CE 0088

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Επωαστήρες εξωσωματικής
γονιμοποίησης πολλαπλών
θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL
Αναθ. 1.1
Ημερομηνία αναθεώρησης 11.06.2021
Μόνο με συνταγή γιατρού

Esco Medical Technologies, Ltd.
Draugystes street 19 • Kaunas, Λιθουανια
Τηλ. +370 37 470 000
medical.escoglobal.com •support-medical@escoglobal.com

Για τεχνικη εξυπηρετηση, επικοινωνηστε με
Βορεια Αμερικη
Esco Technologies, Inc.
903 Sheehy Drive, Suite F, Horsham, PA 19044, ΗΠΑ
Τηλ. 215-441-9661 • Φαξ 484-698-7757
www.escolifesciences.us • eti.admin@escoglobal.com

Υπολοιπο κοσμου
Esco Micro Pte. Ltd.
21 Changi South Street 1 • Σιγκαπουρη 486 777
Τηλ. +65 6542 0833 • Φαξ +65 6542 6920
www.escolifesciences.com • mail@escolifesciences.com

Πληροφοριες πνευματικων δικαιωματων
© Πνευματικα δικαιωματα 2014 Esco Micro Pte Ltd. Με την επιφυλαξη παντος
δικαιωματος.
Οι πληροφοριες σε αυτο το εγχειριδιο και το προιον που συνοδευουν αποτελουν
πνευματικα δικαιωματα της Esco και ισχυει επιφυλαξη παντος δικαιωματος απο την
Esco.
Η Esco διατηρει το δικαιωμα να πραγματοποιει περιοδικα αλλαγες σχεδιασης μικρης
κλιμακας, χωρις υποχρεωση ειδοποιησης οποιουδηποτε ατομου η οντοτητας σχετικα με
τις εν λογω αλλαγες.
Το Sentinel™ ειναι ενα σημα κατατεθεν της Esco.
Προσοχη: Η ομοσπονδιακη νομοθεσια περιοριζει την πωληση αυτης της συσκευης απο η
κατοπιν εντολης ενος αδειοδοτημενου επαγγελματια υγειας.
Να χρησιμοποιειται μονο απο εκπαιδευμενο και εξειδικευμενο προσωπικο. Η συσκευη
πωλειται υπο την εξαιρεση Τιτλου 21 CFR 801 Υποτμημα D του Ομοσπονδιακου
Κανονισμου.
«Το υλικό σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Τα
περιεχόμενα και το προϊόν που περιγράφοται σε αυτό το εγχειρίδιο (περιλαμβανομένου
οποιουδήποτε παραρτήματος, προσθήκης, προσαρτήματος ή συμπερίληψης) υπόκεινται
σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η Esco δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με
την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε καμία περίπτωση
η Esco δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές, άμεσες ή επακόλουθες, που απορρέουν
από ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του εγχειριδίου.»
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Αποσυσκευασία και επιθεώρηση
Να τηρειτε τις συνηθεις πρακτικες παραλαβης κατα την παραλαβη του οργανου. Να
ελεγχετε το χαρτοκιβωτιο της αποστολης για ζημιες. Αν βρεθει ζημια, σταματηστε την
αποσυσκευασια του οργανου. Ειδοποιηστε τον μεταφορεα και ζητηστε να ειναι παρων
ενας αντιπροσωπος κατα την αποσυσκευασια του οργανου. Δεν υπαρχουν ειδικες
οδηγιες αποσυσκευασιας, αλλα προσεχετε να μην προκαλεσετε ζημια στο οργανο κατα
την αποσυσκευασια του. Επιθεωρηστε το οργανο για υλικες ζημιες οπως λυγισμενα η
σπασμενα μερη, βαθουλωματα η γρατσουνιες.
Αξιώσεις
Η συνηθης μεθοδος αποστολης μας ειναι μεσω κοινου μεταφορεα. Αν βρεθουν υλικες
ζημιες κατα την παραδοση, διατηρηστε ολα τα υλικα συσκευασιας στην αρχικη τους
κατασταση και επικοινωνηστε αμεσα με τον μεταφορεα για να υποβαλετε μια αξιωση.
Αν το οργανο εχει παραδοθει σε καλη φυσικη κατασταση, αλλα δεν λειτουργει συμφωνα
με τις προδιαγραφες η υπαρχουν αλλα προβληματα που δεν εχουν προκληθει λογω
ζημιας κατα τη μεταφορα, επικοινωνηστε αμεσα με τον τοπικο αντιπροσωπο πωλησεων
η με την Esco Medical.
Συνήθεις όροι και προϋποθέσεις
Επιστροφές χρημάτων & πιστώσεις
Λαβετε υποψη πως μερικη επιστροφη χρηματων η/και πιστωση γινεται μονο για
προιοντα με σειριακο αριθμο (προιοντα που επισημαινονται με ετικετα διακριτου
σειριακου αριθμου) και εξαρτηματα με σειριακο αριθμο. Τα προιοντα και τα εξαρτηματα
που δεν εχουν σειριακο αριθμο (καλωδια, θηκες μεταφορας, βοηθητικες μοναδες κτλ.)
δεν πληρουν τις προυποθεσεις για επιστροφη η αποζημιωση. Για να λαβετε μερικη
αποζημιωση/πιστωση, το προιον δεν πρεπει να εχει υποστει ζημια. Πρεπει να
επιστραφει πληρες (δηλαδη με ολα τα εγχειριδια, καλωδια, εξαρτηματα κτλ.) εντος 30
ημερων απο την αρχικη αγορα, σε κατασταση «ως καινουργιο» και καταλληλο για
επαναπωληση. Πρεπει να ακολουθειται η Διαδικασία επιστροφής.
Διαδικασία επιστροφής
Καθε προιον που επιστρεφεται για επιστροφη χρηματων/πιστωση πρεπει να
συνοδευεται απο εναν αριθμο Εξουσιοδοτησης Υλικου Επιστροφης (RMA) που
λαμβανεται απο το Τμημα εξυπηρετησης πελατων της Esco Medical. Όλα τα υλικα που
επιστρεφονται πρεπει να αποστελλονται προπληρωμένα (μεταφορικα, δασμοι,
προμηθειες και φοροι) στην τοποθεσια του εργοστασιου μας.
Χρεώσεις αποκατάστασης αποθέματος
Τα προιοντα που επιστρεφονται εντος 30 ημερων απο την αρχικη αγορα υποκεινται σε
ελαχιστη χρεωση αποκαταστασης αποθεματος της ταξεως του 20% της τιμης
καταλογου. Επιπροσθετες χρεωσεις για ζημιες η/και μερη και εξαρτηματα που λειπουν
θα ισχυουν σε καθε επιστροφη. Τα προιοντα που δεν ειναι σε κατασταση «ως
καινουργια» και καταλληλη για επαναπωληση, δεν ειναι επιλεξιμα για επιστροφη
πιστωσης και θα επιστραφουν στον πελατη με δικα του εξοδα.
Πιστοποίηση
Αυτο το οργανο εχει δοκιμαστει/επιθεωρηθει διεξοδικα και εχει βρεθει πως πληροι τις
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κατασκευαστικες προδιαγραφες της Esco Medical κατα την αποστολη απο το
εργοστασιο. Οι μετρησεις βαθμονομησης και οι δοκιμες ειναι ιχνηλατησιμες και γινονται
συμφωνα με την πιστοποιηση ISO της Esco Medical.
Εγγύηση και υποστήριξη προϊόντος
Η Esco Medical εγγυαται οτι αυτο το οργανο ειναι απαλλαγμενο απο ελαττωματα
υλικων και κατασκευης, υπο φυσιολογικη χρηση και συντηρηση για δυο (2) ετη απο την
αρχικη ημερομηνια αγορας, με την προυποθεση οτι το οργανο βαθμονομειται και
συντηρειται συμφωνα με αυτο το εγχειριδιο. Κατα την περιοδο εγγυησης, η Esco Medical,
με δικη της επιλογη, θα επισκευασει η θα αντικαταστησει ενα προιον, το οποιο
αποδεικνυεται οτι ειναι ελαττωματικο, χωρις χρεωση, με την προυποθεση επιστροφης
του προιοντος (αποστολη, δασμοι, προμηθειες και φοροι προπληρωμενοι) στην Esco
Medical. Οποιεσδηποτε χρεωσεις μεταφορας προκυψουν αποτελουν ευθυνη του
αγοραστη και δεν συμπεριλαμβανονται σε αυτη την εγγυηση. Αυτη η εγγυηση εκτεινεται
μονο στον αρχικο αγοραστη. Δεν καλυπτει ζημια απο καταχρηση, αμελεια, ατυχημα η
κακη χρηση η ως αποτελεσμα συντηρησης η τροποποιησης απο τριτους, περαν απο την
Esco Medical.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ESCO MEDICAL LTD. ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.
Καμια εγγυηση δεν θα ισχυει, αν οτιδηποτε απο τα ακολουθα προκαλεσει ζημια:
• Διακοπη ρευματος, υπερτασεις η αιχμες τασης
• Ζημια κατα τη μεταφορα η τη μετακινηση του οργανου
• Ακαταλληλη παροχη ρευματος, οπως χαμηλη ταση, λανθασμενη ταση,
ελαττωματικη καλωδιωση η ακαταλληλες ασφαλειες
• Ατυχημα, τροποποιηση, καταχρηση η κακη χρηση του οργανου
• Πυρκαγια, ζημια απο νερο, κλοπη, πολεμος, εξεγερσεις, εχθροπραξιες, θεομηνιες
οπως τυφωνες, πλημμυρες κτλ.
Μονο τα προιοντα με σειριακο αριθμο (στοιχεια που φερουν μια διακριτη ετικετα
σειριακου αριθμου) και τα εξαρτηματα τους καλυπτονται απο αυτη την εγγυηση.
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΥΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Υλικα οπως καλωδια και μερη χωρις σειριακο
αριθμο δεν καλυπτονται απο αυτη την εγγυηση.
Αυτη η εγγυηση σας παρεχει συγκεκριμενα νομικα δικαιωματα και ενδεχεται να εχετε
αλλα δικαιωματα, τα οποια ποικι λλουν απο περιοχη σε περιοχη, απο περιφερεια σε
περιφερεια η απο χωρα σε χωρα. Αυτη η εγγυηση περιοριζεται στην επισκευη του
οργανου συμφωνα με τις προδιαγραφες της Esco Medical.
Όταν επιστρεφετε ενα οργανο στην Esco Medical για συντηρηση, επισκευη η
βαθμονομηση, σας συνιστουμε η αποστολη να γινεται χρησιμοποιωντας τα αρχικα
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προστατευτικα υλικα συσκευασιας και τον περιεκτη. Αν τα αρχικα υλικα συσκευασιας
δεν ειναι διαθεσιμα, συνιστουμε τον ακολουθο οδηγο για επανασυσκευασια:
• Χρησιμοποιηστε ενα χαρτοκιβωτιο διπλου τοιχωματος επαρκους αντοχης για το
βαρος που αποστελλεται
• Χρησιμοποιηστε σκληρο χαρτι η χαρτονι για την προστασια ολων των
επιφανειων του οργανου. Χρησιμοποιηστε μη λειαντικο υλικο γυρω απο ολα τα
προεξεχοντα μερη
• Χρησιμοποιηστε τουλαχιστον 10 εκατοστα σφιχτα συμπιεσμενου, βιομηχανικα
εγκεκριμενου, αντικραδασμικου υλικου γυρω απο το οργανο.
Η Esco Medical δεν θα ειναι υπευθυνη για χαμενες αποστολες η οργανα που
παραλαμβανονται σε κατεστραμμενη κατασταση λογω ακαταλληλης συσκευασιας η
χειρισμου. Όλες οι αποστολες για αξιωσεις βασει της εγγυησης πρεπει να γινονται σε
προπληρωμενη βαση (μεταφορικα, δασμοι, προμηθειες και φοροι). Καμια επιστροφη δεν
θα ειναι αποδεκτη χωρις αριθμο Εξουσιοδοτησης Υλικου Επιστροφης (RMA).
Επικοινωνηστε με την Esco Medical για να αποκτησετε εναν αριθμο RMA και να λαβετε
βοηθεια για την τεκμηριωση αποστολης/τελωνειων.
Η αναβαθμονομηση των οργανων, που εχουν συνιστωμενη συχνοτητα βαθμονομησης
απαξ ετησιως, δεν καλυπτεται απο την εγγυηση.
Αποποίηση εγγύησης
Αν το οργανο επισκευαστει η/και βαθμονομηθει απο οποιονδηποτε αλλον, περα απο την
Esco Medical Ltd. και τους αντιπροσωπους της, λαβετε υποψη οτι η αρχικη εγγυηση που
καλυπτει το προιον σας ακυρωνεται, οταν αφαιρεθει η σπασει η σφραγιδα ποιοτητας
κατα των παραβιασεων, χωρις καταλληλη εργοστασιακη εξουσιοδοτηση.
Σε καθε περιπτωση, το σπασιμο της σφραγιδας ποιοτητας κατα των παραβιασεων θα
πρεπει παση θυσια να αποφευγεται, καθως αυτη η σφραγιδα ειναι απαραιτητη για να
ισχυει η αρχικη εγγυηση του οργανου. Σε περιπτωση που η σφραγιδα πρεπει να σπασει
για να αποκτησετε προσβαση στο εσωτερικο του οργανου, πρεπει να επικοινωνησετε
πρωτα με την Esco Medical Ltd.
Θα ειναι απαραιτητο να μας δωσετε τον σειριακο αριθμο του οργανου καθως και εναν
βασιμο λογο για το σπασιμο της σφραγιδας ποιοτητας. Θα μπορειτε να σπασετε τη
σφραγιδα μονο αφου λαβετε εξουσιοδοτηση απο το εργοστασιο. Μη σπασετε τη
σφραγιδα ποιοτητας πριν επικοινωνησετε μαζι μας! Αυτα τα βηματα θα βοηθησουν να
διατηρησετε την αρχικη εγγυηση για το οργανο, χωρις διακοπη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μη εξουσιοδοτημενες τροποποιησεις απο τον χρηστη η εφαρμογες περα απο τις
δημοσιευμενες προδιαγραφες ενδεχεται να καταληξουν σε κινδυνο ηλεκτροπληξιας η
λανθασμενη λειτουργια. Η Esco Medical δεν θα ειναι υπευθυνη για οποιαδηποτε βλαβη
προκληθηκε λογω μη εξουσιοδοτημενων τροποποιησεων του εξοπλισμου.
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Η ESCO MEDICAL LTD. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.
Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΑΥΤΗ
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
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1 Τροπος χρησης αυτου του εγχειριδιου
Το εγχειριδιο ειναι σχεδιασμενο να διαβαζεται ιδανικα ανα ενοτητες, και οχι απο την αρχη μεχρι
το τελος. Αυτο σημαινει πως αν το εγχειριδιο διαβαστει απο την αρχη μεχρι το τελος, θα υπαρξουν
επαναληψεις και υπερκαλυψεις θεματων. Συνιστουμε την ακολουθη μεθοδο για την αναγνωση
του εγχειριδιου: Αρχικα, εξοικειωθειτε με τις οδηγιες ασφαλειας. Ύστερα, προχωρηστε με τις
βασικες λειτουργιες που χρειαζεται ο χρηστης για τον χειρισμο του εξοπλισμου σε καθημερινη
βαση. Στη συνεχεια, διαβαστε τις λειτουργιες του συναγερμου. Οι λειτουργιες του μενου της
διεπαφης χρηστη παρεχουν λεπτομερεις πληροφοριες που χρειαζονται μονο στους
προχωρημενους χρηστες. Πρεπει να διαβασετε ολα τα μερη, πριν χρησιμοποιησετε τη συσκευη. Ο
οδηγος Επικυρωσης περιγραφεται λεπτομερως στις ενοτητες 33 - 36. Ο οδηγος Συντηρησης
περιγραφεται λεπτομερως στην ενοτητα 37. Οι διαδικασιες Εγκαταστασης περιγραφονται
λεπτομερως στην ενοτητα 38.

2 Προειδοποιηση ασφαλειας
•

•
•

•

•
•

Οποιοσδηποτε εργαζεται με η γυρω απο τον εξοπλισμο αυτον θα πρεπει να διαβασει αυτο
το εγχειριδιο. Η μη αναγνωση, κατανοηση και τηρηση των οδηγιων που δινονται σε αυτο
το εγγραφο ενδεχεται να προκαλεσει ζημια στη μοναδα, τραυματισμο στο προσωπικο
χειρισμου η/και κακη αποδοση του εξοπλισμου.
Οποιαδηποτε εσωτερικη προσαρμογη, τροποποιηση η συντηρηση σε αυτον τον εξοπλισμο
πρεπει να εκτελειται απο εξειδικευμενο προσωπικο συντηρησης.
Αν πρεπει να μετακινηθει ο εξοπλισμος, βεβαιωθειτε πως ειναι σωστα στερεωμενος σε
βαθρο η βαση στηριξης και η μετακινηση να γινει σε επιπεδη επιφανεια. Αν ειναι
απαραιτητο, μετακινηστε τον εξοπλισμο και το βαθρο/βαση στηριξης ξεχωριστα.
Η χρηση οποιωνδηποτε επικινδυνων υλικων σε αυτον τον εξοπλισμο πρεπει να
παρακολουθειται απο υγιεινολογο εργασιας, υπευθυνο ασφαλειας η απο αλλα καταλληλα
εκπαιδευμενα ατομα.
Πριν συνεχισετε, θα πρεπει να κατανοησετε σε βαθος τις διαδικασιες εγκαταστασης και
να λαβετε υποψη σας τις περιβαλλοντικες/ηλεκτρικες απαιτησεις.
Σε αυτο το εγχειριδιο, τα σημαντικα σημεια που σχετιζονται με την ασφαλεια θα
επισημαινονται με τα ακολουθα συμβολα:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιειται για να στρεψει την προσοχη σε ενα
συγκεκριμενο στοιχειο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απαιτειται προσοχη.

•

Αν ο εξοπλισμος χρησιμοποιειται με τροπο που δεν καθοριζεται σε αυτο το εγχειριδιο, η
ασφαλεια που παρεχει ο εξοπλισμος μπορει να υποβαθμιστει.
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3 Ενδειξεις χρησης
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων της οικογενειας Esco Medical
MIRI® TL προοριζονται για να παρεχουν ενα περιβαλλον ελεγχομενης θερμοκρασιας, παροχης
CO2 και αλλων αεριων για την αναπτυξη εμβρυων. Το παρον μοντελο διαθετει ενα ενσωματωμενο
ανεστραμμενο μικροσκοπιο και συστημα απεικονισης για επιθεωρηση των εμβρυων. Η χρηση της
συσκευης περιοριζεται σε χρονικο διαστημα εξι ημερων (199 ωρες), το οποιο καλυπτει την
περιοδο απο την μετα-γονιμοποιηση μεχρι την εκτη ημερα αναπτυξης.

4 Σχετικα με το προιον
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων της οικογενειας Esco Medical
MIRI® TL ειναι επωαστηρες που χρησιμοποιουν CO2/O2 και παρεχουν δυνατοτητα για
φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου (time-lapse). Ο MIRI® TL6 δινει δυνατοτητα για
επωαση εως και 84 εμβρυων, ενω ο MIRI® TL12 εως και 168 εμβρυων. Οι επωαστηρες
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων μπορουν να δημιουργησουν εικονες
βαθμιαιας παρελευσης χρονου και να τις προβαλουν ωστε να μπορει να ελεγχθει η ποιοτητα και
τα σταδια της αναπτυξης.
Η απευθειας θερμανση των τρυβλιων στους θαλαμους παρεχει ανωτερης ποιοτητας συνθηκες
θερμοκρασιας, σε συγκριση με συμβατικους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων.
Η θερμοκρασια μεσα στον θαλαμο θα παραμενει σταθερη εως 1 °C (ακομα και αν το καπακι
ανοιξει για 30 δευτερολεπτα) και θα επανελθει εντος ενος λεπτου μετα το κλεισιμο του καπακιου.
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 διαθετει 6
εντελως ανεξαρτητους θερμαινομενους θαλαμους καλλιεργειας, ενω ο MIRI® TL12 διαθετει 12
θαλαμους. Καθε θαλαμος εχει το δικο του θερμαινομενο καπακι και χωρο για ενα τρυβλιο
CultureCoin®.
Για να διασφαλιστει μεγιστη αποδοση, το συστημα του επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 διαθετει 12 εντελως ανεξαρτητους ελεγκτες
θερμοκρασιας PID, ενω ο MIRI® TL12 διαθετει 24. Αυτοι ελεγχουν και ρυθμιζουν τη θερμοκρασια
στους θαλαμους καλλιεργειας και στα καπακια. Οι θαλαμοι δεν επηρεαζουν με κανεναν τροπο ο
ενας τη θερμοκρασια του αλλου. Το επανω και το κατω μερος του καθε θαλαμου χωριζεται με ενα
στρωμα ΡΕΤ, ωστε η θερμοκρασια του καπακιου να μην επηρεαζει τον πυθμενα. Για λογους
επικυρωσης, καθε θαλαμος εχει εναν ενσωματωμενο αισθητηρα PT-1000. Η καλωδιωση καθενος
απο αυτους ειναι ξεχωριστη απο τα υπολοιπα ηλεκτρονικα στοιχεια της συσκευης, οποτε
παραμενει ως ενα πραγματικα διαχωρισμενο συστημα επικυρωσης.
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων πρεπει να τροφοδοτειται με
100% CO2 και 100% N2 προκειμενου να μπορει να ελεγχει τις συγκεντρωσεις CO2 και O2 στους
θαλαμους καλλιεργειας.
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Ένας αισθητηρας CO2 με διπλη δεσμη υπερυθρου με εξαιρετικα χαμηλο βαθμο διολισθησης
ελεγχει τη σταθμη του CO2. Ένας χημικος αισθητηρας οξυγονου ιατρικης καθαροτητας ελεγχει τη
σταθμη του O2.
Ο χρονος ανακτησης του αεριου ειναι λιγοτερος απο 3 λεπτα μετα το ανοιγμα του καπακιου. Για
την επικυρωση της συγκεντρωσης αεριου, ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 διαθετει 6 θυρες δειγματοληψιας αεριων που δινουν τη
δυνατοτητα στον χρηστη να πραγματοποιει δειγματοληψια αεριων απο καθε θαλαμο, ενω ο
MIRI® TL12 διαθετει 12.
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων διαθετει ενα συστημα
ανακυκλωσης αεριου, με το οποιο το αεριο εισερχεται και εξερχεται συνεχως απο τον θαλαμο με
τον ιδιο ρυθμο. Το αεριο καθαριζεται με υπεριωδη ακτινοβολια UVC 254 nm, οπου το αεριο
ερχεται απευθειας σε επαφη με τον λαμπτηρα και, στη συνεχεια, περναει απο ενα φιλτρο VOC και
ενα φιλτρο HEPA. Η υπεριωδης ακτινοβολια UVC εχει φιλτρα που αποτρεπουν τη δημιουργια
ακτινοβολιας 185 nm που θα μπορουσε να παραγει επικινδυνο οζον. Το φιλτρο VOC βρισκεται
κατω απο τον λαμπτηρα υπεριωδους ακτινοβολιας UVC.
Η πληρης αναπληρωση αεριου στο συστημα γινεται σε λιγοτερο απο 5 λεπτα.
Η συνολικη καταναλωση αεριου ειναι πολυ χαμηλη. Ειναι μικροτερη απο 2 l/h CO2 και 5 l/h N2
κατα τη χρηση.
Για λογους ασφαλειας, ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
διαθετει ενα πληρες συστημα ελεγχου του αεριου, το οποιο αποτελειται απο: ρυθμιστη πιεσης (ο
οποιος προλαμβανει τυχον προβληματα απο επικινδυνη πιεση αεριου), αισθητηρες ροης αεριου
(μπορει να γινει συσσωρευση της πραγματικης καταναλωσης), αισθητηρες πιεσης αεριου (ετσι ο
χρηστης ξερει οτι η πιεση και οι διακυμανσεις της μπορουν να καταγραφουν, προκειμενου να
αποφευχθουν επικινδυνες καταστασεις), φιλτρα αεριου (για την αποφυγη προβληματων με τις
βαλβιδες).
Η θεση του καθε τρυβλιου CultureCoin® σε εναν θαλαμο ειναι προσβασιμη ευκολα και με
ασφαλεια, χαρη στην αριθμηση των θαλαμων και τη δυνατοτητα να γραψει κανεις πανω στο
λευκο καπακι με μαρκαδορο.
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων εχει αναπτυχθει και
σχεδιαστει πρωταρχικα για την επωαση γαμετων και εμβρυων με μια επιστρωση ειτε παραφινης
ειτε ορυκτελαιου.
Η κατακορυφη οθονη LED ειναι μεγαλη, καθαρη και διαβαζεται ευκολα απο αποσταση. Ο χρηστης
μπορει να βλεπει αν οι παραμετροι ειναι σωστες χωρις να πλησιασει τη συσκευη.
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Το λογισμικο τρεχει στην ενσωματωμενη οθονη αφης. Ο ηλεκτρονικος υπολογιστης ελεγχει ενα
συστημα μικροσκοπιας, το οποιο μπορει να παραγει μια εικονα καθε πεντε λεπτα. Όταν
συγκεντρωθουν, αυτες οι εικονες μπορουν να προβληθουν ως ενα βιντεο βαθμιαιας παρελευσης
χρονου.
Το λογισμικο περιεχει λειτουργιες καταγραφης για μακροπροθεσμη καταγραφη και αποθηκευση
δεδομενων. Η μοναδα δικτυου δινει δυνατοτητα μεταφορας των δεδομενων ποιοτικου ελεγχου
για αξιολογηση εκτος των εγκαταστασεων – με αυτη τη λειτουργια ο κατασκευαστης μπορει να
παρεχει μια πολυτιμη υπηρεσια στους πελατες.
Μια θυρα για αισθητηρα pH αποτελει μερος του πακετου ανακτησης δεδομενων DAQ. Ο χρηστης
μπορει να συνδεσει στη μοναδα οποιονδηποτε αισθητηρα pH με συνδεσμο BNC για μετρηση του
pH των δειγματων κατα βουληση.
Η συσκευη κατασκευαζεται υπο ενα πληρως πιστοποιημενο για την ΕΕ συστημα διαχειρισης
ποιοτητας ISO 13485.
Το προιον αυτο πληροι τις απαιτησεις του προτυπου EN60601-1, 3η εκδοση, ως συσκευη Κλασης
Ι, τυπου Β, καταλληλη για συνεχη λειτουργια. Συμμορφωνεται, επισης με τις απαιτησεις του
Κανονισμου (EΕ) 2017/745 σχετικα με τις ιατροτεχνολογικες συσκευες και ταξινομειται ως
συσκευη Κλασης ΙΙα βασει του κανονα II.
Η Οδηγια 89/686/ΕΟΚ για τα Μεσα Ατομικης Προστασιας και η Οδηγια 2006/42/ΕΚ σχετικα με
τα μηχανηματα δεν εχουν εφαρμογη στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων της οικογενειας MIRI® TL. Επισης, οι επωαστηρες εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων της οικογενειας MIRI® TL δεν περιεχουν ουτε
ενσωματωνουν ιατρικες ουσιες, οπως παραγωγα ανθρωπινου αιματος η πλασματος, ιστους η
κυτταρα ζωικης προελευσης η παραγωγα τους, οπως αναφερεται στον Κανονισμο (EΕ) αρ.
722/2012.

5 Μεταφορα, αποθηκευση και απορριψη
5.1 Απαιτησεις μεταφορας
Η συσκευη ειναι συσκευασμενη σε χαρτοκιβωτιο και ειναι τυλιγμενη σε πολυαιθυλενιο. Το κουτι
ειναι στερεωμενο σε παλετα με ειδικους ιμαντες.
Θα πρεπει να γινει οπτικη επιθεωρηση για να εντοπιστουν τυχον ζημιες. Εαν δεν εντοπισθει ζημια,
οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12
μπορουν να ετοιμαστουν για μεταφορα.
Οι παρακατω ετικετες θα πρεπει να ειναι κολλημενες στο κουτι:
• Ετικετα με συμβολα χειρισμου και την επισημασμενη ημερομηνια συσκευασιας
• Ετικετα με το ονομα προιοντος και τον σειριακο αριθμο
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5.2 Απαιτησεις για την αποθηκευση και το περιβαλλον λειτουργιας
5.2.1 Απαιτησεις για την αποθηκευση
Η συσκευη μπορει να αποθηκευτει μονο υπο τις ακολουθες συνθηκες:
• Η μοναδα μπορει να παραμεινει στην αποθηκη για εναν χρονο. Αν παραμεινει
αποθηκευμενη για περισσοτερο απο εναν χρονο, η μοναδα θα πρεπει να επιστραφει στον
κατασκευαστη για νεο ελεγχο, πριν απο τη χρηση.
• Η μοναδα μπορει να αποθηκευεται σε θερμοκρασιες μεταξυ -20 °C και +50 °C
• Να διατηρειται μακρια απο το αμεσο ηλιακο φως
• Προσοχη: συμβουλευτειτε τα συνοδευτικα εγγραφα για σημαντικες πληροφοριες που
σχετιζονται με την ασφαλεια, οπως προειδοποιησεις και προφυλαξεις που δεν μπορουν να
αναγραφονται στη συσκευη για διαφορους λογους.
• Να μη χρησιμοποιειται, αν το υλικο συσκευασιας ειναι κατεστραμμενο
• Να διατηρειται στεγνο

5.2.2 Απαιτησεις για το περιβαλλον λειτουργιας
Η συσκευη μπορει να χρησιμοποιηθει μονο υπο τις ακολουθες συνθηκες:
• Θερμοκρασιες περιβαλλοντος κατω των 30 °C
• Να διατηρειται μακρια απο το αμεσο ηλιακο φως
• Να διατηρειται στεγνο
• Μονο για εσωτερικη χρηση

5.3 Απορριψη
Πληροφοριες για τη διαχειριση της συσκευης συμφωνα με την Οδηγια ΑΗΗΕ (Αποβλητα
Ηλεκτρικου και Ηλεκτρονικου Εξοπλισμου).

Η συσκευή ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και την
κατεργασία μολυσματικών ουσιών. Επομένως, η συσκευή και τα μέρη της ενδέχεται να
έχουν μολυνθεί. Πριν από την απόρριψη, ολόκληρη η συσκευή πρέπει να απολυμανθεί.
Η μοναδα περιεχει επαναχρησιμοποιησιμα υλικα. Όλα τα συστατικα (εκτος απο τα φιλτρα
VOC/HEPA και HEPA) μπορουν να απορριφθουν ως ηλεκτρικα αποβλητα, μετα τον καθαρισμο
και την απολυμανση.
Λαβετε υποψη οτι τα φιλτρα VOC/HEPA και HEPA πρεπει να απορριπτονται συμφωνα με τους
ισχυοντες εθνικους κανονισμους για ειδικα στερεα αποβλητα.
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6 Παρεχομενα ανταλλακτικα και εξαρτηματα
Ανταλλακτικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 φυσιγγα φιλτρου VOC/HEPA
2 φιλτρα HEPA για την εισαγωγη αεριου
4 ετικετες εγγυησης
1 στικακι USB που περιεχει μια εκδοση του εγχειριδιου χρηστη σε μορφη PDF
1 καλωδιο ρευματος ιατρικης ποιοτητας
1 συνδεσμο για φις 3,5 mm συνδεσης εξωτερικου συναγερμου
3 καλωδια LAN των 5 m
1 σετ αρσενικων ταχυσυνδεσμων με 15 σωληνες σιλικονης
1 δρομολογητης Asus

Παρελκόμενα:
• 1 πακετο τρυβλιων CultureCoin® (25 τεμαχια)
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7 συμβολα ασφαλειας και ετικετες
Στην επιφανεια των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL6 και MIRI® TL12 υπαρχουν διαφορες ετικετες για την καθοδηγηση του χρηστη. Οι ετικετες
για τον χρηστη εμφανιζονται παρακατω.
Πίνακας 7.1 Ετικετες ασφαλειας συσκευασιας και ηλεκτρικων

Περιγραφη

Εικονα

Ετικέτα κουτιού συσκευασίας:

MIRI® TL12

1. Συμβουλευτειτε τις οδηγιες χρησης.
2. Η προειδοποιηση στο πισω της συσκευης
υποδεικνυει οτι χρειαζεται συνδεση γειωσης. Επισης
υπαρχουν πληροφοριες κεντρικης παροχης και ενα
πιεζομενο
κουμπι
«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ».
3. Το σημα του κεραυνου υποδεικνυει πιθανο κινδυνο
ηλεκτροπληξιας (μην αφαιρειτε ποτε κανενα
καπακι).

MIRI® TL6

1. Αν ειναι αποθηκευμενη για περισσοτερο διαστημα
απο τη διαρκεια αποθηκευσης, η μοναδα θα πρεπει
να επιστραφει στον κατασκευαστη για νεο ελεγχο,
πριν απο τη χρηση.
2. Θερμοκρασια κατα τη μεταφορα μεταξυ -20 °C και
+50 °C.
3. Κρατατε μακρια απο το αμεσο ηλιακο φως.
4. Προσοχη: συμβουλευτειτε τα συνοδευτικα
εγγραφα για σημαντικες πληροφοριες που
σχετιζονται με την ασφαλεια, οπως προειδοποιησεις
και προφυλαξεις που δεν μπορουν για διαφορους
λογους να αναγραφονται στη συσκευη.
5. Να συμβουλευεστε τις οδηγιες για τη σωστη χρηση
της συσκευης.
6. Να μη χρησιμοποιειται, αν το υλικο συσκευασιας
ειναι κατεστραμμενο
7. Μονο με συνταγη γιατρου.
8. Διατηρειτε στεγνο.
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Πίνακας 7.2 Ετικετες συσκευης

Περιγραφη

Εικονα

1. Μοντελο.
2. Ονομαστικη τιμη παροχης ρευματος.
3. Σημανση CE.
4. Δεν προστατευεται κατα της εισοδου νερου.
5. Διευθυνση κατασκευαστη και χωρα
προελευσης.
6. Δειτε τις οδηγιες χρησης.
7. Να τηρειτε τις απαιτησεις της Οδηγιας ΑΗΗΕ.
8. Ανωτερο οριο θερμοκρασιας.
9. Κρατατε μακρια απο το αμεσο ηλιακο φως.
10. Διατηρειτε στεγνο.
11. Λογοτυπο και σειριακος αριθμος.
12. Έτος κατασκευης.
13. Μονο με συνταγη γιατρου.

Πίνακας 7.3 Ετικετες επανω στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και
MIRI® TL12
Περιγραφη

Εικονα

Θυρα επικοινωνιας USB1
Θυρα επικοινωνιας USB γραμμης 12
Θυρα επικοινωνιας USB γραμμης 22
Εισοδος CO2
Εισοδος N2
Συνδεση BNC αισθητηρα pH
pH SAFE Sense
Θυρα συναγερμου

1
2

Μονο για το μοντελο MIRI® TL6
Μονο για το μοντελο MIRI® TL12
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Οι αριθμοι των θαλαμων αναγραφονται στην
ανω γωνια του καπακιου με μια ετικετα
Μεγιστη πιεση 0,8 bar
Φιλτρο VOC/HEPA
Ethernet
TL On/Off (Ενεργοποιηση/Απενεργοποιηση)
Αισθητηρες επικυρωσης PT 1000
Θυρες δειγματοληψιας αεριων

Οι αριθμοι των θαλαμων φαινονται στις παρακατω εικονες και αναγραφονται επανω στα
καπακια με μια ετικετα.

Εικόνα 7.1 Αριθμοι θαλαμων επανω στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL6

Εικόνα 7.2 Αριθμοι θαλαμων επανω στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL12
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8 Σημαντικες οδηγιες και προειδοποιησεις ασφαλειας
8.1 Πριν την εγκατασταση
1. Μη χρησιμοποιειτε το προιον, αν η συσκευασια ειναι κατεστραμμενη. Επικοινωνηστε με
την Esco Medical η τον τοπικο αντιπροσωπο.
2. Διαβαστε το εγχειριδιο χρηστη διεξοδικα πριν απο τη χρηση.
3. Να κρατατε παντα αυτες τις οδηγιες ευκολα προσβασιμες κοντα στη συσκευη.

8.2 Κατα την εγκατασταση
1.
2.
3.
4.
5.

Μην τοποθετειτε ποτε αυτη τη μοναδα πανω σε αλλο εξοπλισμο που εκπεμπει θερμοτητα.
Τοποθετηστε αυτη τη μοναδα σε επιπεδη, σκληρη και σταθερη επιφανεια.
Μην τοποθετειτε τη μοναδα επανω σε χαλι η παρομοιες επιφανειες.
Μην ακυρωνετε τον σκοπο ασφαλειας του βυσματος με γειωση.
Το βυσμα με γειωση εχει δυο λεπιδες και μια τριτη ακιδα, και παρεχεται για την ασφαλεια
σας. Αν το παρεχομενο βυσμα δεν ταιριαζει στην πριζα σας, συμβουλευτειτε εναν
ηλεκτρολογο για αντικατασταση της πριζας.
6. Να συνδεετε παντα το καλωδιο τροφοδοσιας σε σωστα γειωμενη πριζα και να
χρησιμοποιειτε μονο το καλωδιο που παρεχεται με τη συσκευη.
7. Μην εγκαθιστατε τη συσκευη κοντα σε οποιαδηποτε πηγη θερμοτητας οπως καλοριφερ,
θερμαστρες, φουρνους η αλλες συσκευες που εκπεμπουν θερμοτητα.
8. Μη χρησιμοποιειτε αυτη τη συσκευη κοντα σε πηγες νερου.
9. Χρησιμοποιειτε μονο αερια CO2 με συγκεντρωση 100% και N2 με συγκεντρωση 100%.
10. Να χρησιμοποιειτε παντα ενα εξωτερικο φιλτρο HEPA για την εισαγωγη των αεριων CO2
και N2.
11. Μη χρησιμοποιειτε το προιον αν η θερμοκρασια δωματιου ξεπερνα τους 30 °C.
12. Τοποθετηστε αυτη τη μοναδα σε χωρο με επαρκη εξαερισμο, ωστε να αποτρεπεται η
συσσωρευση θερμοτητας στο εσωτερικο της. Να αφηνετε τουλαχιστον 10 cm αποσταση
απο το πισω μερος, 30 cm απο το ανω μερος και 20 cm αριστερα και δεξια για να
αποτρεπεται η υπερθερμανση και να ειναι δυνατη η προσβαση στον διακοπτη
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στο πισω μερος.
13. Αυτη η μοναδα προοριζεται μονο για εσωτερικη χρηση.
14. Η μοναδα πρεπει να συνδεθει σε καταλληλο τροφοδοτικο αδιαλειπτης παροχης ενεργειας
(UPS).

8.3 Μετα την εγκατασταση
1. Καθε εργασια συντηρησης πρεπει να πραγματοποιειται απο εξειδικευμενο προσωπικο
συντηρησης.
2. Συντηρηση απαιτειται συμφωνα με το εγχειριδιο συντηρησης καθως και οταν η συσκευη
εχει υποστει οποιαδηποτε ζημια, π.χ. αν η συσκευη εχει πεσει, εκτεθει σε βροχη η υγρασια
η δεν λειτουργει φυσιολογικα. Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
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θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 περιεχουν εξαρτηματα υψηλης τασης τα οποια
μπορει να ειναι επικινδυνα.
3. Να αποσυνδεετε αυτη τη συσκευη κατα τη διαρκεια καταιγιδων η οταν δεν
χρησιμοποιειται για εκτεταμενη χρονικη περιοδο.
4. Προστατεψτε το καλωδιο τροφοδοσιας ωστε να μην πατιεται ουτε να συμπιεζεται, ειδικα
στο σημειο που καταληγει στο βυσμα, στο σημειο που μπαινει στην πριζα και στο σημειο
που βγαινει απο τη συσκευη.
5. Να πραγματοποιειτε βαθμονομηση θερμοκρασιας και αεριων στα χρονικα διαστηματα
που περιγραφονται στα εγχειριδια.
6. Μην αφηνετε ποτε τα καπακια ανοικτα για πανω απο 10 δευτερολεπτα κατα τη χρηση.
7. Τα φιλτρα VOC/HEPA πρεπει να αλλαζονται καθε τρεις μηνες.
8. Πρεπει να τηρειτε ενα προγραμμα συντηρησης για να διατηρειται η συσκευη ασφαλης.
9. ΠΟΤΕ μην μπλοκαρετε τις οπες παροχης αεριου στον θαλαμο.
10. Να διασφαλιζετε πως οι πιεσεις παροχης CO2 και N2 διατηρουνται σταθερες μεταξυ 0,4 και
0,6 bar (5,80 εως 8,70 PSI).
11. Μη χρησιμοποιειτε ποτε αλλα φιλτρα εκτος απο αυτα της Esco Medical. Αλλιως, η εγγυηση
ειναι ακυρη.
12. Μη χρησιμοποιειτε τη συσκευη χωρις καταλληλο φιλτρο VOC/HEPA της Esco Medical
συνδεδεμενο.

9 Ξεκινωντας
Οι επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 και
MIRI® TL12 πρέπει να εγκαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο
προσωπικό!
1. Να ακολουθειτε τις κατευθυντηριες γραμμες που περιεχονται στην ενοτητα οδηγιων
ασφαλειας και προειδοποιησεων.
2. Συνδεστε το καλωδιο παροχης με το UPS.
3. Συνδεστε το καλωδιο παροχης στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12.
4. Συνδεστε τις γραμμες αεριου.
5. Ρυθμιστε την πιεση αεριου στον εξωτερικο ρυθμιστη αεριου μεταξυ 0,4 και 0,6 bar (5,80
εως 8,70 PSI).
6. Βαλτε σε λειτουργια τον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 η MIRI® TL12 απο τον διακοπτη στο πισω μερος.
7. Βαλτε σε λειτουργια τον υπολογιστη του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 στο πισω μερος.
8. Ελεγξτε οτι λειτουργει κανονικα.
9. Αφηστε τη μοναδα να θερμανθει και να σταθεροποιηθει για 20 λεπτα.
10. Ακολουθηστε τις κατευθυντηριες γραμμες που περιεχονται στον οδηγο επικυρωσης (βλ.
ενοτητα 33 «Οδηγος επικυρωσης»).
11. Ολοκληρωστε την εκπαιδευση για τον χρηστη και την αναγνωση των οδηγιων.
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12. Μετα απο μια φαση στρωσιματος 24 ωρων, η μοναδα ειναι ετοιμη να χρησιμοποιηθει ΑΝ
η δοκιμη ειναι επιτυχης.
Καθαρίστε και απολυμάνετε τη συσκευή πριν τη χρήση. Δεν παραδίδεται
αποστειρωμένη ή σε κλινικά αποδεκτή κατάσταση καθαρότητας. Ανατρέξτε στην
ενότητα με τις οδηγίες καθαρισμού που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο σχετικά
με τις κατευθυντήριες γραμμές που συνιστά ο κατασκευαστής!

10 Συνδεση παροχης ρευματος
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
παραδιδονται με ενα αποσπωμενο καλωδιο ρευματος. Το καλωδιο ρευματος ετοιμαζεται
αντιστοιχα με τη χωρα στην οποια προοριζεται να χρησιμοποιηθει η μοναδα.
Ο διακοπτης ON/OFF δινει τη δυνατοτητα στον χρηστη να απομονωνει τους επωαστηρες
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 απο το ηλεκτρικο
δικτυο.

Μην ακυρώνετε τον σκοπό ασφαλείας του βύσματος με γείωση! Ένα βύσμα με
γείωση έχει δύο λεπίδες και μια ακίδα που παρέχεται για την ασφάλειά σας. Αν το
παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για
αντικατάσταση της πρίζας.
Η απαιτηση παροχης ρευματος ειναι 230V 50 Hz Ή 115V 60Hz. Το ενσωματωμενο τροφοδοτικο
διαθετει λειτουργια διακοπτη που προσαρμοζεται αυτοματα στη σωστη παροχη ρευματος
μεταξυ 100 V-240 V, AC 50-60 Hz.

Εικόνα 10.1 Παροχη ρευματος

11 Συνδεσεις αεριων
Υπαρχουν δυο εισοδοι αεριου στο πισω μερος της συσκευης. Οι εισοδοι αυτες ειναι σημειωμενες
ως «CO2 100% Inlet» και «N2 100% Inlet».
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Εικόνα 11.1 Εισοδοι αεριου

Η εισοδος CO2 πρεπει να συνδεθει με CO2 σε συγκεντρωση 100%. Ο ελεγχος του CO2 στον θαλαμο
ειναι διαθεσιμος σε ευρος απο 2,9% εως 9,9% και στους δυο επωαστηρες εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12.
Η εισοδος N2 πρεπει να συνδεθει με N2 σε συγκεντρωση 100%, αν χρειαζονται συνθηκες χαμηλου
οξυγονου. Ο ελεγχος του O2 στον θαλαμο ειναι διαθεσιμος σε ευρος απο 2,0% εως 20,0% στον
επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και σε ευρος απο
5,0% εως 20,0% στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL12 με την εγχυση αεριου N2.
Η πίεση του αερίου και για τις δύο εισόδους θα πρέπει να είναι από 0,4 έως 0,6 bar
(5,80 - 8,70 PSI) και πρέπει να διατηρείται σταθερή!
Χρησιμοποιειτε παντοτε εναν ρυθμιστη πιεσης υψηλης ποιοτητας που μπορει να ρυθμιστει με την
απαιτουμενη ακριβεια και για τα δυο αερια.

Εικόνα 11.2 Ρυθμιστης πιεσης

Συνδεστε το αεριο CO2 στην εισοδο CO2 με εναν καταλληλο σωληνα σιλικονης. Βεβαιωθειτε πως
ο σωληνας ειναι στερεωμενος με συνδετηρα, ωστε να μη χαλαρωνει απο μονος του κατα λαθος
κατα τη διαρκεια αποτομης διακυμανσης της πιεσης. Χρησιμοποιηστε το παρεχομενο φι λτρο
HEPA 0,2 µ στη γραμμη αεριου, λιγο πριν απο την εισοδο στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων. Παρατηρηστε την κατευθυνση ροης.
Συνδεστε την εισοδο N2 με τη φιαλη αζωτου.
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Εικόνα 11.3 Φιλτρο αεριου

12 Φιλτρο HEPA/VOC
Τα VOC (πτητικες οργανικες ενωσεις) ειναι ενωσεις με βαση υδρογονανθρακες και υπαρχουν στα
καυσιμα, τους διαλυτες, τις κολες και αλλα υλικα. Παραδειγματα VOC ειναι μεταξυ αλλων η
ισοπροπυλικη αλκοολη, το βενζολιο, το εξανιο, η φορμαλδευδη, το βινυλοχλωριδιο.
VOC μπορει επισης να βρεθουν σε ιατρικα αερια, οπως το CO2 και το N2. Ειναι σημαντικο να
χρησιμοποιουνται φιλτρα VOC σε σειρα για να εμποδισουν αυτα τα αερια να εισελθουν στους
επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων με τα ιατρικα αερια.
Στα εργαστηρια εξωσωματικης γονιμοποιησης, βρισκονται συχνα μη αναμενομενες πηγες VOC.
Μερικες απο αυτες ειναι καθαριστικα, αρωματα, επιπλα, γρασο στις ροδες του εξοπλισμου και
αλλες πηγες στις εγκαταστασεις κλιματισμου.
Τα VOC συνηθως μετρωνται σε μερη ανα εκατομμυριο (ppm.) Αναφερονται επισης και σε μερη
ανα δισεκατομμυριο (ppb.) Για την IVF, συνισταται να βρισκονται κατω απο 0,5 ppm. Η συνολικη
ποσοτητα VOC πρεπει να ειναι <0,2 ppm η κατα προτιμηση μηδεν.
Υψηλα επιπεδα VOC (πανω απο 1 ppm) ειναι τοξικα για τα εμβρυα, και εχουν ως αποτελεσμα
κακη αναπτυξη του εμβρυου, ακομα και αδυναμια να φθασει το σταδιο της βλαστοκυστης.
Επιπεδα VOC της ταξης του 0,5 ppm συνηθως επιτρεπουν μια παραδεκτη αναπτυξη
βλαστοκυστης και λογικα ποσοστα εγκυμοσυνης, αλλα πιθανοτατα θα οδηγησουν σε υψηλο
ποσοστο αποβολων.
Ένα συνδυασμενο φι λτρο HEPA και VOC (φιλτρο ανθρακος) ειναι ενσωματωμενο στην
κατασκευη των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και
MIRI® TL12. Πριν απο την εισοδο στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων, το αεριο περνα μεσα απο το φιλτρο σε μια μονο διελευση. Στη συνεχεια, μετα την
επιστροφη απο τον θαλαμο, το αεριο φιλτραρεται ξανα. Το συστημα ανακυκλωσης φιλτραρει
συνεχεια το αεριο στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων.
Το συνδυασμενο φιλτρο HEPA και VOC βρισκεται στο πισω μερος της συσκευης, ωστε να ειναι
ευκολη η προσβαση και η αντικατασταση του.

12.1 Εγκατασταση νεας φυσιγγας φιλτρου
Τα δυο μπλε καπακια που ειναι εγκατεστημενα πανω στο φιλτρο μπορει να απορριφθουν κατα
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την αποσυσκευασια. Η σωστη αποδοση του φι λτρου ειναι ζωτικης σημασιας για την αποδοση του
συστηματος.
Το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 3 μήνες. Σημειώστε την ημερομηνία
εγκατάστασης και φροντίστε να τηρείτε την προθεσμία!
Αρχιστε βαζοντας τα μπλε εξαρτηματα του φι λτρου στις υποδοχες της βασης του φιλτρου. Τα
βελη κατευθυνσης πανω στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 και MIRI® TL12 και στο φιλτρο πρεπει να δειχνουν προς την ιδια κατευθυνση.

Εικόνα 12.1 Το βελος κατευθυνσης στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων

Εικόνα 12.2 Η κατευθυνση τραβηγματος του φι λτρου

Εικόνα 12.3 Το φιλτρο στη θεση του

Στη συνεχεια, πιεστε ταυτοχρονα τα δυο γωνιακα εξαρτηματα (και με τα δυο χερια) μεσα στις
οπες, μεχρι να κουμπωσουν στη θεση τους. Το τελευταιο βημα 4 mm θα πρεπει να ειναι σφιχτο.

Αν κάποιο στοιχείο φίλτρου τοποθετηθεί λανθασμένα, η συσκευή δεν θα λειτουργεί
όπως αναμένεται. Αυτό είναι επικίνδυνο!
Το φιλτρο αφαιρειται τραβωντας το προσεκτικα προς τα εξω και με τα δυο χερια.

Ποτέ μη λειτουργείτε τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών
θαλάμων MIRI® TL6 ή MIRI® TL12 εάν λείπει το φίλτρο! Μπορεί να προκληθεί μόλυνση με
σωματίδια!
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13 Διεπαφη χρηστη
Στα παρακατω κεφαλαια εξηγουνται οι λειτουργιες που σχετιζονται με τα πληκτρα και τα
στοιχεια του μενου.
Μεσα απο τη διεπαφη χρηστη γινεται η διαχειριση των καθημερινων λειτουργιων καθως και των
πιο προχωρημενων ρυθμισεων της συσκευης που μπορει να χρειαστει να γινουν. Τα βασικα
πληκτρα και ο σκοπος τους παρουσιαζονται στον πινακα 13.1.
Πίνακας 13.1 Τα βασικα πληκτρα και ο σκοπος τους
Περιγραφη

Εικονα

Πλήκτρα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Βρισκονται στο ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ της μοναδας.
Το 1ο πληκτρο ενεργοποιει τη συσκευη και το 2ο
ενεργοποιει τον υπολογιστη.
Πλήκτρο συναγερμού
Χρησιμοποιειται για τη σιγαση ενος ηχητικου
συναγερμου και υποδεικνυει οπτικα την
κατασταση του συναγερμου με ενα κοκκινο
φως που αναβοσβηνει. Ο ηχητικος συναγερμος
επανερχεται αυτοματα μετα απο 5 λεπτα.
Μπορει να γινει σιγαση ξανα.
Πάνελ οθόνης αφής
Δειχνει τις πληροφοριες σχετικα με την
τρεχουσα κατασταση της μοναδας. Η οθονη
χρησιμοποιειται για πλοηγηση στο μενου και
για αλλαγη των τιμων της θερμοκρασιας και
των συγκεντρωσεων αεριου.

13.1 Ενεργοποιηση των ρυθμισεων θερμοτητας και αεριου
Τα συστηματα ελεγχου θερμανσης και αεριου ενεργοποιουνται με χρηση του διακοπτη
«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στο πισω μερος της συσκευης.

Εικόνα 13.1 Πισω μερος του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
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Στην οθονη εμφανιζεται το μηνυμα «Please Wait» (Παρακαλω περιμενετε), ενω το συστημα
ετοιμαζεται για εργασια.

Εικόνα 13.2 Φορτωση

Συντομα μετα την ενεργοποιηση του συστηματος, η αρχικη οθονη εμφανιζει τις ακολουθες
παραμετρους.
•
•
•
•

Θερμοκρασια πυθμενα και καπακιου θαλαμων 1 – 6 (μονο στο μοντελο MIRI® TL6)
Θερμοκρασια πυθμενα και καπακιου θαλαμων 1 – 12 (μονο στο μοντελο MIRI® TL12)
Συγκεντρωση CO2, πιεση CO2 και εισερχομενο αεριο CO2.
Συγκεντρωση O2, πιεση N2 και εισερχομενο αεριο N2.

Πίνακας 13.3 Αρχικη οθονη στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Πίνακας 13.4 Αρχικη οθονη στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12
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Ο χρηστης μπορει να εχει απευθειας προσβαση στη δευτερη κυρια οθονη μεσα απο την αρχικη
οθονη πατωντας το κουμπι (◁).

Εικόνα 13.5 Η δευτερη κυρια οθονη

Η δευτερη κυρια οθονη εμφανιζει τις τιμες σημειου ρυθμισης της θερμοκρασιας, του CO2 και του
O2. Αν η ρυθμιση του O2 ειναι απενεργοποιημενη, η οθονη θα εμφανισει «OFF» (Απενεργοποιηση).

Εικόνα 13.6 Η δευτερη κυρια οθονη

Για να επιστρεψετε στην αρχικη οθονη πατηστε το κουμπι (▷).

13.2 Σημειο ρυθμισης θερμοκρασιας
Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα εξωσωματικής
γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα για
όλα τα σημεία ρύθμισης της θερμοκρασίας.
Το σημειο ρυθμισης της θερμοκρασιας μπορει να προσαρμοστει σε ευρος απο 28,7 °C εως 41,0 °C
και στους δυο επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και
MIRI® TL12.
Το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας βάσει προεπιλογής είναι 37,0 °C.
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Στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 ο χρηστης
μπορει να επιλεξει να ορισει ενα κοινο σημειο ρυθμισης και για τους εξι θαλαμους η ενα συνολο
εξι ανεξαρτητων σημειων ρυθμισης θερμοκρασιας (ενα για καθε θαλαμο) για τον επωαστηρα
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων. Στον MIRI® TL12 - 12.
Τα πολλαπλα σημεια ρυθμισης επισημαινονται συμφωνα με τους αριθμους των θαλαμων και τους
αισθητηρες στον πυθμενα του καθε θαλαμου. Ο θαλαμος ενα ειναι ο T1, ο θαλαμος δυο ειναι ο T2
κ.ο.κ.
Για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα με τα πολλαπλα σημεια ρυθμισης ανατρεξτε στην
παρακατω ενοτητα 13.5.4 «Υπο-μενου σημειου ρυθμισης θερμοκρασιας».
Για να αλλαξετε το σημειο ρυθμισης θερμοκρασιας, ακολουθηστε τις παρακατω οδηγιες:
1. Στην αρχικη οθονη πατηστε το κουμπι «Setpoint» (σημειο ρυθμισης):

Εικόνα 13.7 Αρχικη οθονη στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

2. Θα εμφανιστει η σελιδα του νεου σημειου ρυθμισης. Πατηστε το κουμπι «Temperature
Setpoint» (Σημειο ρυθμισης θερμοκρασιας):

Εικόνα 13.8 Οθονη σελιδας σημειου ρυθμισης στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6

3. Μεσα απο το νεο παραθυρο, ο χρηστης μπορει να επιλεξει τον θαλαμο για τον οποιον θελει
να ορισει το σημειο ρυθμισης.
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Για να επιλεξετε τον θαλαμο στον οποιον θελετε να ορισετε την τιμη του σημειου ρυθμισης,
πατηστε το κουμπι με τον αντιστοιχο αριθμο θαλαμου.

Εικόνα 13.9 Σημεια ρυθμισης θαλαμων στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6

4. Χρησιμοποιηστε το βελος «DOWN» για να μειωσετε την τιμη και το βελος «UP» για να την
αυξησετε. Καθε κλικ αλλαζει την τιμη κατα 0,1 °C.

Εικόνα 13.10 Σημειο ρυθμισης θερμοκρασιας στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6

Όταν ρυθμισετε την επιθυμητη τιμη, πατηστε το κουμπι «EXIT» (Έξοδος). Η τιμη θα αποθηκευτει
αυτοματως.
Επαναλαβετε τα βηματα για τους αλλους θαλαμους, αν η ενδειξη «Multi-Temperature SP» ειναι
«ON». Αν η ενδειξη «Multi-Temperature SP» ειναι «OFF», η τιμη της θερμοκρασιας θα εφαρμοστει
αυτοματως στους υπολοιπους θαλαμους.

13.3 Σημειο ρυθμισης CO2
Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα εξωσωματικής
γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για
όλα τα σημεία ρύθμισης του CO2.
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Το σημειο ρυθμισης του CO2 μπορει να προσαρμοστει σε ευρος απο 2,9% εως 9,9% και στους δυο
επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12.
Το σημείο ρύθμισης προεπιλογής του CO2 είναι 6,0%.
Για να αλλαξετε το σημειο ρυθμισης της συγκεντρωσης CO2, ακολουθηστε τις παρακατω οδηγιες:
1. Στην αρχικη οθονη πατηστε το κουμπι «Setpoint» (σημειο ρυθμισης):

Εικόνα 13.11 Αρχικη οθονη στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

2. Θα εμφανιστει η σελιδα του νεου σημειου ρυθμισης. Πατηστε το κουμπι «Gas Setpoint»
(Σημειο ρυθμισης αεριου):

Εικόνα 13.12 Σελιδα σημειου ρυθμισης στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6

3. Χρησιμοποιηστε το βελος «DOWN» για να μειωσετε την τιμη και το βελος «UP» για να την
αυξησετε. Καθε κλικ αλλαζει την τιμη κατα 0,1 °C.
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Εικόνα 13.13 Σημειο ρυθμισης αεριου στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6

Όταν ρυθμισετε την επιθυμητη τιμη, πατηστε το κουμπι «EXIT» (Έξοδος). Η τιμη θα αποθηκευτει
αυτοματως.

13.4 Σημειο ρυθμισης O2
Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα εξωσωματικής
γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για
όλα τα σημεία ρύθμισης του O2.
Το σημειο ρυθμισης του O2 μπορει να οριστει απο 2,0% εως 20,0% στον επωαστηρα
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και απο 5,0% εως 20,0% στον
επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12.
Το σημείο ρύθμισης προεπιλογής του O2 είναι 5,0%.
Για να αλλαξετε το σημειο ρυθμισης της συγκεντρωσης O2, ακολουθηστε τις παρακατω οδηγιες:
1. Στην αρχικη οθονη πατηστε το κουμπι «Setpoint» (σημειο ρυθμισης):

Εικόνα 13.14 Αρχικη οθονη στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

2. Θα εμφανιστει η σελιδα του νεου σημειου ρυθμισης. Πατηστε το κουμπι «Gas Setpoint»
(Σημειο ρυθμισης αεριου):
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Εικόνα 13.15 Σελιδα σημειου ρυθμισης στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6

3. Χρησιμοποιηστε το βελος «DOWN» για να μειωσετε την τιμη και το βελος «UP» για να την
αυξησετε. Καθε κλικ αλλαζει την τιμη κατα 0,1 °C.

Εικόνα 13.16 Σημειο ρυθμισης αεριου στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6

Όταν ρυθμισετε την επιθυμητη τιμη, πατηστε το κουμπι «EXIT» (Έξοδος). Η τιμη θα αποθηκευτει
αυτοματως.

13.5 Μενου συστηματος
Στην αρχικη οθονη πατηστε το κουμπι «Menu» (Μενου): Το κυριο μενου αποτελειται απο πεντε
υπομενου: «Calibration» (Βαθμονομηση), «CO2 Setup» (Ρυθμιση CO2), «O2 Setup» (Ρυθμιση O2),
«Temperature Setpoint» (Ρυθμιση θερμοκρασιας), «UV-C Light» (Λαμπτηρας UVC).

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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Πίνακας 13.17 Μενου συστηματος επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
και MIRI® TL12

13.5.1 Υπομενου βαθμονομησης
Πατηστε το κουμπι «Calibration» (Βαθμονομηση) στο κυριο μενου. Θα πραγματοποιηθει
βαθμονομηση της θερμοκρασιας και των αεριων CO2 και O2.

Πίνακας 13.18 Υπομενου βαθμονομησης επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL6 και MIRI® TL12

Οι τιμές βαθμονόμησης πρέπει να μεταβάλλονται μόνο από έναν εκπαιδευμένο
χρήστη ή τον τεχνικό, σύμφωνα με ειδικές μετρήσεις που γίνονται με βαθμονομημένη
συσκευή.

13.5.1.1 Βαθμονομηση θερμοκρασιας
Η βαθμονομηση της θερμοκρασιας στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 αποτελειται απο 12 ζωνες βαθμονομησης.

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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Πίνακας 13.19 12 ζωνες βαθμονομησης στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6

Κάθε θάλαμος έχει δύο εσωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας. Έναν στο καπάκι του
θαλάμου και έναν στον πυθμένα του θαλάμου.
Η βαθμονομηση της θερμοκρασιας στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL12 αποτελειται απο δυο ξεχωριστες ζωνες βαθμονομησης: την «Compartment
1-6» (Θαλαμοι 1-6) και την «Compartment 7-12» (Θαλαμοι 7-12).

Εικόνα 13.20 Ζωνες βαθμονομησης των θαλαμων 1-6 και των θαλαμων 7-12 στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12

Επιλεξτε τον θαλαμο στον οποιον θελετε να γινει βαθμονομηση. Όταν επιλεχθει ενας
συγκεκριμενος θαλαμος για βαθμονομηση, εμφανιζεται ενα νεο παραθυρο στην οθονη.

Εικόνα 13.21 Ζωνες βαθμονομησης θερμοκρασιας για τους θαλαμους 1-6 στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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Εικόνα 13.22 Ζωνες βαθμονομησης θερμοκρασιας για τους θαλαμους 7-12 στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12

Στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12, καθε ενας απο
τους 12 θαλαμους διαθετει κουμπια «UP» (Πανω) και «DOWN» (Κατω). Για να βαθμονομησετε
τη θερμοκρασια του επανω μερους του θαλαμου χρησιμοποιηστε το κουμπι «UP» και για να
βαθμονομησετε τη θερμοκρασια του πυθμενα του θαλαμου χρησιμοποιηστε το κουμπι «DOWN».
Στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI®
TL12 η βαθμονομηση της θερμοκρασιας της ζωνης 1 μπορει να γινει με τα κουμπια «UP» (Πανω)
και «DOWN» (Κατω).

Εικόνα 13.23 Βαθμονομηση ζωνης Τ1 στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 και MIRI® TL12

Κάθε θάλαμος έχει δύο εσωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας. Έναν στο καπάκι του
θαλάμου και έναν στον πυθμένα του θαλάμου.
Παράδειγμα – τρόπος βαθμονόμησης της θερμοκρασίας:
Η θερμοκρασια πρεπει να μετρηθει με μια καταλληλη και βαθμονομημενη συσκευη. Με χρηση
ενος θερμομετρου υψηλης ποιοτητας, εχει μετρηθει οτι η T1 ειναι 37,4 °C. Βαθμονομηστε και
ρυθμιστε τη θερμοκρασια πατωντας τα πληκτρα (+) η (-).
Για να ρυθμισετε τη θερμοκρασια πατηστε το πληκτρο (+) τεσσερις φορες, αφοτου επιλεξτε Τ1.
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Η οθονη θα εμφανισει τα βηματα απο 37,0 °C, 37,1 °C, 37,2 °C, 37,3 °C και 37,4 °C. Η νεα τιμη ειναι
τωρα αποθηκευμενη και εχει τροποποιηθει η βαθμονομηση του αισθητηρα Τ1.
Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι η ίδια για Τ1 έως Τ12 (για τον επωαστήρα
εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6) και για T1 έως T24 (για
τον επωαστήρα εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL12).
Το «T1» χρησιμοποιείται για ρύθμιση της θερμοκρασίας πυθμένα στον θάλαμο 1. Το
«T7» χρησιμοποιείται για ρύθμιση της θερμοκρασίας του καπακιού στον ίδιο θάλαμο.
Θυμηθείτε ότι η τιμή δέλτα-T μεταξύ του καπακιού και του πυθμένα θα πρέπει να είναι
πάντοτε 0,2 °C.
Ρυθμίστε σύμφωνα με μια μέτρηση υψηλής ακρίβειας που γίνεται με κατάλληλο
αισθητήρα τοποθετημένο σε ένα τρυβλίο με μέσο καλλιέργειας και επίστρωση
ορυκτελαίου. Τοποθετήστε το τρυβλίο σε ένα από τα κατάλληλα σημεία που
υποδεικνύονται πάνω στο θερμαντικό ένθετο.
Προχωρήστε με την επικύρωση αν η θερμοκρασία του καπακιού είναι ακριβώς 0,2 °C
υψηλότερη από τη θερμοκρασία του πυθμένα.
Κολλήστε έναν κατάλληλο και βαθμονομημένο αισθητήρα στη μέση της επιφάνειας
του καπακιού και κλείστε το καπάκι. Περιμένετε για 15 λεπτά και καταγράψτε τη
θερμοκρασία. Ρυθμίστε το «T7» στην επιθυμητή τιμή, με χρήση της ίδιας διαδικασίας που
περιγράφεται παραπάνω. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να κάνετε επαναλήψεις, μέχρις
ότου η ζώνη βαθμονομηθεί διεξοδικά.

13.5.1.2 Βαθμονομηση CO2/O2
Η σελιδα του μενου βαθμονομησης των CO2 και O2 εμφανιζεται παρακατω:

Εικόνα 13.24 Βαθμονομηση των CO2 και O2 στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12

Για να βαθμονομησετε τα σημεια ρυθμισης των συγκεντρωσεων των CO2 και O2 πατηστε τα
Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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κουμπια «UP» η «DOWN».
Παράδειγμα – τρόπος βαθμονόμησης του CO2:
Οι πραγματικες συγκεντρωσεις του CO2 μετριουνται με μια καταλληλη και βαθμονομημενη
συσκευη σε μια απο τις θυρες δειγματοληψιας αεριων (ολες οι θυρες μπορουν να
χρησιμοποιηθουν γι’ αυτον τον σκοπο). Υπολογιστηκε οτι ειναι 6,4%.
Η βαθμονόμηση γίνεται με προσαρμογή της στάθμης του CO2 σύμφωνα με μια
μέτρηση που λαμβάνεται από την έξοδο δειγματοληψίας αερίου, χρησιμοποιώντας μια
αξιόπιστη εξωτερική συσκευή μέτρησης CO2.
Οι τιμές βαθμονόμησης πρέπει να μεταβάλλονται μόνο από έναν εκπαιδευμένο
χρήστη ή τον τεχνικό, σύμφωνα με ειδικές μετρήσεις που γίνονται με βαθμονομημένη
συσκευή.
Ρυθμιστε τη βαθμονομηση στο επιθυμητο επιπεδο πατωντας κουμπια «UP» η «DOWN». Σ’ αυτη
την περιπτωση, ο στοχος ειναι να ρυθμιστουν τα επιπεδα του αεριου CO2 στο 6,4%. Στην οθονη
θα εμφανισθουν 6,0, 6,1, 6,2, 6,3 και 6,4%. Η νεα τιμη εχει πλεον αποθηκευτει και η βαθμονομηση
του αισθητηρα CO2 εχει τροποποιηθει.
Η διαφορά τιμής εμφανίζεται στο παράθυρο βαθμονόμησης του CO2 μαζί με την τιμή
συγκέντρωσης του CO2. Σ’ αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση του CO2 μετρήθηκε ότι
είναι 6,4%. Αν πατήσετε το κουμπί «UP» τέσσερις φορές, θα περάσει χρόνος μέχρι να
αλλάξει η τιμή συγκέντρωσης του O2 στην οθόνη, αλλά η διαφορά τιμής θα αλλάζει
αμέσως. Μέσα απ’ αυτή την τιμή, ο χρήστης μπορεί να δει, χωρίς καθυστέρηση, πόσο έχει
αλλάξει η τιμή βαθμονόμησης του CO2.
Παράδειγμα – τρόπος βαθμονόμησης του O2:
Οι πραγματικες συγκεντρωσεις του O2 μετριουνται με μια καταλληλη και βαθμονομημενη
συσκευη σε μια απο τις θυρες δειγματοληψιας αεριων (ολες οι θυρες μπορουν να
χρησιμοποιηθουν γι’ αυτον τον σκοπο). Υπολογιστηκε οτι ειναι 5,3%.
Η βαθμονόμηση γίνεται με προσαρμογή της στάθμης του O2 σύμφωνα με μια μέτρηση
που λαμβάνεται από την έξοδο δειγματοληψίας αερίου, χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη
εξωτερική συσκευή μέτρησης O2.
Οι τιμές βαθμονόμησης πρέπει να μεταβάλλονται μόνο από έναν εκπαιδευμένο
χρήστη ή τον τεχνικό, σύμφωνα με ειδικές μετρήσεις που γίνονται με βαθμονομημένη
συσκευή.
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Ρυθμιστε τη βαθμονομηση στο επιθυμητο επιπεδο πατωντας τα κουμπια «UP» η «DOWN». Σ’
αυτη την περιπτωση, ο στοχος ειναι να ρυθμιστουν τα επιπεδα του αεριου O2 στο 5,3%. Στην
οθονη θα εμφανισθουν 5,0, 5,1, 5,2, και 5,3 %. Η νεα τιμη εχει πλεον αποθηκευτει και η
βαθμονομηση του αισθητηρα O2 εχει τροποποιηθει.
Η διαφορά τιμής εμφανίζεται στο παράθυρο βαθμονόμησης του O2 μαζί με την τιμή
συγκέντρωσης του O2. Σ’ αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση του O2 μετρήθηκε ότι είναι
5,3%. Αν πατήσετε το κουμπί «UP» τρεις φορές, θα περάσει χρόνος μέχρι να αλλάξει η τιμή
συγκέντρωσης του O2 στην οθόνη, αλλά η διαφορά τιμής θα αλλάζει αμέσως. Μέσα απ’
αυτή την τιμή, ο χρήστης μπορεί να δει, χωρίς καθυστέρηση, πόσο έχει αλλάξει η τιμή
βαθμονόμησης του O2.

13.5.2 Υπομενου ρυθμισης CO2
Πατηστε το κουμπι «CO2 Setup» (Ρυθμιση CO2) στο κυριο μενου. Ο χρηστης μπορει να
ενεργοποιησει η να απενεργοποιησει τη ρυθμιση του CO2. Αν ενεργοποιηθει η ρυθμιση του CO2,
πρεπει να οριστει η τιμη του σημειου ρυθμισης.

Εικόνα 13.25 Υπομενου ρυθμισης CO2 επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL6 και MIRI® TL12

Η προεπιλεγμένη
(Απενεργοποιημένος).

κατάσταση

για

τη

ρύθμιση

του

CO2

είναι

«OFF»

Ο ρυθμος ροης του CO2 εμφανιζεται μολις οριστει η τιμη του σημειου ρυθμισης. Δεν ειναι δυνατη
η ρυθμιση του ρυθμου ροης, επειδη αυτη ειναι η ποσοτητα αεριου CO2 που καταχωριστηκε στο
συστημα κατα τη ρυθμιση. Ο ογκος εμφανιζεται σε λιτρα ανα ωρα. Συνηθως αυξομειωνεται μαζι
με τη ρυθμιση CO2.
Η τιμη της πιεσης του CO2 εμφανιζεται σε bar. Η εξωτερικη πιεση πρεπει να ειναι παντοτε μεταξυ
0,4 και 0,6 bar (5,80 εως 8,70 PSI). Δεν μπορει να ρυθμιστει στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων. Πρεπει να ρυθμιστει με τον εξωτερικο ρυθμιστη πιεσης.

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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13.5.3 Υπομενου ρυθμισης O2
Πατηστε το κουμπι « O2 Setup» (Ρυθμιση O2) στο κυριο μενου. Ο χρηστης μπορει να
ενεργοποιησει η να απενεργοποιησει τη ρυθμιση του O2. Αν ενεργοποιηθει η ρυθμιση του O2,
πρεπει να οριστει η τιμη του σημειου ρυθμισης.

Εικόνα 13.26 Υπομενου ρυθμισης O2 επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
και MIRI® TL12

Η προεπιλεγμένη κατάσταση για τον έλεγχο του O2 είναι «OFF» (Απενεργοποιημένος).
Ο ρυθμος ροης του O2 εμφανιζεται μολις οριστει η τιμη του σημειου ρυθμισης. Δεν ειναι δυνατη η
ρυθμιση του ρυθμου ροης, επειδη αυτη ειναι η ποσοτητα αεριου O2 που καταχωριστηκε στο
συστημα κατα τη ρυθμιση. Ο ογκος εμφανιζεται σε λιτρα ανα ωρα. Συνηθως αυξομειωνεται μαζι
με τη ρυθμιση του CO2.
Η τιμη της πιεσης του O2 εμφανιζεται σε bar. Η εξωτερικη πιεση πρεπει να ειναι παντοτε μεταξυ
0,4 και 0,6 bar (5,80 εως 8,70 PSI). Δεν μπορει να ρυθμιστει στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων. Πρεπει να ρυθμιστει με τον εξωτερικο ρυθμιστη πιεσης.

13.5.4 Υπομενου σημειου ρυθμισης θερμοκρασιας
Επιλεξτε τις ρυθμισεις του σημειου ρυθμισης θερμοκρασιας συμφωνα με τις συνθηκες εργασιας.
Αν το «Multi Temp SP» ειναι «ON», σημαινει οτι οι τιμες θερμοκρασιας στους θαλαμους ειναι
ρυθμιζονται ανεξαρτητα. Αν το «Multi Temp SP» ειναι «OFF», σημαινει οτι οι τιμες θερμοκρασιας
στους θαλαμους ειναι ρυθμιζονται συνδυαστικα.
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Πίνακας 13.27 Πολλαπλα σημεια ρυθμισης θερμοκρασιας στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12

Όταν ρυθμισετε την επιθυμητη επιλογη, πατηστε το κουμπι «EXIT» (Έξοδος). Η επιλογη θα
αποθηκευτει αυτοματως.
Όταν το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας MULTI είναι «OFF», το σημείο ρύθμισης της
θερμοκρασίας του θαλάμου ορίζεται σύμφωνα με την Τ1 βάσει προεπιλογής. Αν το σημείο
ρύθμισης θερμοκρασίας MULTI είναι «OFF», τυχόν αλλαγή στο σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας ενός θαλάμου θα ισχύει για όλους τους υπόλοιπους θαλάμους. Αν το σημείο
ρύθμισης θερμοκρασίας MULTI είναι «OΝ», κάθε θάλαμος έχει διαφορετικές τιμές
σημείου ρύθμισης. Όταν επιστρέφετε από τη λειτουργία «ΟΝ» σε «OFF», όλα τα σημεία
ρύθμισης ορίζονται αυτομάτως στην τιμή της ζώνης Τ1.
Συνιστάται να διατηρείτε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας MULTI στο «OFF», αν όλοι οι
θάλαμοι λειτουργούν στην ίδια θερμοκρασία. Θα είναι έτσι πιο εύκολο να κάνετε
προσαρμογές στο σημείο ρύθμισης, καθώς θα κάνετε μία προσαρμογή και όχι δώδεκα
(δηλαδή σε κάθε θάλαμο ξεχωριστά).

13.5.5 Υπομενου λαμπτηρα UV-C
Πατηστε το κουμπι «UV-C Light» (Λαμπτηρας UV-C) στο κυριο μενου.

Εικόνα 13.28 Ρυθμιση λαμπτηρα UV-C στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 και MIRI® TL12

Η κατάσταση προεπιλογής για τον λαμπτήρα UV-C είναι «ΟΝ» (Ενεργοποιημένος).
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Η υπεριωδης ακτινοβολια θα σβησει αυτοματα οταν η συσκευη τεθει εκτος λειτουργιας.
Για να διασφαλίζεται η απολύμανση του αερίου, συνιστάται ο λαμπτήρας UV-C να
είναι ενεργοποιημένος (στο «ΟΝ»), όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.

14 Συναγερμοι
Σε κατασταση σφαλματος, η οθονη θα εμφανιζει τις τιμες με κοκκινο χρωμα. Θα ακουστει ενα
ηχητικο σημα, αλλα η σιγαση του μπορει να γινει πατωντας μια φορα το πληκτρο ALARM
(Συναγερμος) (εναλλαγη ενεργοποιησης/απενεργοποιησης για 5 λεπτα). Θα εμφανιστει, επισης,
ενα βελος που θα υποδεικνυει αν ο συναγερμος ενεργοποιηθηκε λογω υπερβολικα υψηλων η
χαμηλων τιμων. Το πληκτρο ενεργοποιησης/απενεργοποιησης του ηχητικου σηματος θα
αναβοσβηνει με κοκκινο χρωμα.

Εικόνα 14.1 Πληκτρο συναγερμου που υποδεικνυει την κατασταση συναγερμου

Το ηχητικο μοτιβο ειναι 3 συντομα μπιπ ακολουθουμενα απο μια παυση 3 δευτερολεπτων. Όλοι
οι συναγερμοι εχουν το ιδιο ηχητικο μοτιβο.
Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα εξωσωματικής
γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για
όλους του συναγερμούς.

14.1 Συναγερμοι θερμοκρασιας
Και οι εξι θαλαμοι στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL6, οπως και οι 12 θαλαμοι στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL12 μπορουν να ενεργοποιησουν εναν συναγερμο θερμοκρασιας, αν η
εσωτερικη θερμοκρασια αποκλινει κατα περισσοτερο απο ± 0,5 °C απο τη σημειο ρυθμισης.
Να θυμάστε πως η αλλαγή του σημείου ρύθμισης κατά περισσότερο από ± 0,5 °C από
την τρέχουσα θερμοκρασία θα προκαλέσει συναγερμό. Αυτό ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις
βαθμονόμησης.
Στην παρακατω εικονα, η θερμοκρασια στη ζωνη Τ4 του θαλαμου 4 ειναι πολυ υψηλη, σε σχεση
με το σημειο ρυθμισης. Η τιμη της περιοχης που εχει προβλημα θα εμφανιζεται με κοκκινο χρωμα
στην οθονη.
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Εικόνα 14.2 Συναγερμος υψηλης θερμοκρασιας στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Στην παρακατω εικονα, η θερμοκρασια στη ζωνη Τ1 του θαλαμου 1 ειναι πολυ χαμηλη, σε σχεση
με το σημειο ρυθμισης. Η τιμη της περιοχης που εχει προβλημα θα εμφανιζεται με κοκκινο χρωμα
στην οθονη.

Εικόνα 14.3 Συναγερμος χαμηλης θερμοκρασιας στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Αν πατησετε το πληκτρο της σιγασης, η οθονη θα εξακολουθει να εμφανιζει μια τιμη με κοκκινο
χρωμα και το ηχητικο σημα θα διακοπει για πεντε λεπτα, μεχρι να ενεργοποιηθει και παλι. Το
πληκτρο σιγασης συναγερμου θα εξακολουθει να εμφανιζει την κατασταση συναγερμου
αναβοσβηνοντας με κοκκινο χρωμα, οσο ο συναγερμος ειναι σε σιγαση.
Αν υπαρχει καποια δυσλειτουργια στους αισθητηρες θερμοκρασιας, αυτη θα υποδεικνυεται με
την προειδοποιηση:

Εικόνα 14.4 Δυσλειτουργια αισθητηρα θερμοκρασιας στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
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Ο αισθητηρας θερμοκρασιας Τ3 στον θαλαμο 3 δυσλειτουργει και, ως μετρο προφυλαξης, η
θερμανση στη ζωνη που εχει προβλημα θα σταματησει.

14.2 Συναγερμοι σταθμης αεριου
14.2.1 Συναγερμοι CO2
Ο συναγερμος σταθμης αεριου CO2 ενεργοποιειται αν η συγκεντρωση του αεριου CO2 αποκλινει
περισσοτερο απο ± 1% απο την καθορισμενη τιμη.
Θυμηθείτε πως η αλλαγή του σημείου ρύθμισης περισσότερο από ±1% από το τρέχον
επίπεδο αερίου θα προκαλέσει συναγερμό στάθμης CO2. Αυτό ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις
βαθμονόμησης.
Στην παρακατω εικονα, η συγκεντρωση CO2 ειναι πολυ χαμηλη, σε σχεση με το σημειο ρυθμισης.

Εικόνα 14.5 Συναγερμος χαμηλης συγκεντρωσης CO2 στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Αν πατησετε το πληκτρο της σιγασης, η οθονη θα εξακολουθει να εμφανιζει μια τιμη με κοκκινο
χρωμα και το ηχητικο σημα θα διακοπει για πεντε λεπτα, μεχρι να ενεργοποιηθει και παλι. Το
πληκτρο σιγασης συναγερμου θα εξακολουθει να εμφανιζει την κατασταση συναγερμου
αναβοσβηνοντας με κοκκινο χρωμα, οσο ο συναγερμος ειναι σε σιγαση.

14.2.2 Συναγερμοι O2
Ο συναγερμος σταθμης αεριου O2 ενεργοποιειται αν η συγκεντρωση του αεριου O2 αποκλινει
περισσοτερο απο ± 1% απο την καθορισμενη τιμη.
Θυμηθείτε πως η αλλαγή του σημείου ρύθμισης περισσότερο από ±1% από το τρέχον
επίπεδο αερίου θα προκαλέσει συναγερμό στάθμης O2. Αυτό ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις
βαθμονόμησης.
Στην παρακατω εικονα, η συγκεντρωση O2 ειναι πολυ χαμηλη, σε σχεση με το σημειο ρυθμισης.
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Εικόνα 14.6 Συναγερμος υψηλης συγκεντρωσης O2 στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Αν πατησετε το πληκτρο της σιγασης, η οθονη θα εξακολουθει να εμφανιζει μια τιμη με κοκκινο
χρωμα και το ηχητικο σημα θα διακοπει για πεντε λεπτα, μεχρι να ενεργοποιηθει και παλι. Το
πληκτρο σιγασης συναγερμου θα εξακολουθει να εμφανιζει την κατασταση συναγερμου
αναβοσβηνοντας με κοκκινο χρωμα, οσο ο συναγερμος ειναι σε σιγαση.

14.3 Συναγερμοι πιεσης αεριου
14.3.1 Συναγερμος πιεσης CO2
Αν η παροχη αεριου CO2 δεν ειναι προσαρτημενη σωστα η αν εφαρμοζεται στο συστημα
λανθασμενη πιεση αεριου CO2, οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 θα μεταβουν σε λειτουργια συναγερμου πιεσης CO2. Η πιεση
του CO2 θα εμφανιζεται με κοκκινο χρωμα, υποδεικνυοντας οτι η εισερχομενη πιεση ειναι
λανθασμενη. Αν η πιεση πεσει κατω απο 0,3 bar (4,40 PSI) η ανεβει πανω απο 0,7 bar (10,20 PSI),
θα ενεργοποιηθει ο συναγερμος.

Εικόνα 14.7 Συναγερμος πιεσης αεριου CO2 στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Ενεργοποιείται, επίσης, ένας ηχητικός συναγερμός, αλλά μπορείτε να τον σιγάσετε
πατώντας το πλήκτρο συναγερμού. Αν πατήσετε το πλήκτρο της σίγασης, το ηχητικό
σήμα θα διακοπεί για πέντε λεπτά.
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14.3.2 Συναγερμος πιεσης N2
Αν η παροχη αεριου N2 δεν ειναι προσαρτημενη σωστα η αν εφαρμοζεται στο συστημα
λανθασμενη πιεση αεριου CO2, οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 θα μεταβουν σε λειτουργια συναγερμου πιεσης N2. Η πιεση
του N2 θα εμφανιζεται με κοκκινο χρωμα, υποδεικνυοντας οτι η εισερχομενη πιεση ειναι
λανθασμενη. Αν η πιεση πεσει κατω απο 0,3 bar (4,40 PSI) η ανεβει πανω απο 0,7 bar (10,20 PSI),
θα ενεργοποιηθει ο συναγερμος.

Εικόνα 14.8 Συναγερμος πιεσης αεριου Ν2 στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

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

14.4 Συναγερμοι λαμπτηρα UV-C
Το ενδεικτικο λαμπακι της υπεριωδους ακτινοβολιας UVC θα αναψει μονο ως μηνυμα
προειδοποιησης στην κανονικη κατασταση. Δεν θα ενεργοποιηθει ηχητικος συναγερμος.

Εικόνα 14.9 Συναγερμος δυσλειτουργιας λαμπτηρα UV-C στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Ο χρηστης θα πρεπει να επικοινωνησει με τον αντιπροσωπο για περαιτερω καθοδηγηση η ελεγχο
σερβις. Η ενδειξη «S. UV» θα εξαφανιστει μονο οταν θα λειτουργει και παλι ο λαμπτηρας UV-C.
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14.5 Πολλαπλοι συναγερμοι
Στην παρακατω εικονα, η θερμοκρασια στη ζωνη Τ1 ειναι υπερβολικα υψηλη, δεν ειναι
συνδεδεμενη η παροχη CO2 η η πιεση του CO2 δεν ειναι σωστη και υπαρχει δυσλειτουργια του
λαμπτηρα UV-C.

Εικόνα 14.10 Πολλαπλοι συναγερμοι στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Όταν υπαρχουν πολλες παραμετροι που εχουν επηρεαστει, θα εμφανιζονται ολες με κοκκινο
χρωμα στην οθονη.
Αν πατησετε το πληκτρο της σιγασης, η οθονη θα εμφανιζει μια τιμη με κοκκινο χρωμα και το
ηχητικο σημα θα διακοπει για πεντε λεπτα, μεχρι να ενεργοποιηθει και παλι. Το πληκτρο σιγασης
συναγερμου θα εξακολουθει να εμφανιζει την κατασταση συναγερμου αναβοσβηνοντας με
κοκκινο χρωμα, οσο ο συναγερμος ειναι σε σιγαση.

14.6 Συναγερμος πτωσης ρευματος
Αν διακοπει η παροχη ρευματος στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων, θα ενεργοποιηθει ενας ηχητικος συναγερμος για περιπου τεσσερα δευτερολεπτα και
το LED στο πληκτρο σιγασης του συναγερμου θα αναβοσβηνει.

Εικόνα 14.11 Πληκτρο συναγερμου που υποδεικνυει την κατασταση συναγερμου

15 Θερμοκρασιες επιφανειας και βαθμονομηση
Στην ενοτητα αυτη περιγραφονται με περισσοτερες λεπτομερειες τα συστηματα ελεγχου
θερμοκρασιας στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL6 η MIRI® TL12.
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 διαθετει εξι
εντελως ανεξαρτητους ελεγκτες PID για τη μετρηση της θερμοκρασιας, ενω ο επωαστηρας
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εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12 διαθετει 12. Καθε ελεγκτης ειναι
υπευθυνος για τον ελεγχο της θερμοκρασιας μιας συγκεκριμενης περιοχης.
Καθε μια απο τις εξι διαθεσιμες περιοχες στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η απο τις 12 διαθεσιμες περιοχες στον επωαστηρα
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12 ειναι εξοπλισμενη με ξεχωριστο
αισθητηρα θερμοκρασιας και θερμαντηρα, δινοντας τη δυνατοτητα στον χρηστη να ρυθμιζει τη
θερμοκρασια σε καθε περιοχη ξεχωριστα, επιτυγχανοντας ετσι υψηλοτερη ακριβεια.

Εικόνα 15.1 Ζωνες θερμοκρασιας στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Εικόνα 15.2 Ζωνες θερμοκρασιας στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI®
TL12

Καθε περιοχη μπορει να βαθμονομηθει ξεχωριστα, χρησιμοποιωντας το στοιχειο που αντιστοιχει
στην αντιστοιχη περιοχη στο μενου.
Αυτα τα στοιχεια βρισκονται στο μενου του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και ονομαζονται: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 και
T12.
Αυτα τα στοιχεια βρισκονται στο μενου του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12 και ονομαζονται: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11,
T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23 και T24.
Στους παρακατω πινακες απεικονιζεται μια επισκοπηση των περιοχων με τα αντιστοιχα ονοματα
των αισθητηρων:
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Πίνακας 15.1 Περιοχες που σχετιζονται με αισθητηρες στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6

Περιοχη
Θαλαμος 1
Θαλαμος 2
Θαλαμος 3
Θαλαμος 4
Θαλαμος 5
Θαλαμος 6

Πυθμενας
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Καπακι
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Πίνακας 15.1 Περιοχες που σχετιζονται με αισθητηρες στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL12

Περιοχη
Θαλαμος 1
Θαλαμος 2
Θαλαμος 3
Θαλαμος 4
Θαλαμος 5
Θαλαμος 6
Θαλαμος 7
Θαλαμος 8
Θαλαμος 9
Θαλαμος 10
Θαλαμος 11
Θαλαμος 12

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

Καπακι
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T19
T20
T21
T22
T23
T24

Για να βαθμονομησετε τη θερμοκρασια σε μια συγκεκριμενη περιοχη, βρειτε το αντιστοιχο ονομα
αισθητηρα και ρυθμιστε τον συμφωνα με μια μετρηση που γινεται χρησιμοποιωντας θερμομετρο
υψηλης ακριβειας.

Η βαθμονόμηση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω της προσαρμογής του Tx (όπου x
είναι ο αριθμός αισθητήρα) σύμφωνα με μια μέτρηση που γίνεται στο σημείο που
αντιστοιχεί με τη θέση του τρυβλίου.

Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά για να
σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία και χρησιμοποιήστε το θερμόμετρο για να
επιβεβαιώσετε τη σωστή θερμοκρασία σε κάθε περιοχή.
Προσεχετε οταν αλλαζετε τις ρυθμισεις βαθμονομησης. Βεβαιωθειτε πως μονο η μεταβαλλομενη
τιμη αντιστοιχει στο που γινεται η μετρηση. Δωστε στο συστημα χρονο να προσαρμοστει.
Δεν υπάρχει καμία μεταφορά θερμότητας στους 12 θαλάμους: Αυτή είναι μια
μοναδική λειτουργία στους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών
θαλάμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 Ωστόσο, η θερμοκρασία του καπακιού θα επηρεάζει
Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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τη θερμοκρασία του πυθμένα σε έναν θάλαμο. Η τιμή δέλτα-T θα πρέπει να είναι πάντοτε
0,2 °C. Έτσι, αν η θερμοκρασία πυθμένα είναι 37,0 °C, η θερμοκρασία του καπακιού θα
πρέπει να είναι 37,2 °C.

16 Πιεση
16.1 Πιεση αεριου CO2
Μπορειτε να δειτε την πιεση του CO2 στην αρχικη οθονη και στο υπομενου ρυθμισης του CO2
(ανατρεξτε στις εικονες 13.11 και 13.25 παραπανω).
Η τιμη της πιεσης του CO2 εμφανιζεται σε bar. Η εξωτερικη πιεση πρεπει να ειναι παντοτε μεταξυ
0,4 και 0,6 bar (5,80 εως 8,70 PSI). Δεν μπορει να ρυθμιστει στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων. Πρεπει να ρυθμιστει με τον εξωτερικο ρυθμιστη πιεσης.
Να θυμάστε ότι υπάρχει ένας συναγερμός πίεσης για τα όρια πίεσης, αν η πίεση πέσει
κάτω από 0,3 bar ή ανέβει πάνω από 0,7 bar (4,40 έως 10,20 PSI).
Ο εσωτερικός αισθητήρας πίεσης δεν μπορεί να βαθμονομηθεί από τον χρήστη. Σε
κανονικές συνθήκες, ο αισθητήρας πίεσης αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια σύμφωνα με το
πρόγραμμα συντήρησης.

16.2 Πιεση αεριου N2
Μπορειτε να δειτε την πιεση του N2 στην αρχικη οθονη και στο υπομενου ρυθμισης του O2
(ανατρεξτε στις εικονες 13.14 και 13.26 παραπανω).
Η τιμη της πιεσης του CO2 εμφανιζεται σε bar. Η εξωτερικη πιεση πρεπει να ειναι παντοτε μεταξυ
0,4 και 0,6 bar (5,80 εως 8,70 PSI). Δεν μπορει να ρυθμιστει στον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων. Πρεπει να ρυθμιστει με τον εξωτερικο ρυθμιστη πιεσης.
Να θυμάστε ότι υπάρχει ένας συναγερμός πίεσης για τα όρια πίεσης, αν η πίεση πέσει
κάτω από 0,3 bar ή ανέβει πάνω από 0,7 bar (4,40 έως 10,20 PSI).
Ο εσωτερικός αισθητήρας πίεσης δεν μπορεί να βαθμονομηθεί από τον χρήστη. Σε
κανονικές συνθήκες, ο αισθητήρας πίεσης αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια σύμφωνα με το
πρόγραμμα συντήρησης.

17 Υλικολογισμικο
Υπαρχει δυνατοτητα αναβαθμισης του υλικολογισμικου που ειναι εγκατεστημενο στους
επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12.
Καθε φορα που ειναι διαθεσιμη μια σημαντικη ενημερωση, θα παρεχεται στους διανομεις μας σε
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ολο τον κοσμο. Αυτοι θα διασφαλιζουν οτι ο επωαστηρας σας λειτουργει με το πιο προσφατα
διαθεσιμο υλικολογισμικο. Ένας τεχνικος συντηρησης μπορει να το κανει αυτο κατα τη διαρκεια
του προγραμματισμενου ετησιου σερβις.
Η τρεχουσα εκδοση του υλικολογισμικου του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 ειναι η 1.05 για το Master PCB και η 1.04 για το Slave PCB. Η
τρεχουσα εκδοση του υλικολογισμικου του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12 ειναι η 1.08 τοσο για το Master οσο και για το Slave PCB.

18 Μετρηση pH
Η επικυρωση του pH του μεσου καλλιεργειας πρεπει να αποτελει τακτικη διαδικασια.
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
ειναι εφοδιασμενοι με ενα συστημα μετρησης του pH υψηλης ακριβειας.
Στο πισω μερος της συσκευης υπαρχει ενα αρσενικο βυσμα BNC. Μπορουν να συνδεθουν σ' αυτο
οι περισσοτεροι απο τους συνηθεις αισθητηρες pH. Αισθητηρες που απαιτουν διαφορετικο τυπο
δεν μπορουν να χρησιμοποιηθουν. Το συστημα κανει διορθωση της θερμοκρασιας (ATC)
συμφωνα με τη σταθμη θερμοκρασιας που καθοριζεται στο παραθυρο διαλογου βαθμονομησης.
Δεν μπορει να χρησιμοποιηθει με το συστημα εξωτερικος αισθητηρας ATC.
Η στάθμη θερμοκρασίας πρέπει να καθορισθεί σε μια σωστή στάθμη στο παράθυρο
διαλόγου βαθμονόμησης στην οθόνη (που αντιστοιχεί σε μια μέτρηση που έγινε με
εξωτερικό όργανο). Αλλιώς, η μέτρηση θα είναι εσφαλμένη, καθώς το pH είναι μια
μέτρηση που εξαρτάται από τη θερμοκρασία.
Όλες οι ενδειξεις απο το συστημα μετρησης pH και τον διαλογο βαθμονομησης εμφανιζονται στην
αρχικη οθονη.

Εικόνα 18.1 Οθονη συστηματος pH και διαλογου βαθμονομησης μετρησης pH στους επωαστηρες εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12

Η συνιστωμενη μεθοδος για χρηση στο συστημα ειναι να γεμισετε ενα τρυβλιο CultureCoin® με
τρεις τυπους ρυθμιστικου διαλυματος σε τρια απο τα φρεατια (εναν τυπο σε καθενα). Αφηστε
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κενα τα ενδιαμεσα φρεατια, ωστε να μην ερχονται σε επαφη τα ρυθμιστικα διαλυματα. Γεμιστε
τη δεξαμενη pH του τρυβλιου CultureCoin® που χρησιμοποιειται για την επωαση με το μεσο
καλλιεργειας. Τοποθετηστε το πωμα σιλικονης PDMS για να μην προκυψει εξατμιση.
Τοποθετηστε το τρυβλιο σε εναν κενο θαλαμο και αφηστε το να ισορροπησει.
Για τη βαθμονόμηση απαιτούνται τουλάχιστον δύο ρυθμιστικά διαλύματα.
Συνιστάται η χρήση τριών ρυθμιστικών διαλυμάτων. Ένα από τα ρυθμιστικά διαλύματα
θα πρέπει να έχει pH 7. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρυθμιστικά διαλύματα με
οποιοδήποτε pH, καθώς η τιμή του καθενός μπορεί να ρυθμιστεί στο παράθυρο διαλόγου
βαθμονόμησης. Αν μόνο ένα ή δύο ρυθμιστικά διαλύματα είναι διαθέσιμα, το σύστημα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά με μειωμένη ακρίβεια.
Η τεχνικη απαιτει απο τον χρηστη να κανει γρηγορες κινησεις, καθως το pH αρχιζει να
μεταβαλλεται πολυ γρηγορα μολις ανοιξει το καπακι. Ο βελτιστος χρονος για ολοκληρωση της
διαδικασιας εχει βρεθει οτι ειναι 15 δευτερολεπτα, που σημαινει οτι δινει τα ιδια αποτελεσματα
οπως η συνεχης μετρηση που περιγραφεται παρακατω.
Πατηστε το πληκτρο «Calibrate» (βαθμονομηση):

Εικόνα 18.2 Οθονη βαθμονομησης pH στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 και MIRI® TL12

Ρυθμιστε τις τιμες των ρυθμιστικων διαλυματων με τα πληκτρα (+) και (-) ωστε να αντιστοιχουν
με τα διαλυματα που χρησιμοποιουνται.
Πριν τη μετρηση στο μεσο καλλιεργειας, βαθμονομηστε τον αισθητηρα σε δυο η τρια ρυθμιστικα
διαλυματα. Ειναι απαραιτητο να ξεπλενετε τον αισθητηρα μεταξυ των μετρησεων.
Μετα την πραγματοποιηση και την αποθηκευση της βαθμονομησης, μπορει να γινει μια γρηγορη
μετρηση pH στο δοχειο του μεσου καλλιεργειας CultureCoin®. Αφαιρεστε το καπακι σιλικονης
PDMS πριν εισαγαγετε τον μικροανιχνευτη. Το πραγματικο pH που μετριεται απο τον ανιχνευτη
θα εμφανιζεται στην οθονη.
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Οι συμβατικοί αισθητήρες pH επηρεάζονται από πρωτεΐνες που φράζουν τον
αισθητήρα, πράγμα που με τον καιρό προκαλεί εσφαλμένες ενδείξεις (ο χρόνος ποικίλλει
ανάλογα με το είδος του αισθητήρα).
Κατα την επιλογη ηλεκτροδιου (αισθητηρα), ειναι απαραιτητο να ληφθει υποψη το μεγεθος του
αισθητηρα, καθως οι μετρησεις θα γινουν σε ενα σταγονιδιο.

19 Λειτουργια SAFE Sense
Υπαρχει δυνατοτητα αγορας ενος επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 με ενσωματωμενο συστημα SAFE Sense.
Η BCSI εχει δημιουργησει αυτο το συστημα για να παρεχει παρακολουθηση του pH σε ενα κλειστο
περιβαλλον (εναν επωαστηρα) για τη μετρηση του pH χωρις να αλλοιωνονται οι βελτιστες
συνθηκες που διατηρουνται.
Διαβαστε περισσοτερα σχετικα με το λογισμικο SAFE Sense στο εγχειριδιο χρηστη του SAFE
Sense.

20 Λειτουργιες οθονης
Η οθονη λειτουργει ως διεπαφη χρηστη για τις λειτουργιες φωτογραφησης βαθμιαιας
παρελευσης χρονου, καταγραφης δεδομενων, επισκοπησης συναγερμων και μετρησης pH. Η
οθονη ανταποκρινεται με μονο κλικ με την αφη.
Οι γραμμες εργασιας 1 εως 6 αλλαζουν σε 7 εως 12 με το κουμπι κοντα στην οθονη του
επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12. Δυο πρασινα φωτα
δειχνουν ποια γραμμη λειτουργει.

Εικόνα 20.1 Μπροστινη οψη του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12 με
σημειωμενες τις εναλλασσομενες γραμμες εργασιας, πληκτρα και ενδειξεις
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Οι εικόνες που εμφανίζονται στη διεπαφή χρήστη του επωαστήρα εξωσωματικής
γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα για
όλα τα σημεία ρύθμισης της θερμοκρασίας.

20.1 Αρχικη οθονη
Η αρχικη οθονη παρεχει μια επισκοπηση των εξι θαλαμων, δειχνοντας την τρεχουσα θερμοκρασια
πυθμενα και καπακιου. Ο κυκλος δειχνει την κατασταση της φωτογραφησης βαθμιαιας
παρελευσης χρονου, αν ειναι ενεργη η ανενεργη. Αν ειναι ενεργη, το χρονομετρο θα τρεχει επανω
στην οθονη.

Εικόνα 20.2 Καμια ενεργη φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου

Εικόνα 20.3 Μια ενεργη φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου

Όταν εκτελειται κανονικα μια φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου, θα εμφανιζεται μια
ενδειξη καταστασης με πρασινο χρωμα στην αρχικη οθονη.
Αν ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 βρει τη σωστη
θεση για τα φρεατια, το συστημα θα εμφανισει ενα σημα καταστασης που θα λεει «Calibrating»
(Υπο βαθμονομηση).
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Εικόνα 20.4 Βαθμονομηση φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου

Αν η φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου τεθει σε παυση, το συστημα θα εμφανιζει
«Suspended» (Σε αναστολη).

Εικόνα 20.5 Φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου σε αναστολη

Η φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου θα μπει σε αναστολή αν, για
παράδειγμα, αφαιρεθεί το τρυβλίο για αλλαγή του μέσου καλλιέργειας, μη αυτόματη
παρατήρηση ή χειρισμό του εμβρύου.

20.1.1 Εκκινηση μιας φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου
Όταν πατηθει ο κυκλος ενος αδειου θαλαμου στην αρχικη οθονη, ανοιγει ενα παραθυρο
φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου. Επιλεξτε πρωτα εναν ασθενη απο τη λιστα.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ασθενείς μόνο με το λογισμικό
προβολής Viewer των επωαστήρων εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων
MIRI® TL6 ή MIRI® TL12. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
του λογισμικού Viewer των επωαστήρων εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών
θαλάμων MIRI® TL. Τα δεδομένα των ασθενών πρέπει να έχουν εισαχθεί στον επωαστήρα
εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 ή MIRI® TL12,
προκειμένου να εμφανίζονται στη λίστα.
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Πατηστε το κουμπι «Refresh» (Ανανεωση) για να ενημερωσετε τη λιστα.

Εικόνα 20.6 Κυριο παραθυρο επιλογης ασθενη

Τα εξι τετραγωνα εικονιδια στην επανω αριστερη πλευρα της οθονης υποδεικνυουν τον αριθμο
του θαλαμου.
Επιλεξτε τον σωστο ασθενη απο τη λιστα.

Εικόνα 20.7 Επιλογη ασθενη για εξεταση

Εαν δεν εισαχθει κανενας ασθενης απο το λογισμικο Viewer των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12, θα εμφανιστει η ακολουθη οθονη:
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Εικόνα 20.8 Δεν εχει εισαχθει κανενας ασθενης απο το λογισμικο Viewer των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 στον επωαστηρα

Αν διακοπει η απαιτουμενη συνδεση δικτυου, θα εμφανιστει η ακολουθη οθονη:

Εικόνα 20.9 Διακοπη συνδεσης δικτυου

Όταν επιλεχθει ο σωστος ασθενης, πρεπει να επιλεχθουν οι ενεργες θεσεις στο τρυβλιο
CultureCoin® (τα φρεατια που θα περιεχουν ενα εμβρυο). Οι θεσεις 1 εως 14 αντιστοιχουν στα 14
φρεατια του τρυβλιου CultureCoin®.
Μόνο οι επιλεγμένες θέσεις στο τρυβλίο CultureCoin® θα χρησιμοποιηθούν για
φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου. Αν γίνει κάποιο λάθος σε αυτή τη φάση, το
αποτέλεσμα θα είναι να φωτογραφίζεται ένα κενό φρεάτιο και να μη γίνει βίντεο από το
φρεάτιο που περιέχει το έμβρυο.
Τα κουμπια ενεργους θεσης μπορουν να ενεργοποιουνται και να απενεργοποιουνται εναλλαξ,
μεχρι να εμφανιστει το σωστο μοτιβο. Μετα απ’ αυτο, πατηστε το κουμπι «Start time-lapse»
(Έναρξη φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου) για να ξεκινησει η διαδικασια
βαθμονομησης. Στην παρακατω εικονα οι θεσεις 1 εως 9 ειναι επιλεγμενες ως ενεργες.
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Εικόνα 20.10 Θεσεις 1 εως 9 επιλεγμενες ως ενεργες

Πριν ξεκινησει η φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου, ειναι σημαντικο να βαλετε σωστα
μεσα στον θαλαμο το τρυβλιο CultureCoin®. Για να διασφαλισετε τη σωστη τοποθετηση του
CultureCoin® (ωστε η καμερα να μπορει να αναγνωρισει ολα τα φρεατια), βαλτε το τρυβλιο
CultureCoin® στη θεση του και ασφαλιστε το πατωντας το προς τα κατω και προς το μερος σας
και, μετα, προς την αριστερη ακρη.

Εικόνα 20.11 Τοποθετηση του CultureCoin® στον θαλαμο

Πατηστε το κουμπι «Start time-lapse» (Έναρξη φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου).
Θα ξεκινησει η βαθμονομηση της φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου.
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20.1.2 Διαδικασια βαθμονομησης

Εικόνα 20.12 Εκκρεμει η βαθμονομηση της εξετασης του ασθενη

Η οθονη θα εμφανισει πρωτα τον θαλαμο με το μηνυμα «Calibration pending» (Εκκρεμει η
βαθμονομηση). Υποθεστε οτι το τρυβλιο CultureCoin® ειναι σωστα τοποθετημενο στον θαλαμο
και τα εμβρυα ειναι τοποθετημενα στο μεσο της προβλεπομενης περιοχης (για περισσοτερες
πληροφοριες ανατρεξτε στην παρακατω ενοτητα 21 ««CultureCoin®»). Σε αυτη την περιπτωση,
οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 θα
βρουν αυτοματως τις θεσεις.
Κατα τη διαρκεια της διαδικασιας βαθμονομησης, θα υποδεικνυεται στη μεσαια περιοχη οτι η
διαδικασια βαθμονομησης ειναι ενεργη.

Εικόνα 20.13 Ένδειξη αυτοματης διαδικασιας βαθμονομησης

Μετα απο την αυτοματη βαθμονομηση, πρεπει να προσεξετε αν εχουν ανιχνευθει σωστα ολα τα
φρεατια. Η χειροκινητη βαθμονομηση ενος συγκεκριμενου φρεατιου πρεπει να γινεται σε
λειτουργια LiveView, αν δεν εχουν ανιχνευθει/εστιαστει σωστα ολες οι θεσεις και αν καποια
φρεατια εχουν επισημανθει με κοκκινο/μοβ χρωμα (βλ. ενοτητα 20.1.5).
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Εικόνα 20.14 Παραδειγμα αποτυχημενης αυτοματης βαθμονομησης

Αν ένα φρεάτιο είναι επισημασμένο με κόκκινο χρώμα (Αποτυχία) σημαίνει ότι η
κάμερα δεν κατάφερε να ανιχνεύσει σωστά τον θάλαμο.
Αν ένα φρεάτιο είναι επισημασμένο με κίτρινο χρώμα (Παρεμβολή) σημαίνει ότι τα
δεδομένα βαθμονόμησης για τη θέση έχουν υπολογιστεί βάσει των πληροφοριών
βαθμονόμησης γύρω από την ακριβή θέση. Για παράδειγμα, αν έχουν βαθμονομηθεί το 1ο
και το 3ο φρεάτιο, για να βαθμονομηθεί το 2ο φρεάτιο λαμβάνεται μια μέση τιμή Z
(εστίαση) από το 1ο και το 3ο φρεάτιο.
Αν ένα φρεάτιο είναι επισημασμένο με μοβ χρώμα (Ασυμφωνία εικόνων) σημαίνει
ότι υπάρχει κάποια ασυμφωνία εικόνων αφότου το σύστημα συνέκρινε τις δύο
τελευταίες εικόνες. Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί αν το έμβρυο κινήθηκε
περισσότερο από το κανονικό ή αν σχηματίστηκε κάποια φυσαλίδα αέρα στο επιλεγμένο
φρεάτιο.

20.1.3 Οθονη θαλαμου
Η οθονη του θαλαμου εμφανιζει λεπτομερεις πληροφοριες για τον επιλεγμενο θαλαμο. Αν ο
θαλαμος εχει ενεργοποιημενη τη φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου, η οθονη του
θαλαμου θα εμφανιζει τη δραστηριοτητα.
Οι 14 κυκλοι στην «περιστροφικη» προβολη θα εμφανιζουν τα 14 φρεατια του τρυβλιου
CultureCoin®. Ειναι διατεταγμενα με αυτον τον τροπο (και οχι σε ευθεια γραμμη, οπως στο
πραγματικο τρυβλιο) για πιο ευκολη επισκοπηση με μια ματια.
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Εικόνα 20.15 14 φρεατια στον επιλεγμενο θαλαμο

Η γραμμη χρονου γυρω απο τον μεγαλο κυκλο δειχνει τον χρονο που εχει παρελθει.
Τα κουμπια για την αναπαραγωγη του βιντεο βρισκονται στην κατω δεξια πλευρα του μεγαλου
κυκλου. Χρησιμευουν για πλοηγηση μπροστα και πισω στο παραγομενο βιντεο βαθμιαιας
παρελευσης χρονου. Στο κεντρο του κυκλου υπαρχουν πληροφοριες σχετικα με τον αριθμο της
φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου, το ονομα του ασθενους, τον χρονο
γονιμοποιησης, τα ανοιγματα του καπακιου και τον χρονο που εχει παρελθει. Οι αριθμοι των
θαλαμων εμφανιζονται στα τετραγωνα που βρισκονται στην επανω δεξια γωνια.
Με τα τρια κουμπια στη δεξια πλευρα ο χρηστης μπορει να σταματησει τη φωτογραφηση
βαθμιαιας παρελευσης χρονου, να την αναστειλει η να επανεκκινησει τη διαδικασια
βαθμονομησης.
Η φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου μπορει να ανασταλει, αν πρεπει να αφαιρεθει το
τρυβλιο για να γινουν αλλαγες στο μεσο καλλιεργειας η για μια μη αυτοματη παρατηρηση με
μικροσκοπιο. Όταν το τρυβλιο μπαινει παλι στη θεση του, η φωτογραφηση βαθμιαιας
παρελευσης χρονου μπορει να συνεχιστει, ωστε το τελικο αποτελεσμα να ειναι ενα συνεχομενο
βιντεο. Η συνεχιση της φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου θα εκκινησει μια αυτοματη
βαθμονομηση, καθως η αφαιρεση του τρυβλιου μπορει να προκαλεσει αλλαγη των παραμετρων.
Αν πατηθει το κουμπι διακοπης, θα εμφανιστει ενα πλαισιο διαλογου επιβεβαιωσης.
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Εικόνα 20.16 Επιβεβαιωση της καταστασης αναστολης λειτουργιας

Στα αριστερα του μεγαλου κυκλου βρισκονται τα εστιακα επιπεδα. Με πατημα αυτων μπορειτε
να μετακινηθειτε προς τα επανω και προς τα κατω. Η γαλαζια κουκκιδα υποδεικνυει ποιο επιπεδο
εμφανιζεται εκεινη τη στιγμη. Τα εστιακα επιπεδα σε ολες τις εικονες μετατοπιζονται
ταυτοχρονως.
Όταν το συστημα εμφανιζει την ενδειξη «Sleeping» (Σε αναστολη) σημαινει οτι το συστημα της
καμερας παραγει εικονες σε καποια αλλη θεση. Καθοτι υπαρχει μονο μι α καμερα στη συσκευη,
πρεπει να μετακινειται για να παραγει εικονες απο καθε θεση.
Υπαρχει δυνατοτητα μεγεθυνσης της προβολης για μια θεση φωτογραφησης βαθμιαιας
παρελευσης χρονου. Αν κανετε κλικ στη μικρη εικονα του εμβρυου, θα εμφανιστει μια μεγαλυτερη
εκδοχη της εικονα στο κεντρο του κυκλου. Μπορει να σμικρυνθει και παλι με τον ιδιο τροπο,
δηλαδη κανοντας κλικ στη μεγαλη εικονα. Παρακατω εμφανιζεται μια μεγεθυμενη
φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου.

Εικόνα 20.17 Θεση μεγεθυμενης φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου

Μπορειτε να πλοηγηθειτε στους εξι θαλαμους με τα βελη «LEFT» (Αριστερα) και «RIGHT» (Δεξια).
Το κυκλωμενο βελος που δειχνει προς τα αριστερα, στην επανω αριστερη γωνια, θα σας παει πισω
στην αρχικη οθονη.
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Αν δεν γινεται φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου στον θαλαμο, η οθονη θα δειχνει οτι
ο θαλαμος ειναι αδειος.

Εικόνα 20.18 Φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου κενου θαλαμου

20.1.4 Ρυθμισεις
Πατηστε το κουμπι «Settings» (Ρυθμισεις) στην αρχικη οθονη για να ανοιξει ενα παραθυρο οπου
μπορειτε να ρυθμισετε τον αριθμο των εστιακων πεδιων και το χρονικο διαστημα αναμεσα σε
καθε ληψη εικονας (χρονος κυκλου).
Βασει προεπιλογης, οι χρονοι κυκλου μπορουν να ρυθμιστουν σε 5, 10 η 20 λεπτα. Τα εστιακα
επιπεδα μπορουν να ρυθμιστουν σε 3, 5 η 7.
Λάβετε υπόψη ότι επτά εστιακά επίπεδα και ένας χρόνος κύκλου 5 λεπτών θα έχουν
ως αποτέλεσμα ένα μεγαλύτερο αρχείο φωτογράφησης βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου.

Εικόνα 20.19 Οθονη ρυθμισεων κυκλου και εστιακων επιπεδων

Πατηστε τα κουμπια που αντιστοιχουν στις επιλογες που θελετε να κανετε.
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Δεν μπορεί να ορίσετε χρόνους κύκλου όταν έχει ξεκινήσει η φωτογράφηση
βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου. Για να ρυθμίσετε τον χρόνο του κύκλου πρεπει να
τερματισετε καθε φωτογραφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου.

Εικόνα 20.20 Οι αλλαγες απενεργοποιουνται οταν πραγματοποιειται φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης
χρονου

20.1.5 Χειροκινητη βαθμονομηση της θεσης του φρεατιου
Αν απετυχε η αυτοματη βαθμονομηση, μπορειτε να χρησιμοποιησετε τη λειτουργια LiveView για
χειροκινητη προσαρμογη και βαθμονομηση.
Πρωτα προσπαθησετε να προσαρμοσετε τη θεση του τρυβλιου CultureCoin® και να ξανατρεξετε
την αυτοματη βαθμονομηση.
Η αυτόματη αναζήτηση για το σωστό φρεάτιο είναι ευάλωτη σε λάθη, όταν το έμβρυο
βρίσκεται στην πλευρά του φρεατίου. Είναι ζωτικής σημασίας να τοποθετήσετε τα
έμβρυα me προσοχή, ώστε να είναι στο κέντρο του κύκλου του φρεατίου.
Η λειτουργια ζωντανης προβολης θα ορισει το συστημα της καμερας σε μια συγκεκριμενη θεση
και θα αναστειλει τυχον φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου που βρισκεται σε
εκτελεση. Αν εκτελειται φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου, θα εμφανιστει ενα
πλαισιο διαλογου επιβεβαιωσης.
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Εικόνα 20.21 Πλαισιο διαλογου επιβεβαιωσης

Εικόνα 20.22 Φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου σε αναστολη

Το μαυρο φοντο υποδεικνυει οτι δεν υπαρχει καμια ενεργη φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης
χρονου στον θαλαμο. Το πρασινο φοντο υποδεικνυει οτι η φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης
χρονου εκτελειται και η λειτουργια της ειναι φυσιολογικη. Το κοκκινο φοντο υποδεικνυει οτι
υπαρχουν σφαλματα βαθμονομησης σε ορισμενες θεσεις.
Όταν επιλεχθει ενας θαλαμος με ενεργη φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου, οι θεσεις
των 14 τρυβλιων θα εμφανιζονται στο κατω μερος της οθονης.
Το λευκο φοντο θεσης υποδεικνυει οτι δεν εχει γινει ακομα βαθμονομηση. Το μαυρο φοντο
υποδεικνυει οτι η θεση δεν ειναι ενεργη (δεν επιλεχθηκε οταν ξεκινησε η φωτογραφηση
βαθμιαιας παρελευσης χρονου). Το πρασινο η το κοκκινο χρωμα υποδεικνυουν οτι η θεση ειναι
ενεργη και οτι δεν εχει γινει σωστη βαθμονομηση.
Μπορειτε να πλοηγηθειτε μεταξυ των θαλαμων και στις 14 θεσεις. Το συστημα θα υποδειξει μια
τετοια κινηση.
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Τα κουμπια στην επανω δεξια γωνια παρεχουν την επιλογη για ελεγχο της κινησης, ενα
τετραγωνο εργαλειο επιλογης και εναν χρονο εκθεσης.
Για να εισελθετε στη λειτουργια LiveView (Ζωντανη προβολη) πατηστε το κουμπι του
μικροσκοπιου που ειναι σημειωμενο με κοκκινο χρωμα στην οθονη των επωαστηρων
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12.

Εικόνα 20.23 Κουμπι λειτουργιας LiveView στην αρχικη οθονη των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12

Στη λειτουργια LiveView επιλεξτε τον απαιτουμενο θαλαμο απο την μπαρα των θαλαμων στο
επανω μερος, καθως και την απαιτουμενη θεση απο την μπαρα στο κατω μερος της αρχικης
οθονης.

Εικόνα 20.24 Μπάρα θαλάμων στη λειτουργία LiveView

Εικόνα 20.25 Μπάρα θέσεων στη λειτουργία LiveView

Μολις επιλεχθει η θεση του φρεατιου, η οποια πρεπει να βαθμονομηθει, βεβαιωθειτε οτι το
φρεατιο βρισκεται στη μεση του αξονα Χ της οθονης προβολης της καμερας.
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Εικόνα 20.26 Παράδειγμα σωστής θέσης φρεατίου στην οθόνη προβολής της κάμερας

Εικόνα 20.27 Παράδειγμα λανθασμένη θέσης φρεατίου στην οθόνη προβολής της κάμερας

Αν ειναι απαραιτητο, προσαρμοστε τη θεση στο αξονα Χ με τα βελη «LEFT» η/και «RIGHT» που
βρισκονται κατω απο το εικονιδιο «Κινητηρα» (βρισκεται στην επανω δεξια γωνια της οθονης).
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Εικόνα 20.28 Προσαρμογη θεσης φρεατιου στον αξονα Χ

Βεβαιωθειτε οτι το φρεατιο/εμβρυο ειναι καλα εστιασμενα (εχουν καλη εστιαση). Αν ειναι
απαραιτητο, προσαρμοστε τη θεση στο αξονα Ζ με τα βελη «UP» η/και «DOWN» που βρισκονται
κατω απο το εικονιδιο «Κινητηρα» (βρισκεται στην επανω δεξια γωνια της οθονης).

Εικόνα 20.29 Προσαρμογη θεσης φρεατιου στον αξονα Ζ
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Βεβαιωθειτε οτι το φρεατιο βρισκεται μεσα στο επισημασμενο τετραγωνο οριο, οπως φαινεται
παρακατω.

Εικόνα 20.30 Θεση φρεατιου μεσα στο επισημασμενο τετραγωνο οριο

Αν η θέση του φρεατίου είναι έξω από το επισημασμένο τετράγωνο όριο, μπορεί να
προκύψουν κομμένες εικόνες κατά τη φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου.
Μπορεί να προκληθεί σφάλμα συστήματος και να μη ληφθούν οι εικόνες του φρεατίου.
Μια ανενεργη θεση μπορει να ενεργοποιηθει πατωντας το κουμπι «SET» (ο αξονας Χ, ο αξονας Ζ
και το τετραγωνο οριο πρεπει να προσαρμοστουν οπως αναφερθηκε παραπανω). Μια ενεργη
θεση μπορει να απενεργοποιηθει πατωντας το κουμπι «CLEAR».
Όταν ενεργοποιηθει μια θεση, θα εμφανιζεται στον θαλαμο (προβολη φωτογραφησης βαθμιαιας
παρελευσης χρονου). Όταν απενεργοποιηθει, θα εξαφανιστει απο τον θαλαμο (προβολη
φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου). Θα παραμεινουν τυχον εικονες που εληφθησαν
προηγουμενως, αλλα δεν θα ληφθουν νεες.
Μπορειτε να ρυθμισετε τον ελεγχο της εκθεσης αναλογα με τις διακυμανσεις στις συνθηκες
φωτισμου.

Εικόνα 20.31. Οθονη ελεγχου εκθεσης
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Όταν βρεθει η σωστη θεση και η επιθυμητη εστιαση, και πατηθει το κουμπι «SET», το συστημα
θα επιβεβαιωσει τη βαθμονομηση απο τον χρηστη.

Εικόνα 20.32 Σωστα προσαρμοσμενη προβολη φρεατιου

Οι αυτόματες λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να παρακάμπτονται και να
εκτελούνται χειροκίνητα, μόνο όταν το σύστημα αποτυγχάνει επανειλημμένως να βρει
τη σωστή βαθμονόμηση. Από τη στιγμή που ο χρήστης ελέγχει με χειροκίνητο τρόπο τα
συστήματα κίνησης στο LiveView, υπάρχει η πιθανότητα να τα μετακινήσει εκτός ορίων
και να ενεργοποιήσει μηχανικούς διακόπτες ορίων.

Εικόνα 20.33 Συναγερμος διακοπτη οριου

Οι συναγερμοι διακοπτη οριου εμφανιζονται ως μια κοκκινη, οριζοντια ενδειξη στο επανω η στο
κατω μερος της εικονας. Στην παραπανω εικονα, εχει ενεργοποιηθει ο επανω διακοπτης οριου
για τον αξονα Ζ.
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20.1.6 Συναγερμοι
Οι συναγερμοι που εχουν να κανουν με το ανοιγμα καπακιων, τη θερμοκρασια, την κατασταση
του CO2/O2, τη συνδεση δικτυου, και την τροφοδοσια του ηλεκτρονικου υπολογιστη και του
σκληρου δισκου εμφανιζονται στην αρχικη οθονη.

Εικόνα 20.34 Συναγερμος ανοιγματος καπακιου

Σβηστε τον συναγερμο πατωντας επανω στην περιοχη. Αυτη η ενεργεια θα σας μεταφερει στην
προβολη του θαλαμου. Τοτε, μπορειτε ειτε να τερματισετε τη φωτογραφηση βαθμιαιας
παρελευσης χρονου, να την αναστειλετε η να την αναβαθμονομησετε, η απλως να επιβεβαιωσετε
οτι ο ασθενης ειναι ακομα εκει.

Εικόνα 20.35 Προβολη θαλαμου μετα το ανοιγμα ενος καπακιου

Το σύστημα θα συνεχίσει να παράγει εικόνες με φωτογράφηση βαθμιαίας
παρέλευσης χρόνου, αφού ανοιχτεί το καπάκι. Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης άλλαξε το
τρυβλίο με το τρυβλίο κάποιου άλλου ασθενούς, χωρίς να τερματίσει σωστά τον
προηγούμενο ασθενή και ξεκινήσει τον νέο. Σε αυτή την περίπτωση, το τελικό βίντεο από
τη φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου θα περιέχει εικόνες από δύο ασθενείς.
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Εικόνα 20.36. Οθονη συναγερμου θερμοκρασιας

Αφαιρέστε αμέσως το τρυβλίο, αν οι συνθήκες θερμοκρασίας καταστούν
επικίνδυνες για τα έμβρυα. Οι θάλαμοι είναι εντελώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους, οπότε
μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια ένα τρυβλίο και να το μεταφέρετε σε άλλη θέση, αν
η θερμοκρασία στον άλλον θάλαμο είναι σταθερή. Θυμηθείτε να τερματίσετε την παλιά
φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης χρόνου και να ξεκινήσετε μια καινούργια στη νέα
θέση.
Η απωλεια συνδεσης δικτυου εμφανιζεται στο κατω μερος. Εφοσον οι επωαστηρες
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 εχουν διαθεσιμο
αποθηκευτικο χωρο, η φωτογραφηση βαθμιαιας παρελευσης χρονου θα συνεχιστει στο τοπικο
συστημα αποθηκευσης. Μολις συνδεθει και παλι το δικτυο και λειτουργει κανονικα, το συστημα
θα μεταφερει αυτοματως τα δεδομενα.

Εικόνα 20.37 Συναγερμος αποσυνδεσης διακομιστη

Για οσο ειναι αποσυνδεδεμενος ο διακομιστης, δεν μπορειτε να ξεκινησετε μια φωτογραφηση
βαθμιαιας παρελευσης χρονου, καθως δεν ειναι δυνατον να εκχωρηθουν ασθενεις στη μοναδα.
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Όλες οι λειτουργιες επωασης διαθετουν συναγερμους σταθμης, οι οποιοι υποδεικνυονται στην
εικονα με το αντιστοιχο κουμπι, το οποιο γινεται κοκκινο. Μπορειτε να δειτε ολους τους
συναγερμους στην οθονη των συναγερμων, η οποια εμφανιζει το ιστορικο των συναγερμων.
Η οθονη του συναγερμου συγκεντρωσης CO2 φαινεται στην παρακατω εικονα:

Εικόνα 20.38 Συναγερμος συγκεντρωσης CO2

Η οθονη του συναγερμου πιεσης CO2 φαινεται στην παρακατω εικονα:

Εικόνα 20.39 Συναγερμος πιεσης CO2

Οι συναγερμοι για το O2 εμφανιζονται κατα τον ιδιο τροπο – κατω απο το O2 για το επιπεδο και
κατω απο το N2 για την πιεση.
Η οθονη του συναγερμου για γεματη μνημη σκληρου δισκου (μεταφορα δεδομενων σε εξωτερικο
δισκο η συνδεση με τον διακομιστη) φαινεται στην παρακατω εικονα:
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Εικόνα 20.40 Συναγερμος γεματης μνημης σκληρου δισκου

20.1.7 Καταγραφη δεδομενων θερμοκρασιας
Με το πατημα του κουμπιου της θερμοκρασιας αλλαζει η οθονη στο γραφημα δεδομενων της
θερμοκρασιας.

Εικόνα 20.41 Γραφημα δεδομενων θερμοκρασιας

Η οθονη του ιστορικου σας δινει τη δυνατοτητα να βλεπετε τα γραφηματα δεδομενων
θερμοκρασιας. Με πατημα του αντιστοιχου κυκλωμενου αριθμου μπορειτε να κανετε εναλλαγη
στην ενεργοποιηση/απενεργοποιηση των γραφηματων για τους θαλαμους 1 εως 6 στον
επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και των
γραφηματων για τους θαλαμους 1 εως 12 στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12.
Με τα κουμπια χρονικων περιοδων «Hour» (Ωρα), «Day» (Ημερα) και «Week» (Εβδομαδα)
μπορειτε να αλλαζετε την περιοδο εμφανισης.

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 1.1

75

Μπορειτε να μεγεθυνετε μια συγκεκριμενη περιοχη περνωντας ενα δαχτυλο απο πανω της. Η
μεγεθυνση μπορει να επαναληφθει σε βηματα. Για να επιστρεψετε στο αρχικο μεγεθος, πατηστε
το κουμπι «Reset» (Επαναφορα).

20.1.8 Καταγραφη δεδομενων CO2
Με το πατημα του κουμπιου « CO2», η οθονη θα αλλαξει στο γραφημα δεδομενων του CO2.
Για ενεργοποιηση/απενεργοποιηση των γραφηματων «Setpoint» (Σημειο ρυθμισης),
«Concentration» (Συγκεντρωση), «Flow» (Ροη) και «Pressure» (Πιεση) του CO2 μπορειτε να
πατατε επανω τους, στο επανω μερος της οθονης. Οι λειτουργιες χρονικης περιοδου και
μεγεθυνσης ειναι οι ιδιες οπως στην οθονη θερμοκρασιας.

Εικόνα 20.42 Γραφημα δεδομενων CO2

20.1.9 Καταγραφη δεδομενων O2
Με το πατημα του κουμπιου «O2», η οθονη θα αλλαξει στο γραφημα δεδομενων του O2.
Για ενεργοποιηση/απενεργοποιηση των γραφηματων «Setpoint» (Σημειο ρυθμισης),
«Concentration» (Συγκεντρωση) του O2 και «Flow» (Ροη) και «Pressure» (Πιεση) του Ν2 μπορειτε
να πατηστε επανω τους, στο επανω μερος της οθονης. Οι λειτουργιες χρονικης περιοδου και
μεγεθυνσης ειναι οι ιδιες οπως στην οθονη θερμοκρασιας.
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,
Εικόνα 20.43 Γραφημα δεδομενων O2

20.1.10 Καταγραφη δεδομενων συναγερμου
Με πατημα του κουμπιου συναγερμου (το καμπανακι), ανοιγει η οθονη του συναγερμου. Η οθονη
του συναγερμου εμφανιζει ολες τις παραμετρους και τις καταστασεις συναγερμου σε μια γρηγορη
γραφικη απεικονιση. Ένα κοκκινο πλαισιο αντιστοιχει σε καθε συναγερμο. Όσο περισσοτερο
διαρκει ενας συναγερμος, τοσο μεγαλωνει το πλαισιο.

Εικόνα 20.44 Δεδομενα συναγερμου

Το τμημα των καπακιων ("Lid") εχει εξι σειρες στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και 12 σειρες στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12. Καθε σειρα υποδεικνυει μια περιπτωση ανοιγματος καπακιου
σε εναν συγκεκριμενο θαλαμο, μετρωντας απο το πανω μερος. Τα λευκα πλαισια εξαρτωνται απο
τον χρονο που μενει ανοιχτο το καπακι. Όσο περισσοτερο μενει ανοιχτο το καπακι, τοσο
μεγαλωνει το αντιστοιχο πλαισιο.
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21 CultureCoin®
Το μονο τρυβλιο που χρησιμοποιειται με τους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ειναι το CultureCoin®. Ο πυθμενας των θαλαμων
στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI®
TL12 εχει καταλληλο σχημα για να χωραει το περιγραμμα του εν λογω τρυβλιου. Υπαρχει μονο
ενας τροπος για να τοποθετηθει μεσα στον θαλαμο, καθως το τρυβλιο δεν εχει τελειο κυκλικο
σχημα και η μια πλευρα του ειναι επιπεδη, οποτε δεν μπορει να τοποθετηθει στον θαλαμο με
λανθασμενο τροπο.
Το τρυβλιο CultureCoin® ειναι μια αποστειρωμενη ιατρικη συσκευη, μιας χρησης, κλασης IIa.

Εικόνα 21.1 Τρυβλιο CultureCoin®

Μην αποπειραθείτε ποτέ να χρησιμοποιήσετε ξανά μια συσκευή μίας χρήσης. Δεν
μπορείτε να καθαρίσετε ή να αποστειρώσετε ξανά τη συσκευή. Θα προκύψει επικίνδυνη
μόλυνση.
Το τρυβλιο CultureCoin® διαθετει 14 φρεατια για επωαση και δυο φρεατια πλυσης ανα φρεατιο
καλλιεργειας. Τα φρεατια πλυσης μπορουν να χρησιμοποιηθουν για χειρισμο του εμβρυου η αν
χρησιμοποιειται μεσο μονου σταδιου.
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Εικόνα 21.2 Φρεατια καλλιεργειας σε ενα τρυβλιο CultureCoin®

Σε καθενα απο τα 14 φρεατια προστιθεται 25 µl καλλιεργητικο μεσον. Τα φρεατια πλυσης
μπορουν επισης να πληρωθουν (με περιπου 23 μl), αλλα δεν ειναι απαραιτητο. Το εμβρυο
τοποθετειται στον πυθμενα της περιοχης καλλιεργειας.

Εικόνα 21.3 Τοποθετηση του εμβρυου με ακριβεια στην οπτικως καθαρη περιοχη 300µ

Είναι εύκολο να γίνουν λάθη κατά τη διαδικασία εντοπισμού του κατάλληλου
φρεατίου. Όταν το έμβρυο τοποθετείται στην πλευρά του φρεατίου, θα μείνει κολλημένο
στην πλευρά. Η τοποθέτηση των εμβρύων πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να είναι
στο κέντρο και να αποφεύγεται αυτό το πρόβλημα.
Η διαδικασια ταυτοποιησης ειναι ευκολη, καθως τα φρεατια ειναι αριθμημενα.
Ο χειρισμος του μεσου καλλιεργειας και του εμβρυου ειναι εργονομικα βελτιστοποιημενος, καθως
ειναι δυνατη η τοποθετηση της πιπετας υπο γωνια, κατα τη φορτωση του φρεατιου.
Μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τις φυσαλίδες αέρα που σχηματίζονται στο μέσο, αν
τις σπρώξετε με τη μύτη της πιπέτας. Οι φυσαλίδες αέρα θα μετακινήσουν το έμβρυο από
τη σωστή θέση και δεν θα παραχθούν εικόνες από φωτογράφηση βαθμιαίας παρέλευσης
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χρόνου. Συνήθως, όταν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα, εμφανίζεται ένα «μαύρο σύννεφο» να
κινείται γύρω από τις εικόνες ή να καλύπτει όλη την προβολή.
Σημειωστε στο καπακι και στο τρυβλιο το ονομα του ασθενους και το μοναδικο αναγνωριστικο.
Μπορειτε να γραψετε απευθειας επανω στο τρυβλιο η να κολλησετε μια ετικετα.
Μολις γεμισουν με το μεσο καλλιεργειας, τα φρεατια πρεπει να καλυφθουν με μια συρρεουσα
στρωση ορυκτελαιου. Δεν ειναι δυνατη η χρηση ανοιχτης καλλιεργειας (οποιαδηποτε μορφη
καλλιεργειας κατα την οποια το μεσο καλλιεργειας δεν καλυπτεται απο μια στρωση
ορυκτελαιου).

Εικόνα 21.4 Τα φρεατια καλλιεργειας ειναι καλυμμενα με ενα στρωμα ορυκτελαιου και το καπακι ειναι
τοποθετημενο

Μπορειτε να χρησιμοποιησετε μια μεγαλη δεξαμενη, εξω απο την περιοχη της καλλιεργειας, για
επικυρωση του pH (ανατρεξτε στην εικονα 21.1). Μπορειτε να κλεισετε τη δεξαμενη με ενα
διαπερατο για αερια πωμα σιλικονης, το οποιο θα σταματησει την εξατμιση. Με αυτον τον τροπο,
δεν χρειαζεται επικαλυψη ορυκτελαιου, καθως θα δημιουργουσε προβληματα στους
περισσοτερους απο τους αισθητηρες pH κατα τη μετρηση του pH. Γεμιστε τη δεξαμενη και
μετρηστε το pH χρησιμοποιωντας συνδυαστικα εναν μετρητη και το συστημα μετρησης pH που
ειναι ενσωματωμενο στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL TL6 και MIRI® TL12.

22 Λογισμικο προβολης Viewer των επωαστηρων εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL
Το προγραμμα προβολης και ο διακομιστης των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL ειναι ενα συστημα λογισμικου γραφικων που λειτουργει με την
αφη και χρησιμοποιειται για την αποθηκευση και επεξεργασια εικονων που εληφθησαν μεσω
φωτογραφησης βαθμιαιας παρελευσης χρονου.
Για περισσοτερες πληροφοριες διαβαστε τις οδηγιες χρησης του λογισμικου Viewer των
επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL.

23 Οδηγιες καθαρισμου
23.1 Προβληματισμοι για μια αποστειρωμενη συσκευη
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
δεν ειναι αποστειρωμενες συσκευες. Δεν παρεχεται σε αποστειρωμενη κατασταση και δεν θα
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ειναι δυνατο να διατηρηθει αποστειρωμενη κατα τη χρηση.
Παρολα αυτα, ο σχεδιασμος της συσκευης εχει γινει με μεγαλη προσοχη ωστε να ειναι ευκολο για
τον χρηστη να τη διατηρει επαρκως καθαρη κατα τη χρηση και να μη μολυνονται τα βασικα μερη
της.
Τα χαρακτηριστικα σχεδιασμου που προοριζονται για την παροχη καθαροτητας ειναι, μεταξυ
αλλων:
•
•
•
•
•

Κλειστο συστημα κυκλοφοριας αερα
Ένα φιλτρο HEPA καθαριζει συνεχως τα εισερχομενα αερια
Ένα φιλτρο HEPA/VOC, που καθαριζει συνεχως τον αερα στο εσωτερικο του συστηματος
Θαλαμος με στεγανα ακρα τα οποια μπορουν να καθαριστουν
Χρηση εξαρτηματων απο αλουμινιο και PET με καλη αντοχη στις διαδικασιες καθαρισμου

23.2 Διαδικασια καθαρισμου που συνιστα ο κατασκευαστης
Να επικυρώνετε πάντα τις διαδικασίες καθαρισμού τοπικά. Για περισσότερη
καθοδήγηση, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον διανομέα.
Συνισταται η περιοδικη διαδικασια καθαρισμου για τακτικη επεξεργασια και συντηρηση.
Συνισταται ο συνδυασμος περιοδικων διαδικασιων καθαρισμου και διαδικασιων απολυμανσης
για ζητηματα που σχετιζονται με μεμονωμενα συμβαντα οπως διαρροες μεσου καλλιεργειας,
ορατη συσσωρευση ακαθαρσιων η/και αλλες ενδειξεις επιμολυνσης. Συνισταται, επισης, να
καθαριζονται και να απολυμαινεται ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 αμεσως μετα απο διαρροη μεσου καλλιεργειας.
Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής (χωρίς έμβρυα μέσα)
Η χρηση γαντιων και οι τεχνικες καλου χειρισμου ειναι απαραιτητα στοιχεια για τον επιτυχη
καθαρισμο.
1. Συνισταται να καθαριζεται η συσκευη με υδατικο διαλυμα 70% ισοπροπυλικης αλκοολης.
Βρεξτε ενα αποστειρωμενο μαντηλακι και καθαριστε ολες τις εσωτερικες και εξωτερικες
επιφανειες της συσκευης τριβοντας τις επιφανειες με το μαντηλακι.
2. Μετα το σκουπισμα, αφηστε τα καπακια της συσκευης ανοικτα για λιγο χρονο ωστε να
εξατμισθει εντελως η αλκοολη.
3. Τελος, χρησιμοποιηστε καθαρισμενο η αποστειρωμενο νερο για να σκουπισετε τις
επιφανειες της συσκευης.
4. Επιθεωρηστε τη συσκευη – αν ειναι οπτικα καθαρη, θεωρηστε την ετοιμη για χρηση.
Αν η συσκευη δεν ειναι οπτικα καθαρη, επαναλαβετε τη διαδικασια απο το βημα 1.

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 1.1

81

23.3 Διαδικασια καθαρισμου που συνιστα ο κατασκευαστης
Απολύμανση της συσκευής (χωρίς έμβρυα μέσα)
Η χρηση γαντιων και οι τεχνικες καλου χειρισμου ειναι απαραιτητα στοιχεια για την επιτυχη
απολυμανση.
Προχωρηστε με τα ακολουθα βηματα (αυτη η διαδικασια εχει επιδειχθει, κατα τη διαρκεια του
επιτοπιου προγραμματος εκπαιδευσης, ως μερος του πρωτοκολλου εγκαταστασης):
1. Βγαλτε τον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η
MIRI® TL12 εκτος λειτουργιας (πισω μερος).
2. Ανοιξτε τα καπακια.
3. Χρησιμοποιηστε το απαιτουμενο απολυμαντικο για να απολυμανετε τις εσωτερικες
επιφανειες, τα θερμαντικα ενθετα και τη γυαλινη πλακα στο επανω μερος του καπακιου.
Χρησιμοποιειτε αποστειρωμενα μαντηλακια για να εφαρμοσετε το απολυμαντικο.
4. Καθαριστε ολες τις εσωτερικες επιφανειες και το πανω μερος του καπακιου με
τουλαχιστον τρια μαντηλακια. Επαναλαβετε μεχρι να παψουν να αποχρωματιζονται τα
μαντηλακια.
5. Αλλαξτε γαντια και μετα απο 10 λεπτα χρονου επαφης, ψεκαστε τις επιφανειες με
αποστειρωμενο νερο και σκουπιστε τις με αποστειρωμενο μαντηλακι.
6. Επιθεωρηστε τη συσκευη – αν ειναι οπτικα καθαρη, θεωρηστε την ετοιμη για χρηση. Αν η
συσκευη δεν ειναι οπτικα καθαρη, μεταβειτε στο βημα 3 και επαναλαβετε τη διαδικασια.
7. Βαλτε σε λειτουργια τον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 η MIRI® TL12 (απο τον διακοπτη στο πισω μερος).

24 Επικυρωση θερμοκρασιας
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 διαθετει εξι
αισθητηρες PT-1000 Κλασης B, ενω ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL12 διαθετει 12 τετοιους αισθητηρες, οι οποιοι βρισκονται στο κεντρο του
πυθμενα καθε θαλαμου.

Εικόνα 24.1 Αισθητηρες PT-1000 Κλασης B στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6
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Εικόνα 24.2 Αισθητηρες PT-1000 Κλασης B στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL12

Οι αισθητηρες αυτοι χρησιμοποιουνται για σκοπους εξωτερικης επικυρωσης. Ειναι πληρως
διαχωρισμενοι απο το ηλεκτρικο κυκλωμα της συσκευης.
Οι συνθηκες θερμοκρασιας στους θαλαμους μπορουν να καταγραφονται συνεχως μεσω των
εξωτερικων συνδεσμων στο πλαι της συσκευης, χωρις να επηρεαζεται η αποδοση της.
Μπορει να χρησιμοποιηθει οποιοδηποτε συστημα καταγραφης που χρησιμοποιει τυπικους
αισθητηρες PT-1000.
Η Esco Medical διαθετει ενα εξωτερικο συστημα καταγραφης (MIRI® – GA12) για τους
αισθητηρες.

25 Επικυρωση σταθμης αεριου
Η συγκεντρωση αεριων σε καθε θαλαμο του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 μπορει να επικυρωθει λαμβανοντας δειγμα αεριου
απο μια απο τις εξι (μοντελο MIRI® TL6) η 12 (μοντελο MIRI® TL12) θυρες δειγματοληψιας
αεριου στο πλαι της μοναδας, με χρηση καταλληλου αναλυτη αεριων.

Εικόνα 24.1 Αισθητηρες PT-1000 Κλασης B στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6
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Εικόνα 24.2 Αισθητηρες PT-1000 Κλασης B στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL12

Καθε θυρα δειγματοληψιας ειναι απευθειας συνδεδεμενη με τον αντιστοιχο θαλαμο με τον ιδιον
αριθμο. Το δειγμα του αεριου λαμβανεται ΜΟΝΟ απο τον συγκεκριμενο θαλαμο.
Ένας εξωτερικός αυτόματος αναλυτής αερίων μπορεί να συνδεθεί στις θύρες για
συνεχή επικύρωση. Ο αναλυτής αερίων πρέπει να μπορεί να επιστρέφει το δείγμα του
αερίου στον επωαστήρα. Διαφορετικά, η δειγματοληψία μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση
του αερίου και τις ενδείξεις του αναλυτή αερίων.
Πριν από κάθε μέτρηση αερίου, βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια δεν έχουν ανοιχτεί για
τουλάχιστον 5 λεπτά.

Η λήψη μεγάλης ποσότητας δείγματος μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση αερίων.

Βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής αερίων είναι βαθμονομημένος, πριν από τη χρήση.

26 Διακοπτης συναγερμου για εξωτερικο συστημα
Για να συνδεσετε τον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
η MIRI® TL12 σε ενα εξωτερικο συστημα παρακολουθησης και να διασφαλισετε μεγιστη
ασφαλεια, ειδικα κατα τη διαρκεια της νυχτας η του σαββατοκυριακου, ο επωαστηρας διαθετει
ενα βυσμα 3,5 mm στο πισω μερος, το οποιο μπορει να συνδεθει σε μια συσκευη
παρακολουθησης.
Μολις ενεργοποιηθει ενας συναγερμος (που μπορει να ειναι συναγερμος θερμοκρασιας,
συναγερμος αεριου για τη σταθμη του CO2 η του O2, συναγερμοι χαμηλης η υψηλης πιεσης για τα
CO2 και N2) η αν η παροχη ρευματος της συσκευης διακοπει αιφνιδιως, ο διακοπτης θα δειξει οτι
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η συσκευη πρεπει να επιθεωρηθει απο τον χρηστη.
Η υποδοχη μπορει να συνδεθει ειτε με πηγη τασης Ή με πηγη εντασης.

Λάβετε υπόψη ότι αν συνδεθεί μια πηγή έντασης στην υποδοχή βύσματος 3,5 mm, η
μέγιστη ένταση πρέπει να είναι 0 έως -1,0 Amp.

Αν συνδεθεί πηγή τάσης, τότε τα όρια είναι 0 έως 50 V εναλλασσόμενου ή συνεχούς
ρεύματος.
Εφοσον δεν υπαρχει συναγερμος, ο διακοπτης μεσα στη μοναδα θα ειναι στη θεση «ON», οπως
φαινεται στο σχημα παρακατω.

Εικόνα 26.1 Κατασταση χωρις συναγερμο

Μολις ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI®
TL12 τεθει σε κατασταση συναγερμου, ο διακοπτης καταστασης θα αλλαξει σε «ανοικτο
κυκλωμα». Αυτο σημαινει οτι δεν περνα πλεον ρευμα μεσα απο το συστημα.

Εικόνα 26.2 Κατασταση συναγερμου «ανοικτο κυκλωμα»

Μόλις το καλώδιο ρεύματος του επωαστήρα αποσυνδεθεί από το ρεύμα, ο διακόπτης
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αυτός θα δείξει αυτόματα συναγερμό! Αυτό είναι μια πρόσθετη λειτουργία ασφαλείας που
έχει σκοπό την ειδοποίηση του προσωπικού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο
εργαστήριο.

27 Χωρος γραφης στα καπακια των θαλαμων
Όλα τα καπακια θαλαμων στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ειναι κατασκευασμενα απο λευκο γυαλι, ιδανικο για την
αναγραφη σημειωσεων. Μπορουν να αναγραφουν τα στοιχεια του ασθενους η το περιεχομενο
του θαλαμου για ευκολη αναφορα κατα τη διαδικασια της επωασης.
Οι σημειωσεις μπορουν μετα να σκουπιστουν με ενα πανι. Χρησιμοποιειτε μονο καταλληλους μη
τοξικους μαρκαδορους που επιτρεπουν το σβησιμο της γραφης αργοτερα και που δεν βλαπτουν
τα δειγματα στον επωαστηρα.

Εικόνα 27.1 Περιοχη αναγραφης πληροφοριων ασθενη

28 Συντηρηση
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI TL12
εχουν σχεδιαστει για να ειναι φιλικοι προς τον χρηστη. Η αξιοπιστη και ασφαλης λειτουργια της
συσκευης αυτης εξαρταται απο τις παρακατω συνθηκες:
1. Σωστη βαθμονομηση της θερμοκρασιας και του επιπεδου αεριου, χρησιμοποιωντας
εξοπλισμο υψηλης ακριβειας στα χρονικα διαστηματα που καθοριζονται βασει της
κλινικης πρακτικης που εφαρμοζεται στο εργαστηριο οπου χρησιμοποιειται ο
επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI®
TL12. Ο κατασκευαστης συνιστα η περιοδος μεταξυ των επικυρωσεων να μην ειναι
μεγαλυτερη απο 14 ημερες.
2. Τα φιλτρα VOC/HEPA πρεπει να αντικαθιστανται καθε τρεις μηνες.
3. Τα φιλτρα HEPA σε σειρα πρεπει να αντικαθιστανται μια φορα τον χρονο κατα την ετησια
συντηρηση.
4. Πρεπει να γινεται καταλληλος καθαρισμος, συμφωνα με τα χρονικα διαστηματα που
περιγραφονται στην κλινικη πρακτικη που ακολουθει το εργαστηριο οπου
χρησιμοποιειται ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 η MIRI® TL12. Ο κατασκευαστης δεν συνιστα περιοδους μεγαλυτερες απο 14
ημερες αναμεσα στους καθαρισμους.
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Είναι απαραίτητο η επιθεώρηση και η συντήρηση να πραγματοποιούνται στα
χρονικά διαστήματα που υποδεικνύονται στην ενότητα 38 «Οδηγός συντήρησης». Η μη
τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να έχει σοβαρά δυσμενή αποτελέσματα, με αποτέλεσμα
η μονάδα να μη λειτουργεί όπως αναμένεται και να προκληθεί ζημιά σε δείγματα,
ασθενείς ή χρήστες.

Η εγγύηση θεωρείται άκυρη αν δεν τηρούνται οι οδηγίες συντήρησης.

Η εγγύηση θεωρείται άκυρη αν οι διαδικασίες συντήρησης δεν γίνονται από
εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

29 Διαδικασιες εκτακτης αναγκης
Ολική πτώση ρεύματος στη μονάδα:
• Αφαιρεστε ολα τα δειγματα και τοποθετηστε τα σε μια εναλλακτικη η εφεδρικη συσκευη
που δεν επηρεαζεται απο το προβλημα.
• Χωρις την παροχη ρευματος, η εσωτερικη θερμοκρασια στους επωαστηρες εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 θα πεσει κατω απο 35 °C,
αν εκτεθει για 10 λεπτα σε θερμοκρασια περιβαλλοντος 20 °C.
• Η συγκεντρωση CO2 θα παραμεινει εντος του 1% του σημειου ρυθμισης για 30 λεπτα, αν
τα καπακια παραμενουν κλειστα.
• Εαν απαιτηθει περισσοτερος χρονος για επαναφορα του ρευματος, ισως ειναι χρησιμο να
καλυφθει η συσκευη με θερμομονωτικες κουβερτες για να μειωθει η πτωση θερμοκρασιας.
Αν ενεργοποιηθεί ένας μόνο συναγερμός θερμοκρασίας:
• Αφαιρεστε τα δειγματα απο τον επηρεαζομενο θαλαμο. Μπορουν να μεταφερθουν σε
οποιονδηποτε απο τους αλλους θαλαμους, αν δεν ειναι κατειλημμενος. Όλοι οι θαλαμοι
ειναι ανεξαρτητοι, οποτε οι υπολοιποι θα λειτουργουν κανονικα.
Αν πολλοί συναγερμοί θερμοκρασίας ενεργοποιηθούν:
• Αφαιρεστε τα δειγματα απο τον επηρεαζομενο θαλαμο. Μπορουν να μεταφερθουν σε
οποιονδηποτε απο τους αλλους θαλαμους, αν δεν ειναι κατειλημμενος. Όλοι οι θαλαμοι
ειναι ανεξαρτητοι, οποτε οι υπολοιποι θα λειτουργουν κανονικα.
• Εναλλακτικα, αφαιρεστε ολα τα δειγματα απο ολους τους επηρεαζομενους θαλαμους και
τοποθετηστε τα σε μια εναλλακτικη η εφεδρικη συσκευη που δεν επηρεαζεται απο το
προβλημα.
Αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στάθμης CO2:
Θα υπαρξει ενα διαστημα 30 λεπτων κατα το οποιο ο χρηστης μπορει να εκτιμησει αν η
κατασταση ειναι προσωρινη η μονιμη. Αν η κατασταση ειναι μονιμη, αφαιρεστε ολα τα δειγματα
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και τοποθετηστε τα σε μια εναλλακτικη η εφεδρικη συσκευη που δεν επηρεαζεται απο το
προβλημα. Αν η κατασταση ειναι προσωρινη και η σταθμη CO2 ειναι χαμηλη, κρατηστε τα
καπακια κλειστα. Αν η κατασταση ειναι προσωρινη και η σταθμη CO2 ειναι υψηλη, ανοιξτε μερικα
καπακια για να αφαιρεθει μια μικρη ποσοτητα CO2.
Αν ο συναγερμός στάθμης O2 ενεργοποιηθεί:
Κανονικα δεν ειναι απαραιτητη καμια διαδικασια εκτακτης αναγκης στην περιπτωση αυτη. Αν η
κατασταση κρινεται μονιμη, ισως να ειναι σκοπιμο να διακοπει η ρυθμιση O2 απο το μενου.
Αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός πίεσης CO2:
Επιθεωρηστε την εξωτερικη παροχη αεριου και τις γραμμες παροχης αεριου. Αν το προβλημα
ειναι εξωτερικο και δεν διορθωθει αμεσα, ακολουθηστε τις οδηγιες στην ενοτητα «Συναγερμος
σταθμης CO2».
Αν ο συναγερμός πίεσης O2 ενεργοποιηθεί:
Επιθεωρηστε την εξωτερικη παροχη αεριου και τις γραμμες παροχης αεριου. Αν το προβλημα
ειναι εξωτερικο και δεν διορθωθει αμεσα, ακολουθηστε τις οδηγιες στην ενοτητα «Συναγερμος
σταθμης O2».
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30 Επιλυση προβληματων απο τον χρηστη
Πίνακας 30.1 Συστημα θερμανσης
Συμπτωμα
Αιτια
Η μοναδα ειναι απενεργοποιημενη
Απουσια θερμανσης, η οθονη
απο τον διακοπτη στο πισω μερος η
ειναι απενεργοποιημενη
δεν ειναι συνδεδεμενη στο ρευμα
Η θερμανση εσβησε επειδη η
Ο συναγερμος θερμοκρασιας
θερμοκρασια
παρεκκλινε
κατα
ειναι ενεργοποιημενος
περισσοτερο απο 0,5 °C απο την
καθορισμενη τιμη
Το
σημειο
ρυθμισης
θερμοκρασιας ειναι εσφαλμενο

Απουσια θερμανσης

Η
θερμανση
ανομοιογενης

ειναι

της

Το συστημα δεν ειναι βαθμονομημενο

Πίνακας 30.2 Ρυθμιστης αεριου CO2
Συμπτωμα
Αιτια
Δεν υπαρχει ρυθμιση αεριου
Το συστημα δεν εχει ρευμα
CO2
Το συστημα ειναι απενεργοποιημενο
Ο ρυθμιστης αεριου CO2 ειναι εκτος
λειτουργιας

Κακη ρυθμιση αεριου CO2

Η συγκεντρωση του CO2
υποδεικνυεται με κοκκινο
χρωμα στην οθονη
Η
πιεση
του
CO2
υποδεικνυεται με κοκκινο
χρωμα στην οθονη

Δεν ειναι συνδεδεμενο το CO2 στην
εισαγωγη CO2 η ειναι συνδεδεμενο
λαθος αεριο
Η πραγματικη συγκεντρωση αεριου
ειναι υψηλοτερη απο την τιμη του
σημειου ρυθμισης
Ένα η περισσοτερα καπακια ειναι
ανοικτα
Λειπουν
παρεμβυσματα
στεγανοτητας σε ενα η περισσοτερα
καπακια
Η συγκεντρωση του CO2 αποκλινει
περισσοτερο απο ±1 απο το σημειο
ρυθμισης
Απουσια πιεσης/λανθασμενη πιεση
αεριου CO2 στο συστημα

Ενεργεια
Ενεργοποιηστε τη συσκευη η
συνδεστε τη στο ρευμα
Επικοινωνηστε με τον διανομεα
της
Esco
Medical
για
πληροφοριες
Ελεγξτε το επιθυμητο σημειο
ρυθμισης θερμοκρασιας
Βαθμονομηστε
καθε
ζωνη
συμφωνα με το εγχειριδιο
χρηστη, χρησιμοποιωντας ενα
θερμομετρο υψηλης ακριβειας

Ενεργεια
Ελεγξτε την παροχη ρευματος
Ενεργοποιηστε το συστημα
Ενεργοποιηστε τον ρυθμιστη
αεριου CO2 ρυθμιζοντας το «CO2»
σε «ON» στο μενου
Ελεγξτε την παροχη αεριου και
βεβαιωθειτε οτι η πιεση του
αεριου ειναι 0,6 bar (8,70 PSI)
Ελεγξτε το σημειο
αεριου του CO2

ρυθμισης

Κλειστε τα καπακια
Αντικαταστηστε
τα
παρεμβυσματα
στεγανοτητας
στα καπακια
Αφηστε
το
συστημα
να
ισορροπησει κλεινοντας ολα τα
καπακια
Ελεγξτε την παροχη αεριου CO2.
Βεβαιωθειτε πως η πιεση
διατηρειται σταθερη στα 0,6 bar
(8,70 PSI)
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Πίνακας 30.3 Ρυθμιστης αεριου O2
Συμπτωμα
Αιτια
Δεν υπαρχει ρυθμιση αεριου
Το συστημα δεν εχει ρευμα
O2
Το συστημα ειναι σε κατασταση
αναμονης η ειναι απενεργοποιημενο
Ο ρυθμιστης αεριου O2 ειναι εκτος
λειτουργιας

Η συγκεντρωση του O2
υποδεικνυεται με κοκκινο
χρωμα στην οθονη

Δεν ειναι συνδεδεμενο αεριο N2 στην
εισαγωγη N2 η ειναι συνδεδεμενο
λαθος αεριο
Η πραγματικη συγκεντρωση αεριου
ειναι υψηλοτερη απο την τιμη του
σημειου ρυθμισης
Ένα η περισσοτερα καπακια ειναι
ανοικτα
Λειπουν
παρεμβυσματα
στεγανοτητας σε ενα η περισσοτερα
καπακια
Η συγκεντρωση του O2 αποκλινει
περισσοτερο απο ±1 απο το σημειο
ρυθμισης

Η πιεση του N2 υποδεικνυεται
με κοκκινο χρωμα στην οθονη

Απουσια πιεσης/λανθασμενη πιεση
αεριου N2 στο συστημα

Κακη ρυθμιση αεριου O2

Πίνακας 30.4 Επικοινωνια προγραμματος προβολης Viewer
Συμπτωμα
Αιτια
Δεν στελνονται δεδομενα
Το συστημα δεν εχει ρευμα
στον Η/Υ
Το συστημα ειναι σε κατασταση
αναμονης η ειναι απενεργοποιημενο
Το καλωδιο δεδομενων μεταξυ του
επωαστηρα και του Η/Υ δεν ειναι
σωστα συνδεδεμενο
Το λογισμικο του προγραμματος
προβολης/ο οδηγος USB δεν ειναι
σωστα εγκατεστημενα

Ενεργεια
Ελεγξτε την παροχη ρευματος
Ενεργοποιηστε το συστημα
Ενεργοποιηστε τον ρυθμιστη
αεριου του O2 ρυθμιζοντας το
«O2» σε «ON» στο μενου
Ελεγξτε την παροχη αεριου.
Βεβαιωθειτε οτι η πιεση του
αεριου Ν2 ειναι 0,6 bar
Ελεγξτε το σημειο ρυθμισης του
O2
Κλειστε τα καπακια
Αντικαταστηστε
τα
παρεμβυσματα
στεγανοτητας
στα καπακια
Αφηστε
το
συστημα
να
ισορροπησει κλεινοντας ολα τα
καπακια
Ελεγξτε την παροχη αεριου N2.
Βεβαιωθειτε πως η πιεση
διατηρειται σταθερη στα 0,6 bar
(8,70 PSI).
Αν δεν απαιτειται ρυθμιση του O2,
ρυθμιστε το «O2» σε «OFF» στο
μενου για να απενεργοποιησετε
τη ρυθμιση του οξυγονου και να
σταματησει ο συναγερμος αεριου
N2

Ενεργεια
Ελεγξτε την παροχη ρευματος
Ενεργοποιηστε το συστημα
Ελεγξτε
τη
συνδεση.
Χρησιμοποιηστε μονο το καλωδιο
που παρεχεται με τη μοναδα
Ανατρεξτε
στον
οδηγο
εγκαταστασης του λογισμικου
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Πίνακας 30.5 Οθονη
Συμπτωμα
Λειπουν τμηματα στην οθονη

Αιτια
Βλαβη στην πλακετα κυκλωματος

Πίνακας 30.6 Πληκτρολογιο
Συμπτωμα
Απουσια
η
λανθασμενη
λειτουργια πληκτρων

Αιτια
Βλαβη στα πληκτρα

Ενεργεια
Επικοινωνηστε με τον διανομεα
της
Esco
Medical
για
αντικατασταση της πλακετας

Ενεργεια
Επικοινωνηστε με τον διανομεα
της
Esco
Medical
για
αντικατασταση των πληκτρων
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31 Προδιαγραφες
Πίνακας 31.1 Προδιαγραφες του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6

Τεχνικές προδιαγραφές
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
Βάρος
Υλικό
Τροφοδοσία ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος
Εύρος θερμοκρασίας
Κατανάλωση αερίου (CO2)1
Κατανάλωση αερίου (N2)2
Εύρος CO2
Εύρος O2
Πίεση αερίου CO2 (είσοδος)
Πίεση αερίου Ν2 (είσοδος)
Συναγερμοί
Διάρκεια αποθήκευσης
Διάρκεια ζωής

MIRI® TL6
805 x 590 x 375 mm
60 kg
Μαλακός χάλυβας/ Αλουμίνιο/ PET/ Ανοξείδωτος
χάλυβας
115 V 60 Hz ή 230 V 50 Hz
330 W
28,7 – 41,0 °C
< 2 λίτρα ανά ώρα
< 5 λίτρα ανά ώρα
2,9% έως 9,9%
2,0% έως 20,0%
0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI)
0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI)
Ακουστικός και ορατός για εκτός ορίων θερμοκρασία,
συγκέντρωση αερίων και πίεση αερίων
1 έτος
6 χρόνια

Πίνακας 31.2 Προδιαγραφες του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL12

Τεχνικές προδιαγραφές
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
Βάρος
Υλικό
Τροφοδοσία ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος
Εύρος θερμοκρασίας
Κατανάλωση αερίου (CO2)1
Κατανάλωση αερίου (N2)2
Εύρος CO2
Εύρος O2
Πίεση αερίου CO2 (είσοδος)
Πίεση αερίου Ν2 (είσοδος)
Συναγερμοί
Διάρκεια αποθήκευσης
Διάρκεια ζωής

1
2

MIRI® TL12
950 x 685 x 375 mm
93 kg
Μαλακός χάλυβας/ Αλουμίνιο/ PET/ Ανοξείδωτος
χάλυβας
115 V 60 Hz ή 230 V 50 Hz
650 W
28,7 – 41,0 °C
< 2 λίτρα ανά ώρα
< 5 λίτρα ανά ώρα
2,9% έως 9,9%
5,0% έως 20,0%
0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI)
0,4 έως 0,6 bar (5,80 έως 8,70 PSI)
Ακουστικός και ορατός για εκτός ορίων θερμοκρασία,
συγκέντρωση αερίων και πίεση αερίων
1 έτος
6 χρόνια

Υπο κανονικες συνθηκες (μετα την επιτευξη του σημειου ρυθμισης CO2 στο 6,0%, με ολα τα καπακια κλειστα)
Υπο κανονικες συνθηκες (μετα την επιτευξη του σημειου ρυθμισης O2 στο 5,0%, με ολα τα καπακια κλειστα)
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32 Ηλεκτρομαγνητικη συμβατοτητα
Πίνακας 32.1 Ηλεκτρομαγνητικες εκπομπες
Καθοδηγηση και δηλωση κατασκευαστη – ηλεκτρομαγνητικες εκπομπες
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
προοριζονται για χρηση σε ηλεκτρομαγνητικο περιβαλλον με τις παρακατω προδιαγραφες. Ο πελατης η ο
χρηστης ενος επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 θα
πρεπει να εξασφαλισει οτι χρησιμοποιειται σε ενα τετοιο περιβαλλον.
Συμμόρφωσ
Δοκιμή εκπομπών
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – καθοδήγηση
η
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 δεν χρησιμοποιουν
Εκπομπες
ενεργεια ραδιοσυχνοτητων. Επομενως, οι εκπομπες
ραδιοσυχνοτητων
Ομαδα 1
ραδιοσυχνοτητων τους ειναι πολυ χαμηλες και δεν ειναι
CISPR 11
πιθανο να προκαλεσουν οποιαδηποτε παρεμβολη σε
γειτονικο ηλεκτρονικο εξοπλισμο.
Εκπομπες
ραδιοσυχνοτητων
Κλαση Α
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
CISPR 11
θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 ειναι καταλληλοι για
Αρμονικες εκπομπες
Κλαση Α
χρηση σε νοσοκομειακο περιβαλλον.
IEC 61000-3-2
Διακυμανσεις τασης/
Δεν προοριζεται για οικιακες εγκαταστασεις.
εκπομπες τρεμοσβηματος
Κλαση Α
IEC 61000-3-3
Πίνακας 32.2 Ηλεκτρομαγνητικη ατρωσια
Καθοδηγηση και δηλωση κατασκευαστη – ηλεκτρομαγνητικη ατρωσια
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
προοριζονται για χρηση σε ηλεκτρομαγνητικο περιβαλλον με τις παρακατω προδιαγραφες. Ο πελατης η ο
χρηστης ενος επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 θα
πρεπει να εξασφαλισει οτι χρησιμοποιειται σε ενα τετοιο περιβαλλον.
Επίπεδο
IEC 60601
Ηλεκτρομαγνητικό
Δοκιμή ατρωσίας
συμμόρφω
Επίπεδο δοκιμής
περιβάλλον - καθοδήγηση
σης
±6 kV
Τα δαπεδα πρεπει να ειναι απο
μεσω
ξυλο, τσιμεντο η κεραμικα
Ηλεκτροστατικη
±6 kV μεσω επαφης
επαφης
πλακακια. Αν το δαπεδο
εκφορτιση (ESD)
καλυπτεται απο συνθετικο
IEC 61000-4-2
±8 kV μεσω αερα
±8 kV μεσω υλικο, η σχετικη υγρασια πρεπει
αερα
να ειναι τουλαχιστον 30%
Ηλεκτρικα γρηγορα
±2 kV για γραμμες τροφοδοσιας
μεταβατικα
±1 kV για γραμμες
φαινομενα/ριπες
εισαγωγης/ εξαγωγης
IEC 61000-4-4
Υπερταση
±1 kV διαφορικη λειτουργια ±2
IEC 61000-4-5
kV κοινη λειτουργια
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Βυθισεις τασης,
συντομες διακοπες
και διακυμανσεις
τασης σε γραμμες
εισοδου
τροφοδοσιας
ρευματος
IEC 61000-4-11
Συχνοτητα
ρευματος
(50/60 Hz)
μαγνητικο πεδιο

<5 % 100V
(>95%d βυθιση στα 100V) για
0,5 κυκλο
40% 100V (60% βυθιση στα
100V) για 5 κυκλους
70% 100V (30% βυθιση στα
100V) για 25 κυκλους) βυθιση
στα 100V) για 5 δευτερολεπτα

3 A/m

Αποδοση
A

Τα μαγνητικα πεδια συχνοτητας
ρευματος πρεπει να ειναι σε
επιπεδα χαρακτηριστικα μιας
συγκεκριμενης τοποθεσιας ενος
τυπικου επαγγελματικου η
νοσοκομειακου περιβαλλοντος

IEC 61000-4-8
Καθοδηγηση και δηλωση κατασκευαστη – ηλεκτρομαγνητικη ατρωσια
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
προοριζονται για χρηση σε ηλεκτρομαγνητικο περιβαλλον με τις παρακατω προδιαγραφες. Ο πελατης η ο
χρηστης ενος επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 θα
πρεπει να εξασφαλισει οτι χρησιμοποιειται σε ενα τετοιο περιβαλλον.
Επίπεδο
Δοκιμή
IEC 60601
συμμόρφ
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
ατρωσίας
Επίπεδο δοκιμής
ωσης
Δεν πρεπει να χρησιμοποιειται φορητος και κινητος
εξοπλισμος επικοινωνιων ραδιοσυχνοτητων σε
αποσταση απο οποιοδηποτε εξαρτημα των
επωαστηρων
εξωσωματικης
γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12,
συμπεριλαμβανομενων των καλωδιων, μικροτερη
απο τη συνιστωμενη αποσταση διαχωρισμου που
υπολογιζεται απο την εξισωση που ισχυει για τη
συχνοτητα του πομπου.
Δι' αγωγης
RF IEC
61000-4-6

Ακτινοβολου
μενη
RF IEC
61000-4-3

10 Vrms
150kHz εως
80 MHz σε
ζωνες ISM
3 V/m
80 MHz εως
2,5 GHz

Συνιστωμενη αποσταση διαχωρισμου
3 V/m απο
80MHz
εως
2,5 GHz

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

80 MHz εως 800 MHz
800 MHz εως 2,5 GHz

Όπου P ειναι η μεγιστη
ισχυς εξοδου του πομπου σε watt (W), συμφωνα με
τον κατασκευαστη του πομπου, και d ειναι η
συνιστωμενη αποσταση διαχωρισμου σε μετρα (m).
Οι εντασεις πεδιων απο σταθερους πομπους
ραδιοσυχνοτητων, οπως προσδιοριζονται απο
επιτοπια ηλεκτρομαγνητικη καταμετρηση, πρεπει να
ειναι μικροτερες απο το επιπεδο συμμορφωσης για
καθε ευρος συχνοτητων
Μπορει να προκυψει παρεμβολη πλησιον του
εξοπλισμου.
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Πίνακας 32.3 Συνιστωμενες αποστασεις διαχωρισμου
Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνιών με
ραδιοσυχνότητες και των επωαστήρων εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων
MIRI® TL6 ή MIRI® TL12
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
προοριζονται για χρηση σε ηλεκτρομαγνητικο περιβαλλον οπου οι παρεμβολες απο εκπεμπομενες
ραδιοσυχνοτητες ειναι ελεγχομενες. Ο πελατης η ο χρηστης ενος επωαστηρα

εξωσωματικης

γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 μπορει να βοηθησει την αποφυγη
ηλεκτρομαγνητικων παρεμβολων διατηρωντας μια ελαχιστη αποσταση απο φορητο και κινητο εξοπλισμο
επικοινωνιων με ραδιοσυχνοτητες (πομπους). Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 συνιστωνται παρακατω αναλογα με τη μεγιστη ισχυ εξοδου του
εξοπλισμου επικοινωνιων.
Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού (m)
Μέγιστη ισχύς εξόδου
150 kHz έως 80
80 MHz έως 800
800 MHz έως 2,5 GHz
του πομπού
MHz d = 1,2√P
MHz 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
Για πομπους με μεγιστη ισχυ εξοδου που δεν αναφερεται παραπανω, η συνιστωμενη αποσταση
διαχωρισμου d σε μετρα (m) μπορει να εκτιμηθει χρησιμοποιωντας την εξισωση που ισχυει για τη
συχνοτητα του πομπου, οπου P ειναι η μεγιστη ισχυς εξοδου του πομπου σε watt (W), συμφωνα με τον
κατασκευαστη του πομπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz ισχυει η αποσταση διαχωρισμου ευρους υψηλοτερης συχνοτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτες οι κατευθυντηριες γραμμες μπορει να μην ισχυουν σε ολες τις συνθηκες.
Η διαδοση ηλεκτρομαγνητικων κυματων επηρεαζεται απο την απορροφηση απο και την ανακλαση σε
δομες, αντικειμενα και ανθρωπους.

Οι ιατρικες συσκευες ενδεχεται να επηρεαζονται απο κινητα τηλεφωνα και απο αλλες
προσωπικες η οικιακες συσκευες που δεν προοριζονται για ιατρικες εγκαταστασεις. Συνισταται
να διασφαλιζεται οτι ολες οι συσκευες που χρησιμοποιουνται κοντα σε επωαστηρες
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
συμμορφωνονται με το προτυπο ιατρικης ηλεκτρομαγνητικης συμβατοτητας και να ελεγχεται
πριν τη χρηση οτι δεν υπαρχουν εμφανεις η πιθανες παρεμβολες. Αν υπαρχει υποψια η
πιθανοτητα παρεμβολων, η απενεργοποιηση των υπευθυνων συσκευων ειναι η τυπικη λυση,
οπως επιβαλλει η συνηθης πρακτικη στα αεροσκαφη και στις ιατρικες εγκαταστασεις.
Συμφωνα με τις πληροφοριες ηλεκτρομαγνητικης συμβατοτητας (ΗΜΣ), ο ιατρικος ηλεκτρικος
εξοπλισμος πρεπει να αντιμετωπιζεται με ειδικες προφυλαξεις που υποδεικνυονται για την ΗΜΣ
(ηλεκτρομαγνητικη συμβατοτητα) και πρεπει να εγκατασταθει και να τεθει σε λειτουργια
συμφωνα με τις πληροφοριες για την ΗΜΣ. Ο φορητος και κινητος εξοπλισμος επικοινωνιας μεσω
ραδιοσυχνοτητων μπορει να επηρεασει τον ιατρικο ηλεκτρικο εξοπλισμο.
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33 Οδηγος επικυρωσης
33.1 Κριτηρια κυκλοφοριας προιοντος
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
της Esco Medical υποβαλλονται σε μια αυστηρη δοκιμασια ποιοτητας και επιδοσεων, πριν απο
την κυκλοφορια στην αγορα.

33.1.1 Επιδοσεις
Καθε εξαρτημα που χρησιμοποιειται στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 δοκιμαζεται κατα τη διαδικασια παραγωγης για
να εξασφαλισθει οτι η μοναδα δεν εχει ελαττωματα.
Πριν απο την κυκλοφορια στην αγορα, ο επωαστηρας περναει απο εναν ελεγχο προ-κυκλοφοριας
που διαρκει τουλαχιστον 24 ωρες, χρησιμοποιωντας θερμομετρα και αναλυτες αεριων υψηλης
ακριβειας, ενω γινεται καταγραφη δεδομενων σε πραγματικο χρονο για να επιβεβαιωθει οτι η
συσκευη πληροι τις αναμενομενες προδιαγραφες επιδοσεων.
Έγκριση I: Διακυμανση θερμοκρασιας εσωτερικου αισθητηρα απο σημειο ρυθμισης σε απολυτο
± 0,1 ° C.
Έγκριση II: Διακυμανση συγκεντρωσης CO2 εσωτερικου αισθητηρα απο σημειο ρυθμισης σε
απολυτο ± 0,2%.
Έγκριση III: Διακυμανση συγκεντρωσης N2 εσωτερικου αισθητηρα απο σημειο ρυθμισης σε
απολυτο ± 0,2%.
Έγκριση IV: Ροη αεριου CO2 μικροτερη απο 2 l/h
Έγκριση V: Ροη αεριου N2 μικροτερη απο 5 l/h

33.1.2 Ασφαλεια σχετικη με ηλεκτρισμο
Μια δοκιμη για την ασφαλεια σχετικα με τον ηλεκτρισμο διεξαγεται σε καθε μοναδα, με χρηση
συσκευης δοκιμης ιατρικης ασφαλειας υψηλων επιδοσεων, για να εξασφαλισθει οτι πληρουνται
οι ηλεκτρικες απαιτησεις για ιατρικα μηχανηματα που καθοριζονται στο προτυπο EN60601-1, 3η
εκδοση.

33.1.3 Επικοινωνιες και καταγραφη δεδομενων
Καθε μοναδα συνδεεται με Η/Υ που τρεχει το λογισμικο καταγραφης δεδομενων MIRI® TL6 η
MIRI® TL12. Η μοναδα τροφοδοτειται με αεριο και το συστημα ενεργοποιειται. Τα δεδομενα που
λαμβανονται απο το προγραμμα του Η/Υ αναλυονται για να εξασφαλισθει οτι η επικοινωνια
μεταξυ του επωαστηρα και του Η/Υ ειναι κανονικη.

33.1.4 Σταθμες συγκεντρωσης αεριων και καταναλωση
Διενεργειται δοκιμη διαρροης σε καθε θαλαμο. Η μεγιστη επιτρεπομενη διαρροη απο το
παρεμβυσμα στεγανοποιησης ειναι 0,0 l/h.
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Ο μεσος ορος της διακυμανσης αεριου CO2 πρεπει να παραμενει σε απολυτο ± 0,2% απο το σημειο
ρυθμισης σε ολες τις εξωτερικες δειγματοληψιες και τις ενδειξεις των εσωτερικων αισθητηρων.
Η ροη αεριου σε κανονικη λειτουργια ειναι χαμηλοτερη απο 2 λιτρα ανα ωρα, αρα ο μεσος ορος
θα πρεπει να ειναι χαμηλοτερος απο 2 λιτρα και για τους δυο επωαστηρες εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12.
Ο μεσος ορος της διακυμανσης αεριου N2 πρεπει να παραμενει σε απολυτο ± 0,2% απο το σημειο
ρυθμισης σε ολες τις εξωτερικες δειγματοληψιες και τις ενδειξεις των εσωτερικων αισθητηρων.
Η ροη αεριου σε κανονικη λειτουργια ειναι χαμηλοτερη απο 5 λιτρα ανα ωρα, αρα ο μεσος ορος
θα πρεπει να ειναι χαμηλοτερος απο 5 λιτρα και για τους δυο επωαστηρες εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12.

33.1.5 Εμφανιση
•
•
•
•

Καμια κακη ευθυγραμμιση στα καπακια.
Όλα τα καπακια πρεπει να ανοιγουν και να κλεινουν με ευκολια.
Τα παρεμβυσματα των καπακιων πρεπει να ειναι καλα στερεωμενα και ευθυγραμμισμενα.
Δεν θα πρεπει να υπαρχουν στο εξωτερικο του κελυφους γρατζουνισματα η
αποχρωματισμος.

Γενικα, η συσκευη πρεπει να ειναι παρουσιασιμη ως ενα αντικειμενο υψηλης ποιοτητας. Η
πυθμενας των θαλαμων ελεγχεται για το σχημα του και τυχον κακη ευθυγραμμιση. Το τρυβλιο
CultureCoin® τοποθετειται μεσα στους θαλαμους για να ελεγχθει αν υπαρχουν ασυμφωνιες λογω
μεγεθους του θαλαμου η λογω αποκοπης αλουμινιου.

34 Επικυρωση στον χωρο
Μολονοτι στην Esco Medical προσπαθουμε να διεξαγουμε τις πλεον ολοκληρωμενες δοκιμασιες
πριν απο την αποστολη της συσκευης στον πελατη, δεν υπαρχει τροπος να εξασφαλισθει οτι ολα
θα ειναι ακομα ενταξει στον χωρο εγκαταστασης της συσκευης.
Έτσι, συμφωνα με την καθιερωμενη ορθη πρακτικη ιατροτεχνολογικων προιοντων, εχουμε
δημιουργησει ενα σχημα δοκιμων επικυρωσης που πρεπει να ολοκληρωθει, προτου η συσκευη
μπορει να γινει αποδεκτη για κλινικη χρηση.
Παρακατω περιγραφονται οι δοκιμες αυτες και ο εξοπλισμος που απαιτειται για τη διεξαγωγη
τους.
Παρεχεται, επισης, ενα εντυπο τεκμηριωσης της δοκιμης. Ένα αντιγραφο πρεπει να αποσταλει
στην Esco Medical για εσωτερικη ιχνηλατηση της συσκευης και για το ιστορικο αρχειο της
συσκευης.
Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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34.1 Υποχρεωτικα απαιτουμενος εξοπλισμος
Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και βαθμονομημένες.
•
•
•
•
•
•

Θερμομετρο με καταλληλο αισθητηρα για μετρηση σε μια σταγονα μεσου καλυμμενη με
παραφινελαιο, με ελαχιστη αναλυση 0,1 °C
Θερμομετρο με καταλληλο αισθητηρα για μετρηση σε μια επιφανεια αλουμινιου, με
ελαχιστη αναλυση 0,1 °C
Αναλυτης CO2 με ευρος μετρησης 0,0 εως 10,0%.
Αναλυτης O2 με ευρος μετρησης 0,0 εως 20,0%.
Μετρητης πιεσης με ευρος μετρησης 0,0 εως 1,0 bar.
Ένα πολυμετρο.

34.2 Συνιστωμενος προσθετος εξοπλισμος
Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και βαθμονομημένες.
•
•

Μετρητης πτητικων οργανικων ενωσεων (VOC) καταλληλος για τη μετρηση των πιο
κοινων πτητικων οργανικων ενωσεων σε επιπεδο τουλαχιστον ppm.
Θα πρεπει να ληφθει ενα δειγμα με τον μετρητη σωματιδιων λειζερ ακριβως πανω απο
τους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και
MIRI® TL12. Η μετρηση πρεπει να καταγραφει και να σημειωθει ως η περιεκτικοτητα
σωματιδιων του περιβαλλοντος.

Μπορει να χρησιμοποιηθει προσθετος συνιστωμενος εξοπλισμος για περισσοτερες δοκιμες κατα
την εγκατασταση, ωστε να ελαχιστοποιηθουν οι πιθανοτητες προβληματων στον χωρο.

35 Δοκιμη
35.1 Παροχη αεριου CO2
Για να μπορει το συστημα ρυθμισης να διατηρει τη σωστη συγκεντρωση CO2 στους θαλαμους των
επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12, η
συσκευη θα πρεπει να συνδεθει με μια σταθερη πηγη 100% CO2 σε πιεση 0,4 εως 0,6 bar (5,80
εως 8,70 PSI).
Μετρηστε τη συγκεντρωση CO2 της παροχης αεριου περνωντας τη γραμμη του αεριου σε μια
φιαλη χωρις καπακι, με επαρκως μεγαλο ανοιγμα. Ρυθμιστε την πιεση/ ροη ετσι, ωστε το αεριο
να διερχεται συνεχως απο τη φιαλη χωρις να αυξανεται η πιεση μεσα σ' αυτην (δηλαδη η
ποσοτητα αεριου που εξερχεται απο τη φιαλη να ειναι ιση με αυτην που εισερχεται σε αυτην).
Αύξηση της πίεσης θα επηρεάσει τη μέτρηση της συγκέντρωσης CO2, καθώς η
συγκέντρωση CO2 εξαρτάται από την πίεση.
Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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Μετρηστε με τον αναλυτη αεριων κοντα στον πυθμενα της φιαλης.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση CO2 πρέπει να είναι μεταξύ 98,0% και 100%.

Η χρήση αερίου CO2 με υγρασία θα προκαλέσει ζημιά στους αισθητήρες ροής. Η
περιεκτικότητα υγρασίας πρέπει να ελέγχεται στο πιστοποιητικό του παρασκευαστή του
αερίου: επιτρέπεται μόνο 0,0 ppm v/v κατά μέγιστο.

35.1.1 Σχετικα με το CO2
Το διοξειδιο του ανθρακα (CO2) ειναι ενα αεριο αχρωμο, αοσμο, αφλεκτο. Το διοξειδιο του
ανθρακα, πανω απο το τριπλο σημειο θερμοκρασιας -56,6 °C και κατω απο την κρισιμη
θερμοκρασια 31,1 °C μπορει να υπαρχει τοσο σε αερια οσο και σε υγρη κατασταση.
Το χυμα υγρο διοξειδιο του ανθρακα συνηθως διατηρειται ως υγρο η αεριο υπο ψυξη σε πιεσεις
μεταξυ 1.230 kPa (περιπου 12 bar) και 2.557 kPa (περιπου 25 bar). Το διοξειδιο του ανθρακα
μπορει επισης να υπαρχει ως λευκο αδιαφανες στερεο με θερμοκρασια -78,5 °C σε ατμοσφαιρικη
πιεση.

Υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (10,0% ή περισσότερο) μπορεί να
προκαλέσει γρήγορα ασφυξία χωρίς προειδοποίηση και χωρίς δυνατότητα
αυτοδιάσωσης, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση οξυγόνου.
Ο χρηστης θα πρεπει να διασφαλιζει οτι το CO2 που χρησιμοποιειται ειναι απαλλαγμενο υγρασιας.
Παρακατω ειναι ενας καταλογος με τις συνηθεις τυπικες συγκεντρωσεις συστατικων. Σημειωστε
οτι οι τιμες που αναφερονται ΔΕΝ ειναι οι πραγματικες τιμες, αλλα λειτουργουν ως παραδειγμα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναλυση 99,9% v/v min.
Υγρασια 50 ppm v/v max. (20 ppm w/w max).
Αμμωνια 2,5 ppm v/v max.
Οξυγονο 30 ppm v/v max.
Οξειδια αζωτου (NO/NO2) 2,5 ppm v/v max το καθενα.
Μη πτητικο υπολειμμα (σωματιδια) 10 ppm w/w max.
Μη πτητικο οργανικο υπολειμμα (ελαια και λιπη) 5 ppm w/w max.
Φωσφινη 0,3 ppm v/v max.
Ολικοι πτητικοι υδρογονανθρακες (μετρουμενοι ως μεθανιο) 50 ppm v/v max., εκ των
οποιων 20 ppm v/v.
Ακεταλδευδη 0,2 ppm v/v max.
Βενζολιο 0,02 ppm v/v max.
Μονοξειδιο του ανθρακα 10 ppm v/v max.
Μεθανολη 10 ppm v/v max.
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•
•

Υδροκυανιο 0,5 ppm v/v max.
Ολικο θειο (ως S) 0,1 ppm v/v max.

35.2 Παροχη αεριου N2
Για να μπορει το συστημα ρυθμισης να διατηρει τα σωστα επιπεδα συγκεντρωσης O2 στους
θαλαμους των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η
MIRI® TL12, η συσκευη θα πρεπει να συνδεθει με μια σταθερη πηγη 100% N2 σε πιεση 0,4 εως 0,6
bar (5,80 εως 8,70 PSI).
Μετρηστε τη συγκεντρωση N2 της παροχης αεριου περνωντας τη γραμμη του αεριου σε μια φιαλη
χωρις καπακι, με επαρκως μεγαλο ανοιγμα. Ρυθμιστε την πιεση/ ροη ετσι, ωστε το αεριο να
διερχεται συνεχως απο τη φιαλη χωρις να αυξανεται η πιεση μεσα σ' αυτην (δηλαδη η ποσοτητα
αεριου που εξερχεται απο τη φιαλη να ειναι ιση με αυτην που εισερχεται σε αυτην).
Μετρηστε με τον αναλυτη αεριων κοντα στον πυθμενα της φιαλης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναλυτής αερίων με ικανότητα να μετρά με ακρίβεια 0%
O2. 100% N2 = 0% O2.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση N2 πρέπει να είναι μεταξύ 95,0% και 100%.

Η χρήση αερίου N2 με υγρασία θα προκαλέσει ζημιά στους αισθητήρες ροής. Η
περιεκτικότητα υγρασίας πρέπει να ελέγχεται στο πιστοποιητικό του παρασκευαστή του
αερίου: επιτρέπεται μόνο 0,0 ppm v/v κατά μέγιστο.

35.2.1 Σχετικα με το N2
Το αζωτο αποτελει ενα μεγαλο μερος της γηινης ατμοσφαιρας, σε ποσοστο 78,08% κατ' ογκο. Το
αζωτο ειναι ενα αεριο αχρωμο, αοσμο, αγευστο, μη τοξικο και σχεδον αδρανες. Το αζωτο
μεταφερεται και χρησιμοποιειται κυριως σε αερια η σε υγρη μορφη.

Το αέριο N2 μπορεί να δράσει ως απλό ασφυξιογόνο εκτοπίζοντας τον αέρα.
Ο χρηστης θα πρεπει να διασφαλιζει οτι το N2 που χρησιμοποιειται ειναι απαλλαγμενο υγρασιας.
Παρακατω ειναι ενας καταλογος με τις συνηθεις τυπικες συγκεντρωσεις συστατικων. Σημειωστε
οτι οι τιμες που αναφερονται ΔΕΝ ειναι οι πραγματικες τιμες, αλλα λειτουργουν ως παραδειγμα:
•
•
•
•
•

Ποιοτητα για ερευνα 99,9995%.
Επιμολυντης.
Αργον (Ar) 5,0 ppm.
Διοξειδιο του ανθρακα (CO2) 1,0 ppm.
Μονοξειδιο του ανθρακα (CO) 1,0 ppm.
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•
•
•
•

Υδρογονο (H2) 0,5 ppm.
Μεθανιο 0,5 ppm.
Οξυγονο (O2) 0,5 ppm.
Υγρασια (H20) 0,5 ppm.

35.3 Έλεγχος πιεσης αεριου CO2
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
απαιτουν πιεση 0,4 εως 0,6 bar (5,80 εως 8,70 PSI) στη γραμμη εισαγωγης αεριου CO2. Αυτη η
πιεση αεριου πρεπει να διατηρειται παντοτε σταθερη.
Για ασφαλεια, η μοναδα διαθετει εναν ενσωματωμενο ψηφιακο αισθητηρα πιεσης αεριου που
παρακολουθει την πιεση του εισερχομενου αεριου και ειδοποιει τον χρηστη αν ανιχνευτει καποια
πτωση.
Αφαιρεστε τη γραμμη εισοδου αεριου για το αεριο CO2. Συνδεστε τη γραμμη αεριου στη συσκευη
μετρησης πιεσης.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμή πρέπει να είναι μεταξύ 0,4 και 0,6 bar.
Ανατρεξτε στις αντιστοιχες ενοτητες στο εγχειριδιο χρηστη για περισσοτερες πληροφοριες.

35.4 Έλεγχος πιεσης αεριου N2
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
απαιτουν πιεση 0,4 εως 0,6 bar (5,80 εως 8,70 PSI) στη γραμμη εισαγωγης αεριου N2. Αυτη η πιεση
αεριου πρεπει να διατηρειται παντοτε σταθερη.
Για ασφαλεια, η μοναδα διαθετει εναν ενσωματωμενο ψηφιακο αισθητηρα πιεσης αεριου που
παρακολουθει την πιεση του εισερχομενου αεριου και ειδοποιει τον χρηστη αν ανιχνευτει καποια
πτωση.
Αφαιρεστε τη γραμμη εισοδου αεριου για το αεριο N2. Συνδεστε τη γραμμη αεριου στη συσκευη
μετρησης πιεσης.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμή πρέπει να είναι μεταξύ 0,4 και 0,6 bar.
Ανατρεξτε στις αντιστοιχες ενοτητες στο εγχειριδιο χρηστη για περισσοτερες πληροφοριες.

35.5 Παροχη τασης
Η ταση ρευματος στον χωρο λειτουργιας πρεπει να ελεγχεται.
Ελεγξτε την πριζα εξοδου του UPS στην οποια θα συνδεθουν οι επωαστηρες εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12. Επισης ελεγξτε οτι το UPS ειναι
Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
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συνδεδεμενο σε πριζα ρευματος με καταλληλη γειωση.
Χρησιμοποιηστε πολυμετρο ρυθμισμενο για εναλλασσομενο ρευμα.
ΕΓΚΡΙΣΗ: 230 V ± 10,0%
115 V ± 10,0%

35.6 Έλεγχος συγκεντρωσης αεριου CO2
Η συγκεντρωση αεριου CO2 ελεγχεται για αποκλισεις. Χρησιμοποιειται η θυρα δειγματοληψιας
στο πλαι της συσκευης. Χρησιμοποιηστε τη θυρα δειγματοληψιας 6 για την επικυρωση.
Θυμηθείτε να μην ανοίξετε κανένα από τα καπάκια τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από
την έναρξη της δοκιμής, ούτε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Συνδεστε τον σωληνα εισοδου του αναλυτη αεριων στη θυρα δειγματοληψιας. Βεβαιωθειτε οτι η
συνδεση ειναι τελεια και οτι δεν μπορει να εισελθει ουτε να εξελθει αερας απο το συστημα.
Ο αναλυτης αεριων πρεπει να εχει μια θυρα επιστροφης αεριου συνδεδεμενη στον επωαστηρα
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων (δηλαδη σε αλλον θαλαμο). Μετρηστε μονο
οταν η ενδειξη στον αναλυτη αεριων ειναι σταθεροποιημενη.
Ανατρεξτε στην ενοτητα 13.5.1.2 «Βαθμονομηση CO2/O2» για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα
με τη βαθμονομηση αεριου CO2.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση CO2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει περισσότερο από ±
0,2% από το σημείο ρύθμισης.

35.7 Έλεγχος συγκεντρωσης αεριου O2
Η συγκεντρωση αεριου O2 ελεγχεται για αποκλισεις. Χρησιμοποιειται η θυρα δειγματοληψιας στο
πλαι της συσκευης. Χρησιμοποιηστε τη θυρα δειγματοληψιας 6 για την επικυρωση.
Θυμηθείτε να μην ανοίξετε κανένα από τα καπάκια τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από
την έναρξη της δοκιμής, ούτε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Συνδεστε τον σωληνα εισοδου του αναλυτη αεριων στη θυρα δειγματοληψιας. Βεβαιωθειτε οτι η
συνδεση ειναι τελεια και οτι δεν μπορει να εισελθει ουτε να εξελθει αερας απο το συστημα.
Ο αναλυτης αεριων πρεπει να εχει μια θυρα επιστροφης αεριου συνδεδεμενη στον επωαστηρα
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων (δηλαδη σε αλλον θαλαμο). Μετρηστε μονο
οταν η ενδειξη στον αναλυτη αεριων ειναι σταθεροποιημενη.
Ανατρεξτε στην ενοτητα 13.5.1.2 «Βαθμονομηση CO2/O2» για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα
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με τη βαθμονομηση αεριου CO2.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση O2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει περισσότερο από ±
0,2% από το σημείο ρύθμισης.

35.8 Έλεγχος θερμοκρασιας: Πυθμενες θαλαμων
Το πρωτο μερος του ελεγχου θερμοκρασιας διενεργειται με χρηση ενος θερμομετρου με
αισθητηρα καταλληλο για μετρηση θερμοκρασιας σε ενα σταγονιδιο μεσου με επιστρωση
παραφινελαιου, με αναλυση 0,1 °C κατ' ελαχιστο.
Ετοιμαζονται απο πριν τουλαχιστον 6 τρυβλια (με τουλαχιστον μια μικροσταγονα μεσου,
περιπου 10 εως 100 µL σε καθε τρυβλιο). Το μεσον πρεπει να καλυφθει με μια στρωση
παραφινελαιου. Τα τρυβλια δεν ειναι απαραιτητο να ισορροπηθουν, καθως δεν θα μετρηθει το
pH κατα τις δοκιμες επικυρωσης.
Τα τρυβλια τοποθετουνται τουλαχιστον ενα σε καθε θαλαμο. Τα τρυβλια πρεπει να
τοποθετηθουν στην υποδοχη αντιστοιχου μεγεθους στις πλακες βελτιστοποιησης θερμανσης.
Αφηστε τον επωαστηρα να θερμανει τα τρυβλια και να σταθεροποιηθουν για τουλαχιστον 1 ωρα.
Ανοιξτε εναν θαλαμο, αφαιρεστε το καπακι απο το τρυβλιο και τοποθετηστε το ακρο του
αισθητηρα μεσα στο σταγονιδιο.
Αν η συσκευη μετρησης εχει γρηγορο χρονο αποκρισης (κατω απο 10 δευτερολεπτα), η ταχεια
μεθοδος σταγονιδιου θα πρεπει να δωσει ενα χρησιμο αποτελεσμα.
Αν η συσκευη μετρησης ειναι πιο αργη, θα πρεπει να βρεθει μια μεθοδος για τη συγκρατηση του
αισθητηρα στο σημειο του σταγονιδιου. Συνηθως, ειναι δυνατον να κολληθει το καλωδιο του
αισθητηρα σε ενα σημειο στον πυθμενα του θαλαμου. Στη συνεχεια κλειστε το καπακι και
περιμενετε μεχρι να σταθεροποιηθει η θερμοκρασια. Προσεξτε κατα το κλεισιμο του καπακιου
μην μετακινηθει η θεση του αισθητηρα μεσα στο σταγονιδιο.
Τοποθετηστε τον αισθητηρα θερμοκρασιας σε καθε ζωνη και ελεγξτε τη θερμοκρασια.
Αν απαιτειται βαθμονομηση, ανατρεξτε στην ενοτητα 13.5.1.1 «Βαθμονομηση θερμοκρασιας» για
περισσοτερες πληροφοριες για τη διεξαγωγη της βαθμονομησης της θερμοκρασιας.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στους πυθμένες των θαλάμων όπου είναι
τοποθετημένα τα τρυβλία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν περισσότερο από ± 0,1 °C από το
σημείο ρύθμισης.
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35.9 Έλεγχος θερμοκρασιας: Καπακια θαλαμων
Το δευτερο μερος της επικυρωσης της θερμοκρασιας διενεργειται με χρηση ενος θερμομετρου με
αισθητηρα καταλληλο για μετρηση θερμοκρασιας σε μια επιφανεια αλουμινιου, με αναλυση 0,1
°C κατ' ελαχιστο.
Κολληστε με ταινια τον αισθητηρα στο κεντρο του καπακιου και κλειστε προσεκτικα το καπακι.
Βεβαιωθειτε οτι η κολλητικη ταινια διατηρει τον αισθητηρα σε πληρη επαφη με την επιφανεια
του αλουμινιου.
Το κόλλημα με ταινία στο εσωτερικό του καπακιού δεν είναι η βέλτιστη μέθοδος,
επειδή η ταινία δρα ως μονωτήρας για τη θερμότητα που προέρχεται από τον θερμαντήρα
του πυθμένα. Ωστόσο, είναι ένας εύχρηστος συμβιβασμός, αν το μέγεθος της επιφάνειας
της ταινίας είναι μικρό και η ταινία είναι ισχυρή, λεπτή και ελαφριά.
Τοποθετηστε τον αισθητηρα θερμοκρασιας σε καθε ζωνη και ελεγξτε τη θερμοκρασια.
Έγκριση: όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στα καπάκια των θαλάμων δεν πρέπει να
παρεκκλίνουν περισσότερο από ± 0,2 °C από το σημείο ρύθμισης.
Αν απαιτειται βαθμονομηση, ανατρεξτε στην ενοτητα 13.5.1.1 «Βαθμονομηση θερμοκρασιας» για
περισσοτερες πληροφοριες για τη διεξαγωγη της βαθμονομησης της θερμοκρασιας.
Ενδέχεται να απαιτείται επαναληπτική διαδικασία, αν βρεθούν διαφορές στις τιμές
της θερμοκρασίας και αντισταθμιστούν μέσω των διαδικασιών βαθμονόμησης. Οι
θερμοκρασίες πυθμένα και καπακιού αλληλοεπηρεάζονται σε κάποιον βαθμό. Δεν θα
υπάρχει αξιοπρόσεκτη μεταφορά θερμότητας από θάλαμο σε θάλαμο.

35.10 Δοκιμη σταθεροτητας 6 ωρων
Μετα την προσεκτικη επικυρωση των μεμονωμενων παραμετρων, πρεπει να ξεκινησει ενας
ελεγχος 6 ωρων (ελαχιστη διαρκεια).
Η συσκευη θα πρεπει να ρυθμιστει οσο το δυνατον πλησιεστερα στις συνθηκες υπο τις οποιες θα
λειτουργει σε κλινικη χρηση.
Αν η προτιμηση για το σημειο ρυθμισης του CO2 ειναι 6,0% η αν η θερμοκρασια ειναι διαφορετικη
απο την προεπιλεγμενη, πρεπει να γινει μια προσαρμογη πριν απο τη δοκιμη.
Αν η συσκευη δεν προκειται να λειτουργησει κλινικα με τη ρυθμιση O2 ενεργοποιημενη, αλλα
υπαρχει διαθεσιμο αεριο N2, η δοκιμη θα πρεπει να διενεργηθει με τη ρυθμιση O2 ενεργοποιημενη
και με τροφοδοσια αεριου N2.

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 1.1

104

Αν δεν υπαρχει διαθεσιμο N2, η δοκιμη μπορει να διενεργηθει χωρις αυτο.
Βεβαιωθειτε οτι το λογισμικο καταγραφης δεδομενων της Esco Medical ειναι σε λειτουργια.
Ελεγξτε οτι οι παραμετροι ειναι συνδεδεμενες και οτι καταγραφονται λογικες τιμες. Αφηστε τη
συσκευη να λειτουργησει χωρις παρεμβασεις για τουλαχιστον 6 ωρες. Αναλυστε τα
αποτελεσματα στα γραφηματα.
Έγκριση I: Διακυμανση θερμοκρασιας εσωτερικου αισθητηρα απο σημειο ρυθμισης σε απολυτο
± 0,1 ° C.
Έγκριση II Διακυμανση συγκεντρωσης CO2 εσωτερικου αισθητηρα απο σημειο ρυθμισης σε
απολυτο ± 0,2%.
Έγκριση III: Διακυμανση συγκεντρωσης N2 εσωτερικου αισθητηρα απο σημειο ρυθμισης σε
απολυτο ± 0,2%.
Έγκριση IV: Ροη αεριου CO2 μικροτερη απο 2 l/h
Έγκριση V: Ροη αεριου N2 μικροτερη απο 5 l/h

35,11 Καθαρισμος
Επικυρώνετε πάντοτε τις διαδικασίες καθαρισμού επί τόπου ή ρωτήστε τον
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για καλύτερη καθοδήγηση.
Μετα την επιτυχη διεξαγωγη της δοκιμης, η συσκευη θα πρεπει να καθαριστει ξανα, πριν δοθει
για κλινικη χρηση.
Εξεταστε τη μοναδα για ορατα σημεια ρυπων η σκονης. Η μοναδα θα πρεπει να φαινεται γενικα
καθαρη.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καθαριστε τη μοναδα εξωτερικα με ενα πανι χωρις χνουδια, εμποτισμενο με διαλυμα
αλκοολης 70%.
Βγαλτε τη συσκευη εκτος λειτουργιας και αφαιρεστε την πριζα.
Αφαιρεστε ολες τις πλακες βελτιστοποιησης θερμανσης και καθαριστε τις με ενα πανι
χωρις χνουδια, εμποτισμενο με διαλυμα αλκοολης 70%.
Σκουπιστε το εσωτερικο των 12 θαλαμων με ενα πανι χωρις χνουδια, εμποτισμενο με
διαλυμα αλκοολης 70%.
Σκουπιστε τα καπακια με τον ιδιο τροπο.
Αφηστε τα καπακια ανοικτα για 5 λεπτα.
Σκουπιστε τους 12 θαλαμους και τις πλακες βελτιστοποιησης θερμανσης με ενα πανι
χωρις χνουδια, εμποτισμενο με αποστειρωμενο νερο.
Σκουπιστε τα καπακια με τον ιδιο τροπο.
Αφηστε τα καπακια ανοικτα για 10 λεπτα.
Τοποθετηστε παλι στη θεση τους τις πλακες βελτιστοποιησης θερμανσης.
Κλειστε τα καπακια.
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•
•

Συνδεστε την πριζα και βαλτε τον επωαστηρα σε λειτουργια.
Αφηστε τον επωαστηρα να λειτουργησει κενος για τουλαχιστον 20 λεπτα πριν
τοποθετησετε δειγματα.

35.12 Έντυπο τεκμηριωσης δοκιμης
Το έντυπο «Αναφορά εγκατάστασης» πρέπει να συμπληρωθεί με τις καταστάσεις
επιτυχών δοκιμών συμπληρωμένες από το προσωπικό εγκατάστασης και να αποσταλεί
στην Esco Medical πριν την έναρξη της κλινικής χρήσης της συσκευής.

35.13 Συνιστωμενες προσθετες δοκιμες
35.13.1 Μετρητης VOC
Με τον μετρητη VOC θα πρεπει να ληφθει ενα δειγμα ακριβως πανω απο τους επωαστηρες
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12. Η μετρηση
πρεπει να καταγραφει και να σημειωθει ως η περιεκτικοτητα VOC του περιβαλλοντος. Στη
συνεχεια, λαμβανεται ενα δειγμα απο τη θυρα δειγματοληψιας αεριων αρ. 6 (στο μοντελο MIRI®
TL6) η αρ. 12 (στο μοντελο MIRI® TL12).
Έγκριση: 0,0 ppm VOC.
Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές δειγματοληψίας δεν περιέχουν κανένα VOC.

35.13.2 Μετρητης σωματιδιων λειζερ
Θα πρεπει να ληφθει ενα δειγμα ακριβως πανω απο τον επωαστηρα εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 με τον μετρητη σωματιδιων λειζερ.
Η μετρηση πρεπει να καταγραφει και να σημειωθει ως η περιεκτικοτητα σωματιδιων του
περιβαλλοντος. Στη συνεχεια, λαμβανεται ενα δειγμα απο τη θυρα δειγματοληψιας αεριων αρ. 6
(στο μοντελο MIRI® TL6) η αρ. 12 (στο μοντελο MIRI® TL12).
Έγκριση: 0,3 μ < 100 ppm.
Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές δειγματοληψίας δεν περιέχουν κανένα σωματίδιο.

36 Κλινικη χρηση
Συγχαρητηρια! Η συσκευη σας ειναι τωρα ετοιμη για κλινικη χρηση με τις δοκιμες επικυρωσης
ολοκληρωμενες και την αναφορα δοκιμων να εχει αποσταλει στην Esco Medical.
Θα σας προσφερει πολλα χρονια σταθερης λειτουργιας.
Ειναι απαραιτητο να παρακολουθειται η αποδοση της συσκευης συνεχως.
Για την επικυρωση κατα τη διαρκεια της χρησης, χρησιμοποιηστε το παρακατω προγραμμα.
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Μην επιχειρήσετε τη λειτουργία των επωαστήρων εξωσωματικής γονιμοποίησης
πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 για κλινική χρήση, χωρίς να έχετε
πρόσβαση σε εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου υψηλής ακρίβειας για επικύρωση.
Πίνακας 36.1 Διαστηματα επικυρωσης
Εργασια
Έλεγχος θερμοκρασιας
Έλεγχος συγκεντρωσης αεριου CO2
Έλεγχος συγκεντρωσης αεριου O2
Έλεγχος για ανωμαλιες
Έλεγχος πιεσης αεριου CO2
Έλεγχος πιεσης αεριου N2

Καθημερινα

Έλεγχος pH

Καθε εβδομαδα
X

X
X
X
X
X
X

36.1 Έλεγχος θερμοκρασιας
Ο ελεγχος θερμοκρασιας διενεργειται με χρηση θερμομετρου υψηλης ακριβειας. Τοποθετηστε τον
αισθητηρα θερμοκρασιας σε καθε ζωνη και ελεγξτε τη θερμοκρασια. Βαθμονομηστε αν ειναι
απαραιτητο.
Ανατρεξτε στην ενοτητα 13.5.1.1 «Βαθμονομηση θερμοκρασιας» για περισσοτερες πληροφοριες
για τη διεξαγωγη της βαθμονομησης της θερμοκρασιας.
ΕΓΚΡΙΣΗ:
• Όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στους πυθμένες των θαλάμων, όπου είναι
τοποθετημένα τα τρυβλία, δεν πρέπει να παρεκκλίνουν περισσότερο από ± 0,2 °C
από το σημείο ρύθμισης.
• Όλες οι μετρούμενες θερμοκρασίες στα καπάκια των θαλάμων δεν πρέπει να
παρεκκλίνουν περισσότερο από ± 0,5 °C από το σημείο ρύθμισης.

36.2 Έλεγχος συγκεντρωσης αεριου CO2
Η συγκεντρωση αεριου CO2 ελεγχεται για αποκλισεις. Για τον ελεγχο χρησιμοποιειται η θυρα
δειγματοληψιας στο πλαι της συσκευης. Χρησιμοποιηστε τη θυρα δειγματοληψιας 6 για την
επικυρωση. Για τη δοκιμη ειναι απαραιτητο να εχετε εναν αναλυτη αεριων υψηλης ακριβειας για
CO2 και O2.
Ακολουθηστε τους παρακατω απλους κανονες οταν ελεγχετε τη συγκεντρωση αεριων:
•
•

Ελεγξτε το σημειο ρυθμισης αεριου του CO2.
Ελεγξτε την τρεχουσα συγκεντρωση αεριου CO2 για να βεβαιωθειτε οτι το σημειο
ρυθμισης εχει επιτευχθει και οτι η συγκεντρωση αεριου εχει σταθεροποιηθει γυρω απο το
σημειο ρυθμισης.
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•

Θυμηθειτε να μην ανοιξετε κανενα απο τα καπακια για τουλαχιστον 10 λεπτα πριν απο
την εναρξη της δοκιμης, ουτε κατα τη διαρκεια της δοκιμης.

Ανατρεξτε στην ενοτητα 13.5.1.2 «Βαθμονομηση CO2/O2» για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα
με τη βαθμονομηση αεριου CO2.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση CO2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει περισσότερο από ±
0,2% από το σημείο ρύθμισης.

36.3 Έλεγχος συγκεντρωσης αεριου O2
Η συγκεντρωση αεριου O2 ελεγχεται για αποκλισεις. Για τον ελεγχο χρησιμοποιειται η θυρα
δειγματοληψιας στο πλαι της συσκευης. Χρησιμοποιηστε τη θυρα δειγματοληψιας 6 για την
επικυρωση. Για τη δοκιμη ειναι απαραιτητο να εχετε εναν αναλυτη αεριων υψηλης ακριβειας για
CO2 και O2.
Ακολουθηστε τους παρακατω απλους κανονες οταν ελεγχετε τη συγκεντρωση αεριων:
•
•

•

Ελεγξτε το σημειο ρυθμισης αεριου του O2.
Ελεγξτε την τρεχουσα συγκεντρωση αεριου O2 για να βεβαιωθειτε οτι το σημειο ρυθμισης
εχει επιτευχθει και οτι η συγκεντρωση αεριου εχει σταθεροποιηθει γυρω απο το σημειο
ρυθμισης.
Θυμηθειτε να μην ανοιξετε κανενα απο τα καπακια για τουλαχιστον 10 λεπτα πριν απο
την εναρξη της δοκιμης, ουτε κατα τη διαρκεια της δοκιμης.

Ανατρεξτε στην ενοτητα 13.5.1.2 «Βαθμονομηση CO2/O2» για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα
με τη βαθμονομηση αεριου CO2.
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η μετρούμενη συγκέντρωση O2 δεν πρέπει να παρεκκλίνει περισσότερο από ±
0,2% από το σημείο ρύθμισης.
Οι αναλυτές αερίων χρησιμοποιούν μια μικρή αντλία για να αντλούν αέριο από τη
θέση δειγματοληψίας. Η παροχή της αντλίας ποικίλει από μάρκα σε μάρκα. Η δυνατότητα
του αναλυτή αερίων να επιστρέφει το δείγμα αερίου στον επωαστήρα (δειγματοληψία
βρόχου) αποτρέπει τη δημιουργία αρνητικής πίεσης και εξασφαλίζει την ακρίβεια. Η
απόδοση των επωαστήρων εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI®
TL6 και MIRI® TL12 δεν επηρεάζεται, καθώς το αέριο στον θάλαμο δεν βρίσκεται υπό
πίεση και η μέτρηση είναι απλώς μια διαστρέβλωση λόγω ακατάλληλου εξοπλισμού
μέτρησης. Επικοινωνήστε με την Esco Medical ή τον τοπικό αντιπρόσωπο για
περισσότερη καθοδήγηση.

36.4 Έλεγχος πιεσης αεριου CO2
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12
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απαιτει πιεση 0,4 εως 0,6 bar στη γραμμη εισαγωγης αεριου CO2. Αυτη η πιεση αεριου πρεπει να
διατηρειται παντοτε σταθερη.
Για λογους ασφαλειας, η μοναδα διαθετει εναν ενσωματωμενο ψηφιακο αισθητηρα πιεσης
αεριου που παρακολουθει την πιεση του εισερχομενου αεριου και ειδοποιει τον χρηστη αν
ανιχνευτει καποια πτωση.
Συνισταται να ελεγχεται η πιεση αεριου CO2 στο μενου ελεγχοντας την τιμη για την ενδειξη ‘CO2
P’ (πιεση CO2).
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμη πρεπει να ειναι μεταξυ 0,4 και 0,6 bar.
Ανατρεξτε στην ενοτητα «16.1 Πιεση αεριου CO2» για περισσοτερες πληροφοριες.

36.5 Έλεγχος πιεσης αεριου N2
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12
απαιτει πιεση 0,4 εως 0,6 bar στη γραμμη εισαγωγης αεριου N2. Αυτη η πιεση αεριου πρεπει να
διατηρειται παντοτε σταθερη.
Για λογους ασφαλειας, η μοναδα διαθετει εναν ενσωματωμενο ψηφιακο αισθητηρα πιεσης
αεριου που παρακολουθει την πιεση του εισερχομενου αεριου και ειδοποιει τον χρηστη αν
ανιχνευτει καποια πτωση.
Συνισταται να ελεγχεται η πιεση αεριου N2 στο μενου ελεγχοντας την τιμη για την ενδειξη ‘N2 P’
(πιεση N2).
ΕΓΚΡΙΣΗ: Η τιμη πρεπει να ειναι μεταξυ 0,4 και 0,6 bar.
Ανατρεξτε στην ενοτητα 16.2 «Πιεση αεριου N2» για περισσοτερες πληροφοριες.

36.6 Έλεγχος pH
Η επικυρωση του pH του μεσου καλλιεργειας πρεπει να αποτελει τακτικη διαδικασια. Ποτε δεν
μπορει να προβλεφθει με ακριβεια ποια θα ειναι η τιμη του pH του μεσου καλλιεργειας σε καποια
σταθμη CO2.
Η σταθμη CO2 εξαρταται απο την πιεση, επομενως σε διαφορετικα υψομετρα, απαιτουνται
υψηλοτερες συγκεντρωσεις CO2 για να διατηρηθει η ιδια τιμη pH. Ακομα και οι αλλαγες στη
βαρομετρικη πιεση σε συστηματα κανονικων καιρικων συνθηκων θα επηρεασουν τη σταθμη του
CO2.
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12
ειναι εφοδιασμενοι με ενα συστημα μετρησης του pH υψηλης ακριβειας.
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Ανατρεξτε στην ενοτητα 18 «Μετρηση pH» για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα με τη
βαθμονομηση pH.

37 Οδηγος συντηρησης
Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 της
Esco Medical περιεχει ποιοτικα εξαρτηματα υψηλης ακριβειας. Τα εξαρτηματα αυτα εχουν
επιλεγει ωστε να εξασφαλιζουν τη μεγιστη αντοχη και αποδοση της συσκευης.
Ωστοσο, ειναι απαραιτητη η συνεχης επικυρωση της αποδοσης.
Η επικυρωση απο τον χρηστη θα πρεπει να γινεται τουλαχιστον συμφωνα με τις οδηγιες που
παρεχονται στην ενοτητα 33 «Οδηγος επικυρωσης».
Εαν αντιμετωπισετε καποιο προβλημα, επικοινωνηστε με την Esco Medical η με τον τοπικο σας
αντιπροσωπο.
Ωστοσο, για τη διατηρηση της υψηλης αποδοσης και για την αποφυγη σφαλματων του
συστηματος, ο ιδιοκτητης ειναι υπευθυνος για τον διορισμο ενος πιστοποιημενου τεχνικου που
θα πραγματοποιει την αντικατασταση εξαρτηματων συμφωνα με τον πινακα 37.1.
Τα εξαρτηματα αυτα θα πρεπει να αντικαθιστανται στα χρονικα διαστηματα που καθοριζονται
παρακατω. Η μη τηρηση αυτων των οδηγιων ενδεχεται, στη χειροτερη περιπτωση, να προκαλεσει
ζημια στα δειγματα στον επωαστηρα.

Η εγγύηση ακυρώνεται αν δεν τηρούνται τα διαστήματα συντήρησης σύμφωνα με
τον πίνακα 37.1.
Η εγγύηση ακυρώνεται αν χρησιμοποιηθούν μη γνήσια ανταλλακτικά ή αν η
συντήρηση πραγματοποιηθεί από μη εκπαιδευμένο και μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
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Ο παρακατω πινακας εμφανιζει τα χρονικα διαστηματα στα οποια πρεπει να αντικατασταθουν
εξαρτηματα.
Πίνακας 37.1 Προγραμμα διαστηματων συντηρησης
Καθε 3
Καθε
Όνομα εξαρτηματος
μηνες
χρονο
Φυσιγγα φιλτρου VOC/HEPA
X
Φιλτρο HEPA σε σειρα για το
X
αεριο CO2
Φιλτρο HEPA σε σειρα για το
X
αεριο N2
Αισθητηρας O2
X
Αισθητηρας CO2
Λαμπτηρας UV
X
Ανεμιστηρας ψυξης
Εσωτερικη αντλια αεριων
Αναλογικες βαλβιδες
Σωληνωσεις αεριων
Αισθητηρες ροης
Ρυθμιστες πιεσης
Εσωτερικο φι λτρο 0,2µ για το CO2
Εσωτερικο φιλτρο 0,2µ για το N2
Ενημερωση υλικολογισμικου (εαν
εχει κυκλοφορησει μια νεα
εκδοση)

Καθε 2
χρονια

Καθε 3
χρονια

Καθε 4
χρονια

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

37.1 Φυσιγγα φιλτρου VOC/HEPA
Η φυσιγγα του φιλτρου VOC/HEPA ειναι τοποθετημενη στο πισω μερος του επωαστηρα για
ευκολη αντικατασταση. Περα απο το εξαρτημα ενεργου ανθρακα, η φυσιγγα αυτη περιλαμβανει
στο εσωτερικο της και ενα ενσωματωμενο φιλτρο HEPA, για να απομακρυνει τα σωματιδια και
τις πτητικες οργανικες ενωσεις απο τον αερα που ανακυκλωνεται στους θαλαμους. Λογω του
χρονου ζωης του ενεργου ανθρακα, ολα τα φι λτρα VOC εχουν περιορισμενη διαρκεια ζωης και
πρεπει να αντικαθιστανται συχνα. Συμφωνα με τον πινακα 37.1, το φιλτρο VOC που ειναι
εγκατεστημενο στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
η MIRI® TL12 πρεπει να αντικαθισταται καθε 3 μηνες.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του φιλτρου VOC:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησια φιλτρα (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με τον
τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε το καθε 3 μηνες.
Η μη εγκαιρη αντικατασταση του φιλτρου θα εχει ως αποτελεσμα ελλιπη/μη καθαρισμο
του αερα στο συστημα.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενο η μη γνησιο φι λτρο.
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Ανατρεξτε στην ενοτητα 12.1 «Εγκατασταση νεας φυσιγγας φιλτρου» για οδηγιες σχετικα με την
αντικατασταση.

37.2 Φιλτρο HEPA σε σειρα για το αεριο CO2
Το κυκλικο σε σειρα φιλτρο 0,2µ HEPA για το αεριο CO2 απομακρυνει τα σωματιδια που
βρισκονται στο εισερχομενο αεριο CO2. Αν δεν χρησιμοποιηθει το φιλτρο HEPA, μπορει να
προκληθει βλαβη στον αισθητηρα ροης υψηλης ακριβειας που μετρα την ποσοτητα του αεριου
CO2 που εισερχεται στο συστημα, και να εμποδιστει το συστημα ρυθμισης CO2.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του φιλτρου:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησια φιλτρα (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με τον
τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαθιστατε το φιλτρο καθε χρονο.
Η μη εγκαιρη αντικατασταση του φιλτρου θα εχει ως αποτελεσμα ελλιπη/μη καθαρισμο
του αεριου CO2 που εισερχεται.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενο η μη γνησιο φι λτρο.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.3 Φιλτρο HEPA σε σειρα για το αεριο N2
Το κυκλικο σε σειρα φιλτρο 0,2µ HEPA για το αεριο N2 απομακρυνει τα σωματιδια που βρισκονται
στο εισερχομενο αεριο N2. Αν δεν χρησιμοποιηθει το φιλτρο HEPA, μπορει να προκληθει βλαβη
στον αισθητηρα ροης υψηλης ακριβειας που μετρα την ποσοτητα του αεριου N2 που εισερχεται
στο συστημα, και να εμποδιστει το συστημα ρυθμισης N2.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του φιλτρου:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησια φιλτρα (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με τον
τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαθιστατε το φιλτρο καθε χρονο.
Η μη εγκαιρη αντικατασταση του φιλτρου θα εχει ως αποτελεσμα ελλιπη/μη καθαρισμο
του αεριου N2 που εισερχεται.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενο η μη γνησιο φι λτρο.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.4 Αισθητηρας O2
Η ρυθμιση του οξυγονου γινεται με τον αισθητηρα οξυγονου, για να διατηρειται η συγκεντρωση
αεριου O2 στα επιθυμητα επιπεδα στο εσωτερικο των θαλαμων. Η διαρκεια ζωης αυτου του
αισθητηρα ειναι περιορισμενη εξαιτιας της κατασκευης του. Απο την ημερα της αποσυσκευασιας
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του αισθητηρα, ενεργοποιειται μια χημικη αντιδραση στο εσωτερικο του πυρηνα του αισθητηρα.
Η χημικη αντιδραση ειναι εντελως ακινδυνη για το περιβαλλον, αλλα ειναι απαραιτητη για τη
μετρηση της ποσοτητας οξυγονου με πολυ μεγαλη ακριβεια, οπως απαιτειται για τους
επωαστηρες MIRI® TL6 και MIRI® TL12.
Μετα την παροδο ενος ετους, η χημικη αντιδραση στον πυρηνα του αισθητηρα σταματα και ο
αισθητηρας πρεπει να αντικατασταθει. Επομενως, ειναι απαραιτητο να αντικατασταθει αυτος ο
αισθητηρας ΜΕΣΑ ΣΕ έναν χρόνο από την ημερομηνία αποσυσκευασίας και εγκατάστασης.
Οι αισθητήρες οξυγόνου πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον μια φορά κάθε
χρόνο από την ημερομηνία εγκατάστασης στη συσκευή, ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη
του επωαστήρα.
Στην «Αναφορα εγκαταστασης» του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12, ο χρηστης μπορει να δει ποτε εχει εγκατασταθει ο αισθητηρας
αυτος. Η ημερομηνια αυτη πρεπει να χρησιμοποιηθει για τον υπολογισμο της ημερομηνιας της
επομενης αντικαταστασης του αισθητηρα O2.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του αισθητηρα:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιους αισθητηρες O2 (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με
τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε τον αισθητηρα O2 μεσα σε εναν χρονο απο την ημερομηνια της
προηγουμενης εγκαταστασης αισθητηρα.
Η μη αντικατασταση του αισθητηρα οξυγονου εγκαιρως θα εχει ως αποτελεσμα την
ελλιπη/μη ρυθμιση της συγκεντρωσης O2.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενος η μη γνησιος αισθητηρας.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.5 Αισθητηρας CO2
Η ρυθμιση του CO2 γινεται με τον αισθητηρα CO2, για να διατηρειται η συγκεντρωση αεριου στους
θαλαμους στα επιθυμητα επιπεδα.
Η διαρκεια ζωης αυτου του αισθητηρα ειναι πανω απο εξι χρονια, αλλα, για λογους ασφαλειας, η
Esco Medical συνιστα την αντικατασταση του αισθητηρα καθε τεσσερα χρονια.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του αισθητηρα:
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιους αισθητηρες CO2 (επικοινωνηστε με την Esco Medical η
με τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
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•
•
•

Αντικαταστηστε τον αισθητηρα CO2 μεσα σε τεσσερα χρονια απο την ημερομηνια της
εγκαταστασης.
Η μη αντικατασταση του αισθητηρα CO2 εγκαιρως μπορει να εχει ως αποτελεσμα την
ελλιπη/μη ρυθμιση της συγκεντρωσης αεριου CO2.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενος η μη γνησιος αισθητηρας.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.6 Λαμπτηρας UV
Για λογους ασφαλειας και για τον καθαρισμο του αερα που ανακυκλωνεται, η συσκευη αυτη
διαθετει εναν λαμπτηρα 254 nm UV. Ο λαμπτηρας UV-C εχει περιορισμενη διαρκεια ζωης και
πρεπει να αντικαθισταται καθε χρονο, συμφωνα με τον πινακα 37.1.

Εικόνα 37.1 Προειδοποιηση για τον λαμπτηρα UV

Η έκθεση στην ακτινοβολία UV-C μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο δέρμα και
τα μάτια σας. Σταματάτε πάντοτε τη λειτουργία, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε καπάκι.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του λαμπτηρα UVC:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιους λαμπτηρες UV-C (επικοινωνηστε με την Esco Medical η
με τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε τον λαμπτηρα UV-C μεσα σε εναν χρονο απο την ημερομηνια
εγκαταστασης.
Η μη εγκαιρη αντικατασταση του λαμπτηρα UV-C μπορει να εχει ως αποτελεσμα
συσσωρευση ρυπων.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενος η μη γνησιος λαμπτηρας UV.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.7 Ανεμιστηρας ψυξης
Ο ανεμιστηρας χρησιμοποιειται για την ψυξη των ηλεκτρονικων εξαρτηματων που ειναι
εγκατεστημενα στη συσκευη. Τυχον βλαβη του ανεμιστηρα ψυξης θα επιβαρυνει τα εξαρτηματα
λογω αυξησης της θερμοκρασιας στο εσωτερικο του συστηματος. Μπορει να προκληθει βλαβη
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στα ηλεκτρονικα, με αποτελεσμα την κακη ρυθμιση της θερμοκρασιας και των αεριων.
Για την αποφυγη αυτου, η Esco Medical συνιστα την αντικατασταση του ανεμιστηρα ψυξης καθε
τρια χρονια.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του ανεμιστηρα:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιους ανεμιστηρες (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με
τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε τον ανεμιστηρα μεσα σε τρια χρονια απο την ημερομηνια της
εγκαταστασης.
Η μη αντικατασταση του ανεμιστηρα μπορει να εχει ως αποτελεσμα βλαβη στα
ηλεκτρονικα, με αποτελεσμα την κακη ρυθμιση της θερμοκρασιας και των αεριων.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενος η μη γνησιος ανεμιστηρας.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.8 Εσωτερικη αντλια αεριων
Η εσωτερικη αντλια αεριων χρησιμευει στην κυκλοφορια του αναμεμιγμενου αεριου μεσω του
φιλτρου VOC/HEPA, της υπεριωδους ακτινοβολιας και των θαλαμων. Με την παροδο του χρονου,
η αποδοση της αντλιας αυτης μπορει να επηρεαστει, προκαλωντας μακρυτερο χρονο ανακτησης.
Για τον λογο αυτον, αυτη η αντλια πρεπει να αντικαθισταται καθε δυ ο χρονια, ωστε να
διατηρειται ο ταχυς χρονος ανακτησης μετα το ανοιγμα των καπακιων.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση της εσωτερικης
αντλιας αεριων:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιες αντλιες αεριων (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με
τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε την αντλια αεριων μεσα σε δυο χρονια απο την ημερομηνια της
εγκαταστασης.
Η μη αντικατασταση της αντλιας μπορει να προκαλεσει βραδεις χρονους ανακτησης η
βλαβες.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενη η μη γνησια αντλια.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.9 Αναλογικες βαλβιδες
Οι εσωτερικες βαλβιδες επιτρεπουν τη ρυθμιση των αεριων. Εαν οι αναλογικες βαλβιδες
φθαρουν, μπορει να επηρεαστει η ρυθμιση των αεριων. Μπορει να προκληθει μακρυτερος χρονος
ανακτησης, λανθασμενη συγκεντρωση αεριων η βλαβη. Για τον λογο αυτον, αυτες οι αναλογικες
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βαλβιδες πρεπει να αντικαθιστανται καθε 3 χρονια ωστε να διατηρειται η ασφαλεια και η
σταθεροτητα του συστηματος.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση των βαλβιδων:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιες βαλβιδες (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με τον
τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε τις βαλβιδες μεσα σε τρια χρονια απο την ημερομηνια της εγκαταστασης.
Η μη αντικατασταση των βαλβιδων μπορει να προκαλεσει βραδεις χρονους ανακτησης η
βλαβες.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθουν λανθασμενες η μη γνησιες βαλβιδες.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.10 Σωληνωσεις αεριων
Οι εσωτερικες σωληνωσεις αεριων χρησιμευουν στην κυκλοφορια του αναμεμιγμενου αεριου
μεσω του φιλτρου VOC/HEPA, της υπεριωδους ακτινοβολιας και των θαλαμων. Με την παροδο
του χρονου η αποδοση των βαλβιδων μπορει να επηρεαστει, προκαλωντας μεγαλυτερο χρονο
ανακτησης λογω αποφραξης.
Για τον λογο αυτον, οι σωληνωσεις πρεπει να αντικαθιστανται καθε τρια χρονια, ωστε να
διατηρειται ο ταχυς χρονος ανακτησης μετα το ανοιγμα των καπακιων.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση των
σωληνωσεων:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιες σωληνωσεις αεριων (επικοινωνηστε με την Esco Medical
η με τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε τις σωληνωσεις αεριων μεσα σε τρια χρονια απο την ημερομηνια της
εγκαταστασης.
Η μη αντικατασταση των σωληνωσεων αεριων μπορει να προκαλεσει βραδεις χρονους
ανακτησης η βλαβες.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθουν λανθασμενες η μη γνησιες σωληνωσεις
αεριων.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.11 Αισθητηρες ροης
Οι αισθητηρες ροης χρησιμευουν στη ρυθμιση των CO2/N2και στην καταγραφη της καταναλωσης
αεριων της μοναδας.
Η διαρκεια ζωης των αισθητηρων αυτων ειναι πανω απο τρια χρονια, αλλα η Esco Medical
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συνιστα την αντικατασταση των αισθητηρων καθε δυο χρονια για λογους ασφαλειας.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση των αισθητηρων:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιους αισθητηρες ροης (επικοινωνηστε με την Esco Medical η
με τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε τους αισθητηρες ροης μεσα σε δυο χρονια απο την ημερομηνια της
εγκαταστασης.
Η μη αντικατασταση των αισθητηρων ροης εγκαιρως μπορει να εχει ως αποτελεσμα την
ελλιπη/μη ρυθμιση της συγκεντρωσης αεριου CO2 και O2.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθουν λανθασμενοι η μη γνησιοι αισθητηρες.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.12 Ρυθμιστες πιεσης
Οι εσωτερικοι ρυθμιστες πιεσης προστατευουν το συστημα απο υπερβολικα υψηλες εξωτερικες
πιεσεις αεριων, που θα μπορουσαν να βλαψουν τα ευαισθητα εξαρτηματα του κυκλωματος
αεριων. Αν οι ρυθμιστες πιεσης φθαρουν, ενδεχεται να αρχισουν να λειτουργουν εσφαλμενα και
να μην παρεχουν την απαιτουμενη προστασια. Αυτο μπορει να προκαλεσει βλαβες στη λειτουργια
η διαρροες στο εσωτερικο κυκλωμα αεριων. Για τον λογο αυτον, οι ρυθμιστες πρεπει να
αντικαθιστανται καθε τεσσερα χρονια ωστε το συστημα να διατηρειται ασφαλες και σταθερο.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση των ρυθμιστων:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησιους ρυθμιστες πιεσης (επικοινωνηστε με την Esco Medical
η με τον τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαταστηστε τους ρυθμιστες μεσα σε τεσσερα χρονια απο την ημερομηνια της
εγκαταστασης.
Η μη αντικατασταση των ρυθμιστων μπορει να προκαλεσει βλαβες στη λειτουργια.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθουν λανθασμενοι η μη γνησιοι ρυθμιστες.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.13 Εσωτερικο φιλτρο 0,2µ για το αεριο CO2
Το κυκλικο σε σειρα φιλτρο 0,2µ HEPA για το αεριο CO2 απομακρυνει τα σωματιδια που
βρισκονται στο εισερχομενο αεριο CO2. Αν δεν χρησιμοποιηθει το φιλτρο HEPA, μπορει να
προκληθει βλαβη στον αισθητηρα ροης υψηλης ακριβειας που μετρα την ποσοτητα του αεριου
CO2 που εισερχεται στο συστημα, και να εμποδιστει το συστημα ρυθμισης CO2.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του φιλτρου:
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•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησια φιλτρα (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με τον
τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαθιστατε το φιλτρο καθε χρονο.
Η μη εγκαιρη αντικατασταση του φιλτρου θα εχει ως αποτελεσμα ελλιπη/μη καθαρισμο
του αεριου CO2 που εισερχεται.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενο η μη γνησιο φι λτρο.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.14 Εσωτερικο φιλτρο 0,2µ για το αεριο N2
Το κυκλικο εν σειρα φιλτρο 0,2µ HEPA για το αεριο N2 απομακρυνει τα σωματιδια που βρισκονται
στο εισερχομενο αεριο N2. Αν δεν χρησιμοποιηθει το φιλτρο HEPA, μπορει να προκληθει βλαβη
στον αισθητηρα ροης υψηλης ακριβειας που μετρα την ποσοτητα του αεριου N2 που εισερχεται
στο συστημα, και να εμποδιστει το συστημα ρυθμισης N2.
Ακολουθηστε τις παρακατω προφυλαξεις ασφαλειας κατα την αντικατασταση του φιλτρου:
•
•
•
•

Χρησιμοποιειτε παντοτε γνησια φιλτρα (επικοινωνηστε με την Esco Medical η με τον
τοπικο σας αντιπροσωπο για περισσοτερες πληροφοριες η για παραγγελια).
Αντικαθιστατε το φιλτρο καθε χρονο.
Η μη εγκαιρη αντικατασταση του φιλτρου θα εχει ως αποτελεσμα ελλιπη/μη καθαρισμο
του αεριου N2 που εισερχεται.
Η εγγυηση ειναι ακυρη αν χρησιμοποιηθει λανθασμενο η μη γνησιο φι λτρο.

Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την αντικατασταση.

37.15 Ενημερωση υλικολογισμικου
Εαν η Esco Medical κυκλοφορησει μια νεοτερη εκδοση του υλικολογισμικου, αυτη θα πρεπει να
εγκατασταθει στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
η MIRI® TL12 κατα τη διαρκεια του ετησιου προγραμματισμενου σερβις.
Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την ενημερωση του
υλικολογισμικου.

37.16 Ενημερωση λογισμικου
Εαν η Esco Medical κυκλοφορησει μια νεοτερη εκδοση του λογισμικου, αυτη θα πρεπει να
εγκατασταθει στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6
η MIRI® TL12 κατα τη διαρκεια του ετησιου προγραμματισμενου σερβις.
Ανατρεξτε στο εγχειριδιο συντηρησης για οδηγιες σχετικα με την ενημερωση του λογισμικου.
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38 Οδηγος εγκαταστασης
Η ενοτητα αυτη περιγραφει ποτε και πως θα εγκατασταθει ενας επωαστηρας εξωσωματικης
γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI TL12 στην κλινικη εξωσωματικης
γονιμοποιησης.

38.1 Ευθυνες
Όλοι οι τεχνικοι η εμβρυολογοι που εγκαθιστουν εναν επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 θα πρεπει να αναγνωριζουν τα προβληματα και
να εκτελουν τυχον απαιτουμενες βαθμονομησεις, ρυθμισεις και συντηρησεις.
Το προσωπικο εγκαταστασης που εκτελει τη δοκιμη εμβρυου ποντικου (ΜΕΑ) θα πρεπει να ειναι
πολυ εξοικειωμενο με την ΜΕΑ και με ολες τις λειτουργιες της συσκευης, τις διαδικασιες
βαθμονομησης και δοκιμων, και με τις συσκευες που χρησιμοποιουνται για τη δοκιμη της
συσκευης. Η δοκιμη ΜΕΑ ειναι μια προσθετη δοκιμη εγκαταστασης και δεν ειναι υποχρεωτικη.
Όλα τα προσωπα που πραγματοποιουν εργασιες εγκαταστασης, επισκευης η/και συντηρησης
της συσκευης πρεπει να ειναι εκπαιδευμενα απο την Esco Medical η απο καποιο εξουσιοδοτημενο
κεντρο εκπαιδευσης. Έμπειροι τεχνικοι συντηρησης η εμβρυολογοι παρεχουν εκπαιδευση για να
διασφαλισουν οτι το προσωπικο εγκαταστασης κατανοει σαφως τις λειτουργιες, την αποδοση,
τις δοκιμες και τη συντηρηση της συσκευης.
Το προσωπικο εγκαταστασης θα πρεπει να ενημερωνεται σχετικα με τις τροποποιησεις η
προσθηκες στο εγγραφο αυτο και στη φορμα «Αναφορα εγκαταστασης».

38.2 Πριν την εγκατασταση
Δυο με τρεις εβδομαδες πριν απο την καθορισμενη ημερομηνια εγκαταστασης, ο
χρηστης/ιδιοκτητης στην κλινικη ειδοποιειται με μηνυμα ηλεκτρονικου ταχυδρομειου για να
οριστει ο ακριβης χρονος πραγματοποιησης της εγκαταστασης. Όταν ορισθει ο καταλληλος
χρονος, μπορει να κανονιστουν οι λεπτομερειες για το ταξιδι και τη διαμονη.
Οι επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12,
αφου εγκριθουν για παραδοση, θα πρεπει να αποσταλουν μια με τρεις εβδομαδες πριν απο την
εγκατασταση, αναλογα με την τοποθεσια της κλινικης. Συνεννοηθειτε με τους μεταφορεις
σχετικα με τοπικους τελωνειακους κανονισμους και τυχον καθυστερησεις που μπορουν να
προκυψουν απο αυτους.
Η κλινικη θα πρεπει να εχει παραλαβει πληροφοριες σχετικα με τις προυποθεσεις που πρεπει να
πληροι ο χωρος, πριν απο την εγκατασταση, και θα πρεπει να εχει υπογραψει τον καταλογο με τις
απαιτησεις πελατη:

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 1.1

119

1. Το εργαστηριο θα πρεπει να διαθετει εναν κενο, ανθεκτικο και σταθερο εργαστηριακο
παγκο για ορθια λειτουργια.
2. Ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 ζυγιζει
περιπου 60 κιλα και ο επωαστηρας εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL12 ζυγιζει περιπου 93 κιλα.
3. Ο απαιτουμενος χωρος εγκαταστασης ειναι 1,0 m x 0,6 m.
4. Ο ελεγχος θερμοκρασιας θα πρεπει να ειναι τετοιος, ωστε να μπορει να διατηρειται μια
σταθερη θερμοκρασια που δεν ξεπερνα ποτε τους 30 °C.
5. Τροφοδοτικο αδιαλειπτης παροχη ενεργειας (UPS) 115 η 230 V, με ισχυ τουλαχιστον 120
W.
6. Καταλληλη γειωση.
7. Παροχη αεριου CO2 με πιεση 0,6 εως 1,0 atm πανω απο την πιεση περιβαλλοντος.
8. Παροχη αεριου N2 με πιεση 0,6 εως 1,0 atm πανω απο την πιεση περιβαλλοντος αν η
κλινικη χρησιμοποιει μειωμενες σταθμες οξυγονου.
9. Ελαστικοι σωληνες καταλληλοι για στομιο σωληνα 4 mm και φιλτρο HEPA.

38.3 Προετοιμασια για εγκατασταση
•
•

•
•

Παρτε τη φορμα «Αναφορα εγκαταστασης». Βεβαιωθειτε οτι ειναι μονο η τελευταια και
τρεχουσα εκδοση.
Συμπληρωστε τα κενα πλαισια στη φορμα: τον σειριακο αριθμο (S/N) του επωαστηρα
εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 και τον
πελατη.
Το σετ εργαλειων συντηρησης ελεγχεται ως προς το περιεχομενο πριν απο καθε
εγκατασταση, για να βεβαιωθει οτι περιλαμβανει τα απαραιτητα εργαλεια.
Έχετε παντοτε τις τελευταιες εκδοσεις του υλικολογισμικου και του λογισμικου. Φερτε τα
αρχεια αυτα στον χωρο συντηρησης σε ενα στικακι με καταλληλη ετικετα.

38.4 Φερτε στον χωρο εγκαταστασης τα παρακατω
•
•
•
•
•
•
•

φορμα «Αναφορα εγκαταστασης».
Εγχειριδιο συντηρησης για τον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12.
Το ενημερωμενο κιτ εργαλειων συντηρησης.
Το στικακι με τις τελευταιες εκδοσεις υλικολογισμικου και λογισμικου.
Ένα θερμομετρο υψηλης ακριβειας με αναλυση οχι μικροτερη απο 0,1 °C.
Βαθμονομημενο αναλυτη αεριων με ακριβεια τουλαχιστον 0,1% για CO2 και O2 και με
δυνατοτητα ανακυκλωσης δειγματων αεριου στον επωαστηρα.
Καλωδιο επεκτασης για συνδεση USB.

38.5 Διαδικασια εγκαταστασης στον χωρο
1. Ακολουθειτε τις κατευθυντηριες γραμμες που περιεχονται στην ενοτητα οδηγιων
ασφαλειας και προειδοποιησεων (ενοτητα 2 «Προειδοποιηση ασφαλειας»).
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2. Συνδεστε το καλωδιο παροχης με το UPS.
3. Συνδεστε το καλωδιο παροχης στους επωαστηρες εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12.
4. Συνδεστε τις γραμμες αεριου.
5. Ρυθμιστε την πιεση αεριου στον εξωτερικο ρυθμιστη αεριου μεταξυ 0,4 εως 0,6 bar (5,80
εως 8,70 PSI).
6. Βαλτε σε λειτουργια τον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων θαλαμων
MIRI® TL6 η MIRI® TL12 απο το πισω μερος.
7. Ελεγξτε οτι λειτουργει κανονικα.
8. Αφηστε τη μοναδα να θερμανθει και να σταθεροποιηθει για 30 λεπτα.
9. Ακολουθηστε τις κατευθυντηριες γραμμες που περιεχονται στην ενοτητα 33 «Οδηγος
επικυρωσης».
10. Ολοκληρωστε την εκπαιδευση για τον χρηστη και την αναγνωση των οδηγιων.
11. Μετα απο μια φαση στρωσιματος 24 ωρων, η μοναδα ειναι ετοιμη να χρησιμοποιηθει, ΑΝ
η δοκιμη ειναι επιτυχης.

38.6 Εκπαιδευση χρηστη
1. Κεντρικος διακοπτης παροχης.
2. Εξηγηστε τη βασικη λειτουργια των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 και την επωαση με μια συσκευη
πολλαπλων θαλαμων για αποθηκευση δειγματων.
3. Εξηγηστε τον ελεγχο θερμοκρασιας στον επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 (απευθειας μεταδοση θερμοτητας με
θερμαινομενα καπακια).
4. Ενεργοποιηση/απενεργοποιηση ρυθμισης αεριων.
5. Σημεια ρυθμισης για θερμοκρασια, CO2 και O2.
6. Εξηγηστε πως χρησιμοποιειται το N2 για να μειωσει τη σταθμη του O2.
7. Διαδικασια διακοπης συναγερμων (θερμοκρασιας, CO2, O2) και χρονοι αποκαταστασης.
8. Διαδικασιες εκτακτης αναγκης (βρισκονται στην ενοτητα 29 «Διαδικασιες εκτακτης
αναγκης»).
9. Εξηγηστε πως καθαριζεται η συσκευη.
10. Εξωτερικη μετρηση και βαθμονομηση θερμοκρασιας.
11. Εξωτερικη μετρηση και βαθμονομηση συγκεντρωσης αεριων.
12. Πως τοποθετειται και αφαιρειται ενα τρυβλιο CultureCoin®.
13. Λειτουργιες της οθονης των επωαστηρων εξωσωματικης γονιμοποιησης πολλαπλων
θαλαμων MIRI® TL6 και MIRI® TL12 και πως λειτουργει η συνδεση στο προγραμμα
προβολης Viewer των μοντελων MIRI® TL.
14. Φορτωση ενος τρυβλιου CultureCoin® με μεσο καλλιεργειας και ορυκτελαιο.
15. Μετρηση του pH στο CultureCoin®.
16. Δειξτε πως γινεται η αντικατασταση του φιλτρου VOC-HEPA (βρισκεται στην ενοτητα 12.1
«Εγκατασταση νεας φυσιγγας φιλτρου»).
17. Λειτουργια του λογισμικου καταγραφης δεδομενων, πως γινεται συνδεση και
επανασυνδεση.
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Χρησιμοποιείτε τις ενότητες του εγχειριδίου χρήστη όσο το δυνατόν περισσότερο,
για να εξοικειωθεί καλά ο χρήστης με αυτό.
Ο χρήστης/ιδιοκτήτης ενημερώνεται ότι η πρώτη αντικατάσταση του φίλτρου VOC
πρέπει να γίνει τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση και, στη συνέχεια, κάθε τρεις μήνες. Ο
πρώτος έλεγχος σέρβις σε κανονικές συνθήκες γίνεται ύστερα από έναν χρόνο.

38.7 Μετα την εγκατασταση
Μετα την ολοκληρωση της διαδικασιας εγκαταστασης, ενα αντιγραφο της πρωτοτυπης φορμας
«Αναφορα εγκαταστασης» πρεπει να σταλει στην Esco Medical Ltd. Αυτο θα φυλαχτει με τα
αρχεια της συσκευης. Συμφωνα με τις διαδικασιες των προτυπων ISO και της οδηγιας για τα
ιατροτεχνολογικα προιοντα, ενα εντυπο αντιγραφο της συμπληρωμενης και υπογεγραμμενης
φορμας δοκιμων εγκαταστασης αποθηκευεται στο μοναδικο ιστορικο αρχειο της συσκευης. Η
ημερομηνια εγκαταστασης καταγραφεται στο αρχειο επισκοπησης της συσκευης. Η ημερομηνια
εγκαταστασης καταγραφεται επισης στο προγραμμα συντηρησης.
Ας υποτεθει οτι ο χρηστης η ο ιδιοκτητης του επωαστηρα εξωσωματικης γονιμοποιησης
πολλαπλων θαλαμων MIRI® TL6 η MIRI® TL12 κανει ερωτησεις σχετικα με μια γραπτη «Αναφορα
εγκαταστασης». Η συμπληρωμενη και υπογεγραμμενη «Αναφορα εγκαταστασης» πρεπει να
αποσταλει στην κλινικη. Οποιεσδηποτε εκτροπες/παραπονα/προτασεις απο την επισκεψη
εγκαταστασης εχουν καταχωριστει στο συστημα CAPA. Αν εχει προκυψει καποιο κρισιμο
σφαλμα, οι σχετικες πληροφοριες για αυτο αναφερονται απευθειας στον Ποιοτικο Έλεγχο η στη
Διασφαλιση Ποιοτητας.
Αν ο επωαστήρας εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 ή
MIRI® TL12 αποτύχει σε κάποιο από τα κριτήρια αποδοχής της «Αναφοράς
εγκατάστασης», ή αν προκύψει κάποιο σοβαρό σφάλμα και οι παράμετροι επώασης είναι
εσφαλμένες, ο επωαστήρας εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI®
TL6 ή MIRI® TL12 πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρις ότου
επισκευαστεί/αντικατασταθεί, ή μέχρι μια νέα δοκιμή να εγκρίνει τον επωαστήρα
εξωσωματικής γονιμοποίησης πολλαπλών θαλάμων MIRI® TL6 ή MIRI® TL12. Ο χρήστης
και ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερωθούν για αυτό και πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες
για την επίλυση των προβλημάτων.

Εγχειρίδιο χρήστη για τους επωαστήρες εξωσωματικής γονιμοποίησης
πολλαπλών θαλάμων της οικογένειας MIRI® TL Αναθ. 1.1
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