vydezinfikujte. Není dodáváno sterilní nebo v
klinicky přijatelné čistotě. Řiďte se sekcí pokynů k čištění v této příručce, která uvádí
doporučené postupy výrobce!

10 Pripojení síťoveho kabelu
Vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou dodavany s odpojitelnym síťovym
napajecím kabelem. Síťovy kabel je dodavan podle žeme planovaneho použití jednotky.
Vypínac ON/OFF umožnuje uživateli vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12
ižolovat od síte.

Neporušujte bezpečnostní účel uzemňovací zástrčky! Uzemněná zástrčka má dva
nožové kontakty a kolík, který slouží k zajištění vaší bezpečnosti. Jestli dodaná zástrčka
neodpovídá vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně kabelu.
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Požadovane napajení je 230 V/50 Hž NEBO 115 V/60 Hž. Vestaveny napajecí ždroj ma prepínací
režim, ktery se automaticky prižpusobuje napetí v síti v rožmeží 100 V až 240 V AČ/50 až 60 Hž.

Obrázek 10.1 Ždroj napajení

11 Pripojení plynu
Na žadní strane jednotky jsou dva vstupy pro plyny. Tyto porty jsou ožnaceny „ČO2 100% Inlet“ a
„N2 100% Inlet“.

Obrázek 11.1 Vstupy plynu

Vstup ČO2 je treba pripojit ke ždroji ČO2 se 100% koncentrací. Řegulace ČO2 v prihradkach v obou
vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 je možna v rožmeží od 2,9% do 9,9%.
Jestliže jsou vyžadovany podmínky nížke koncentrace kyslíku, prívod N2 musí byt pripojen ke
ždroji N2 se 100% koncentrací. Řegulace O2 v prihradkach infuží plynu N2 je ve vícekomorovem
IVF inkubatoru MIŘI® TL6 je možna v rožmeží od 2,0% do 20,0% a ve vícekomorovem IVF
inkubatoru MIŘI® TL12 v rožmeží od 5,0% do 20,0%.
Tlak plynu pro oba vstupy musí být v rozmezí 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI) a musí být
zachována jeho stabilita.
Vždy používejte vysoce kvalitní regulator tlaku, ktery je možne nastavit pro oba plyny na
požadovanou presnost.
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Obrázek 11.2 Řegulator tlaku

Pomocí vhodne silikonove hadicky pripojte ČO2 ke vstupu ČO2. Ujistete se, že je hadicka žajistena
svorkou, aby se omylem neuvolnila behem nahle vychylky tlaku. Na prívodu plynu tesne pred
vstupem do vícekomoroveho IVF inkubatoru použijte dodany 0,2 µ HEPA filtr. Dodržte smer
proudení.
Pripojte prívod N2 ž lahve s dusíkem.

Obrázek 11.3 Plynovy filtr

12 HEPA/VOČ filtr
VOČ jsou tekave uhlovodíky, ktere lže najít v palivu, rožpoustedlech, lepidlech a jinych technickych
latkach. Príklady VOČ jsou isopropanol, benžen, hexan, formaldehyd nebo vinylchlorid.
VOČ se mohou vyskytnout taky v medicínskych plynech, jako jsou ČO2 a N2. Pro žabranení pruniku
techto vyparu do vícekomorovych IVF inkubatoru je duležite používat in-line filtry VOČ.
V laboratorích IVF se bežne vyskytují ružne nechtene ždroje VOČ. Mohou to byt cisticí prípravky,
parfemy, nabytek, maživa nebo ždroje ž HVAČ.
Koncentrace VOČ se typicky merí v casticích na milion (ppm.) Take mohou byt uvadeny v casticích
na miliardu (ppb.) Pro IVF je doporucovana koncentrace pod 0,5 ppm; celkove množství VOČ by
melo byt pod 0,2 ppm nebo nejlepe nula.
Velke koncentrace VOČ (pres 1 ppm) jsou pro embrya toxicke a žpusobují neprížnivy vyvoj embryí
nebo dokonce selhaní dosažení stadia blastocysty.
Koncentrace VOČ do 0,5 ppm typicky umožní prijatelny vyvoj blastocytu a rožumny pomer
otehotnení, ale pravdepodobne budou mít ža nasledek vysoke procento potratu.
Do konstrukce vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 je integrovan
kombinovany filtr HEPA a VOČ (uhlíkovy filtr). Pred vstupem do vícekomoroveho IVF inkubatoru
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prochaží vsechen plyn filtrem najednou. Po navratu ž každe prihradky je pak plyn opet filtrovan.
Čirkulacní system tak ve vícekomorovem IVF inkubatoru filtruje plyn nepretržite.
Pro snadny prístup a vymenu je kombinovany filtr HEPA a VOČ namontovan na žadní strane
žarížení.

12.1 Instalace kapsle noveho filtru
Dve bíle cepicky, ktere jsou nainstalovany na filtru, je možne pri vybalovaní žlikvidovat. Spravny
vykon filtru je pro vykon systemu žasadní.
Filtrační vložka se musí být měnit každé 3 měsíce. Zaznamenejte datum instalace a
dodržte tento interval!
Žacnete nasažením modrych armatur na filtru do otvoru držaku filtru. Sipka prutoku na
vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 a na filtru musí ukažovat stejnym
smerem.

Obrázek 12.1 Sipka prutoku na vícekomorovem IVF inkubatoru

Obrázek 12.2 Žpusob vytahnutí filtru

Obrázek 12.3 Instalovany filtr

Potom žaroven žatlacte obe uhlove armatury (obema rukama) do otvoru, dokud nežapadnou na
místo. Poslední 4 mm by meli jít žtuha.

Filtrační vložka, která byla nesprávně nasazena, způsobí špatnou funkci celé jednotky.
To je nebezpečné!
Filtr se odstranuje jemnym vytahnutím prímym smerem obema rukama.
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Vícekomorový IVF inkubátor MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12 nikdy nespouštějte bez
filtrační vložky! Může se dojít ke kontaminaci nebezpečnými částicemi!

13 Uživatelske rožhraní
V nasledujících kapitolach budou vysvetleny funkce tykající se tlacítek a položek menu.
Uživatelske rožhraní ovlada denne používane funkce a pokrocilejsí upravy, ktere je možne na
žarížení provadet. Hlavní tlacítka a jejich ucel jsou predstaveny v tabulce 13.1.
Tabulka 13.1 Hlavní tlacítka a jejich ucel
Popis

Obražek

Tlačítka ON/OFF
Umístena na ŽADNI strane jednotky.
1. Tlacítko žapne žarížení, 2. Tlacítko žapne
pocítac.
Tlačítko alarmu
Žtlumí slysitelny alarm a vižualne indikuje
podmínky alarmu cervenym blikajícím kruhem
svetla. Žvukovy alarm se opet automaticky žapne
po 5 minutach. Je možne jej žnovu žtlumit.
Panel dotykového displeje
Žobražuje informace o aktualním stavu jednotky.
Displej se používa pro navigaci v menu a žmenu
požadovanych hodnot teploty a koncentrace
plynu.

13.1 Aktivace regulatoru ohrevu a koncentrace plynu
Systemove regulatory ohrevu a koncentrace plynu se aktivují pomocí spínace „ON/OFF“ na žadní
strane.

Obrázek 13.1 Žadní cast vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6
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Behem spoustení systemu se na obražovce objeví žprava „Please Wait“.

Obrázek 13.2 Žobražení nahravaní

Bržy po aktivaci systemu hlavní displej žobraží nasledující parametry:
•
•
•
•

Teploty dna a víka prihradek 1–6 (použe u modelu MIŘI® TL6)
Teploty dna a víka prihradek 1–12 (použe u modelu MIŘI® TL12)
Koncentrace ČO2, tlak ČO2 a príchoží plyn ČO2.
Koncentrace O2, tlak N2 a príchoží plyn N2.

Obrázek 13.3 Hlavní displej vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Obrázek 13.4 Hlavní displej vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Uživatel muže stisknutím tlacítka (◁) ž hlavního displeje prímo prejít k druhemu hlavnímu
displeji.
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Obrázek 13.5 Druhy hlavní displej

Druhy displej žobražuje požadovane hodnoty teploty, ČO2 a O2. Je-li regulator O2 vypnut, displej
bude žobražovat „OFF“.

Obrázek 13.6 Druhy hlavní displej

Stisknutím tlacítka (▷) se vratíte na hlavní displej.

13.2 Požadovana hodnota teploty
Obrázky uživatelského rozhraní vícekomorového IVF inkubátoru MIRI® TL6 budou
použity jako příklad pro všechny požadované hodnoty teploty.
Požadovana hodnota teploty muže byt v obou vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI® TL6 a
MIŘI® TL12 nastavena v rožmeží 28,7–41,0 °Č.
Výchozí požadovaná teplota je 37,0 °C.
Ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 muže uživatel žvolit jednu spolecnou požadovanou
hodnotu teploty pro vsech 6 prihradek nebo nastavit 6 nežavislych požadovanych hodnot teploty
(jednu pro každou prihradku); u vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12 je to obdobne
možne u 12 prihradek.
Více požadovanych hodnot je ožnaceno podle císel prihradek a teplotních senžoru na dne
prihradky. Prihradka císlo jedna je T1, prihradka dve je T2 atd.
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Pro více informací o ružnych požadovanych hodnotach teploty si prectete sekci „13.5.4 Podnabídka
požadovane hodnoty teploty“ níže.
Pri žmene nastavení požadovane hodnoty teploty se riďte nasledujícími pokyny:
1. Na hlavním displeji stisknete tlacítko „Setpoint“:

Obrázek 13.7 Žobražení hlavního displeje vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

2. Žobraží se stranka pro žadaní nove požadovane hodnoty. Stisknete tlacítko „Temperature
Setpoint“:

Obrázek 13.8 Žobražení stranky pro žadaní požadovane hodnoty na vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

3. V novem okne muže uživatel žvolit prihradku, pro kterou chce požadovanou hodnotu
nastavit.
Pro žvolení prihradky, pro kterou ma byt žadana požadovana hodnota, stisknete tlacítko s
príslusnym císlem.
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Obrázek 13.9 Žobražení požadovanych hodnot prihradky ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

4. Pro nastavení hodnoty použijte tlacítka s sipkami dolu a nahoru: sipka „DOLU“ hodnotu
sníží, sipka „NAHOŘU“ hodnotu žvysí. Jedno stisknutí žmení hodnotu o 0,1 °Č.

Obrázek 13.10 Žobražení požadovanych hodnot teploty ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

Po žadaní požadovane hodnoty stisknete tlacítko „EXIT“. Hodnota bude automaticky uložena.
Je-li „Multi-Temperature SP“ nastaveno na „ON“, žopakujte kroky pro ostatní prihradky. Je-li
„Multi-Temperature SP“ nastaveno na „OFF“, bude hodnota teploty automaticky priražena ke
vsem ostatním prihradkam.

13.3 Požadovana hodnota ČO2
Obrázky uživatelského rozhraní vícekomorového IVF inkubátoru MIRI® TL6 budou
použity jako příklad pro všechny požadované hodnoty CO2.
Požadovana hodnota ČO2 muže byt v obou vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI® TL6 a MIŘI®
TL12 nastavena v rožmeží 2,9–9,9%.
Výchozí požadovaná hodnota CO2 je 6,0%.
Pro žmenu požadovane hodnoty koncentrace ČO2 se riďte nasledujícími pokyny:
1. Na hlavním displeji stisknete tlacítko „Setpoint“:
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Obrázek 13.11 Žobražení hlavního displeje vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

2. Žobraží se stranka pro žadaní nove požadovane hodnoty. Stisknete tlacítko „Gas Setpoint“:

Obrázek 13.12 Žobražení stranky pro žadaní požadovane hodnoty na vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6

3. Pro nastavení hodnoty použijte tlacítka s sipkami dolu a nahoru: sipka „DOLU“ hodnotu
sníží, sipka „NAHOŘU“ hodnotu žvysí. Jedno stisknutí žmení hodnotu o 0,1 °Č.

Obrázek 13.13 Žobražení požadovane hodnoty koncentrace plynu ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

Po žadaní požadovane hodnoty stisknete tlacítko „EXIT“. Hodnota bude automaticky uložena.

13.4 Požadovana hodnota O2
Obrázky uživatelského rozhraní vícekomorového IVF inkubátoru MIRI® TL6 budou
použity jako příklad pro všechny požadované hodnoty O2.
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Požadovana hodnota O2 muže byt ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nastavena v
rožmeží od 2,0% do 20,0% a ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12 v rožmeží od 5,0%
do 20,0%.
Výchozí požadovaná hodnota CO2 je 5,0%.
Pro žmenu požadovane hodnoty koncentrace O2 se riďte nasledujícími pokyny:
1. Na hlavním displeji stisknete tlacítko „Setpoint“:

Obrázek 13.14 Žobražení hlavního displeje vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

2. Žobraží se stranka pro žadaní nove požadovane hodnoty. Stisknete tlacítko „Gas Setpoint“:

Obrázek 13.15 Žobražení stranky pro žadaní požadovane hodnoty na vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

3. Pro nastavení hodnoty použijte tlacítka s sipkami dolu a nahoru: sipka „DOLU“ hodnotu
sníží, sipka „NAHOŘU“ hodnotu žvysí. Jedno stisknutí žmení hodnotu o 0,1 °Č.
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Obrázek 13.16 Žobražení požadovane hodnoty plynu ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

Po žadaní požadovane hodnoty stisknete tlacítko „EXIT“. Hodnota bude automaticky uložena.

13.5 Systemove menu
Na hlavním displeji stisknete tlacítko „Menu“. Hlavní menu se sklada ž 5 aplikací submenu:
„Čalibration“, „ČO2 Setup“, „O2 Setup“, „Temperature Setpoint“, „UV-Č Light“.

Tabulka 13.17 Systemove menu vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

13.5.1 Submenu kalibrace
V žobražení hlavního menu stisknete tlacítko „Čalibration“. Kalibrace muže byt provedena u
teploty, plynu ČO2 a O2.

Tabulka 13.18 Kalibracní submenu vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

oodnoty kalibrace smí měnit jen proškolený uživatel nebo technik v souladu se
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specifickými měřeními. Provedeno s kalibrovaným zařízením.

13.5.1.1 Kalibrace teploty
Kalibrace teploty vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 se sklada že 12 kalibracních žon.

Obrázek 13.19 12 kalibracních žon vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Každá přihrádka má dva vnitřní senzory teploty. Jeden ve víku přihrádky a druhý na
spodní straně přihrádky.
Kalibrace teploty vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12 se sklada že 2 vlastních
kalibracních žon: „Čompartment 1–6“ a „Čompartment 7–12“.

Obrázek 13.20 Kalibracní žony prihradek 1–6 a prihradek 7–12 ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Vyberte prihradku, ktera vyžaduje kalibraci. Po vybraní konkretní prihradky ke kalibraci se objeví
nove okno.
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Obrázek 13.21 Kalibracní žony teploty prihradek 1–6 ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Obrázek 13.22 Kalibracní žony teploty prihradek 7–12 ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12 jsou u každe ž 12 prihradky dostupna tlacítka
„NAHOŘU“ a „DOLU“. Pro kalibraci horní teploty prihradky použijte tlacítko „NAHOŘU“ a pro
kalibrací dolní teploty použijte tlacítko „DOLU“.
Ve vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 muže byt kalibrace teploty žony 1
provedena použitím tlacítek „NAHOŘU“ a „DOLU“.

Obrázek 13.23 Žobražení kalibrace žony T1 vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

Každá přihrádka má dva vnitřní senzory teploty. Jeden ve víku přihrádky a druhý na
spodní straně přihrádky.
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Příklad – jak nakalibrovat teplotu:
Teplota musí byt merena vhodnym a kalibrovanym žarížením. Kvalitním teplomerem bylo
stanoveno, že T1 je 37,4 °Č. Teplotu nakalibrujete a upravíte stisknutím tlacítka (+) nebo (-).
Upravte teplotu stisknutím tlacítka (+) 4krat ve chvíli, kdy je žvoleno T1. Na displeji se žobraží
kroky 37,0 °Č, 37,1 °Č, 37,2 °Č, 37,3 °Č a 37,4 °Č. Nova hodnota je nyní uložena a kalibrace senžoru
T1 je upravena.
Postup kalibrace je stejný pro T1–T12 (pro vícekomorový IVF inkubátor MIRI® TL6) a
T1–T24 (pro vícekomorový IVF inkubátor MIRI® TL12).
„T1“ se používá pro úpravu teploty spodní části přihrádky 1. „T7“ se používá pro úpravu
teploty víka ve stejné přihrádce. Pamatujte si, že rozdíl teplot delta T mezi víkem a spodní
částí musí být vždy 0,2 °C.
Upravte kalibraci podle hodnoty změřené vhodným vysoce přesným senzorem
umístěným v misce s médiem a vrstvou minerálního oleje. Umístěte misku na jedno z
určených míst na vyhřívací vložce.
Dále ověřte, zda je teplota víka přesně o 0,2 °C vyšší než teplota spodní části.
Přilepte vhodný kalibrovaný senzor do středu povrchu víka a zavřete víko. Počkejte 15
minut a zaznamenejte odečtenou teplotu. Upravte „T7“ na požadovanou hodnotu pomocí
stejného postupu, jak bylo popsáno výše. Pro úplnou kalibraci zóny může být potřebné
vykonat několik iterací.

13.5.1.2 Kalibrace ČO2/O2
Níže je žobražena stranka s kalibracním menu pro ČO2 a O2:

Obrázek 13.24 Žobražení kalibrace ČO2 a O2 vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

Požadovane hodnoty koncentrace plynu ČO2 a O2 nakalibrujte pomocí tlacítek „NAHOŘU“ a „DOLU“.
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Příklad – jak kalibrovat CO2:
Skutecna koncentrace ČO2 je žmerena vhodnym kalibracním žarížením na jednom ž portu pro
odber vžorku plynu (pro tento ucel mohou byt použity vsechny porty). Stanovena koncentrace je
6,4%.
Kalibrace se vykonává úpravou nastavené hodnoty CO2 podle měření na výstupu
vzorku plynu, které bylo provedeno externím, spolehlivým měřícím zařízením CO2.
oodnoty kalibrace smí měnit jen proškolený uživatel nebo technik v souladu se
specifickými měřeními. Provedeno s kalibrovaným zařízením.
Upravte kalibraci na požadovanou hodnotu stisknutím tlacítek „NAHOŘU“ nebo „DOLU“. V tomto
prípade je cílem nastavit urovne plynu ČO2 na 6,4%. Displej bude postupne žobražovat 6,0, 6,1, 6,2,
6,3 a 6,4%. Nova hodnota je nyní uložena a kalibrace ČO2 senžoru byla modifikovana.
oodnota offsetu je zobrazena v okně kalibrace CO2 spolu se skutečnou hodnotou
koncentrace CO2. V tomto případě byla změřena skutečná koncentrace CO2 6,4%. Po
stisknutí tlačítka „NAoORU“ 4krát bude nějakou chvíli trvat, než se změní hodnota
koncentrace CO2 na displeji, ale offset se změní okamžitě. Na základě této hodnoty může
uživatel hned vidět, jak se změnila hodnota kalibrace CO2.
Příklad – jak kalibrovat O2:
Skutecna koncentrace O2 je žmerena vhodnym kalibracním žarížením na jednom ž portu pro odber
vžorku plynu (pro tento ucel mohou byt použity vsechny porty). Žmerena koncentrace je 5,3%.
Kalibrace se vykonává úpravou nastavené hodnoty O2 podle měření na výstupu vzorku
plynu, které bylo provedeno externím, spolehlivým měřicím zařízením O2.
oodnoty kalibrace smí měnit jen proškolený uživatel nebo technik v souladu se
specifickými měřeními. Provedeno s kalibrovaným zařízením.
Upravte kalibraci na požadovanou hodnotu stisknutím tlacítek „NAHOŘU“ nebo „DOLU“. V tomto
prípade je cílem nastavit urovne plynu O2 na 5,3%. Displej bude žobražovat 5,0, 5,1, 5,2 a 5,3%.
Nova hodnota je nyní uložena a kalibrace O2 senžoru byla modifikovana.
Offset hodnoty je zobrazen v okně kalibrace O2 spolu s hodnotou skutečné koncentrace
O2. V tomto případě byla skutečná koncentrace O2 5,3%. Po stisknutí tlačítka „NAoORU“
3krát bude nějakou chvíli trvat, než se změní hodnota koncentrace O2 na displeji, ale offset
se změní okamžitě. Na základě této hodnoty může uživatel hned vidět, jak se změnila
hodnota kalibrace O2.
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13.5.2 Submenu nastavení ČO2
V žobražení hlavního menu stisknete tlacítko „ČO2 Setup“. Uživatel muže regulaci ČO2 aktivovat
nebo deaktivovat. Je-li regulace ČO2 aktivovana, musí byt nastavena požadovana hodnota.

Obrázek 13.25 Submenu nastavení ČO2 vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

Výchozí stav regulace CO2 je nastaven na „OFF“.
Prutok ČO2 je žobražen ve chvíli, kdy je nastavena požadovana hodnota. Prutok není možne
upravit, protože jde o množství plynu ČO2, ktere pri regulovaní vstupuje do systemu. Prutok je
žobražovan v litrech ža hodinu. Obycejne bude kolísat spolu s regulací ČO2.
Tlak ČO2 je žobražen v barech. Externí tlak musí byt vždy meži 0,4–0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI). Na
vícekomorovem IVF inkubatoru jej nelže upravit, musí se nastavit na externím regulatoru plynu.

13.5.3 Submenu nastavení O2
V žobražení hlavního menu stisknete tlacítko „O2 Setup“. Uživatel muže regulaci O2 aktivovat nebo
deaktivovat. Je-li regulace O2 aktivovana, musí byt nastavena požadovana hodnota.

Obrázek 13.26 Submenu nastavení O2 vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

Výchozí stav regulace O2 je nastaven na „OFF“.
Prutok O2 je žobražen ve chvíli, kdy je nastavena požadovana hodnota. Prutok není možne upravit,
protože jde o množství plynu O2, ktere pri regulovaní vstupuje do systemu. Prutok je žobražovan
v litrech ža hodinu. Obycejne bude kolísat spolu s regulací ČO2.
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Tlak O2 je žobražen v barech. Externí tlak musí byt vždy meži 0,4–0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI). Na
vícekomorovem IVF inkubatoru jej nelže upravit, musí se nastavit na externím regulatoru plynu.

13.5.4 Submenu požadovane hodnoty teploty
Vyberte požadovanou hodnotu teploty podle vlastních pracovních podmínek.
Pokud je „Multi Temp SP“ nastaveno na „ON“, žnamena to, že hodnoty teploty v prihradkach jsou
individualní. Pokud je „Multi Temp SP“ nastaveno na „OFF“, žnamena to, že hodnoty teploty v
prihradkach jsou spolecne.

Obrázek 13.27 Žobražení požadovane hodnoty více teplot ve vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI ® TL6 a MIŘI®
TL12

Po žadaní požadovane možnosti stisknete tlacítko „EXIT“. Možnost bude automaticky uložena.
Pokud je nastavení požadované teploty „MULTI“ nastaveno na „OFF“, bude požadovaná
hodnota teploty ve výchozím nastavení všech přihrádek nastavena podle T1. Pokud je
nastavení požadované teploty „MULTI“ nastaveno na „OFF“, bude při změně požadované
hodnoty teploty u jedné přihrádky tato hodnota změněna i u všech ostatních přihrádek.
Pokud je nastavení požadované hodnoty teploty „MULTI“ nastaveno na „ON“, bude mít každá
přihrádka svou vlastní požadovanou hodnotu. Při vrácení nastavení z „ON“ na „OFF“ jsou
všechny požadované hodnoty automaticky nastaveny na hodnotu T1.
Chcete-li mít u všech přihrádek stejnou teplotu, je doporučeno nechat nastavení
teploty „MULTI“ nastavené na „OFF“. Úpravy požadovaných hodnot tak budou jednodušší,
protože stačí nastavení provést jednou, ne dvanáctkrát (tj. pro každou přihrádku zvlášť).

13.5.5 Submenu svetla UV-Č
V žobražení hlavního menu stisknete tlacítko „UV-Č Light“.
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Obrázek 13.28 Řegulace UV-Č svetla ve vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

Výchozí stav světla UVC je „ON“.
UV-Č svetlo se automaticky vypne, když se vypne jednotka.
Pro zajištění dezinfikování plynu je doporučeno mít světlo UV-C nastaveno na „ON“
vždy, když je jednotka používána.

14 Alarmy
V prípade poruchy budou na displeji žobražene hodnoty cervene. Ožve se žvukovy signal, ktery je
možne vypnout jedním stisknutím klavesy ALAŘM (prepnutí on/off na 5 minut). Objeví se take
sipka, ktera bude indikovat, žda byl alarm spusten ž duvodu prílis vysokych nebo prílis nížkych
teplot. Klavesa žvuku on/off bude blikat cervene:

Obrázek 14.1 Tlacítko alarmu, ktere indikuje stav alarmu

Audio-signal jsou 3 kratka pípnutí nasledovana 3 s prestavkou. Vsechny alarmy mají stejny audiosignal.
Obrázky uživatelského rozhraní vícekomorového IVF inkubátoru MIRI® TL6 budou
použity jako příklad pro všechny alarmy.

14.1 Teplotní alarmy
Vsech 6 prihradek ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a vsech 12 prihradek ve
vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12 muže spustit teplotní alarm, pokud se teplota odchylí
od požadovane hodnoty o ±0.5 °Č.
Pamatujte, že změna nastavení žádané hodnoty o víc než ±0,5 °C od aktuální teploty
bude mít za následek spuštění alarmu. To platí pro všechny kalibrační úpravy.
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Na obražku níže je teplota v žone T4 v prihradce 4 v porovnaní s požadovanou hodnotou o hodne
vyssí. Hodnota teploty v dane oblasti bude na displeji žobražena cervenou barvou.

Obrázek 14.2 Žobražení vysokoteplotního alarmu ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

Na obražku níže je teplota v žone T1 v prihradce 1 v porovnaní s požadovanou hodnotou o hodne
nižsí. Hodnota teploty v dane oblasti bude na displeji žobražena cervenou barvou.

Obrázek 14.3 Žobražení nížkoteplotního alarmu ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

Je-li stisknuto tlacítko žtlumení, bude displej stale žobražovat hodnotu cervene a žvuk bude
žtlumen na 5 minut, nasledne se žase rožežní. Je-li alarm žtlumeny, tlacítko žtlumení alarmu bude
stale žobražovat stav alarmu tím, že cervene blika.
Prípadna žavada na senžorech teploty bude indikovana varovaním:

Obrázek 14.4 Žobražení selhaní senžoru teploty ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6
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Senžor teploty T3 v prihradce 3 selhal. V ramci bežpecnostního opatrení bude topení pro
postiženou žonu vypnuto.

14.2 Alarmy koncentrace plynu
14.2.1 Alarmy ČO2
Alarm koncentrace ČO2 se aktivuje, když se koncentrace plynu ČO2 odchylí od nastavene hodnoty
o víc než ±1%.
Pamatujte, že změna nastavení požadované hodnoty o víc než ±1% od aktuální
koncentrace plynu bude mít za následek spuštění alarmu koncentrace CO 2. To platí pro
všechny kalibrační úpravy.
Na obražku níže je koncentrace ČO2 v porovnaní s požadovanou hodnotou o hodne nižsí.

Obrázek 14.5 Žobražení alarmu pro nížkou koncentraci ČO2 ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Je-li stisknuto tlacítko žtlumení, bude displej stale žobražovat hodnotu cervene a žvuk bude
žtlumen na 5 minut, nasledne se žase rožežní. Je-li alarm žtlumeny, tlacítko žtlumení alarmu bude
stale žobražovat stav alarmu tím, že cervene blika.

14.2.2 Alarmy O2
Alarm koncentrace O2 se aktivuje, když se koncentrace plynu O2 odchylí od nastavene hodnoty o
víc než ±1%.
Pamatujte, že změna nastavení požadované hodnoty o víc než ±1% od aktuální
koncentrace plynu bude mít za následek spuštění alarmu koncentrace O 2. To platí pro
všechny kalibrační úpravy.
Na obražku níže je koncentrace O2 v porovnaní s požadovanou hodnotou o hodne vyssí.
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Obrázek 14.6 Žobražení alarmu pro nížkou koncentraci O2 ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Je-li stisknuto tlacítko žtlumení, bude displej stale žobražovat hodnotu cervene a žvuk bude
žtlumen na 5 minut, nasledne se žase rožežní. Je-li alarm žtlumeny, tlacítko žtlumení alarmu bude
stale žobražovat stav alarmu tím, že cervene blika.

14.3 Alarmy tlaku plynu
14.3.1 Alarm tlaku ČO2
Jestliže není spravne pripojen žasobník ČO2 nebo jestliže je tlak ČO2 na vstupu nespravny, prepnou
se vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 do režimu alarmu tlaku ČO2. Tlak ČO2
bude žobražen cervene, což žnamena, že príchoží plyn ma spatny tlak. Jestliže tlak poklesne pod
0,3 bar (4,40 PSI) nebo se žvysí nad 0,7 bar (10,20 PSI), spustí to alarm.

Obrázek 14.7 Žobražení alarmu na tlak plynu ČO2 ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Aktivuje se také zvukový alarm, který je ale možné pomocí tlačítka alarmu ztlumit. Po
stisknutí tlačítka ztlumení se zvuk ztlumí na 5 minut.

14.3.2 Alarm tlaku N2
Jestliže není spravne pripojen žasobník N2, nebo jestliže je tlak ČO2 na vstupu nespravny, prepnou
se vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 do režimu alarmu tlaku N2. Tlak N2 bude
žobražen cervene, což žnamena, že príchoží plyn ma spatny tlak. Jestliže tlak poklesne pod 0,3 bar
(4,40 PSI) nebo se žvysí nad 0,7 bar (10,20 PSI), spustí to alarm.
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Obrázek 14.8 Žobražení alarmu na tlak plynu N2 ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Aktivuje se také zvukový alarm, který je ale možné pomocí tlačítka alarmu ztlumit. Po
stisknutí tlačítka ztlumení se zvuk ztlumí na 5 minut.

14.4 Alarm UV-Č svetla
Nutnost servisu UV-Č svetla žobraží použe varovnou žpravu behem normalního stavu. Nespustí se
žvukovy alarm.

Obrázek 14.9 Žobražení alarmu pro selhaní UV-Č svetla ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Uživatel by se mel poradit s distributorem. žískat od nej více informací nebo si objednat servisní
žasah. „S.UV“ žmiží až ve chvíli, kdy žacne UV-Č svetlo opet fungovat.

14.5 Vícenasobne alarmy
Na obražku níže je teplota v žone T1 prílis vysoka, není pripojen plyn ČO2 nebo je spatny tlak ČO2
a doslo i k žavade u UV-Č svetla.
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Obrázek 14.10 Žobražení více alarmu na hlavním displeji ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

Pokud je chybnych vícero parametru, budou vsechny na displeji žobraženy cervenou barvou.
Je-li stisknuto tlacítko žtlumení, bude displej žobražovat hodnoty cervene a žvuk bude žtlumen na
5 minut, nasledne se žase rožežní. Je-li alarm žtlumeny, tlacítko žtlumení alarmu bude stale
žobražovat stav alarmu tím, že cervene blika.

14.6 Alarm vypadku napajení
Pri vypadku napajení vyda vícekomorovy IVF inkubator žvukovy alarm na približne 4 sekundy a
LED indikator tlacítka žtlumení alarmu žablika.

Obrázek 14.11 Tlacítko alarmu, ktere indikuje stav alarmu

15 Kalibrace teploty povrchu
V teto sekci je podrobneji popsan system regulace teploty ve vícekomorovych IVF inkubatorech
MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12.
Vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 je vybaven 6 žcela oddelenymi PID regulatory pro regulaci
teploty, žatímco vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL12 jich ma 12. Každy regulator je
žodpovedny ža regulaci teploty konkretní oblasti.
Každa ž 6 dostupnych oblastí ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo ž 12 ve
vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12 je vybavena samostatnym senžorem teploty a
topením, ktere uživateli umožnují regulovat teplotu v každe oblasti samostatne, a tak dosahnout
vyssí presnosti.

Obrázek 15.1 Teplotní žony vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6
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Obrázek 15.2 Teplotní žony vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Každou oblast lže kalibrovat samostatne pomocí položky odpovídající príslusne oblasti v menu.
Tyto položky jsou umísteny v menu vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a nesou nažev: T1,
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 a T12.
Tyto položky jsou umísteny v menu vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12 a nesou nažev:
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.
Prehled oblastí spojenych s nažvy senžoru je žobražen v tabulkach níže.
Tabulka 15.1 Místa spojena se senžory vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI ® TL6

Oblast
Prihradka 1
Prihradka 2
Prihradka 3
Prihradka 4
Prihradka 5
Prihradka 6

Spodek
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Víko
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Tabulka 15.1 Místa spojena se senžory vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI ® TL12

Oblast
Prihradka 1
Prihradka 2
Prihradka 3
Prihradka 4
Prihradka 5
Prihradka 6
Prihradka 7
Prihradka 8
Prihradka 9
Prihradka 10
Prihradka 11
Prihradka 12

Spodek
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T13
T14
T15
T16
T17
T18

Víko
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T19
T20
T21
T22
T23
T24
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Pro kalibraci teploty v konkretní oblasti najdete nažev príslusneho senžoru a kalibraci upravte
podle udaje žmereneho vysoce presnym teplomerem.

Kalibrace teploty se vykonává úpravou Tx (kde x je číslo senzoru) podle hodnoty
teploty změřené na místě, kam se umisťuje miska.

Po úpravě teploty počkejte alespoň 15 minut na ustálení teploty a použijte nezávislý
teploměr na ověření správné teploty v každé oblasti.
Pri žmene kalibracních nastavení buďte opatrní–ujistete se, že žmenena hodnota odpovída místu
merení. Dejte systemu trochu casu, aby se stabiližoval.
Mezi 12 přihrádkami nedochází k přenosu tepla: to je jedinečná funkce
vícekomorových IVF inkubátorů MIRI® TL6 a MIRI® TL12. Teplota víka však ovlivní teplotu
spodní části přihrádky. Rozdíl teplot delta T by vždy měl být 0,2 °C. Když je tedy teplota
spodní části 37,0 °C, víko by mělo mít teplotu 37,2 °C.

16 Tlak
16.1 Tlak plynu ČO2
Tlak ČO2 lže žobražit na hlavním displeji a v submenu pro nastavení ČO2 (Viž obražky 13.11 a 13.25
vyse).
Tlak ČO2 je žobražen v barech. Externí tlak musí byt vždy meži 0,4–0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI). Na
vícekomorovem IVF inkubatoru jej nelže upravit, musí se nastavit na externím regulatoru plynu.
Pamatujte, že na limity tlaku je vázán alarm: aktivuje se, jestliže tlak klesne pod 0,3 bar
nebo stoupne nad 0,7 bar (4,40–10,20 PSI).
Senzor vnitřního tlaku nemůže být uživatelem kalibrován. Za normálních podmínek se
senzor tlaku mění každé 2 roky podle plánu údržby.

16.2 Tlak plynu N2
Tlak N2 lže žobražit na hlavním displeji a v submenu pro nastavení O2 (Viž obražky 13.14 a 13.26
vyse).
Tlak ČO2 je žobražen v barech. Externí tlak musí byt vždy meži 0,4–0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI). Na
vícekomorovem IVF inkubatoru jej nelže upravit, musí se nastavit na externím regulatoru plynu.

Uživatelská příručka vícekomorových IVF inkubátorů řady MIRI® TL, rev. 1.1

45

Pamatujte, že na limity tlaku je vázán alarm: aktivuje se, jestliže tlak klesne pod 0,3 bar
nebo stoupne nad 0,7 bar (4,40–10,20 PSI).
Senzor vnitřního tlaku nemůže být uživatelem kalibrován. Za normálních podmínek se
senzor tlaku mění každé 2 roky podle plánu údržby.

17 Firmware
Firmware nainstalovany ve vasem vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 lže
aktualižovat. Kdykoli je dostupna duležita aktualižace, bude poskytnuta nasim distributorum po
celem svete – žajistí, aby vas inkubator fungoval s nejnovejsím firmwarem. Servisní technik muže
firmware aktualižovat behem naplanovaneho každorocního servisu.
Aktualní verže firmwaru pro vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 je 1.05 pro Master PČB a 1.04
pro Slave PČB. Aktualní verže firmwaru pro vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL12 je 1.08 pro
Master PČB i pro Slave PČB.

18 Merení pH
Overení pH kultivacního media by melo byt soucastí standardního postupu.
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou vybaveny vysoce kvalitním systemem
merení pH.
Standardní BNČ konektor (male) je umísten na žadní strane jednotky. Umožnuje pripojení vetsiny
bežnych kombinací sond pH. Sondy, ktere vyžadují samostatnou referenci, nemohou byt použity. V
žavislosti na hodnote teploty nastavene v kalibracním dialogovem okne na obražovce system
vykonava korektury teploty (ATČ). System neumožnuje použití externí sondy ATČ.
V kalibračním dialogovém okně na obrazovce musí být nastavena správná hodnota
teploty (změřená externím teploměrem). Jinak bude měření nesprávné, protože po závisí
na teplotě.
Vsechny hodnoty pH že systemu a kalibracní dialogove okno jsou žobraženy na hlavním displeji:

Obrázek 18.1 Žobražení dialogove obražovky s pH systemem a kalibrací vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI ® TL6
a MIŘI® TL12
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Doporucenou metodou používaní systemu je naplnit misku ČultureČoin® 3 typy pufru ve 3
jamkach (jeden typ v každe). Vždy jednu jamku preskocte, aby nedoslo ke kontaktu meži pufry.
Naplnte pH nadobku misky ČultureČoin®, ktera bude použita pro inkubaci, kultivacním mediem.
Vložte silikonovou PDSM žatku, aby nemohlo dojít k evaporaci. Položte misku do praždne
prihradky a nechte ji stabiližovat.
Pro kalibraci jsou potřebné alespoň 2 pufry. Doporučujeme použití 3 pufrů. Jeden z
pufrů by měl mít po 7. Může se použít kterýkoli pufr, neboť jejich po je možné nastavit v
kalibračním dialogovém okně. Jestli je dostupný pouze jeden nebo dva pufry, systém je
přesto použitelný, ale se sníženou přesností.
Tato technika vyžaduje, aby byl uživatel rychly, jelikož pH se žacne po otevrení víka rychle menit.
Optimalní doba pro dokoncení postupu byla testem stanovena na 15 sekund, neboť potom merení
dava stejne vysledky jako kontinualní merení popsane níže.
Stisknete tlacítko „Čalibrate“ (Kalibrovat):

Obrázek 18.2 Žobražení obražovky kalibrace pH vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12

Pomocí klaves (+) a (-) nastavte hodnoty jednotlivych pufru.
Pred merením v kultivacním mediu žkalibrujte sondu v 2 nebo 3 pufrech. Sondu je nutne pred
každym ponorením oplachnout.
Po vykonaní a uložení kalibrace je možne vykonat kratke merení pH v ČultureČoin® pH nadobce s
mediem. Pred vložením mikrosondy odstrante PDMS silikonove víko. Sondou skutecne namerene
pH se žobraží na displeji.
Konvenční sondy po budou ovlivněny proteiny, které senzor zanesou, což vede k
nesprávnému měření (doba se liší v závislosti na typu sondy).
Pri vyberu elektrody (sondy) je nutne vžít v uvahu velikost sondy, protože merení bude provadeno
v dropletu.
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19 Funkce SAFE Sense
Vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 je možne žakoupit s integrovanym
systemem SAFE Sense.
Tento system vytvorila BČSI pro sledovaní pH v užavrenem prostredí (inkubator), aby bylo možne
pH merit bež narusení udržovanych optimalních podmínek.
O softwaru SAFE Sense si prectete více v uživatelske prírucce SAFE Sense.

20 Funkce obražovky
Obražovka funguje jako uživatelske prostredí pro funkce casosberu, žažnamenavaní dat, prehled o
alarmech a pro funkce merení pH. Interakce s obražovkou probíha pomocí dotykoveho ovladaní.
U vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12 je možne pracovní rady ž 1–6 žmenit na 7–12
pomocí tlacítka umísteneho u obražovky. Dve želena svetla indikují, ktere rady jsou funkcní.

Obrázek 20.1 Prední žobražení vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12 s tlacítkem pro žmenu pracovních rad
a indikacemi

Obrázky uživatelského rozhraní vícekomorového IVF inkubátoru MIRI® TL6 budou
použity jako příklad pro všechny požadované hodnoty teploty.

20.1 Hlavní obražovka
Na hlavní obražovce je prehled 6 prihradek, u kterych je žobražena jejich aktualní spodní teplota
a teplota víka. Kruh ukažuje stav casosberu: je aktivní nebo neaktivní. Pokud je aktivní, bude na
obražovce bežet cas.
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Obrázek 20.2 Žobražení bež aktivních casosberu

Obrázek 20.3 Žobražení s jedním aktivním casosberem

Pokud casosber beží normalne, je v hlavním žobražení želeny ukažatel stavu.
Pokud vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 naležnou spravne požice jamek, žobraží system
stavove hlasení, ktere bude indikovat, že probíha kalibrace.

Obrázek 20.4 Žobražení kalibrace casosberu

Pokud bude casosber požastaven, bude system žobražovat „Suspended“.
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Obrázek 20.5 Žobražení s požastavenym casosberem

Časosběr může být pozastaven, pokud například došlo k vyjmutí misky, změně
kultivačního média, ručnímu pozorování nebo manipulaci s embryem.

20.1.1 Žacatek casosberu
Po stisknutí kruhu u praždne prihradky v hlavním žobražení se otevre dialogove okno s
casosberem. Nejdríve že sežnamu vyberte pacienta.
Pacienty lze vytvořit nebo upravit výhradně v softwaru Viewer určeném pro
vícekomorové IVF inkubátory MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12. Pro více informací si přečtěte
uživatelskou příručku softwaru Viewer pro vícekomorový IVF inkubátor MIRI® TL. Aby se
údaje pacientů mohly objevit v seznamu, musí být zadány ve vícekomorových IVF
inkubátorech MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12.
Pro aktualižaci sežnamu stisknete tlacítko „Řefresh“.

Obrázek 20.6 Žobražení hlavního okna pri vyberu pacientu

6 ctvercovych ikon v leve horní casti displeje ukažuje císlo prihradky.
Že sežnamu vyberte spravneho pacienta.
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Obrázek 20.7 Testovací žobražení vyberu pacienta

Není-li ž Vieweru do vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 žaslan žadny
pacient, objeví se nasledující obražovka:

Obrázek 20.8 Na vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebyl ž Vieweru odeslan žadny pacient

Pokud je preruseno požadovane síťove pripojení, objeví se nasledující obražovka:

Obrázek 20.9 Žobražení prerusení síťoveho pripojení
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Po žvolení spravneho pacienta musí byt v ČultureČoin® žvoleny aktivní požice (jamky, ktere
obsahují embryo). Požice 1–14 predstavují 14 jamek na misce ČultureČoin®.
Pro časosběr budou vybrány pouze určené pozice v misce CultureCoin®. Jakákoli zde
provedená chyba bude mít za následek focení prázdné jamky a to, že naopak nebude
vytvořen film jamky obsahující embryo.
Tlacítka aktivní požice mohou byt žapínana/vypínana, dokud není žobražen spravny vžor.
Nasledne stisknete tlacítko „Start time-lapse“ – spustí se proces automaticke kalibrace. Na obražku
níže jsou požice 1–9 vybrany jako aktivní.

Obrázek 20.10 Požice 1–9 jsou vybrany jako aktivní

Pred spustením casosberu je nutne spravne vložit ČultureČoin® do prihradky. Pro žajistení
spravne požice misky ČultureČoin® (aby mohla kamera rožpožnat vsechny jamky), umístete
ČultureČoin® na její místo a žajistete polohu jejím žatlacením dolu a smerem k vam, nasledne pak
k levemu okraji.

Obrázek 20.11 Polohovaní ČultureČoin® v prihradce
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Stisknete tlacítko „Start time-lapse“. Nyní žacne kalibrace casosberu.

20.1.2 Procesy kalibrace

Obrázek 20.12 Čekaní na kalibraci u testovacího pacienta

Na obražovce se nejdríve objeví žobražení prihradky se žpravou „Čalibration pending“.
Predpokladejme, že je ČultureČoin® v prihradce umístena spravne a embrya jsou umístena
uprostred žamyslene oblasti (pro více informací si prectete sekci 21 „ČultureČoin ®“ níže). V
takovem prípade vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 najdou požice
automaticky.
Behem procesu kalibrace bude v prostrední casti žobraženo, že je aktivní proces kalibrace.

Obrázek 20.13 Žobražení aktivního automatickeho procesu kalibrace

Po automaticke kalibraci je nutne žkontrolovat, žda byly vsechny jamky rožpožnany spravne.
Pokud nejsou vsechny požice jamek rožpožnany/žaostreny spravne a pokud jsou nektere jamky
ožnaceny cervenou/žlutou/fialovou barvou, bude nutne provest rucní kalibraci dane jamky
pomocí LiveView Mode (viž sekce 20.1.5).
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Obrázek 20.14 Príklad automaticke kalibrace, ktera selhala

Je-li jamka označena červeně (Failed), znamená to, že se kameře nepodařilo správně
rozpoznat přihrádku.
Je-li jamka označena žlutě (Interpolated), znamená to, že kalibrační data pozice jsou
vypočítána na základě kalibračních informací okolních přesných pozic. Například 1. a 3.
jamka jsou zkalibrované, pro kalibraci 2. jamky byl použit průměr Z (zaostření) z 1. a 3.
jamky.
Je-li jamka označena fialově (Image mismatch), znamená to, že systém při porovnání
posledních dvou obrazů nenalezl shodu. Tato zpráva se může objevit, když se embryo
posune více než je obvyklé nebo vytvoří-li se ve vybrané jamce bublina.

20.1.3 Žobražení prihradky
Žobražení prihradky ukažuje podrobne informace o vybrane prihradce. Pokud ma prihradka
aktivní casosber, aktivita je indikovana ve žobražení prihradky.
14 kruhu v „revolverovem“ žobražení ukažuje 14 jamek ČultureČoin®. Toto žobražení je použito
pro snadny a rychly nahled (a ne linearne, jako je tomu na fyžicke misce).

Uživatelská příručka vícekomorových IVF inkubátorů řady MIRI® TL, rev. 1.1

54

Obrázek 20.15 14 jamek vybrane prihradky

Časova osa okolo velkeho kruhu žobražuje uplynuly cas.
Tlacítka videoprehravace jsou umístena na spodní prave strane velkeho kruhu. Pomahají s navigací
tam a žpet ve vytvorenem casosberu. Uprostred kruhu jsou stavove informace ožnacující císlo
casosberu, jmeno pacienta, cas inseminace, otevrení víka a uplynuly cas. Čísla prihradek je možne
videt ve ctvercích v levem horním rohu.
3 tlacítka napravo umožnují uživateli žastavit casosber, požastavit ho nebo žnovu spustit proces
kalibrace.
Časosber je možne požastavit, je-li nutne vyjmout misku ž duvodu žmeny kultivacního media nebo
pro provedení rucního požorovaní s mikroskopem. Po vložení misky žpet je možne casosber opet
spustit, aby konecnym vysledkem byl jeden neprerusovany film. Prerusení casosberu žahají
automatickou kalibraci, protože vyjmutí misky mohlo žpusobit žmenu parametru.
Po stisknutí tlacítka žastavení se žobraží dialogove okno s potvržením.

Obrázek 20.16 Žobražení potvržení režimu spanku
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Nalevo od velkeho kruhu jsou umísteny ohniskove roviny. Klepnutím na ne je možne ohniskove
roviny posunout nahoru a dolu. Modra tecka ukažuje aktualne žobraženou uroven. Ohniskove
roviny se ve vsech obražech posunou soucasne.
Jestliže system žobražuje ikonu „Sleeping“, žnamena to, že kamera prave vytvarí obražy jine požice.
Žarížení obsahuje použe jednu kameru, proto se musí pro žachycení obražu v každe požici
posouvat.
Žobražení jedne požice casosberu je možne žvetsit. Po kliknutí na maly obraž embrya se uprostred
kruhu objeví vetsí verže. Stejnym žpusobem muže byt žase minimaližovana, tj. kliknutím na velky
obraž. Níže je žobražen žvetseny obraž casosberu.

Obrázek 20.17 Poloha žobražení žvetseneho casosberu

Prochažet meži 6 prihradkami je možne pomocí tlacítek „VLEVO“ a „VPŘAVO“. Sipka v kruhu,
kterou najdete v levem horním rohu, vas žavede žpet na hlavní žobražení.
Pokud v prihradce nebeží casosber, bude obražovka ukažovat, že je prihradka praždna.

Obrázek 20.18 Žobražení praždneho casosberu
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20.1.4 Nastavení
Stisknutím tlacítka „Settings“ v hlavním žobražení se otevre okno, kde se nachaží pocet
ohniskovych rovin a muže žde byt žadan casovy interval meži každym obražem (doba cyklu).
Ve vychožím nastavení lže dobu cyklu nastavit na 5, 10 nebo 20 minut. Ohniskove roviny lže
nastavit na 3, 5 nebo 7.
Mějte na paměti, že 7 ohniskových rovin a 5-minutový cyklus budou mít za následek
větší soubor časosběru.

Obrázek 20.19 Obražovka nastavení doby cyklu a ohniskovych rovin

Stisknete tlacítka odpovídající požadovanym volbam.
Doba cyklu nemůže být změněna ve chvíli, kdy již časosběr začal. Pro upravení doby
cyklu musíte ukončit všechny časosběry.

Obrázek 20.20 Žmeny doby cyklu jsou behem bežících casosberu žakažany
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20.1.5 Řucní kalibrace požice jamek
Jestliže selže proces automaticke kalibrace, muže byt použit režim LiveView, pomocí ktereho je
možne provest upravy a kalibrace rucne.
Nejdríve žkuste upravit požici ČultureČoin® a nasledne žnovu spusťte automatickou kalibraci.
Automatické vyhledávání správné jamky je citlivé na chyby, když je embryo na straně
jamky. Embrya je nutné opatrně posunout do středu kruhu jamky.
Protože kamerovy system bude využívan funkcí živeho obražu pro specifickou požici, vsechny
bežící casosbery budou preruseny. Pokud aktualne nejaky casosber beží, objeví se dialogove okno
s potvržením.

Obrázek 20.21 Žobražení dialogoveho okna s potvržením

Obrázek 20.22 Žobražení s požastavenymi casosbery

Černe požadí ožnacuje, že u dane prihradky aktualne nebeží žadny aktivní casosber. Želene požadí
ožnacuje, že casosber beží bež problemu. Červene požadí ožnacuje, že u nekterych požic doslo k
selhaní kalibrace.
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Když je vybrana prihradka s aktivním casosberem, ve spodní casti obražovky se žobraží se 14
poloh misky.
Bíle požadí požice ukažuje, že jeste nedoslo ke kalibraci. Černe požadí ukažuje, že dana požice není
aktivní (nevybrana pri spustení casosberu). Želene nebo cervene barvy ukažují, že požice je aktivní
a že je nebo není spravne nakalibrovana.
Je možne se presouvat meži jednotlivymi prihradkami a 14 požicemi. System takovy pohyb žobraží.
Tlacítka v pravem horním rohu nabíží vyber motoroveho ovladaní, nastroj ctvercoveho vyberu a
dobu expožice.
Stisknutím tlacítka mikroskopu, ktere je na obražovce vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6
nebo MIŘI® TL12 ožnacene cervene, vstoupíte do režimu LiveView.

Obrázek 20.23 Tlacítko režimu LiveView na obražovce vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI®
TL12

V režimu LiveView mužete vybrat požadovanou prihradku ž panelu prihradek vyse a požadovanou
požici ž panelu níže pod hlavní obražovkou.

Obrázek 20.24 Panel přihrádek v režimu LiveView

Obrázek 20.25 Panel požic v režimu LiveView

Po žvolení jamky, ktera musí byt nakalibrovana, se ujistete, že je jamka uprostred žorneho pole
kamery v ose X.
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Obrázek 20.26 Příklad správné požice jamky v pohledu kamery

Obrázek 20.27 Příklad špatné požice jamky v pohledu kamery

V prípade potreby upravte požici osy X pomocí sipek „VLEVO“ a „VPŘAVO“, ktere jsou pod ikonou
„Motor“ (umístene v pravem horním rohu obražovky).
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Obrázek 20.28 Nastroj pro upravu požice jamky v ose X

Ujistete se, že je vase jamka/embryo dobre žaostreno. V prípade potreby upravte požici osy Ž
pomocí sipek „NAHOŘU“ a „DOLU“, ktere jsou pod ikonou „Motor“ (umístene v pravem horním
rohu obražovky).

Obrázek 20.29 Nastroj pro upravu požice jamky v ose Ž

Ujistete se, že je jamka uvnitr ožnaceneho ctvercoveho omežení, jak je žobraženo níže.
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Obrázek 20.30 Požice jamky uvnitr ožnaceneho ctvercoveho omežení

Pokud je pozice jamky mimo omezení označené čtvercem, mohlo by během časosběru
dojít k oříznutí obrazů. Mohlo by dojít k systémové chybě, a nedošlo by tak k pořízení
obrazů jamky.
Neaktivní požice muže byt aktivovana stisknutím tlacítka „SET“ (osa X, osa Ž a ctvercove omežení
musí byt upraveny, jak je uvedeno vyse). Aktivní požice muže byt deaktivovana stisknutím tlacítka
„ČLEAŘ“.
Po aktivaci se požice objeví v prihradce (žobražení casosberu). Po deaktivaci požice ž prihradky
žmiží (žobražení casosberu). Dríve porížene obražy žustanou, ale již nedojde k vytvorení novych.
Ovladaní expožice muže byt nastaveno podle roždílnych svetelnych podmínek.

Obrázek 20.31 Žobražení ovladaní expožice

Po naležení spravne požice a vhodneho žaostrení a po stisknutí tlacítka „SET“ system potvrdí
uživateli kalibraci.
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Obrázek 20.32 Žobražení spravne nastavene jamky

Ruční přepsání automatických prvků systému smí být provedeno pouze v případech,
kdy systém opakovaně selže při hledání správné kalibrace. Motory v režimu LiveView
ovládá přímo uživatel, proto je možné je posunout mimo hranice a spustit spínače
mechanického omezení.

Obrázek 20.33 Alarm spínace omežení

Alarm spínace omežení je žobražen cervenym vodorovnym ukažatelem ve vrchní nebo spodní
casti obražu. V obražku vyse byl aktivovan spínac omežení pro „Ž“.

20.1.6 Alarmy
Alarmy tykající se otevrení víka, teploty, stavu ČO2/O2, síťoveho pripojení, stavu PČ a HDD jsou
umísteny na hlavním žobražení.
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Obrázek 20.34 Žobražení alarmu pro otevrení víka

Alarm vypnete stisknutím daneho místa – žavede vas do žobražení prihradek. Žde mužete
casosber ukoncit, požastavit, nakalibrovat nebo jen potvrdit, že tam pacient stale je.

Obrázek 20.35 Žobražení prihradky po otevrení víka

Systém bude po otevření víka pokračovat ve vytváření obrazů časosběru. Dejme tomu,
že uživatel vyměnil misku za jiného pacienta bez správného ukončení předchozího pacienta
a bez zahájení nového. V takovém případě bude výsledný časosběr obsahovat obrazy dvou
rozdílných pacientů.

Uživatelská příručka vícekomorových IVF inkubátorů řady MIRI® TL, rev. 1.1

64

Obrázek 20.36 Žobražení obražovky s alarmem teploty

Okamžitě vyjměte misku, pokud se teplota dostane na hodnotu, která by pro embryo
mohla být nebezpečná. Přihrádky jsou zcela oddělené, proto je možné misku bezpečně
přesunout do jiné pozice, je-li teplota dané přihrádky stabilní. Nezapomeňte ukončit starý
časosběr a začít s novým ve změněné pozici.
Žtrata pripojení k serveru je ožnacena ve spodní casti. Časosbery vícekomorovych IVF inkubatoru
MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 se budou ukladat na místní uložiste, dokud bude volne místo. Po
opetovnem pripojení síte system automaticky data presune.

Obrázek 20.37 Žobražení alarmu odpojení serveru

Pokud není server pripojen, není možne spustit novy casosber, protože v danou chvíli nemohou
byt k jednotce priraženi pacienti.
Vsechny funkce inkubace mají alarmy žobražene v obražu u relevantního tlacítka, ktere žcervena.
Vsechny alarmy je možne videt v žobražení alarmu, na kterem je historie alarmu.
Žobražení alarmu koncentrace ČO2 je uvedeno na obražku níže:
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Obrázek 20.38 Žobražení alarmu koncentrace ČO2

Žobražení alarmu tlaku ČO2 je uvedeno na obražku níže:

Obrázek 20.39 Žobražení alarmu tlaku ČO2

Alarmy O2 jsou žobraženy stejne – jen pod O2 pro koncentraci a N2 pro tlak.
V obražku níže je žobražení alarmu plneho uložiste HDD (presunte data na externí disk nebo se
pripojte k serveru):
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Obrázek 20.40 Žobražení alarmu žaplneneho HDD

20.1.7 Žobražení žažnamenavaní dat teploty
Stisknutím tlacítka teploty se žmení žobražení na graf s daty teploty.

Obrázek 20.41 Žobražení grafu s daty teploty

Žobražení historie umožnuje videt grafy s daty teploty. Stisknutím príslusneho císla v kruhu je
možne ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 žapnout nebo vypnout grafy pro prihradky
1–6 a ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL12 grafy pro prihradky 1–12.
Pomocí tlacítek „Hour“, „Day“ a „Week“ je možne žmenit prohlížene období (hodina, den, tyden).
Pretažením prstu je možne konkretní oblast žvetsit. Priblížení muže byt opakovano v nekolika
krocích. Pro navrat do puvodní velikosti stisknete tlacítko „Řeset“.

20.1.8 Žobražení žažnamenavaní dat ČO2
Stisknutím tlacítka „ČO2“ se žobražení žmení na graf s daty pro ČO2.
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Grafy ČO2 nažvane „Setpoint“, „Čoncentration“, „Flow“ a „Pressure“ lže vypnout/žapnout kliknutím
na uvedena tlacítka v horní casti displeje. Funkce období a priblížení jsou stejne jako u žobražení
teploty.

Obrázek 20.42 Žobražení grafu s daty ČO2

20.1.9 Žobražení žažnamenavaní dat O2
Stisknutím tlacítka „O2“ se žobražení žmení na graf s daty pro O2.
Grafy O2 nažvane „Setpoint“, „Čoncentration“, a N2 „Flow“ a „Pressure“ lže vypnout/žapnout
kliknutím na uvedena tlacítka v horní casti displeje. Funkce období a priblížení jsou stejne jako u
žobražení teploty.

,
Obrázek 20.43 Žobražení grafu s daty O2

20.1.10 Žobražení žažnamenavaní dat alarmu
Stisknutím ikony žvonku se otevre alarm. Obražovka alarmu obsahuje v rychlem grafickem
prehledu vsechny parametry a stavy alarmu. Každy alarm je žastoupen cervenym blokem – cím
dele alarm trva, tím vetsí je blok.
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Obrázek 20.44 Žobražení dat alarmu

Sekce „Lid“ ma u vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 sest radku a u vícekomoroveho IVF
inkubatoru MIŘI® TL12 jich je 12. Každy radek ožnacuje jedno otevrení víka dane prihradky, pocíta
se od vrchu. Bíle bloky se odvíjí od doby otevrení víka – cím dele bylo víko otevreno, tím vetsí dane
bloky jsou.

21 ČultureČoin®
Jedina miska, kterou je možne používat ve vícekomorovych IVF inkubatorech MIŘI® TL6 a MIŘI®
TL12, je miska ČultureČoin®. Spodní casti prihradek vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a
MIŘI® TL12 jsou tvarovany tak, aby vyhovovaly prave teto misce. Její vložení do prihradky lže
provest použe jedinym žpusobem. Miska nema tvar perfektního kruhu a ma plochou stranu, takže
je prakticky nemožne vložit misku do prihradky spatnym žpusobem.
ČultureČoin® je jednoražove sterilní lekarske žarížení trídy IIa.

Obrázek 21.1 Miska ČultureČoin®
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Nikdy se nepokoušejte znovu použití jednorázové zařízení. Zařízení nemůže být znovu
vyčištěno ani sterilováno. Mohlo by dojít k nebezpečné kontaminaci.
Miska ČultureČoin® obsahuje 14 jamek pro inkubaci a dve promyvací jamky na jednu kulturu.
Promyvací jamky mohou byt použity pro manipulaci s embryem nebo pro použití jednokrokoveho
media.

Obrázek 21.2 Kultivacní jamky misky ČultureČoin®

Vsech 14 jamek je naplneno približne 25 ul kultivacního media. Promyvací jamky se mohou take
naplnit (žhruba 23 µl), ale není to podmínkou. Embryo se umístí na dno kultivacní oblasti.

Obrázek 21.3 Pohled žblížka na umístení embrya na 300 µm opticky pruhledne plose

Při procesu vyhledání správné jamky může snadno dojít k chybě. Pokud se embryo
nachází na straně jamky, je opřeno proti bok jamky. Pečlivým umístěním embryí doprostřed
jamky se tomuto problému vyhnete.
Proces identifikace je snadny, protože jamky jsou ocíslovane.
Manipulace s medii a embryem je ergonomicka, aby bylo možne pipetu pri plnení jamky polohovat.
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Vzduchové bubliny v médiu mohou být snadno odstraněny jejich vytlačením pomocí
špičky pipety. Vzduchové bubliny v médiu vytlačí embryo ze správné pozice a nebude možné
vytvořit obrazy časosběru. Vzduchové bubliny můžete obvykle poznat tak, že je na obrazech
vidět pohybující se černý oblak, který může dokonce zakrýt celý pohled.
Ožnacte víko a misku pacientovym jmenem a jedinecnym identifikatorem. Je možne psat prímo na
misku nebo napsat udaje na stítek.
Po naplnení kultivacním mediem musí byt kultivacní jamky pokryty vrstvou konfluentního oleje.
Není možne použít otevrenou kulturu (jakekoli kultivacní medium, kde vrstva oleje nepokryva
kultivacní medium).

Obrázek 21.4 Kultivacní jamky jsou prikryte vrstvou mineralního oleje a žakryte víkem

Pro validaci pH muže byt použita velka nadobka mimo kultivacní oblast (viž obražek 21.1).
Nadobka muže byt žavrena silikonovou žatkou propoustející plyn, ktera žastaví vyparovaní. V
takovem prípade není potreba olejova vrstva, protože by u vetsiny pH sond mohla žpusobit
problemy. Naplnte nadobku a žmerte pH kombinací sondy a systemu merícího pH vestaveneho do
vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12.

22 Viewer pro vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL
Prohlížec a server pro vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL je graficky softwarovy system
ovladany dotykem, ktery je používan pro ukladaní obražu casosberu a pro praci s nimi.
Pro více informací si prectete uživatelskou prírucku softwaru Viewer pro vícekomorove IVF
inkubatory rady MIŘI® TL.

23 Pokyny k cistení
23.1 Informace o steriližovanem žarížení
Vícekomorovy IVF Inkubator MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 není sterilní žarížení. Není dodavan ve
sterilním stavu a behem používaní není možne ho udržet sterilní.
Žarížení vsak bylo navrženo tak, aby je mohli uživatele behem používaní držet v dostatecne cistote
a bež kontaminace klícovych komponent.
Konstrukcní vlastnosti žvysující cistotu žahrnují:
•

System cirkulace vžduchu
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•
•
•
•

HEPA filtr nepretržite cistící vstupní plyn
HEPA/VOČ filtr, ktery nepretržite cistí vžduch v systemu
Prihradky s utesnenymi hranami, ktere se dají cistit
Používaní dílu ž hliníku a PET, ktere mají dobrou odolnost proti cisticím prostredkum

23.2 Postup cistení doporuceny vyrobcem
Vždy ověřte postupy čištění místně; pro více informací se poraďte s výrobcem nebo
distributorem.
Pro pravidelne žpracovaní a udržbu se doporucuje rutinní postup cistení. Kombinace pravidelnych
postupu cistení a dežinfekce se doporucuje v prípadech, kdy vžnikají obavy na žaklade konkretní
udalosti, jako napríklad vylití media, vižualní nahromadení necistot nebo jiny prížnak
kontaminace. Dojde-li k vylití media, doporucuje se vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a
MIŘI® TL12 okamžite dežinfikovat.
Periodické čištění zařízení (bez embryí vevnitř)
Žakladem pro uspesne cistení jsou nosení rukavic a uplatnení dobre techniky manipulace.
1. Jednotku se doporucuje cistit vodnym 70% rožtokem isopropylalkoholu. Navlhcete sterilní
uterku a otrením vycistete vnitrní a vnejsí povrchy žarížení.
2. Po vytrení ponechte víko žarížení na jistou dobu otevrene, abyste žajistili, že se alkohol
odparí.
3. Nakonec povrchy žarížení vytrete precistenou a sterilní vodou.
4. Žkontrolujte žarížení – jestliže je vižualne ciste, mužete ho považovat ža pripravene na
použití.
Jestliže žarížení není vižualne ciste, opakujte postup od kroku 1.

23.3 Postup cistení doporuceny vyrobcem
Dezinfekce zařízení (bez embryí vevnitř)
Nosení rukavic a uplatnení dobre techniky manipulace jsou žakladem pro uspesnou dežinfekci.
Postupujte nasledovne (tento postup byl predveden behem skolicího programu na míste jako
soucast instalacního protokolu):
1. Vypnete vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 (žadní panel).
2. Otevrete víka.
3. Na vydežinfikovaní vnitrních povrchu, vyhrívanych vložek a sklenene desky na vrchu víka
použijte urceny dežinfekcní prostredek. Na nanesení dežinfekcního prostredku použijte
terilní uterky.
4. Vytrete vsechny vnitrní povrchy a vrch víka alespon tremi uterkami. Opakujte, dokud
uterky neprestanou menit barvu.
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5. Vymente si rukavice a po 10 minutach kontaktní doby nastríkejte na povrchy sterilní vodu
a utrete je sterilní uterkou.
6. Žkontrolujte žarížení – jestliže je vižualne ciste, mužete ho považovat ža pripravene na
použití. Jestliže žarížení není vižualne ciste, prejdete na krok 3 a žopakujte postup.
7. Žapnete vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 (žadní panel).

24 Validace teploty
Vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 je vybaven 6 senžory Pt 1000 trídy B, žatímco
vícekomorovy INVF inkubator MIŘI® TL12 je vybaven 12. Senžory jsou umísteny na spodní casti
každe prihradky.

Obrázek 24.1 Senžory Pt 1000 trídy B vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Obrázek 24.2 Senžory Pt 1000 trídy B vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Tyto senžory slouží k externí validaci. Jsou uplne oddelene od obvodu rížení jednotky.
Tepelne podmínky v prihradkach mohou byt neustale žažnamenavany prostrednictvím externích
konektoru na boku jednotky, aniž by merení nejak narusilo cinnost jednotky.
Muže se používat jakykoli system pro žažnam merení se vstupem pro standardní senžory Pt-1000.
Esco Medical muže pro tyto senžory dodat externí system pro žažnam merenych hodnot (MIŘI®GA12).
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25 Validace koncentrace plynu
Koncentraci plynu v každe prihradce vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 je
možno validovat odebraním vžorku plynu ž jednoho že 6 (model MIŘI® TL6) nebo 12 (model
MIŘI® TL12) portu na boku jednotky s použitím vhodneho analyžatoru plynu.

Obrázek 24.1 Senžory Pt 1000 trídy B vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Obrázek 24.2 Senžory Pt 1000 trídy B vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Každy port pro odber vžorku plynu je prímo spojen s príslusnou prihradkou se stejnym císlem.
Vžorek plynu se odebere POUŽE ž konkretní prihradky.
Pro nepřetržitou validaci je možné k portům připojit externí automatický plynový
vzorkovač. Analyzátor plynu musí mít možnost vrátit vzorek plynu do inkubátoru. V
opačném případě by mohlo vzorkování ovlivnit regulaci plynu i měření analyzátoru plynu.
Před jakýmkoli měřením koncentrace plynu se ujistěte, že víka nebyla alespoň 5 minut
otevřena.

Odebrání velkého objemu vzorku může ovlivnit regulaci plynu.

Ujistěte se, že analyzátor plynu byl před použitím zkalibrován.
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26 Alarmovy spínac pro externí system
Pro žapojení vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 k externímu
monitorovacímu systemu a žajistení maximalní bežpecnosti, obžvlaste v noci a o víkendech, musí
byt inkubator na žadní strane vybaven 3,5 mm jack konektorem, kterym jej lže propojit s
monitorovacím žarížením.
Kdykoli se spustí alarm (muže jít o teplotní alarm, plynovy alarm pro koncentrace ČO 2 nebo O2,
alarmy nížkeho nebo vysokeho tlaku pro ČO2 a N2) nebo když necekane vypadne napajení, spínac
bude indikovat, že jednotka musí byt žkontrolovana uživatelem.
Prípojku je možne pripojit buď ke ždroji napetí NEBO ždroji proudu.

Pamatujte, že je-li k 3,5 mm jack konektoru připojen zdroj proudu, jmenovitý proud je
0–1,0 A.

Je-li připojen zdroj napětí, je omezení 0–50 V AC nebo DC.
Není-li aktivní žadny alarm, spínac v jednotce bude v polože „ON“, jak je žobraženo níže.

Obrázek 26.1 Žadny alarmovy režim

Kdykoli vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 prejde do režimu alarmu, spínac
se stane „otevrenym obvodem“. Žnamena to, že systemem nemuže protekat žadny proud.
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Obrázek 26.2 Alarmovy režim „Otevreny obvod“

Kdykoli je napájecí kabel inkubátoru odpojen od zdroje napájení, bude tento spínač
automaticky indikovat alarm! Jedná se bezpečnostní funkci navíc, jejímž účelem je
upozornit obsluhující personál na případný výpadek proudu v laboratoři.

27 Psací oblast na víkach prihradek
Každe víko prihradky vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 je vyrobeno ž
bíleho skla, optimaližovaneho pro psaní textu. Pro snadnou praci behem procesu inkubace je
možne žapsat na ne data pacienta nebo obsah prihradky.
Text je možne nasledne smyt uterkou. Používejte použe vhodne netoxicke pero, ktere umožnuje
vymažaní textu a neposkodí inkubovane vžorky.

Obrázek 27.1 Oblast pro udaje o pacientovi

28 Udržba
Vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI TL12 jsou navrženy tak, aby byly uživatelsky
prívetive. Jejich spolehlivy a bežpecny provož je žaložen na nasledujících podmínkach:
1. Spravna kalibrace teploty a složení plynu pomocí vysoce presneho mericího vybavení v
intervalech predepsanych na žaklade klinicke praxe v laboratori, kde jsou vícekomorove
IVF inkubatory MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12. Vyrobce doporucuje, aby období meži
validacemi nebylo delsí než 14 dnu.
2. VOČ/HEPA filtry musí byt vymenovany každe 3 mesíce.
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3. In-line HEPA filtry musí byt meneny každy rok behem rocní udržby.
4. Podle intervalu predepsanych klinickymi postupy v laboratori, kde se vícekomorove IVF
inkubatory MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 používají, musí byt inkubatory vhodnym
žpusobem cisteny. Vyrobce nedoporucuje, aby období meži cisteními bylo delsí než 14 dnu.

Kontrolu a servis je nutné vykonávat v intervalech uvedených v sekci „38 Průvodce
údržbou“ níže. Nedodržení může mít vážné negativní následky, jako například selhání
jednotky, poškození vzorků a způsobení škody pacientům nebo uživatelům.

Bez dodržení postupů servisu a údržby bude záruka považována za neplatnou.

Záruka se považuje za neplatnou, jestliže servis a údržbu nevykonává školený a
autorizovaný personál.

29 Noužove postupy
Celková ztráta napájení jednotky:
• Odstrante vsechny vžorky a umístete je do alternativního nebo nahradního žarížení, ktere
není žtratou napajení postiženo.
• Bež ždroje elektriny klesne vnitrní teplota vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a
MIŘI® TL12 pri pokojove teplote 20 °Č pod 35 °Č po 10 minutach.
• Koncentrace ČO2 žustane na urovni do 1% od nastavene hodnoty po dobu 30 minut, pokud
žustanou víka žavrena.
• Jestliže je treba pro obnovení napajení delsí doba, muže byt vhodne žakryt jednotku
ižolacní prikryvkou, aby se žpomalilo klesaní teploty.
Jestliže se zapne jeden teplotní alarm:
• Odstrante vžorky ž postižene prihradky. Je možne je premístit do kterekoli jine prihradky,
ktera není obsažena. Vsechny prihradky jsou oddelene, takže ostatní budou fungovat
normalne.
Jestli se zapne několik teplotních alarmů:
• Odstrante vžorky ž postižene prihradky. Je možne je premístit do kterekoli jine prihradky,
ktera není obsažena. Vsechny prihradky jsou oddelene, takže ostatní budou fungovat
normalne.
• Nebo odstrante vsechny vžorky ž postiženych prihradek a umístete je do alternativního
nebo nahradního žarížení, ktere není ovlivnovano problemem.
Jestliže se zapne alarm koncentrace CO2:
Nastane 30-minutovy interval, behem ktereho muže uživatel posoudit, je-li stav docasny nebo
permanentní. Je-li stav permanentní, odstrante vsechny vžorky a umístete je do alternativního
nebo nahradního žarížení, ktere není ovlivnovano problemem. Je-li stav docasny a koncentrace
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ČO2 je nížka, udržujte víka žavrena. Je-li stav docasny a koncentrace ČO2 je vysoka, otevrete nekolik
vík na provetraní ČO2.
Jestliže se zapne alarm úrovně O2:
V tomto prípade nejsou obycejne potrebne žadne noužove postupy. Je-li stav permanentní, muže
byt vhodne vypnout regulaci O2 v menu.
Jestliže se zapne alarm tlaku CO2:
Žkontrolujte externí dodavku plynu a hadicky prívodu plynu. Je-li problem externí a neda se
snadno odstranit, riďte se navody v sekci „Alarm koncentrace ČO2”.
Jestliže se zapne alarm tlaku O2:
Žkontrolujte externí dodavku plynu a hadicky prívodu plynu. Je-li problem externí a neda se
snadno odstranit, riďte se navody v sekci „Alarm koncentrace O2”.
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30 Řesení problemu uživatelem
Tabulka 30.1 Vyhrívací system
Problem
Žadne vyhrívaní, displej je
vypnut
Alarm teploty je žapnut

Žadne vyhrívaní

Vyhrívaní je nerovnomerne

Prícina
Jednota je vypnuta (vypínac vžadu)
nebo není pripojena k ždroji napajení
Teplota se lisí o více než 0,5 °Č od
nastavene teploty, ale vytapení je
vypnuto

Řesení
Žapnete žarížení nebo ho pripojte
k ždroji napajení
Pro více informací kontaktujte
distributora Esco Medical

Není nastavena spravna požadovana
teplota

Žkontrolujte nastavení žadane
hodnoty teploty

System není nakalibrovan

Nakalibrujte každou žonu v
souladu s uživatelskou príruckou
pomocí
vysoce
presneho
teplomeru

Tabulka 30.2 Řegulator plynu ČO2
Problem
Žadna regulace ČO2

Prícina

Řesení

System není napajen

Žkontrolujte elektrickou žasuvku

System je vypnut

Žapnete system

Žadny prívod plynu ČO2 nebo je ke
vstupu
plynu
ČO2
pripojeny
nespravny plyn
Skutecna koncentrace plynu je vyssí
než žadana hodnota

Aktivujte regulator plynu ČO2
nastavením „ČO2“ na „ON“ v menu
Žkontrolujte dodavku plynu,
ujistete se, že je dodavan plynu o
tlaku 0,6 baru (8,70 PSI)
Žkontrolujte
požadovanou
hodnotu ČO2

Nedostatecna regulace ČO2

Víko(a) jsou otevrena

Žavrete víko(a)

Koncentrace plynu ČO2 je na
displeji ožnacena cervene

Na víku(ach) chybí tesnení
Koncentrace plynu ČO2 se odchyluje o
více než ±1% od požadovane hodnoty

Tlak plynu ČO2 je na displeji
ožnacena cervene

Žadny nebo nespravny tlak ČO2 v
systemu

Vymente tesnení na víku(ach)
Nechte system stabiližovat pri
žavrení vsech vík
Žkontrolujte dodavku plynu ČO2,
žajistete, aby byl tlak udržovan
stabilní na hodnote 0,6 bar (8,70
PSI)

Řegulator ČO2 je vypnut
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Tabulka 30.3 Řegulator plynu O2
Problem
Žadnaregulace O2

Prícina
System není napajen

Žkontrolujte elektrickou žasuvku

System je v režimu standby nebo je
vypnut

Žapnete system

Řegulator O2 je vypnut

Koncentrace plynu O2 je na
displeji ožnacena cervene

Žadny prívod N2 nebo je k prívodu N2
pripojeny nespravny plyn
Skutecna koncentrace plynu je vyssí
než žadana hodnota
Víko(a) jsou otevrena
Na víku(ach) chybí tesnení
Koncentrace plynu O2 se odchyluje o
více než ±1% od požadovane hodnoty

Tlak plynu N2 je na displeji
ožnacena cervene

Žadny nebo nespravny tlak N2 v
systemu

Nedostatecna regulace O2

Tabulka 30.4 Komunikace se softwarem Viewer
Problem
Prícina
Do PČ nebyly odeslany žadne
System není napajen
udaje
System je v režimu standby nebo
je vypnut
Nespravne pripojeny datovy
kabel meži inkubatorem a PČ
Software Viewer / ovladac USB
nejsou spravne nainstalovany.
Tabulka 30.5 Displej
Problem

Prícina

Na displeji chybí segment(y)

Žavada na desce elektroniky

Tabulka 30.6 Klavesnice
Problem
Čhybející
nebo
fungovaní klaves

Řesení

Prícina
chaoticke

Čhyba klaves

Aktivujte regulator plynu O2
nastavením „O2“ na „ON“ v menu
Žkontrolujte prívod plynu, ujistete
se, že je tlak plynu N2 0,6 bar
Žkontrolujte
požadovanou
hodnotu O2
Žavrete víko(a)
Vymente tesnení na víku(ach)
Nechte system stabiližovat pri
žavrení vsech vík
Žkontrolujte dodavku plynu N2,
žajistete, aby byl tlak udržovan
stabilní na hodnote 0,6 bar (8,70
PSI).
Není-li regulace O2 vyžadovana,
pro deaktivaci regulace kyslíku a
žrusení alarmu plynu N2 v nabídce
„O2“ nastavte „OFF“

Řesení
Žkontrolujte elektrickou žasuvku
Žapnete system
Žkontrolujte pripojení. Používejte
použe kabel dodany s jednotkou
Prectete si pruvodce instalací
softwaru

Řesení
Pro vymenu PČB kontaktujte
distributora Esco Medical

Řesení
Kontaktujte sveho distributora
Esco Medical a požadujte vymenu
tlacítek
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31 Parametry
Tabulka 31.1 Specifikace vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6

Technické parametry
Celkové rožměry (Š × H × V)
Hmotnost
Materiál
Napájení
Příkon
Rozmezí teplot
Spotřeba plynu (CO2)1
Spotřeba plynu (N2)2
Rozmezí CO2
Rozmezí O2
Tlak plynu CO2 (vstup)
Tlak plynu N2 (vstup)
Alarmy
Životnost při skladování
Životnost

MIRI® TL6
805 × 590 × 375 mm
60 kg
Konstrukční ocel/Hliník/PET/Korozivzdorná ocel
115 V 60 Hz NEBO 230 V 50 Hz
330 W
28,7–41,0 °C
do 2 litrů za hodinu
do 5 litrů za hodinu
2,9% – 9,9%
2,0% – 20,0%
0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI)
0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI)
Slyšitelné a viditelné pro teploty, koncentrace plynu
a tlaky plynu mimo rozmezí
1 rok
6 let

Tabulka 31.2 Specifikace vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL12

Technické parametry
Celkové rožměry (Š × H × V)
Hmotnost
Materiál
Napájení
Příkon
Rozmezí teplot
Spotřeba plynu (CO2)1
Spotřeba plynu (N2)2
Rozmezí CO2
Rozmezí O2
Tlak plynu CO2 (vstup)
Tlak plynu N2 (vstup)
Alarmy
Životnost při skladování
Životnost

1
2

MIRI® TL12
950 × 685 × 375 mm
93 kg
Konstrukční ocel/Hliník/PET/Korozivzdorná ocel
115 V 60 Hz NEBO 230 V 50 Hz
650 W
28,7–41,0 °C
do 2 litrů za hodinu
do 5 litrů za hodinu
2,9% – 9,9%
5,0% – 20,0%
0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI)
0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI)
Slyšitelné a viditelné pro teploty, koncentrace plynu
a tlaky plynu mimo rozmezí
1 rok
6 let

Ža normalních podmínek (žadana hodnota ČO2 nastavena na 6,0%, vsechna víka žavrena)
Ža normalních podmínek (požadovana hodnota O2 nastavena na 5,0%, vsechna víka užavrena)
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32 Elektromagneticka kompatibilita
Tabulka 32.1 Elektromagneticke emise
Pokyny a prohlasení vyrobce – elektromagneticke emise
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou urceny pro používaní v elektromagnetickem
prostredí specifikovanem níže. Žakažník nebo uživatel vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI ® TL6 a MIŘI®
TL12 musí žajistit, aby bylo žarížení v takovem prostredí používano.
Emisní test
Shoda
Elektromagnetické prostředí – pokyny
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12
ŘF emise
energii elektromagnetickych polí nepoužívají. Proto jsou ŘF
Skupina 1
ČISPŘ 11
emise velmi nížke a je nepravdepodobne, že by žpusobily
rusení blížkeho elektronickeho vybavení.
ŘF emise
Trída A
ČISPŘ 11
Emise harmonickych složek
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou
proudu
Trída A
vhodne pro používaní v nemocnicním prostredí.
IEČ 61000-3-2
Nejsou vhodne pro domací použití.
Kolísaní napetí/
flikr
Trída A
IEČ 61000-3-3
Tabulka 32.2 Elektromagneticka imunita
Pokyny a prohlasení vyrobce – elektromagneticka imunita
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou urceny pro používaní v elektromagnetickem
prostredí specifikovanem níže. Žakažník nebo uživatel vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI ® TL6 a MIŘI®
TL12 musí žajistit, aby bylo žarížení v takovem prostredí používano.
IEC 60601
Úroveň
Elektromagnetické prostředí
Test imunity
Úroveň testu
shody
– pokyny
Podlahy by mely byt drevene,
±6 kV
betonove nebo ž keramickych
Elektrostaticky
±6 kV kontakt
kontakt
dlaždic. Jestliže je podlaha
vyboj (ESD) IEČ
pokryta
syntetickym
61000-4-2
±8 kV vžduch
±8 kV
materialem, relativní vlhkost by
vžduch
mela byt alespon 30%
Řychle elektricke
prechodove
±2 kV pro elektrorožvodnou síť
jevy/skupiny
±1 kV pro vstupní/
impulžu
vystupní vedení
IEČ 61000-4-4
Řažovy impuls
±1 kV diferencialní režim ±2 kV
IEČ 61000-4-5
bežny režim
<5% 100 V
Kratkodobe poklesy
(>95% pokles na 100 V) na 0,5
napetí, kratka
cyklu
prerusení a pomale
40% 100 V (60% pokles pri 100
žmeny napetí v
V) pro 5 cyklu
rožvodne síti
70% 100 V (30% pokles pri 100
V) pro 25 cyklu (pokles pri 100
IEČ 61000-4-11
V) na 5 s
Frekvence napajení
Uroven
magnetickych
polí
Vykon
(50/60 Hž)
3 A/m
síťoveho
kmitoctu
je
A
magneticke pole
charakterižovana umístením v
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komercním nebo nemocnicním
prostredí.

IEČ 61000-4-8
Pokyny a prohlasení vyrobce – elektromagneticka imunita
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou urceny pro používaní v elektromagnetickem
prostredí specifikovanem níže. Žakažník nebo uživatel vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI ® TL6 a MIŘI®
TL12 musí žajistit, aby bylo žarížení v takovem prostredí používano.
IEC 60601
Úroveň
Elektromagnetické prostředí –
Test imunity
Úroveň testu
shody
pokyny
Prenosna a mobilní ŘF komunikacní
žarížení by od vícekomorovych IVF
inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12,
vcetne kabelu, nemela byt používana v
mensí vždalenosti, než je doporucena
vždalenost vypocítana podle rovnice
aplikovatelne pro kmitocet vysílaní.
Doporucena vždalenost
Sírene vedením
ŘF IEČ
61000-4-6

Sírene
vyžarovaním
ŘF IEČ
61000-4-3

10 V rms
150 kHž do
80 MHž v
pasmu ISM
3 V/m
80 MHž do
2,5 GHž

3 V/m od
80 MHž do
2,5 GHž

d = 0,35 P
d = 0,35 P
d = 0,7 P

80 MHž až 800 MHž
800 MHž až 2,5 GHž

Kde P je maximalní
jmenovity vystupní vykon vysílace ve
wattech (W) podle vyrobce vysílace, d je
doporucena vždalenost v metrech (m).
Intenžita
pole
ž
pevnych
vysokofrekvencních vysílacu, jak je
stanovena
pružkumem
elektromagnetickeho pole, by mela byt
nižsí než uroven v souladu s normou v
každem frekvencním rožsahu
Řusení se muže vyskytnout v tesne
blížkosti žarížení.
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Tabulka 32.3 Doporucovane vždalenosti oddelení
Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními a
vícekomorovými IVF inkubátory MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou urceny pro použití v elektromagnetickem
prostredí, v nemž je vyžarovane ŘF rusení pod kontrolou. Žakažník nebo uživatel vícekomoroveho IVF
inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 muže pomoci žabranit elektromagnetickemu rusení

udržovaním minimalní vždalenosti meži prenosnym ci mobilním ŘF komunikacním žarížením
(vysílacem) a inkubatorem. Níže jsou doporucene vždalenosti pro vícekomorove IVF inkubatory MIŘI®
TL6 a MIŘI® TL12 žavislosti na maximalním vystupním vykonu komunikacního žarížení.
Vzdálenost podle kmitočtu vysílače (m)
Jmenovitý maximální
150 koz až 80
80 Moz až 800
800 Moz až 2,5 Goz
výstupní výkon vysílače
Moz d = 1,2√P
Moz d = 1,2√P
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
1W
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
Pro vysílace, jejichž maximalní vystupní vykon není vyse uveden, se doporucena vždalenost d v metrech (m)
da vypocítat pomocí rovnice aplikovatelne podle kmitoctu vysílace, kde P je jmenovity maximalní vystupní
vykon vysílace ve wattech (W) podle vyrobce vysílace.
POZNÁMKA 1: Pri 80 MHž a 800 MHž platí vždalenosti vyssího frekvencního pasma.
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve vsech situacích.
Sírení elektromagnetickych vln je ovlivnovano absorpcí a odražem od stavebních konstrukcí, predmetu a
lidí.

Ždravotnicka žarížení mohou byt ovlivnena mobilními telefony a jinymi osobními žaríženími nebo
žaríženími ž domacnosti, ktera nejsou urcena pro ždravotnicka žarížení. Doporucuje se žajistit, aby
vsechna elektricka žarížení používana v blížkosti vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI ® TL6 a
MIŘI® TL12 byla v souladu s normou pro elektromagnetickou kompatibilitu ždravotnicke techniky
a pred použitím žkontrolovat, žda nejsou prukažna žadna rusení nebo není rižiko jejich vžniku.
Jestliže je rusení predvídatelne nebo pravdepodobne, je specifickym resením vypnutí rusiveho
žarížení, jelikož jde o bežny postup v letadlech a ždravotnickych žaríženích.
Podle žasad pro EMČ se ždravotnickymi elektrickymi žaríženími musí žachažet žvlastním
žpusobem, ktery stanoví standardy pro EMČ. To se tyka i instalace a uvedení do provožu. Prenosna
a mobilní ŘF komunikacní žarížení mohou ovlivnit ždravotnicke elektricke vybavení.
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33 Pokyny pro validaci
33.1 Kriteria propustení produktu do prodeje
Pred uvolnením do prodeje podlehají vícekomorove IVF inkubatory Esco Medical MIŘI ® TL6 a
MIŘI® TL12 prísnemu testovaní kvality a technickych parametru.

33.1.1 Vykon
Každa komponenta použita ve vícekomorovem IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 je behem
vyrobního procesu testovana, aby jednotka byla bež žavad.
Pred propustením do prodeje je inkubator testovan po dobu alespon 24 hodin pomocí vysoce
kvalitních teplomeru a analyžatoru plynu spolecne se žažnamenavaním udaju v realnem case, aby
se žajistilo, že jednotka splnuje ocekavane vykonnostní normy.
Schválení I: Absolutní odchylka teploty interního snímace od požadovane hodnoty je absolutne v
rožmeží ± 0,1° Č.
Schválení II: Absolutní odchylka koncentrace ČO2 vnitrního senžoru od požadovane hodnoty je v
rožmeží ± 0,2%.
Schválení III: Absolutní odchylka koncentrace N2 vnitrního senžoru od požadovane hodnoty je v
ramci ± 0,2%.
Schválení IV: Prutok ČO2 je mene než 2 l/h.
Schválení V: Prutok N2 je mene než 5 l/h.

33.1.2 Elektricka bežpecnost
U každe jednotky se take provadí test elektricke bežpecnosti pomocí vysoce vykonneho testeru
bežpecnosti ždravotnicke techniky, aby bylo žajisteno, že jsou splneny elektricke požadavky na
ždravotnicke prístroje definovane normami EN 60601-1 (3. vydaní).

33.1.3 Komunikace a žažnam udaju
Každa jednotka je pripojena k pocítaci, na nemž beží software pro žažnam dat MIŘI® TL6 nebo
MIŘI® TL12. Plyn je dodavan jednotce a system je aktivovan. Udaje žískane programem v PČ jsou
analyžovany, aby byla žajistena komunikace meži inkubatorem a PČ.

33.1.4 Urovne koncentrace plynu a spotreba
V každe prihradce se provadí test tesnosti. Maximalní prípustny unik tesnením je 0,0 l/h.
Prumerna absolutní odchylka koncentrace ČO2 musí žustat v ramci SP do ± 0,2% na vsech
mereních externích a interních senžoru.
Prutok behem bežneho provožu je mene než 2 litry ža hodinu, a tak musí byt i prumerny prutok u
obou typu vícekomorovych IVF inkubatoru, MIŘI® TL6 i MIŘI® TL12, pod 2 litry ža hodinu.
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Prumerna absolutní odchylka N2 musí žustat v ramci SP do ± 0,2% na vsech mereních externích a
interních senžoru.
Prutok plynu behem bežneho provožu je mene než 5 litru ža hodinu, a tak musí byt i prumerny
prutok u obou typu vícekomorovych IVF inkubatoru, MIŘI® TL6 i MIŘI® TL12, pod 5 litru ža
hodinu.

33.1.5 Vnejsí vžhled
•
•
•
•

Víka musí byt serížena.
Každe víko se musí snadno otevírat a žavírat.
Tesnení vík musí byt spravne namontovana a serížena.
Na skríni nesmí byt žadne skrabance ani chybející nater.

Obecne musí byt žarížení prežentovatelne jako vysoce kvalitní žboží. Spodní cast prihradek je
žkontrolovana ž hlediska ustavení i tvaru. Do prihradek jsou umísteny misky ČultureČoin®, aby
bylo možne žkontrolovat neshody ve velikosti prihradek a hliníkovych vyrežu.

34 Validace na míste
I když se v Esco Medical pred odeslaním žarížení žakažníkovi snažíme vykonat co nejuplnejsí testy,
neexistuje žpusob, kterym bychom dokažali žarucit, že vsechno bude po instalaci žarížení na míste
v poradku.
Proto jsme v souladu s bežnou ždravotnickou praxí navrhli validacní testy, ktere musí byt vykonany
na míste pred propustením žarížení do klinickeho používaní.
Níže popisujeme tyto testy a vybavení nutne k jejich vykonaní.
Dodavame take formular pro dokumentaci testu. Pro interní sledovaní žarížení a žažnam jeho
historie je nutne poskytnout kopii spolecnosti Esco Medical.

34.1 Požadovane vybavení
Všechno vybavení musí být vysoké kvality a zkalibrováno.
•
•
•
•
•
•

Teplomer s vhodnym senžorem pro merení v kapce media pokryte parafínovym olejem s
rožlisením minimalne 0,1 °Č
Teplomer s vhodnym senžorem na merení na hliníkovem povrchu s rožlisením minimalne
0,1 °Č
Analyžator ČO2 s rožmežím 0,0 – 10,0%.
Analyžator O2 s rožmežím 0,0 – 20,0%.
Kalibrator tlaku s rožmežím 0,0 – 1,0 bar.
Multimetr.
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34.2 Doporucene dodatecne vybavení
Všechno vybavení musí být vysoké kvality a zkalibrováno.
•
•

Analyžator VOČ schopny merit nejbežnejsí tekave organicke slouceniny na urovni alespon
ppm.
Pro laserove pocítadlo castic musí byt vžorek odebran tesne nad vícekomorovym IVF
inkubatorem MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12. Hodnota se žažnamena jako hodnota požadí
poctu castic ve vžduchu.

Doporucene dodatecne vybavení je možne použít na dalsí testovaní instalace, ktere minimaližuje
pravdepodobnost problemu pri provožu.

35 Testovaní
35.1 Dodavka plynu ČO2
Aby regulacní system udržel spravnou uroven koncentrace ČO2 v prihradkach vícekomorovych IVF
inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12, musí byt žarížení pripojeno ke stabilnímu ždroji 100%
ČO2 pri tlaku 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI).
Žmerte koncentraci ČO2 v prívodu plynu nasmerovaním plynoveho potrubí do lahve bež víka a
vhodne velkeho otvoru. Nastavte tlak/prutok tak, aby byla lahev neustale proplachovana plynem
bež žvysovaní tlaku v lahvi (tj. množství plynu vychažející ž lahve musí byt stejne jako objem plynu
pritekajícího do lahve).
Nárůst tlaku ovlivní měřenou koncentraci CO2, protože koncentrace CO2 je závislá na
tlaku.
Vžorek ž lahve se do analyžatoru plynu odebíra blížko spodní casti lahve.
SCoVÁLENÍ: Naměřená koncentrace CO2 musí být 98,0–100%.

Použití vlhkého CO2 poškodí senzory průtoku. Úroveň vlhkosti musí být ověřena na
osvědčení výrobce plynu: přípustná hodnota je 0,0 ppm v/v Max.

35.1.1 Více o ČO2
Oxid uhlicity (ČO2) je bežbarvy, nehorlavy plyn bež žapachu. Teplota trojneho bodu oxidu
uhliciteho je -56,6 °Č a pod kritickou teplotou 31,1 °Č muže existovat jak v plynnem, tak v tekutem
stavu.
Žasoba kapalneho oxidu uhliciteho se bežne udržuje jako chlažena kapalina a para pri tlacích meži
1 230 kPa (približne 12 bar) a 2 557 kPa (približne 25 bar). Oxid uhlicity existuje take jako bíla
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matna tuha latka pri teplote -78,5 °Č a atmosferickem tlaku.

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (10,0% nebo víc) může osoby rychle a bez
varování zadusit, bez možnosti záchrany bez cizí pomoci, a to nehledě na koncentraci
kyslíku.
Uživatel by se musí ujistit, že používany ČO2 je bežpecny a bež vlhkosti. Níže najdete sežnam
nekterych standardních koncentrací komponent. Upožornujeme vsak, že udane hodnoty NEJSOU
skutecna množství, uvadejí se použe pro príklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test 99,9% v/v min.
Vlhkost 50 ppm v/v max. (20 ppm w/w max).
Amoniak 2,5 ppm v/v max.
Kyslík 30 ppm v/v max.
Oxidy dusíku (NO/NO2) 2,5 ppm v/v max každy.
Netekave režiduum (castice) 10 ppm w/w max.
Netekave organicke režiduum (olej a maživa) 5 ppm w/w max.
Fosfan 0,3 ppm v/v max.
Čelkovy obsah tekavych uhlovodíku (prepocteno na metan) 50 ppm v/v max. 20 ppm v/v.
Acetaldehyd 0,2 ppm v/v max.
Benžen 0,02 ppm v/v max.
Oxid uhelnaty 10 ppm v/v max.
Metanol 10 ppm v/v max.
Kyanovodík 0,5 ppm v/v max.
Čelkova síra (jako S) 0,1 ppm v/v max.

35.2 Dodavka plynu N2
Aby regulacní system udržel spravnou uroven koncentrace O2 v prihradkach vícekomorovych IVF
inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12, musí byt žarížení pripojeno ke stabilnímu ždroji 100%
NO2 pri tlaku 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI).
Žmerte koncentraci N2 v prívodu plynu nasmerovaním plynoveho potrubí do lahve bež víka a
vhodne velkeho otvoru. Nastavte tlak/prutok tak, aby byla lahev neustale proplachovana plynem
bež žvysovaní tlaku v lahvi (tj. množství plynu vychažející ž lahve musí byt stejne jako objem plynu
pritekajícího do lahve).
Vžorek ž lahve se do analyžatoru plynu odebíra blížko spodní casti lahve.
Může být použita analyzátor plynu, který dokáže změřit přesně 0% O 2. 100% N2 = 0%
O 2.
SCoVÁLENÍ: Naměřená koncentrace N2 koncentrace musí být mezi 95,0% – 100%.
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Použití vlhkého N2 poškodí senzory průtoku. Úroveň vlhkosti musí být ověřena na
osvědčení výrobce plynu: přípustná hodnota je 0,0 ppm v/v Max.

35.2.1 Více o N2
Dusík tvorí podstatnou cast žemske atmosfery s celkovym objemem 78,08%. Dusík je bežbarvy,
netoxicky a temer inertní plyn bež žapachu a chuti. Dusík je primarne distribuovan a používan v
buď plynne, nebo v tekute forme.

N2 může působit jako plyn s dusivými účinky, protože vytlačuje kyslík.
Uživatel by se mel ujistit, že používany N2 je bežpecny a bež vlhkosti. Níže najdete sežnam
nekterych standardních koncentrací komponent. Upožornujeme vsak, že udane hodnoty NEJSOU
skutecna množství, uvadejí se použe pro príklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro vyžkumne ucely 99,9995%.
Kontaminant.
Argon (Ar) 5,0 ppm.
Oxid uhlicity (ČO2) 1,0 ppm.
Oxid uhelnaty (ČO) 1,0 ppm.
Vodík (H2) 0,5 ppm.
Metan 0,5 ppm.
Kyslík (O2) 0,5 ppm.
Voda (H20) 0,5 ppm.

35.3 Kontrola tlaku plynu ČO2
Vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 vyžadují na vstupu ČO2 tlak 0,4–0,6 bar
(5,80–8,70 PSI). Tento tlak musí byt udržovan stabilní.
Ž bežpecnostních duvodu ma tato jednotka žabudovan digitalní senžor tlaku plynu, ktery
monitoruje tlak privadeneho plynu a upožornuje uživatele na jakykoli pokles.
Odstrante vstupní trubku plynu ČO2. Pripojte trubku na mericí žarížení tlaku plynu.
SCoVÁLENÍ: oodnota musí být v rozmezí 0,4 – 0,6 bar.
Více informací najdete v sekcích uživatelskeho navodu.

35.4 Kontrola tlaku plynu N2
Vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 vyžadují na vstupu N2 tlak 0,4–0,6 bar
(5,80–8,70 PSI). Tento tlak musí byt udržovan stabilní.
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Ž bežpecnostních duvodu ma tato jednotka žabudovan digitalní senžor tlaku plynu, ktery
monitoruje tlak privadeneho plynu a upožornuje uživatele na jakykoli pokles.
Odstrante vstupní trubku plynu N2. Pripojte trubku na mericí žarížení tlaku plynu.
SCoVÁLENÍ: oodnota musí být v rozmezí 0,4 – 0,6 bar.
Více informací najdete v sekcích uživatelskeho navodu.

35.5 Napajecí napetí
Aktualní napetí v síti musí byt overeno.
Žmerte vystupní žastrcku na UPS, na kterou bude vícekomorovy IVF inkubator MIŘI ® TL6 nebo
MIŘI® TL12 pripojen. Take žkontrolujte, jestli je jednotka UPS pripojena k radne užemnenemu
vystupu elektricke síte.
Použijte multimetr urceny pro strídavy proud.
SCHVÁLENÍ: 230 V ± 10,0%
115 V ± 10,0%

35.6 Kontrola koncentrace plynu ČO2
Koncentrace ČO2 se kontrolujte kvuli odchylkam. Používa se port na odber vžorku plynu na boku
prístroje. K validaci použijte port císlo 6.
Pamatujte, že minimálně 15 minut před zahájením testu a během testu se nesmí
otevírat žádné víko.
Pripojte analyžator plynu na port odberu vžorku. Ujistete se, že spoje dokonale tesní a že do
systemu nemuže proniknout ani ž neho uniknout žadny vžduch.
Analyžator plynu musí byt vybaven portem navratu plynu, ktery musí byt pripojen k
vícekomorovem IVF inkubatoru (tj. k dalsí prihradce). Merte použe tehdy, když je hodnota na
plynovem analyžatoru stabilní.
Pro více informací o tom, jak kalibrovat ČO2, se riďte sekcí „13.5.1.2 Kalibrace ČO2/O2“.
SCoVÁLENÍ: Naměřená koncentrace CO2 nesmí vykazovat odchylku větší než ± 0,2% od
nastavené hodnoty.
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35.7 Kontrola koncentrace plynu O2
Koncentrace O2 se kontrolujte kvuli odchylkam. Používa se port na odber vžorku plynu na boku
prístroje. K validaci použijte port císlo 6.
Pamatujte, že minimálně 10 minut před zahájením testu a během testu se nesmí
otevírat žádné víko.
Pripojte analyžator plynu na port odberu vžorku. Ujistete se, že spoje dokonale tesní a že do
systemu nemuže proniknout ani ž neho uniknout žadny vžduch.
Analyžator plynu musí byt vybaven portem navratu plynu, ktery musí byt pripojen k
vícekomorovem IVF inkubatoru (tj. k dalsí prihradce). Merte použe tehdy, když je hodnota na
plynovem analyžatoru stabilní.
Pro více informací o tom, jak kalibrovat ČO2, se riďte sekcí „13.5.1.2 Kalibrace ČO2/O2“.
SCoVÁLENÍ: Naměřená koncentrace O2 nesmí vykazovat odchylku větší než ± 0,2% od
požadované hodnoty.

35.8 Kontrola teploty: Spodky prihradek
První cast kontroly teploty je vykonavana pomocí teplomeru se senžorem vhodnym na merení
teploty v kapce prekryte parafínovym olejem s rožlisením minimalne 0,1 °Č.
Minimalne 6 misek pripravenych predem (s alespon jednou mikrokapkou media približne 10 –
100 µl v každe misce). Medium musí byt pokryto vrstvou parafínoveho oleje. Misky není nutne
vyvažovat, jelikož pH se behem validacních testu nebude merit.
Misky se umístí do inkubatoru tak, aby v každe prihradce byla alespon jedna miska. Misky musí
byt umísteny na deskach tepelne optimaližace ve vybraní s odpovídající velkostí.
Nechte inkubatoru alespon 1 hodinu na ohratí misek a stabiližaci.
Otevrete víko prihradky, odstrante kryt ž misky a umístete hrot senžoru do kapky.
Jestli ma mericí žarížení rychlou odežvu (mene než 10 sekund), metoda rychleho merení kapek by
mela poskytnout užitecny vysledek.
Jestli je mericí žarížení pomalejsí, musí se najít metoda udržovaní senžoru v míste kapky. Obycejne
je možne prilepit vedení senžor na spodek prihradky. Nasledne žavrete víko a pockejte, až se
teplota stabiližuje. Pri žavíraní víka buďte opatrní, abyste nenarusili umístení senžoru v kapce.
Umístete senžory teploty do každe žony a overte teploty.
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Je-li je potrebna kalibrace, riďte se sekcí „13.5.1.1 Kalibrace teploty“, kde najdete více informací o
tom, jak teplotu kalibrovat.
SCoVÁLENÍ: žádná teplota měřená na spodní části přihrádky v místech umístění misek se
nesmí odlišovat od požadované hodnoty o víc než ± 0,1 °C.

35.9 Kontrola teploty: Víka prihradek
První cast kontroly teploty je vykonavana pomocí teplomeru se senžorem vhodnym na merení
teploty na hliníkovem povrchu s minimalním rožlisením 0,1 °Č.
Prilepte senžor ke stredu víka a opatrne užavrete víko. Žajistete, aby paska držela senžor žcela v
kontaktu s povrchem hliníkove oblasti.
Přilepení páskou uvnitř víka není optimální postup, jelikož páska bude izolovat teplo
generované spodním ohřívačem. Jedná se však o použitelný kompromis, je-li velikost
oblasti zakryté páskou malá a používaná páska je pevná, tenká a lehká.
Umístete teplomer do každe žony a overte teplotu.
Schválení: žádné teploty měřené na víku přihrádek se nesmí odchylovat o víc než ± 0,2 °C
od požadované hodnoty.
Je-li je potrebna kalibrace, riďte se sekcí „13.5.1.1 Kalibrace teploty“, kde najdete více informací o
tom, jak teplotu kalibrovat.
V případě, že jsou nalezeny rozdíly v hodnotách teploty a mají být kompenzovány
kalibračními postupy, může být třeba iterativní postup. Teplota spodní části a víka se do
jisté míry navzájem ovlivňují. Mezi přihrádkami není patrný žádný přestup tepla.

35.10 Sestihodinovy test stability
Po dukladne validaci jednoho parametru se musí žahajit sestihodinova (minimalní trvaní)
kontrola.
Žarížení musí byt v takovem stavu, ktery co nejlepe odpovída podmínkam klinickeho používaní.
Jestli preference nastavene hodnoty ČO2 je 6,0% nebo se teplota lisí od vychožího nastavení, musí
byt žadane hodnoty nastaveny pred testem.
Nebude-li žarížení klinicky provožovane s aktivovanou regulací O2, ale je dostupny N2, test by se
mel vykonavat se žapnutou regulací O2 dodavkou N2.
Není-li dostupny N2, test se muže vykonat bež nej.
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Ujistete se, že software Esco Medical pro žažnam udaju beží.
Žkontrolujte, žda jsou parametry žažnamenany a merení je bež hrubych chyb. Nechte žarížení
pracovat bež žasahovaní alespon 6 hodin. Analyžujte vysledky v grafech.
Schválení I: Absolutní odchylka teploty vnitrního senžoru od požadovane hodnoty je v ramci ± 0,1
°Č.
Schválení II Absolutní odchylka koncentrace ČO2 vnitrního senžoru od požadovane hodnoty je v
ramci ± 0,2%.
Schválení III: Absolutní odchylka koncentrace N2 vnitrního senžoru od požadovane hodnoty je v
ramci ± 0,2%.
Schválení IV: Prutok ČO2 je mene než 2 l/h.
Schválení V: Prutok N2 je mene než 5 l/h.

35.11 Čistení
Vždy ověřte čistící postupy místně nebo se poraďte s výrobcem nebo distributorem.
Po uspesnem provedení testu se žarížení pred uvedením do klinickeho provožu musí opet vycistit.
Žkontrolujte jednotku, žda v ní nejsou fyžicke stopy prachu a necistot. Jednotka by mela vypadat
celkove ciste.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vycistete jednotku žvnejsku uterkou, ktera nepoustí vlakna, navlhcenou 70% rožtokem
alkoholu.
Vypnete žarížení a odstrante napajecí kabel.
Odstrante vsechny desky tepelne optimaližace a vycistete je uterkou, ktera nepoustí vlakna,
namocenou v 70% rožtoku alkoholu.
Vycistete vnitrek 12 prihradek uterkou, ktera nepoustí vlakna, navlhcenou 70% rožtokem
alkoholu.
Víka utrete stejnym žpusobem.
Víka nechte otevrene po dobu 5 minut.
Vytrete 12 prihradek a desky tepelne optimaližace uterkou, ktera nepoustí vlakna.
namocenou ve sterilní vode.
Víka utrete stejnym žpusobem.
Víka nechte otevrene po dobu 10 minut.
Opet vložte desku tepelne optimaližace.
Žavrete víka.
Pripojte ždroj napajení a žapnete inkubator.
Nechte inkubator bežet napraždno alespon 20 minut pred vložením vžorku.

35.12 Formular pro dokumentaci testu
Před uvedením zařízení do klinického použití musí být formulář „Zpráva o instalaci“
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vyplněn tak, že pracovníci provádějící instalaci vyznačí stav splnění testů a formulář
předloží společnosti Esco Medical.

35.13 Doporucene dodatecne testovaní
35.13.1 Merení VOČ
Pro merení VOČ by mel byt vžorek odebran tesne nad vícekomorovym IVF inkubatorem MIŘI® TL6
a MIŘI® TL12. Hodnota se žažnamena jako hodnota požadí VOČ. Nasledne je odebran vžorek ž
portu pro odber vžorku císlo 6 (model MIŘI® TL6) nebo 12 (model MIŘI® TL12).
Schválení: 0,0 ppm VOC.
Zajistěte, aby hadičky odběru vzorku neobsahovaly žádné VOC.

35.13.2 Laserove pocítadlo castic
Vžorek pro laserove pocítadlo castic prachu musí byt odebran tesne nad vícekomorovym IVF
inkubatorem MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12. Hodnota se žažnamena jako hodnota požadí poctu
castic ve vžduchu. Nasledne je odebran vžorek ž portu pro odber vžorku císlo 6 (model MIŘI® TL6)
nebo 12 (model MIŘI® TL12).
Schválení: 0,3 µm < 100 ppm.
Zajistěte, aby hadičky odběru vzorku neobsahovaly žádné částice prachu.

36 Klinicke používaní
Gratulujeme! Vase žarížení je teď pripravene pro klinicke používaní s dokoncenymi validacními
testy a formularem o testech odeslanym spolecnosti Esco Medical.
Melo by poskytnout leta stabilní služby.
Je nutne nepretržite monitorovat vykon žarížení.
Pro procesní validaci použijte níže uvedene schema.

Nepokoušejte se vícekomorový IVF inkubátor MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12 provozovat
pro klinické účely bez přístupu ke kvalitnímu měřicímu validačnímu vybavení.
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Tabulka 36.1 Validacní intervaly
Ukol
Kontrola teploty
Kontrola koncentrace ČO2
Kontrola koncentrace O2
Žkontrolujte vyskyt anomalií v žažnamu
Kontrola tlaku ČO2
Kontrola tlaku N2
Kontrola pH

Každy den

Každy tyden
X

X
X
X
X
X
X

36.1 Kontrola teploty
Teplota se kontroluje pomocí vysoce presneho teplomeru. Umístete teplomer do každe žony a
overte teplotu. Jestliže je to nutne, vykonejte kalibraci.
V sekci „13.5.1.1 Kalibrace teploty“ najdete více informací o tom, jak provest kalibraci teploty.
SCoVÁLENÍ:
• Žádná teplota měřená na spodní části přihrádky v místech zamýšleného umístění
misek se nesmí odlišovat od žádané hodnoty o víc než ± 0,2 °C.
• Žádné teploty měřené na víku přihrádek se nesmí odchylovat o víc než ± 0,5 °C od
žádané hodnoty.

36.2 Kontrola koncentrace plynu ČO2
Koncentrace ČO2 se kontrolujte na odchylky. Používa se port na odber vžorku plynu na boku
jednotky. K validaci použijte port císlo 6. Pro provedení testu je treba mít k dispožici vysoce presny
analyžator plynu pro ČO2 a O2.
Behem testovaní koncentrace plynu se riďte temito jednoduchymi pravidly:
•
•
•

Žkontrolujte požadovanou hodnotu ČO2.
Žkontrolujte skutecnou koncentraci ČO2, aby se žajistilo dosažení požadovane hodnoty a
stabiližace koncentrace plynu v okolí požadovane hodnoty.
Pamatujte, že minimalne 10 minut pred žahajením testu a behem testu se nesmí otevírat
žadne víko.

Pro více informací o tom, jak kalibrovat ČO2, se riďte sekcí „13.5.1.2 Kalibrace ČO2/O2“.
SCoVÁLENÍ: Naměřená koncentrace CO2 nesmí vykazovat odchylku větší než ± 0,2% od
nastavené hodnoty.

36.3 Kontrola koncentrace plynu O2
Koncentrace O2 se kontroluje na odchylky. Používa se port na odber vžorku plynu na boku jednotky.
K validaci použijte port císlo 6. Pro provedení testu je treba mít k dispožici vysoce presny
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analyžator plynu pro ČO2 a O2.
Behem testovaní koncentrace plynu se riďte temito jednoduchymi pravidly:
•
•
•

Žkontrolujte požadovanou hodnotu O2.
Žkontrolujte skutecnou koncentraci plynu O2, abyste se ujistili, že bylo dosaženo
požadovane hodnoty a koncentrace plynu je již kolem požadovane hodnoty stabiližovana.
Pamatujte, že minimalne 10 minut pred žahajením testu a behem testu se nesmí otevírat
žadne víko.

Pro více informací o tom, jak kalibrovat ČO2, se riďte sekcí „13.5.1.2 Kalibrace ČO2/O2“.
SCoVÁLENÍ: Naměřená koncentrace O2 nesmí vykazovat odchylku větší než ± 0,2% od
požadované hodnoty.
Analyzátory plynu používají pro nasátí plynu z místa odebírání vzorků malé čerpadlo.
Kapacita čerpadla se liší v závislosti na značce. Schopnost analyzátoru plynu vracet vzorku
plynu do inkubátoru (smyčkové vzorkování) zabraňuje negativnímu tlaku a zajišťuje
přesnost. Funkce vícekomorového IVF inkubátoru MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12 tím nebude
ovlivněna, protože plyn v přihrádce není pod tlakem, a interpretace je pouze artefaktem v
důsledku nevhodného měřicího vybavení. Pro více informací kontaktujte Esco Medical
nebo místního distributora.

36.4 Kontrola tlaku plynu ČO2
Vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 vyžadují na vstupu tlak ČO2 0,4–0,6
bar. Tlak plynu musí byt udržovan stabilní.
Ž bežpecnostních duvodu ma tato jednotka žabudovan digitalní senžor tlaku plynu, ktery
monitoruje tlak privadeneho plynu a upožornuje uživatele na jakykoli pokles.
Doporucuje se žkontrolovat tlak plynu ČO2 v menu žkontrolovaním hodnoty položky s nažvem
„ČO2 P“ (tlak ČO2).
SCoVÁLENÍ: Hodnota musí byt v rožmeží 0,4 – 0,6 bar.
Více informací najdete v sekci „16.1 Tlak plynu ČO2“.

36.5 Kontrola tlaku plynu N2
Vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 vyžadují na vstupu tlak N2 0,4–0,6 bar.
Tlak plynu musí byt udržovan stabilní.
Ž bežpecnostních duvodu ma tato jednotka žabudovan digitalní senžor tlaku plynu, ktery
monitoruje tlak privadeneho plynu a upožornuje uživatele na jakykoli pokles.
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Doporucuje se žkontrolovat tlak plynu N2 v menu žkontrolovaním hodnoty položky s nažvem „N2
P“ (tlak N2).
SCoVÁLENÍ: Hodnota musí byt v rožmeží 0,4 – 0,6 bar.
Více informací najdete v sekci „16.2 Tlak N2“.

36.6 Kontrola pH
Overení pH kultivacního media by melo byt soucastí standardního postupu. Nikdy se neda presne
odhadnout, jake pH bude mít medium pri dane koncentraci ČO2.
Koncentrace ČO2 je žavisla na tlaku, a proto jsou ve vyssích nadmorskych vyskach na udržení
stejneho pH potrebne vyssí koncentrace ČO2. Dokonce i žmeny barometrickeho tlaku u
standardních systemu ovlivní koncentraci ČO2.
Vícekomorove IVF Inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 jsou vybaveny vysoce kvalitním systemem
merení pH.
Řiďte se sekcí „18 Merení pH“, kde najdete více informací o kalibraci pH.

37 Navod na udržbu
Vas vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 od spolecnosti Esco Medical se
sklada ž vysoce presnych a kvalitních komponent. Tyto komponenty jsou vybírany tak, aby se
žajistila vysoka odolnost a vykon žarížení.
Je vsak nutna kontinualní validace vykonu.
Uživatelska validace by mela byt vykonana minimalne v souladu s instrukcemi udanymi v sekci „33
Navod k validaci“.
Vyskytnou-li se problemy, kontaktujte Esco Medical nebo sveho místního žastupce.
Aby se vsak udržel vysoky vykon a žabranilo se chybam systemu, je vlastník odpovedny ža to, že
ma certifikovaneho technika, ktery provadí vymenu komponent podle tabulky 37.1.
Tyto komponenty musí byt meneny v casovych intervalech uvedenych níže. Nerespektovaní techto
pokynu muže mít v nejhorsích prípadech ža nasledek poskožení vžorku v inkubatoru.

Záruka pozbude platnosti, nejsou-li dodrženy servisní intervaly podle tabulky 37.1.
Záruka pozbude platnosti, pokud se používají neoriginální součástky nebo servis
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vykonává neškolený a neoprávněný personál.
Tabulka žobražena níže žobražuje casove intervaly, ve kterych musí byt komponenty meneny.
Tabulka 37.1 Plan intervalu servisu
Nažev soucastky
Kapsle VOČ/HEPA filtru
HEPA in-line filtr pro ČO2
HEPA in-line filtr pro N2
Senžor O2
Senžor ČO2

Každe 3
mesíce
X

UV svetlo
Ventilator
Vnitrní plynova pumpa
Proporcionalní ventily
Plynove trubky
Senžory prutoku
Řegulatory tlaku
Vnitrní 0,2 µ filtr pro ČO2
Vnitrní 0,2 µ filtr pro N2
Aktualižace firmware (pokud byla
vydana nova verže)

Každy
rok

Každe 2
roky

Každe 3
roky

Každe 4
roky

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

37.1 kapsle VOČ/HEPA filtru
Pro snadnou vymenu je kapsle VOČ/HEPA filtru umístena na žadní strane jednotky inkubatoru.
Krome filtru s aktivním uhlím ma tato kapsle vevnitr take integrovany HEPA filtr. To jí umožnuje
behem cirkulace vžduchu v prihradkach odstranovat tekave organicke slouceniny i castice prachu.
Kvuli životnosti uhlíkovych filtru je životnost vsech VOČ filtru omežena a musí byt casto meneny.
Podle tabulky 37.1 musí byt VOČ filtr, ktery je nainstalovan v vícekomorovem IVF inkubatoru
MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12, vymenen každe 3 mesíce.
Pri vymene VOČ filtru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní filtr (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte Esco
Medical nebo sveho místního distributora).
Filtr mente každe 3 mesíce.
Nevymenení filtru vcas bude mít ža nasledek spatnou/žadnou cirkulaci vžduchu v systemu.
Používa-li se nespravny/neoriginalní filtr, dochaží ke žtrate žaruky.

Pokyny pro vymenu najdete v sekci „12.1 Instalace nove filtrove kapsle“.

37.2 In-line HEPA filtr pro plyn ČO2
Kruhovy in-line 0,2 µ HEPA filtr pro ČO2 odstranuje vsechny castice v privadenem plynu ČO2.
Nepoužití HEPA filtru muže žpusobit poskožení vysoce presneho senžoru prutoku, nespravnou
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kalkulaci ČO2 vstupujícího do systemu a narusit regulacní system ČO2.
Pri vymene filtru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní filtr (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte Esco
Medical nebo sveho místního distributora).
Filtr mente jednou ža rok.
Nevymenení filtru vcas bude mít ža nasledek spatne/žadne cistení privadeneho plynu ČO2.
Používa-li se nespravny/neoriginalní filtr, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.3 In-line HEPA filtr pro plyn N2
Kruhovy in-line 0,2 µ HEPA filtr pro N2 odstranuje vsechny castice v privadenem plynu N2.
Nepoužití HEPA filtru muže žpusobit poskožení vysoce presneho senžoru prutoku, nespravnou
kalkulaci množství N2 vstupujícího do systemu, a narusit regulacní system N2.
Pri vymene filtru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní filtr (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte Esco
Medical nebo sveho místního distributora).
Filtr mente jednou ža rok.
Nevymenení filtru vcas bude mít ža nasledek spatne/žadne cistení privadeneho plynu N2.
Používa-li se nespravny/neoriginalní filtr, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.4 Senžor O2
Řegulace kyslíku využíva senžor kyslíku k udržení koncentrace O2 na požadovane hodnote vevnitr
komor. Životnost tohoto senžoru je ž konstrukcních duvodu omežena. Ode dne vybalení senžoru
se aktivuje chemicky proces v jadru senžoru. Čhemicka reakce je uplne neskodna vuci okolí, ale je
nutna pro velice presne merení množství kyslíku potrebne pro spravnou funkci vícekomorovych
IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12.
Po 1 roce se chemicky proces v jadru senžoru žastaví a senžor musí byt vymenen. Proto je duležite
vymenit tento senžor DO jednoho roku ode dne vybalení a instalace.
Senzory kyslíku musí být měněny alespoň jednou za rok ode dne jejich instalace do
jednotky, nehledě na používání inkubátoru.
Ve „Žprave o instalaci“ (Installation report) vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo
MIŘI® TL12 uživatel uvidí, kdy byl senžor nainstalovan. Tento datum musí byt použit na vypocet
data dalsí vymeny senžoru O2.
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Pri vymene senžoru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní senžor O2 (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte
Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Vymente senžor O2 do 1 roku ode dne instalace predchožího senžoru.
Nevymenení senžoru kyslíku vcas bude mít ža nasledek spatnou/žadnou regulaci
koncentrace O2.
Používa-li se nespravny/neoriginalní senžor, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.5 Senžor ČO2
Řegulace ČO2 používa senžor ČO2 pro udržení koncentrace plynu v prihradkach na požadovane
urovni.
Životnost tohoto senžoru je více než 6 let, ale ž bežpecnostních duvodu doporucuje Esco Medical
menit senžor jednou ža 4 roky.
Pri vymene senžoru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní senžor ČO2 (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte
Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Vymente senžor ČO2 do 4 let ode dne instalace.
Nevymenení senžoru ČO2 vcas bude mít ža nasledek spatnou/žadnou regulaci koncentrace
ČO2.
Používa-li se nespravny/neoriginalní senžor, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.6 UV svetlo
Ž bežpecnostních duvodu a pro vycistení cirkulujícího vžduchu ma toto žarížení nainstalovano
ždroj 254 nm UV svetla. Ždroj UV-Č svetla ma omeženou životnost a musí byt menen každy rok v
souladu s tabulkou 37.1.

Obrázek 37.1 Varovaní – UV svetlo
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Vystavení UV-C světlu může způsobit vážné poranění pokožky a očí. Před odstraněním
krytu vždy zařízení vypněte.
Pri vymene ždroje UV-Č svetla se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní vybojku UV-Č (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte
Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Vybojku UV-Č mente 1 rok ode dne instalace.
Nevymenení ždroje UV svetla vcas muže mít ža nasledek žvysení kontaminace.
Používa-li se nespravny/neoriginalní ždroj UV-Č svetla, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.7 Ventilator
Ventilator je odpovedny ža chlažení elektroniky nainstalovane v jednotce. Porucha ventilatoru
žatíží elektronicke komponenty žvysením teploty celeho systemu. Muže to žpusobit nepresnost
elektroniky, co muže vest k nedostatecne regulaci teplot a plynu.
Aby se tomu žabranilo, Esco Medical doporucuje vymenu ventilatoru každe 3 roky.
Pri vymene ventilatoru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní ventilator (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte
Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Vymente ventilator do 3 let ode dne instalace.
Nevymenení ventilatoru muže žpusobit nepresnost elektroniky, co muže vest k
nedostatecne regulaci teplot a plynu.
Používa-li se nespravny/neoriginalní ventilator, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.8 Vnitrní plynova pumpa
Vnitrní plynova pumpa se používa pro transport smíchaneho plynu VOČ/HEPA filtrem, UV svetlem
a komorou. Časem muže byt vykon teto pumpy snížen, co muže mít ža nasledek delsí dobu obnovy.
Proto musí byt tato pumpa menena jednou ža 2 roky, aby se udržel rychly cas obnovy po otevrení
víka.
Pri vymene vnitrní plynove pumpy se riďte temito bežpecnostními opatreními:
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•
•
•
•

Vždy používejte originalní plynovou pumpu (pro více podrobností nebo objednaní
kontaktujte Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Vymente plynovou pumpu do 2 let ode dne instalace.
Nevymenení pumpy muže žpusobit dlouhy cas obnovy nebo selhaní.
Používa-li se nespravna/neoriginalní pumpa, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.9 Proporcionalní ventily
Vnitrní ventily umožnují regulaci plynu. Jestli jsou proporcionalní ventily opotrebovany, regulace
plynu muže byt žtížena. Muže to vest k delsí dobe obnovy, nespravne koncentraci plynu nebo
selhaní. Proto musí byt tyto proporcionalní ventily meneny každe 3 roky, aby se žajistila
bežpecnost a stabilita systemu.
Pri vymene ventilu se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní proporcionalní ventily (pro více podrobností nebo objednaní
kontaktujte Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Ventily vymente 3 let ode dne instalace.
Nevymenení ventilu muže žpusobit dlouhy cas obnovy nebo selhaní.
Používají-li se nespravne/neoriginalní ventily, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.10 Plynove trubky
Vnitrní plynove trubky se používají na transport smíchaneho plynu VOČ/HEPA filtrem, UV svetlem
a komorou. Časem muže byt ovlivnena ucinnost trubek, co muže vest k delsímu casu obnovy kvuli
jejich castecnemu ucpaní.
Proto musí byt plynove trubky meneny každe 3 roky, aby se udržel kratky cas obnovy po otevrení
víka.
Pri vymene plynovych trubek se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní plynove trubky (pro více podrobností nebo objednaní
kontaktujte Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Vymente plynove trubky do 3 let ode dne instalace.
Nevymenení plynovych trubek muže žpusobit dlouhy cas obnovy nebo selhaní.
Používají-li se nespravne/neoriginalní trubky, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.
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37.11 Senžory prutoku
Senžory prutoku jsou využívany regulatory ČO2/N2 a na žažnamenavaní spotreby plynu jednotky.
Životnost senžoru je více než 3 roky, ale ž bežpecnostních duvodu doporucuje Esco Medical menit
senžor jednou ža 2 roky.
Pri vymene senžoru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní senžor proudení (pro více podrobností nebo objednaní
kontaktujte Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Senžory proudení vymente do 2 let ode dne instalace.
Nevymenení prutokovych senžoru vcas muže mít ža nasledek spatnou/žadnou regulaci
koncentrace ČO2 a O2.
Používají-li se nespravne/neoriginalní senžory, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.12 Řegulatory tlaku
Řegulatory vnitrního tlaku chraní system pred prílis vysokymi hodnotami vnejsího tlaku, ktery by
poskodil citlive casti plynoveho obvodu. Jestliže jsou plynove regulatory opotrebovane, mužou
žacít fungovat nepresne a nežajistí požadovanou ochranu. Mohlo by to žpusobit selhaní nebo unik
ve vnitrním plynovem obvodu. Proto musí byt regulatory meneny každe 4 roky, aby se žajistila
bežpecnost a stabilita systemu.
Pri vymene regulatoru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní plynove regulatory (pro více podrobností nebo objednaní
kontaktujte Esco Medical nebo sveho místního distributora).
Řegulatory vymente do 4 let ode dne instalace.
Nevymenení regulatoru muže žpusobit selhaní.
Používají-li se nespravne/neoriginalní regulatory, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.13 Vnitrní 0,2 µ filtr pro plyn ČO2
Kruhovy in-line 0,2 µ HEPA filtr pro ČO2 odstranuje vsechny castice v privadenem plynu ČO2.
Nepoužití HEPA filtru muže žpusobit poskožení vysoce presneho senžoru prutoku, nespravnou
kalkulaci ČO2 vstupujícího do systemu a narusit regulacní system ČO2.
Pri vymene filtru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
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•
•
•
•

Vždy používejte originalní filtr (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte Esco
Medical nebo sveho místního distributora).
Filtr mente jednou ža rok.
Nevymenení filtru vcas bude mít ža nasledek spatne/žadne cistení privadeneho plynu ČO2.
Používa-li se nespravny/neoriginalní filtr, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.14 Vnitrní 0,2 µ filtr pro plyn N2
Kruhovy in-line 0.2 µ HEPA filtr pro N2 odstranuje vsechny castice v privadenem plynu N2.
Nepoužití HEPA filtru muže žpusobit poskožení vysoce presneho senžoru prutoku, nespravnou
kalkulaci množství N2 vstupujícího do systemu, a narusit regulacní system N2.
Pri vymene filtru se riďte temito bežpecnostními opatreními:
•
•
•
•

Vždy používejte originalní filtr (pro více podrobností nebo objednaní kontaktujte Esco
Medical nebo sveho místního distributora).
Filtr mente jednou ža rok.
Nevymenení filtru vcas bude mít ža nasledek spatne/žadne cistení privadeneho plynu N 2.
Používa-li se nespravny/neoriginalní filtr, dochaží ke žtrate žaruky.

Pro pokyny na vymenu se riďte servisním navodem.

37.15 Aktualižace firmwaru
Jestliže spolecnost Esco Medical vydala novejsí verži firmwaru, je do vícekomorovych IVF
inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 nainstalovana behem každorocního planovaneho servisu.
Řiďte se servisní príruckou, ktera obsahuje informace, jak aktualižovat firmware

37.16 Aktualižace softwaru
Jestliže spolecnost Esco Medical vydala novejsí verži softwaru, je do vícekomorovych IVF
inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 nainstalovana behem každorocního planovaneho servisu.
Řiďte se servisní príruckou, ktera obsahuje informace, jak aktualižovat software.

38 Navod na instalaci
Tato sekce popisuje, kdy a jak vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI TL12
nainstalovat na klinice IVF.

38.1 Odpovednosti
Vsichni technici a embryologove musí pri instalaci vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6
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nebo MIŘI® TL12 identifikovat prípadne problemy a vykonat vsechny potrebne kalibrace, upravy
a udržbu.
Instalacní personal vykonavající MEA (Mouse Embryo Assay) musí byt dukladne obežnamen s
MEA a vsemi funkcemi žarížení, kalibracními a testovacími postupy a prístroji používanymi pri
testovaní žarížení. MEA test je dodatecny instalacní test a není povinny.
Vsechny osoby, ktere budou vykonavat instalaci, opravu nebo udržbu žarížení, musí byt žaskolene
spolecností Esco Medical nebo v kvalifikovanem skolicím centru. Žkusení servisní technici nebo
embryologove vykonavající skolení žajistí, že instalacní personal bude jasne rožumet funkcím,
vykonu, testovaní a udržbe systemu.
Instalacní personal musí byt informovan o žmenach nebo prídavcích k tomuto dokumentu a
formulari „Žprava o instalaci“.

38.2 Pred instalací
2 – 3 tydny pred instalací bude uživatel/vlastník kliniky kontaktovan emailem ohledne
naplanovaní presneho casu instalace. Po urcení príhodneho casu je možne dohodnout se ohledne
cesty a ubytovaní.
Uvolneny vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 musí byt odeslan 1–3 tydny pred
instalací v žavislosti na míste, kde se klinika nachaží. U dodavatelu overte predpisy o místních
celních predpisech a opoždení, ke kteremu by mohlo celní rížení vest.
Klinika musí byt pred instalací obežnamena s požadavky na místo instalace a mela by podepsat
sežnam požadavku na klienta:
1. Laborator musí mít robustní a stabilní laboratorní stul pro staly provož.
2. Vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 važí žhruba 60 kg a vícekomorovy IVF inkubator
MIŘI® TL12 važí žhruba 93 kg.
3. Požadovana plocha na umístení je 1,0 m x 0,6 m.
4. Řegulace teploty v místnosti by mela byt schopna udržet stabilní teplotu, ktera nikdy
nepresahne 30 °Č.
5. K dispožici musí byt žalohovany ždroj elektriny (UPS) s napetím 115 nebo 230 V a vykonem
minimalne 120 W.
6. Spravne užemnení.
7. Prívod ČO2 s pretlakem 0,6 až 1,0 bar proti atmosfere.
8. Prívod N2 s pretlakem 0,6 až 1,0 bar proti atmosfere, jestliže klinika používa redukovanou
koncentraci kyslíku.
9. Hadice, ktere lže nasunout na 4 mm natrubek, a HEPA filtr.
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38.3 Príprava na instalaci
•
•
•
•

Pripravte si formular „Žprava o instalaci“. Ujistete se, že se jedna o nejnovejsí a
nejaktualnejsí verži.
Vyplnte nasledující praždna pole ve formulari: seriove císlo (S/N) vícekomoroveho IVF
inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 a žakažník.
Obsah servisní sady je pred každou instalací žkontrolovan, žda obsahuje vsechny potrebne
nastroje.
Vždy mejte nejnovejsí verži firmwaru a softwaru. Tyto soubory prineste na ožnacene USB
pameti na servisní místo.

38.4 Na místo instalace prineste nasledující veci
•
•
•
•
•
•
•

Formular „Žprava o instalaci“.
Servisní manual pro vícekomorove IVF inkubatory MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12.
Aktualní servisní sadu nastroju.
USB pameť s nejnovejsí verží firmwaru a softwaru
Vysoce presny teplomer s rožlisením ne mensím než 0,1 °Č.
Kalibrovany analyžator plynu s presností alespon 0,1% pro ČO2 a O2 a možností vracení
vžorku plynu do inkubatoru.
Prodlužovací kabel pro USB spojení.

38.5 Instalacní postup na míste
1. Řiďte se navody v sekci bežpecnostní pokyny a varovaní (sekce "2 Bežpecnostní varovaní").
2. Pripojte napajecí kabel k UPS.
3. K vícekomorovemu IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12 pripojte napajecí kabel.
4. Pripojte plynove trubky.
5. Nastavte tlak plynu na externím regulatoru plynu na 0,4 – 0,6 bar (5,80 – 8,70 PSI).
6. Žapnete vžadu pocítac pro vícekomorovy IVF inkubator MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12.
7. Žkontrolujte standardní funkci.
8. Nechte jednotku žahrat a stabiližovat se po dobu 30 minut.
9. Řiďte se pokyny v sekci „33 Navod k validaci“.
10. Dokoncete skolení uživatele a doctete pokyny.
11. Po faži žahorení trvající 24 hodin je jednotka pripravena k použití, POKUD bylo testovaní
uspesne.

38.6 Skolení uživatele
1. Síťovy vypínac on/off.
2. Vysvetlete žakladní funkce vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 a
principy inkubace s vícekomorovym žarížením pro ukladaní vžorku.
3. Vysvetlete regulaci teploty vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI® TL12
(prímy prenos tepla s vyhrívanymi víky).
4. Řegulace plynu žapnuta/vypnuta.
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5. Žadana hodnota teploty, ČO2 a O2.
6. Vysvetlení, jak je N2 používan na potlacení koncentrace O2.
7. Postup vypnutí alarmu (teplota, ČO2, O2) a vracení casu.
8. Noužove postupy (je možne je najít v sekci „29 Noužove postupy“).
9. Vysvetlete, jak žarížení vycistit.
10. Externí merení a kalibrace teploty.
11. Externí merení a kalibrace koncentrace plynu.
12. Jak pridat nebo vyjmout ČultureČoin®.
13. Funkce obražovky vícekomorovych IVF inkubatoru MIŘI® TL6 a MIŘI® TL12 a jak funguje
spojení se softwarem MIŘI® TL Viewer.
14. Vkladaní ČultureČoin® s mediem a olejem.
15. Merení pH v ČultureČoin®.
16. Demonstrace vymeny VOČ-HEPA filtru (možne najít v sekci „12.1 Instalace nove filtrove
kapsle“).
17. Funkce žažnamu udaju, jak vytvorit pripojení a opetovne pripojení.
Co nejvíce používejte sekci Uživatelská příručka, aby se s ní uživatel dobře obeznámil.
Uživatel/vlastník je informován, že první výměna VOC filtru je 3 měsíce po instalaci a
potom v tříměsíčních intervalech. První servisní kontrola je při normálních podmínkách po
1 roce.

38.7 Po instalaci
Po dokoncení instalace musí byt odeslana kopie originalního formulare „Žprava o instalaci“
spolecnosti Esco Medical Ltd. Bude uložena se žažnamy žarížení. Podle postupu ISO a smernice o
ždravotnickych žaríženích je papírova kopie dokonceneho a podepsaneho formulare instalacního
testu uložena ve specialním žažnamu historie žarížení. Datum instalace je žapsan v souboru
prehledu nastroje. Datum instalace je taky žapsan v servisním rožvrhu.
Predpokladejte, že uživatel nebo vlastník vícekomoroveho IVF inkubatoru MIŘI® TL6 nebo MIŘI®
TL12 budou chtít písemnou „Žpravu o instalaci“. Dokonceny a podepsany formular „Žprava o
instalaci“ musí byt odeslan na kliniku. Jakekoli odchylky/stížnosti/podnety ž instalacní navstevy
jsou ohlaseny v systemu ČAPA. Jestliže se vyskytla kriticka chyba, informace o ní budou ohlaseny
prímo do QČ nebo QA.
Jestliže vícekomorový IVF inkubátor MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12 nesplní nějaká
kritéria kvalifikace ve formuláři „Zpráva o instalaci“ nebo jestliže má vážné závady a
inkubační parametry by nemusely být dodrženy, musí být vícekomorový IVF inkubátor
MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12 vyřazen z provozu až do opravy/výměny a nové kvalifikace
vícekomorového IVF inkubátoru MIRI® TL6 nebo MIRI® TL12 zkouškou. Uživatel a vlastník
musí být o tom informováni a musí se zahájit postupy na vyřešení problémů.
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