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Išpakavimas ir apžiūra
Prietaisą priimdami, laikykites įprastos priemimo praktikos. Patikrinkite, ar nepažeista
siuntos deže. Pastebeję pažeidimų, ispakavimą nutraukite. Apie tai praneskite siuntos
vežejui ir pareikalaukite, kad ispakuojant dalyvautų atstovas. Špecialių ispakavimo
instrukcijų nera, taciau bukite atsargus, kad nepažeistumete prietaiso. Patikrinkite, ar
prietaisas fižiskai nepažeistas, pavyždžiui, nera sulinkusių ar sulužusių dalių, įlenkimų ar
įbrežimų.
Pretenzijos
Paprastai siuntas siunciame per bendrą vežeją. Pastebeję fižinį pažeidimą pristacius,
palikite visas pakavimo medžiagas pradines bukles, nedelsdami susisiekite su vežeju ir
pateikite pretenžiją.
Jei prietaisas pristatytas geros fižines bukles, taciau neveikia pagal specifikacijas arba jei
yra kokių nors kitų problemų, kurių priežastis nera gabenimo pažeidimai, nedelsdami
susisiekite su vietiniu prekybos atstovu arba „Esco Medical“.
Standartinės sąlygos
Grąžinimai ir kompensacijos
Turekite omenyje, kad pinigai is dalies gali buti grąžinami (arba kompensuojama) tik už
serijinius gaminius (gaminius, pažymetus atskiru serijos numeriu) ir priedus. Neserijines
dalys ir priedai (kabeliai, nesiojimo deklai, pagalbiniai moduliai ir kt.) atgal nepriimami
ir sumoketi pinigai už juos negrąžinami. Norint gauti dalinę grąžinamąją ismoką ar
kompensaciją, gaminys turi buti nepažeistas. Jis turi buti grąžinamas visas (su visais
vadovais, kabeliais, priedais ir kt.) per 30 dienų nuo įsigijimo tokios bukles, kokios buvo
naujas, ir tinkamas perparduoti. Turi buti laikomasi grąžinimo tvarkos.
Grąžinimo tvarka
Kiekvienas gaminys turi buti grąžinamas su leidimo grąžinti (Return Material
Authorization – RMA) numeriu, gautu is „Esco Medical“ klientų aptarnavimo tarnybos.
Visų į musų gamyklą grąžinamų prekių siuntimas turi buti is anksto apmoketas
(transportavimo, muito, tarpininkavimo ir kiti mokesciai).
Grąžinimo į prekybą mokesčiai
Gaminiams, grąžintiems per 30 dienų nuo pirminio įsigijimo, taikomas minimalus
grąžinimo į prekybą mokestis, kuris sudaro 20 % mažmenines kainos. Visiems
grąžinimams taikomi papildomi mokesciai už sugadinimą ir (arba) trukstamas dalis ir
priedus. Už gaminius, kurių bukle nera „kaip nauja“ ir kurie nera tinkami perparduoti,
negali buti kompensuojama ir jie grąžinami klientui jo sąskaita.
Sertifikatas
Šis prietaisas pries pristatant is gamyklos kruopsciai isbandytas, patikrintas ir nustatyta,
kad jis atitinka „Esco Medical“ gamybos specifikacijas. Kalibravimo matavimai ir
bandymai yra atsekami ir atlikti pagal „Esco Medical“ IŠO sertifikavimo sąlygas.
Garantija ir gaminių techninė priežiūra
„Esco Medical“ garantuoja, kad dvejus (2) metus nuo pradines įsigijimo datos, sį
medicinos prietaisą naudojant įprastai, neisryskes medžiagų ir gamybos defektų.
Garantijos laikotarpiu „Esco Medical“ savo nuožiura nemokamai pataisys arba pakeis
gaminį, jei paaiskes, kad jis turi trukumų, su sąlyga, kad grąžinsite gaminį „Esco Medical“
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(is anksto sumokeję transportavimo, muito, tarpininkavimo ir kitus mokescius). Visi
transportavimo mokesciai tenka pirkejui, si garantija jų neapima. Garantija taikoma tik
pirminiam pirkejui. Ji neapima žalos, patirtos del piktnaudžiavimo, aplaidumo,
nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo arba del kitų asmenų, isskyrus „Esco
Medical“, atlikto taisymo ar modifikavimo.
JOKIAIŠ ATVEJAIŠ „EŠCO MEDICAL. LTD“ NEPRIŠIIMŠ ATŠAKOMYBEŠ UŽ PAŠEKMINĘ
ŽALĄ.
Jokia garantija netaikoma, kai žala padaroma del bet kurios is toliau isvardytų priežascių:
• elektros tiekimo triktis, virsįtampiai ar suoliai;
• pažeidimai transportuojant ar perkeliant prietaisą;
• netinkamas maitinimo saltinis, pvž., žema įtampa, netinkama įtampa, sugedę laidai
ar netinkami saugikliai;
• nelaimingas atsitikimas, pakeitimas, piktnaudžiavimas ar netinkamas prietaiso
naudojimas;
• gaisras, vandens sukelta žala, vagyste, karas, riauses, karo veiksmai, force majeure,
pvž., uraganai, potvyniai ir kt.
Ši garantija taikoma tik serijiniams gaminiams (tiems gaminiams, kurie turi atskirą
serijos numerio etiketę) ir jų priedams.
GARANTIJA NETAIKOMA FIŽINEI ŽALAI, ATŠIRADUŠIAI DEL NETINKAMO NAUDOJIMO
AR FIŽINIŲ VEIKŠMŲ. Tokiems gaminiams kaip kabeliai ir neserijiniai moduliai si
garantija netaikoma.
Ši garantija suteikia jums konkrecias teises, be to, galite tureti kitų teisių, kurios skiriasi
priklausomai nuo provincijos, valstijos ar salies. Pagal sią garantiją atliekamas tik
prietaiso taisymas pagal „Esco Medical“ specifikacijas.
Kai grąžinate prietaisą „Esco Medical“, kad atliktų techninę priežiurą, remontą ar
kalibravimą, rekomenduojame siųsti naudojant putplastį, į kurį jis buvo supakuotas
pristatant, ir tą pacią dežę. Jei originalių pakavimo medžiagų nera, rekomenduojame
pakuoti pagal siuos nurodymus:
• Naudokite dežutę dviguba sienele, kuri yra pakankamai tvirta, kad islaikytų
siunciamo gaminio svorį.
• Apsaugokite visus prietaiso pavirsius storu popieriumi arba kartonu. Aplink visas
issikisancias dalis naudokite nebraižancią medžiagą
• Prietaisą padenkite mažiausiai 10 cm sandariai priglundancių, pramones srities
patvirtintų smugius sugeriancių medžiagų
„Esco Medical“ neatsako už prarastas siuntas ar prietaisus, kurie del netinkamo pakavimo
ar tvarkymo gaunami sugadinti. Visi garantiniai siuntimai turi buti is anksto apmoketi
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(transportavimo, muito, tarpininkavimo ir kiti mokesciai). Grąžinamos siuntos
nepriimamos be RMA numerio. Del RMA numerio ir pagalbos, susijusios su gabenimu ar
muitines dokumentais, kreipkites į „Esco Medical“.
Garantija neapima prietaisų, kuriuos rekomenduojama kasmet kalibruoti,
perkalibravimo.
Garantijos atsisakymas
Jei jusų prietaisą prižiuri ir (arba) kalibruoja kas nors kitas, o ne bendrove „Esco
Medical Ltd.“ ar jos atstovai ir be tinkamo gamyklos leidimo pasalinama arba sulaužoma
klastojimui atspari kokybes plomba, originali jusų gaminio garantija netenka galios.
Reiketų vengti klastojimui atsparios kokybes plombos sulaužymo, nes si plomba yra jusų
originalios garantijos įrodymas. Jei prireikus patekti į prietaiso vidų tektų sulaužyti
plombą, pirmiausia turite susisiekti su „Esco Medical Ltd.“.
Jums reikes nurodyti savo prietaiso serijos numerį ir pagrįstą priežastį, kodel reikia
sulaužyti kokybes plombą. Šią plombą galite sulaužyti tik gavę gamyklos leidimą.
Nelaužykite kokybes plombos pries tai su mumis nesusisiekę! Toliau aprasyti veiksmai
pades issaugoti prietaisui taikomą garantiją.
ĮSPĖJIMAS
Naudotojo be leidimo atliekamos modifikacijos ar naudojimas ne pagal nurodytas
specifikacijas gali sukelti elektros smugį arba netinkamą prietaiso veikimą. „Esco
Medical“ neprisiima atsakomybes už jokius sužalojimus, patirtus del neleistinų
modifikacijų.
„EŠCO MEDICAL LTD.“ NEŠUTEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, AIŠKIAI PAREIKŠTŲ AR
NUMANOMŲ, ĮŠKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO KONKRECIAM TIKŠLUI AR
PAŠKIRCIAI GARANTIJĄ.
ŠIAME GAMINYJE NERA KOMPONENTŲ, KURIUOŠ GALETŲ REMONTUOTI NAUDOTOJAŠ.
BE LEIDIMO NUEMUŠ PRIETAIŠO DANGTĮ ŠI IR VIŠOŠ KITOŠ AIŠKIAI ĮVARDYTOŠ AR
NUMANOMOŠ GARANTIJOŠ NEBETAIKOMOŠ.
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1 Kaip naudotis siuo vadovu
Vadovą galima skaityti dalimis, nebutinai nuo virselio iki virselio. Tai reiskia, kad vadovą
skaitant nuo pradžios iki pabaigos bus pasikartojimų ir sutapimų. Rekomenduojame
vadovą skaityti taip: pirmiausia susipažinkite su saugos instrukcijomis, tada peržiurekite
svarbiausias naudotojo funkcijas, susijusias su kasdieniu įrangos darbu, galiausiai
peržiurekite pavojaus signalų funkcijas. Naudotojo sąsajos meniu pateikiama
informacijos, kurios reikia tik patyrusiems naudotojams. Pries pradedant naudoti
prietaisą butina perskaityti visas dalis. Validavimo rekomendacijos issamiai aprasomos
33–36 skyriuose. Issamios technines priežiuros rekomendacijos pateikiamos 37 skyriuje.
Įrengimo proceduros issamiai aprasomos 38 skyriuje.

2 Šaugos perspejimai
•

•
•

•
•
•

Visi asmenys, dirbantys su sia įranga ar salia jos, turetų perskaityti sį vadovą. Jei
neperskaitysite, nesuprasite ir nesilaikysite siame dokumente pateiktų
instrukcijų, kyla prietaiso gedimo, darbuotojų sužalojimo ir (arba) įrangos
veikimo sutrikdymo pavojus.
Bet kokį vidinį sios įrangos pritaikymą, modifikavimą ar priežiurą turi atlikti
kvalifikuotas technines priežiuros personalas.
Jeigu įrangą reikia perkelti į kitą vietą, įsitikinkite, kad ji yra tinkamai pritvirtinta
prie atramos ar pagrindo, ir perkelkite ant lygaus pavirsiaus. Jei reikia, įrangą ir
atraminį stovą ar pagrindą perkelkite atskirai.
Bet kokių pavojingų medžiagų naudojimą sioje įrangoje turi stebeti pramones
higienos specialistas, saugos pareigunas ar kiti tinkamos kvalifikacijos asmenys.
Pries tęsdami įsitikinkite, kad gerai supratote įrengimo proceduras, ir atsižvelkite
į aplinkosaugos ir elektros reikalavimus.
Šiame vadove svarbus saugos aspektai pažymeti siais simboliais:
PASTABA
Naudojamas siekiant atkreipti demesį į konkretų
aspektą.
ĮSPĖJIMAS
Bukite atsargus.

•

Jeigu įranga naudojama ne taip, kaip nurodyta siame vadove, įrangoje esancios
apsaugos priemones gali veikti netinkamai.

3 Naudojimo indikacijos
„Esco Medical“ MIRI® TL serijos daugiakameriai in vitro fertiližacijos (IVF) inkubatoriai
skirti kontroliuojamos temperaturos CO2 ir kitų dujų aplinkai sukurti, kad galetų vystytis
MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija
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embrionai. Šiame modelyje yra integruotas atvirksciasis mikroskopas ir vaiždų gavimo
sistema, kad butų galima apžiureti embrioną. Prietaiso naudojimas ribojamas iki sesių
parų (199 valandų) laikotarpio skaiciuojant nuo apvaisinimo iki 6-osios vystymosi paros.

4 Informacija apie gaminį
„Esco Medical“ MIRI® TL serijos daugiakameris IVF inkubatorius yra CO2 ir O2
inkubatorius su laiko intervalo fiksavimo galimybe. Inkubatoriuje MIRI® TL6 galima
inkubuoti iki 84 embrionų, inkubatoriuje MIRI® TL12 – iki 168 embrionų.
Daugiakameriai IVF inkubatoriai gali generuoti laiko intervalų vaiždus ir pateikti juos,
kad butų galima įvertinti embriono vystymosi kokybę ir stadijas.
Tiesioginis lekstelių sildymas kamerose užtikrina geresnes temperaturos sąlygas,
palyginti su įprastais daugiakameriais IVF inkubatoriais.
Kameroje stabili temperatura palaikoma iki 1 °C nuokrypiu (net jei dangtis atidarytas
30 sek.) ir per 1 min. po to, kai dangtis uždaromas, grįžta į ankstesnį lygį.
„Esco Medical“ MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje yra 6 visiskai atskiros
sildomos kulturos kameros, MIRI® TL12 inkubatoriuje – 12 kamerų. Kiekvienoje
kameroje yra atskiras sildomasis dangtelis ir vieta vienai „CultureCoin®“ lekstelei.
Kad butų užtikrinamos geriausios eksploatacines savybes, MIRI® TL6 daugiakameriame
IVF inkubatoriuje yra 12 visiskai atskirų PID temperaturos valdiklių, MIRI® TL12
inkubatoriuje – 24. Jais kontroliuojama ir reguliuojama kulturų kamerų bei dangtelių
temperatura. Viena kamera kitos kameros temperaturai įtakos neturi. Vienos kameros
virsų nuo kitos kameros dugno skiria PET sluoksnis, todel dangtelio temperatura dugno
temperaturai įtakos neturi. Validavimo tikslais kiekvienoje kameroje yra integruotas PT1000 jutiklis. Šchemos yra atskiros nuo prietaiso elektronikos sistemos, taigi tai – visiskai
atskira validavimo sistema.
Kad kulturų kamerose butų galima kontroliuoti CO2 ir O2 koncentraciją, į daugiakamerį
IVF inkubatorių reikia tiekti 100 % CO2 ir 100 % N2.
CO2 lygį kontroliuoja dviejų infraraudonųjų spindulių pluostų CO2 jutiklis, pasižymintis
ypac mažu dreifo greiciu. Cheminio medicinines paskirties deguonies jutiklis kontroliuoja
O2 lygį.
Po dangcio atidarymo dujų misinio sudetis atkuriama per mažiau kaip 3 minutes. Dujų
koncentracijai validuoti MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje yra 6 dujų
meginių emimo prievadai, per kuriuos is kiekvienos kameros galima imti dujų meginius,
o MIRI® TL12 jų yra 12.
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Daugiakameriame IVF inkubatoriuje veikia dujų recirkuliacijos sistema, nenutrukstamai
vienodu greiciu į kamerą tiekianti ir is jos salinanti dujas. Dujos valomos 254 nm UVC
(ultravioletiniais) spinduliais, dujoms tiesiogiai kontaktuojant su lempa, o veliau –
naudojant lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir itin veiksmingus oro smulkiųjų dalelių
(HEPA) filtrus. UVC lempoje yra filtrai, slopinantys 185 nm spinduliuotę, kuriai veikiant
susidaro pavojingas ožonas. LOJ filtras įrengtas žemiau UVC lempos.
Visa sistema dujų pripildoma per mažiau nei 5 minutes.
Bendras dujų suvartojimas yra labai mažas. Šistemai veikiant suvartojama mažiau kaip
2 l/val. CO2 ir 5 l/val. N2
Šaugos sumetimais daugiakameriame IVF inkubatoriuje įrengta visapusiska dujų
valdymo sistema, kurią sudaro slegio reguliatorius (apsaugo nuo pavojingo dujų slegio
problemų), dujų srauto jutikliai (galima įvertinti bendrą dujų suvartojimą), dujų slegio
jutikliai (naudotojas gali sustabdyti dujų slegio didejimą ir isvengti pavojingų sąlygų),
dujų filtrai (siekiant isvengti vožtuvų problemų).
„CultureCoin®“ lekstelių vietos kameroje pasiekiamos lengvai ir saugiai, nes kameros
paženklintos numeriais, o ant leksteles dangtelio galima rasyti piestuku.
Pirmine daugiakamerio IVF inkubatoriaus paskirtis – gametų ir embrionų inkubavimas
po mineralinio aliejaus sluoksniu.
Vertikalusis LED ekranas yra didelis, aiskus, gerai matomas is toli. Naudotojas
neprisiartinęs prie prietaiso gali pasakyti, ar parametrai yra tinkami.
Programine įranga veikia integruotame jutikliniame ekrane. Asmeniniu kompiuteriu (AK)
valdoma mikroskopijos sistema gali generuoti vaiždą kas 5 minutes. Kompiliuojant siuos
vaiždus galima žiureti kaip pagreitintą filmą.
Programineje įrangoje yra registravimo funkcijos, užtikrinancios ilgalaikį duomenų
registravimą ir saugojimą. Interneto modulis leidžia perduoti kokybes kontroles (KK)
duomenis, kad juos butų galima įvertinti už tyrimo centro ribų – tai atlikdamas gamintojas
gali suteikti klientams vertingą paslaugą.
DAQ pakete yra pH jutiklio prievadas. Naudotojas gali prijungti prie prietaiso bet kurį
standartinį BNC pH žondą ir panorejęs ismatuoti meginių pH.
Prietaisas pagamintas laikantis issamios EŠ sertifikuotos IŠO 13485 standarto kokybes
valdymo sistemos.
Gaminys atitinka EN 60601-1 standarto 3 leidimo reikalavimus kaip I klases B tipo
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ekvivalentiskas prietaisas, tinkamas naudoti nenutrukstamai. Jis taip pat atitinka
Reglamento (EŠ) 2017/745 del medicinos priemonių reikalavimus ir pagal II taisyklę
klasifikuojamas kaip IIa klases prietaisas.
MIRI® TL serijos daugiakameriams IVF inkubatoriams Direktyva 89/686/EEB del
asmeninių apsaugos priemonių ir Direktyva 2006/42/EB del masinų netaikomos. Be to,
MIRI® TL serijos daugiakameriuose IVF inkubatoriuose nera vaistinių medžiagų, įskaitant
žmogaus kraujo ar plažmos kilmes medžiagas; žmogaus ar gyvunines kilmes audinių ar
ląstelių ar jų darinių, kaip apibrežta (EŠ) Reglamente Nr. 722/2012.

5 Gabenimas, laikymas ir ismetimas
5.1 Gabenimo reikalavimai
Prietaisas supakuojamas kartono dežeje ir įvyniojamas į polietileną. Deže prie padeklo
tvirtinama specialiomis juostomis.
Reikia apžiureti, ar nera pažeidimų. Jeigu pažeidimų nerasta, MIRI® TL6 arba MIRI® TL12
serijos daugiakameris IVF inkubatorius gali buti ruosiamas gabenti.
Ant dežes reikia užklijuoti sias etiketes:
• etiketę su tvarkymo simboliais ir pakavimo data;
• etiketę su gaminio pavadinimu ir serijos numeriu.

5.2 Laikymo ir darbo aplinkos reikalavimai
5.2.1 Laikymo reikalavimai
Prietaisą galima laikyti tik toliau nurodytomis sąlygomis:
• Prietaisą galima laikyti nenaudojamą vienus metus. Jei prietaisas buvo laikomas
ilgiau nei vienus metus, jį reikia grąžinti gamintojui, kad atliktų naują isleidimo
bandymą.
• Gaminį galima laikyti nuo –20 °C iki + 50 °C temperaturoje.
• Šaugokite nuo tiesioginių saules spindulių.
• Įspejimas: perskaitykite pridedamus dokumentus, nes juose pateikiama svarbios
su sauga susijusios informacijos, pavyždžiui, perspejimai ir atsargumo priemones,
kurių del įvairių priežascių negalima pateikti ant paties prietaiso.
• Jeigu pakuotes medžiagos pažeistos, gaminio nenaudokite.
• Laikykite sausai.

5.2.2 Darbo aplinkos reikalavimai
Prietaisą galima naudoti tik esant sioms sąlygoms:
• Aplinkos temperatura žemesne kaip 30 °C.
• Šaugokite nuo tiesioginių saules spindulių.
MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija
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•
•

Laikykite sausai.
Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

5.3 Ismetimas
Informacija apie prietaiso tvarkymą pagal EEĮA direktyvą (Direktyva del elektros ir
elektronines įrangos atliekų)

Prietaisas galėjo būti naudojamas infekcinėms medžiagoms tvarkyti ir
apdoroti. Todėl prietaisas ir jo komponentai gali būti užteršti. Prieš išmetant visą
prietaisą reikia dezinfekuoti ar dekontaminuoti.
Prietaise yra perdirbamųjų medžiagų. Isvalius ir dežinfekavus visus komponentus
(isskyrus LOJ/HEPA ir HEPA filtrus) galima ismesti kaip elektros įrangos atliekas.
Atkreipiame demesį, kad LOJ/HEPA ir HEPA filtrus butina ismesti laikantis taikytinų
salies taisyklių del specialiųjų kietųjų atliekų.

6 Tiekiamos keiciamosios dalys ir priedai
Keičiamosios dalys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 LOJ/HEPA filtro kapsule
2 tiekiamų dujų įvado HEPA filtrai
4 garantijos etiketes
1 UŠB duomenų kaupiklis su naudotojo vadovo PDF versija
1 medicinines paskirties maitinimo laidas
1 isorine avarinio perjungiklio jungtis (3,5 mm)
3 LAN kabeliai (5 m)
1 tvirtų kistukinių jungcių ir 15 silikono vamždelių rinkinys
1 „Asus“ marsrutižatorius

Priedai:
• 1 „CultureCoin®“ lekstelių pakuote (25 leksteles)
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7 Šaugos simboliai ir etiketes
Ant MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių yra keletas naudotojui
skirtų nurodomųjų etikecių. Naudotojui skirtos etiketes parodytos toliau.
7.1 lentelė. Pakuotes deže ir elektrosaugos etiketes

Aprasas

Atvaiždas

Pakavimo dėžės etiketė:

MIRI® TL12

1. Žr. naudojimo instrukcijas.
2. Perspejimas prietaiso galineje dalyje nurodo, kad jį
reikia įžeminti, pateikiama informacija apie
reikalavimus elektros tinklui, cia yra ir įjungimo ir
isjungimo mygtukas.
3. Žaibas nurodo galimą elektros smugio rižiką
(niekada nenuimkite dangtelio).

MIRI® TL6

1. Jei prietaisas buvo laikomas ilgiau nei nurodyta
tinkamumo naudoti data, jį reikia grąžinti gamintojui,
kad atliktų naują isleidimo bandymą.
2. Gabenimo temperatura nuo –20 °C iki +50 °C.
3. Šaugokite nuo tiesioginių saules spindulių.
4. Atsargiai: nurodo, kad naudotojas turi perskaityti
naudojimo instrukcijas, kuriose pateikiama svarbios
su sauga susijusios informacijos (pvž., perspejimai ir
atsargumo priemones), kuri del įvairių priežascių
negali buti pateikiama ant paties prietaiso.
5. Kad prietaisą naudotumete tinkamai, perskaitykite
instrukcijas.
6. Jeigu pakuotes medžiagos pažeistos, gaminio
nenaudokite.
7. Parduodamas tik pagal receptą.
8. Laikykite sausai.
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7.2 lentelė. Prietaiso etikete

Aprasas

Atvaiždas

1. Modelis
2. Elektros tinklo parametrai
3. CE ženklas
4. Neapsaugotas nuo vandens patekimo
5. Gamintojo adresas ir kilmes salis
6. Žr. naudojimo instrukcijas
7. Laikykites EEĮA direktyvos reikalavimų
8. Virsutine temperaturos riba
9. Šaugokite nuo tiesioginių saules spindulių
10. Laikykite sausai
11. Logotipas ir serijos numeris
12. Pagaminimo metai
13. Parduodamas tik pagal receptą

7.3 lentelė. Informacines etiketes ant MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių
Aprasas

Atvaiždas

UŠB jungties prievadas1
UŠB jungties prievado 1-oji linija2
UŠB jungties prievado 2-oji linija
CO2 tiekimo anga
N2 tiekimo anga
BNC pH
pH „ŠAFE Šense“
Pavojaus signalo prievadas

1
2

Tik MIRI® TL6 modelyje
Tik MIRI® TL12 modelyje
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Kamerų numeriai nurodyti virsutiniame
dangtelio kampe etiketeje
Didžiausias slegis 0,8 baro
LOJ/HEPA filtras
Eternetas
TL įjungimas ir isjungimas
PT 1000 validavimo jutikliai
Dujų meginių emimo prievadai

Kamerų numeriai parodyti paveikslelyje toliau ir taip pat nurodyti dangtelio virsuje
etiketese.

7.1 pav. Ant MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus nurodyti kamerų numeriai

7.2 pav. Ant MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus nurodyti kamerų numeriai
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8 Švarbios saugos instrukcijos ir perspejimai
8.1 Veiksmai pries įrengimą
1. Nenaudokite gaminio, jei pažeista jo pakuote. Šusisiekite su „Esco Medical“ arba
vietiniu atstovu.
2. Pries naudodami atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
3. Šias instrukcijas visada laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje greta prietaiso.

8.2 Veiksmai įrengiant
1.
2.
3.
4.
5.

Ant sio prietaiso ir kitos silumą isskiriancios įrangos virsaus nieko nedekite.
Prietaisą pastatykite ant lygaus, kieto ir stabilaus pavirsiaus.
Prietaiso nestatykite ant kilimo ar panasių pavirsių.
Nepasalinkite saugai užtikrinti skirto įžeminimo kistuko.
Įžeminimo kistukas su dviem mentemis ir smaigaliu yra skirtas jusų saugai
užtikrinti. Jeigu pateiktas kistukas netinka liždui, kreipkites į elektriką, kad
pakeistų liždą.
6. Maitinimo laidą visada junkite į tinkamai įžemintą elektros liždą ir naudokite tik
su prietaisu pateiktą laidą.
7. Nestatykite salia silumos saltinių, pavyždžiui, radiatorių, silumos matuoklių,
viryklių ar kitų silumą skleidžiancių prietaisų.
8. Šio prietaiso negalima naudoti salia vandens saltinių.
9. Naudokite tik 100 % koncentracijos CO2 ir 100 % koncentracijos N2 dujas.
10. Tiekiamoms CO2 ir N2 dujoms visada naudokite isorinį HEPA filtrą.
11. Jeigu temperatura patalpoje aukstesne nei 30 °C, gaminio nenaudokite.
12. Kad nesikauptų prietaise isskiriama siluma, prietaisą pastatykite vietoje, kurioje
galite užtikrinti tinkamą vedinimą. Kad galineje prietaiso dalyje esantis įjungimo
ir isjungimo mygtukas butų prieinamas ir isvengtumete prietaiso perkaitimo, nuo
galines dalies palikite 10 cm tarpą, nuo virsaus – 30 cm tarpą, nuo kairiojo ir
desiniojo sonų – 20 cm tarpus.
13. Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpoje.
14. Prietaisą butina prijungti prie tinkamo nenutrukstamo maitinimo saltinio (UPŠ).

8.3 Veiksmai po įrengimo
1. Visus kitus technines priežiuros darbus turi atlikti kvalifikuoti priežiuros
specialistai.
2. Prietaiso techninę priežiurą reikia atlikti, kaip nurodyta technines priežiuros
vadove, taip pat tais atvejais, kai prietaisas buvo kaip nors pažeistas, pavyždžiui,
manoma, kad buvo numestas, pateko į lietų ar buvo paveiktas dregmes. MIRI® TL6
ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose yra aukstos įtampos
komponentų, kurie gali buti pavojingi.
3. Jei žaibuoja arba prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, jį isjunkite is tinklo.
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4. Maitinimo laidą apsaugokite, kad ant jo nebutų vaikstoma, kad jis nebutų
sugnybtas, ypac ties kistuku, kistukiniu liždu ar jo isejimo is prietaiso vietoje.
5. Vadovuose nurodytais intervalais atlikite temperaturos ir dujų kalibravimą.
6. Kai prietaisas naudojamas, niekada neatidarykite dangcių ilgiau nei 10 sekundžių.
7. LOJ/HEPA filtrus reikia keisti kas 3 menesius.
8. Kad prietaisas butų saugus, butina laikytis technines priežiuros plano.
9. NIEKADA kameroje neblokuokite dujų tiekimo angų.
10. Pasirupinkite, kad CO2 ir N2 dujos butų tiekiamos pastoviu 0,4–0,6 bar (5,80–
8,70 PŠI) slegiu.
11. Niekada nenaudokite kitokio nei „Esco Medical“ filtro. Priesingu atveju garantija
nebus taikoma.
12. Neprijungę tinkamo „Esco Medical“ LOJ/HEPA filtro, prietaiso nenaudokite.

9 Darbo pradžia
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerius IVF inkubatorius patikėkite įrengti
tik įgaliotiems ir išmokytiems darbuotojams!
1. Laikykites saugos instrukcijose pateiktų rekomendacijų ir perspejimų.
2. Maitinimo laidą prijunkite prie UPŠ.
3. Maitinimo laidą prijunkite prie MIRI® TL6 arba MIRI TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus.
4. Prijunkite dujų vamždelius.
5. Isoriniu dujų reguliatoriumi nustatykite 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI) dujų slegį.
6. MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus galineje dalyje
paspauskite įjungimo mygtuką.
7. MIRI TL6 ar MIRI TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus galineje dalyje
paspauskite kompiuterio mygtuką.
8. Štebekite, ar prietaisas veikia įprastai.
9. Palaukite 20 min., kol prietaisas įsils ir stabiližuosis.
10. Vadovaukites validavimo rekomendacijose pateiktais nurodymais (žr. 33 skyrių
„Validavimo rekomendacijos“).
11. Baikite naudotojų mokymus ir užbaikite skaityti instrukcijas.
12. Po 24 val. įsilimo laikotarpio, JEI bandymas islaikytas, prietaisas yra paruostas
naudoti.
Pries naudodami prietaisą isvalykite ir dežinfekuokite. Jis tiekiamas nesterilus ir
klinikiniu požiūriu nepriimtino švarumo. Gamintojo valymo rekomendacijos
pateikiamos šio vadovo skyriuje „Valymo instrukcijos“!
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10 Įjungimas į elektros tinklą
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai tiekiami su atjungiamaisiais
maitinimo laidais. Maitinimo laidas paruostas saliai, kurioje prietaisas bus naudojamas.
Įjungimo ir isjungimo mygtukas ižoliuoja MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus naudotoją nuo elektros tinklo.

Nepašalinkite saugos tikslais įrengto įžeminimo kištuko! Įžeminimo kištukas
su dviem mentėmis ir smaigaliu yra skirtas jūsų saugai užtikrinti. Jeigu pateiktas
kištukas netinka lizdui, kreipkitės į elektriką, kad pakeistų lizdą.
Reikalavimai elektros srovei: 230 V, 50 Hž ARBA 115 V, 60 Hž. Integruotas maitinimo
saltinio modulis automatiskai prisitaiko pagal tinkamą elektros srovę – 100–240 V KŠ,
50–60 Hž.

10.1 pav. Maitinimo saltinis

11 Dujų jungtys
Prietaiso galineje dalyje yra dvi dujų tiekimo angos. Šios angos paženklintos „CO2 100%
Inlet“ ir „N2 100% Inlet“.

11.1 pav. Dujų tiekimo angos

Prie CO2 tiekimo angos reikia prijungti 100 % koncentracijos CO2 srautą. MIRI® TL6 ir
MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose CO2 dujas kameroje galima
kontroliuoti nuo 2,9 % iki 9,9 %.
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Jeigu reikia aplinkos, kurioje deguonies kiekis turi buti mažas, prie N2 tiekimo angos
reikia prijungti 100 % koncentracijos N2 srautą. MIRI® TL6 daugiakameriame IVF
inkubatoriuje O2 kamerose galima kontroliuoti intervale nuo 2,0 % iki 20,0 %, o MIRI®
TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje pripuciant N2 dujų – intervale nuo 5,0 % iki
20,0 %.
Tiekiamų dujų slėgis abiejose tiekimo angose turi būti stabilus, nuo 0,4 iki
0,6 bar (5,80–8,70 PSI)!
Visada naudokite kokybiską slegio reguliatorių, kurį abejoms dujoms butų galima
nustatyti reikiamu tikslumu.

11.2 pav. Slėgio reguliatorius

Tinkamu silikoniniu vamždeliu CO2 dujas prijunkite prie CO2 tiekimo angos. Įsitikinkite,
jog vamždelis pritvirtintas spaustuku, kad staiga kintant slegiui atsitiktinai
neatsipalaiduotų. Dujų vamždelyje naudokite tiekiamą 0,2 µ HEPA filtrą. Filtras turi buti
sumontuotas pries pat tiekimo į daugiakamerį IVF inkubatorių angą. Atkreipkite demesį
į srauto kryptį.
N2 tiekimo angą sujunkite su ažoto buteliu.

11.3 pav. Dujų filtras

12 HEPA/LOJ filtras
LOJ – tai angliavandenilių junginiai, kurių yra degaluose, tirpikliuose, klijuose ir kituose
komponentuose. LOJ pavyždžiai yra ižopropanolis, benženas, heksanas, formaldehidas,
vinilchloridas.
LOJ gali atsirasti ir medicininese dujose, pavyždžiui, CO2 ir N2. Kad sie garai su
medicininemis dujomis nepatektų į daugiakamerius IVF inkubatorius, vamždeliuose
butina naudoti LOJ filtrus.
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IVF laboratorijose dažnai randama netiketų LOJ saltinių. Tai gali buti valomosios
medžiagos, kvepalai, spinteles, tepalai įrangos ratukuose ir saltiniai vedinimo ir
kondicionavimo įrangoje.
LOJ įprastai matuojami milijoninemis dalimis (ppm). Juos taip pat galima nurodyti
milijardinemis dalimis (ppb). Rekomenduojamas IVF kiekis yra 0,5 ppm; bendras LOJ
kiekis turetų buti < 0,2, taciau pageidautina, kad butų nulis.
Didelis LOJ kiekis (didesnis kaip 1 ppm) embrionui sukelia toksinį poveikį, todel
embrionas vystosi prastai arba negali issivystyti iki blastocito stadijos.
Ne didesnis kaip 0,5 ppm LOJ kiekis leidžia normaliai vystytis blastocitui, užtikrina
priimtiną nestumo dažnį, taciau gali lemti didelį procentinį persileidimų rodiklį.
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose yra integruotas
kompleksinis HEPA ir LOJ filtras (anglies filtras). Pries patekdamos į daugiakamerį IVF
inkubatorių dujos vienu srautu nukreipiamos per filtrą. Grįžusios is kameros dujos
filtruojamos dar kartą. Daugiakameriame IVF inkubatoriuje recirkuliacijos sistema dujas
filtruoja nuolat.
HEPA ir LOJ kompleksinis filtras sumontuotas prietaiso galineje dalyje, todel jį lengva
pasiekti ir pakeisti.

12.1 Naujos filtro kapsules įdejimas
Ant filtro uždeti du melyni dangteliai, kuriuos isvyniojus galima ismesti. Kad sistema
veiktų, labai svarbus tinkamas filtro veikimas.
Filtro elementą būtina keisti kas 3 mėnesius. Pažymėkite filtro įdėjimo datą ir
pasirūpinkite, kad šio intervalo būtų laikomasi!
Pradžioje ant filtro esancias melynas jungtis įkiskite į filtro laikiklio angas. Rodyklių ant
MIRI® TL6 ar TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus ir ant filtro kryptys turi sutapti.

12.1 pav. Rodykle ant daugiakamerio IVF inkubatoriaus
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12.2 pav. Filtro traukimo kryptis

12.3 pav. Įdetas filtras

Tada vienu metu (abiem rankomis) spauskite abi kampines jungtis į angas, kol jungtis
įsispraus į vietą. Paskutiniai 4 mm turi buti nelankstus.

Netinkamai įdėjus filtro elementą prietaisas neveiks, kaip numatyta. Tai yra
pavojinga!
Filtras isimamas abiem rankomis patraukiant tiesiai.

Niekada nejunkite MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
be filtro! Prietaisą galite užteršti pavojingomis dalelėmis!

13 Naudotojo sąsaja
Toliau isdestytuose skyriuose paaiskinamos su mygtukais ir meniu elementais susijusios
funkcijos.
Naudotojo sąsajoje rasite kiekvieną dieną naudojamas funkcijas ir galesite atlikti
sudetingesnį prietaiso reguliavimą. Pagrindiniai mygtukai ir jų paskirtis nurodyta 13.1
lenteleje.
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13.1 lentelė. Pagrindiniai mygtukai ir jų paskirtis
Aprasas

Atvaiždas

Įjungimo ir išjungimo mygtukai
Jie yra prietaiso GALINEJE dalyje.
Pirmasis mygtukas įjungia prietaisą, antrasis
mygtukas – asmeninį kompiuterį (AK).
Pavojaus signalo mygtukas
Jis nutildo garsinį pavojaus signalą, o blyksintis
raudonos sviesos žiedas nurodo pavojaus
signalo buseną. Po 5 min. garsinis pavojaus
signalas automatiskai pasikartos. Jį galima vel
nutildyti.
Jutiklinio ekrano valdymo pultelis
Jame rodoma dabartine prietaiso busena.
Ekranas naudojamas norint judeti meniu sąrase
ir pakeisti temperaturos bei dujų koncentracijos
vertes.

13.1 Šildymo ir dujų valdiklių aktyvinimas
Šildymo ir dujų valdymo sistemos aktyvinamos galineje prietaiso dalyje esanciu įjungimo
ir isjungimo mygtuku.

13.1 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus galinis vaiždas

Šistemą paleidžiant ekrane atsiranda pranesimas „Please wait“ (palaukite).
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13.2 pav. Įkelimo rodinys

Šistemą aktyvinus, pagrindiniame rodinyje is karto rodomi sie parametrai:
•
•
•
•

1–6 kamerų dugno ir dangcio temperaturos (tik MIRI® TL6 modelyje)
1–12 kamerų dugno ir dangcio temperaturos (tik MIRI® TL12 modelyje)
CO2 koncentracija, CO2 slegis ir tiekiamos CO2 dujos
O2 koncentracija, N2 slegis ir tiekiamos N2 dujos

13.3 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pagrindinis rodinys

13.4 pav. MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pagrindinis rodinys

Pagrindiniame rodinyje paspaudęs mygtuką (◁) naudotojas gali tiesiogiai patekti į antrą
pagrindinį rodinį.
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13.5 pav. Antras pagrindinis rodinys

Antrame rodinyje rodomos nustatytosios temperaturos, CO2 ir O2 vertes. Jeigu O2
valdymas isjungtas, rodinyje rodoma „OFF“ (isjungta).

13.6 pav. Antras pagrindinis rodinys

Paspaudę mygtuką (▷) grįsite į pagrindinį rodinį.

13.2 Temperaturos nustatytoji verte
Visų temperatūros nustatytųjų verčių pavyzdžiams iliustruoti naudojami
TL6 daugiakamerio IVF inkubatorius naudotojo sąsajos vaizdai.

MIRI®

MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose nustatytąsias
temperaturos vertes galima reguliuoti nuo 28,7 °C iki 41,0 °C.
Numatytoji temperatūros nustatytoji vertė yra 37,0 °C.
MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje naudotojas gali pasirinkti vieną bendrą
nustatytąją vertę visoms 6 kameroms, nustatyti 6 nepriklausomas temperaturos
nustatytąsias vertes (po vieną kiekvienai kamerai), o MIRI® TL12 daugiakameriame IVF
inkubatoriuje – 12.
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Daugines nustatytosios vertes žymimos atsižvelgiant į kameros numerį ir kameros dugne
esancius temperaturos jutiklius. Pirmoji kamera yra T1, antroji kamera yra T2 ir t. t.
Daugiau informacijos apie daugines nustatytąsias temperaturos vertes žr. 13.5.4 skyriuje
„Temperaturos nustatytosios vertes antrinis meniu“.
Jei reikia pakeisti temperaturos nustatytąją vertę, vadovaukites siais nurodymais:
1. Pagrindiniame rodinyje paspauskite mygtuką „Šetpoint“ (nustatytoji verte):

13.7 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pagrindinis rodinys

2. Atsiras naujas nustatytosios vertes puslapis. Paspauskite mygtuką „Temperature
Šetpoint“ (temperaturos nustatytoji verte):

13.8 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus nustatytosios vertes puslapio rodinys

3. Naujame lange naudotojas gali pasirinkti kamerą, kurioje nori nustatyti
nustatytąją vertę.
Kad pasirinktumete kamerą, kurioje turi buti nustatoma verte, paspauskite atitinkamu
skaiciumi pažymetą mygtuką.

MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija

28

13.9 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus kameros nustatytųjų vercių rodinys

4. Rodyklemis aukstyn ir žemyn nustatykite vertę: rodykle ŽEMYN vertę sumažina, o
rodykle AUKŠTYN – padidina. Vienu spustelejimu verte pakeiciama 0,1 °C.

13.10 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus temperaturos nustatytosios vertes rodinys

Nustatę pageidaujamą vertę spustelekite mygtuką „EXIT“ (iseiti). Verte bus įrasyta
automatiskai.
Jeigu salia parinkties „Multi-Temperature ŠP“ (daugine temperaturos nustatytoji verte)
pažymeta „ON“ (įjungta), pakartokite veiksmus su kitomis kameromis. Jeigu salia
parinkties „Multi-Temperature ŠP“ (daugine temperaturos nustatytoji verte) pažymeta
„OFF“ (isjungta), likusioms kameroms temperatura bus taikoma automatiskai.

13.3 CO2 nustatytoji verte
Visų CO2 nustatytųjų verčių pavyzdžiams iliustruoti bus naudojami MIRI® TL6
daugiakamerio IVF inkubatorius naudotojo sąsajos vaizdai.
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose nustatytąsias CO2 vertes
galima reguliuoti nuo 2,9 % iki 99 %.
Numatytoji CO2 nustatytoji vertė yra 6,0 %.
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Jei reikia pakeisti CO2 koncentracijos nustatytąją vertę, vadovaukites siais nurodymais:
1. Pagrindiniame rodinyje paspauskite mygtuką „Šetpoint“ (nustatytoji verte):

13.11 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pagrindinio rodinio vaiždas

2. Atsiras naujas nustatytosios vertes puslapis. Paspauskite mygtuką „Gas Šetpoint“
(dujų nustatytoji verte):

13.12 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus nustatytosios vertes puslapio rodinys

3. Rodyklemis aukstyn ir žemyn nustatykite vertę: rodykle ŽEMYN vertę sumažina, o
rodykle AUKŠTYN – padidina. Vienu spustelejimu verte pakeiciama 0,1 °C.

13.13 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus dujų nustatytosios vertes rodinys
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Nustatę pageidaujamą vertę spustelekite mygtuką „EXIT“ (iseiti). Verte bus įrasyta
automatiskai.

13.4 O2 jutiklis
Visų O2 nustatytųjų verčių pavyzdžiams iliustruoti bus naudojami MIRI® TL6
daugiakamerio IVF inkubatorius naudotojo sąsajos vaizdai.
MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje O2 galima reguliuoti nuo 2,0 % iki 20,0 %,
o MIRI® TL 12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje – nuo 5,0 % iki 20,0 %.
Numatytoji CO2 nustatytoji vertė yra 5,0 %.
Jei reikia pakeisti O2 koncentracijos nustatytąją vertę, vadovaukites siais nurodymais:
1. Pagrindiniame rodinyje paspauskite mygtuką „Šetpoint“ (nustatytoji verte):

13.14 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pagrindinio rodinio vaiždas

2. Atsiras naujas nustatytosios vertes puslapis. Paspauskite mygtuką „Gas Šetpoint“
(dujų nustatytoji verte):

13.15 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus nustatytosios vertes puslapio rodinys

MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija

31

3. Rodyklemis aukstyn ir žemyn nustatykite vertę: rodykle ŽEMYN vertę sumažina, o
rodykle AUKŠTYN – padidina. Vienu spustelejimu verte pakeiciama 0,1 °C.

13.16 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus dujų nustatytosios vertes rodinys

Nustatę pageidaujamą vertę spustelekite mygtuką „EXIT“ (iseiti). Verte bus įrasyta
automatiskai.

13.5 Šistemos meniu
Pagrindiniame rodinyje paspauskite mygtuką „Menu“ (meniu). Pagrindiniame meniu yra
5 antriniai meniu: „Calibration“ (kalibravimas), „CO2 Šetup“ (CO2 nustatymas), „O2 Šetup“
(O2 nustatymas), „Temperature Šetpoint“ (temperaturos nustatytoji verte), „UV-C Light“
(UV-C lempa).

13.17 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių sistemos meniu rodinys

13.5.1 Kalibravimo antrinis meniu
Pagrindinio meniu rodinyje paspauskite mygtuką „Calibration“ (kalibravimas). Galima
kalibruoti temperaturą, CO2 ir O2 dujas.
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13.18 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių kalibravimo antrinio meniu rodinys

Kalibravimo vertes turėtų keisti tik išmokytas naudotojas arba technikas,
atsižvelgdamas į specifinius matavimus. Atliekama naudojant kalibruotą prietaisą.

13.5.1.1 Temperaturos kalibravimas
MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus temperaturos kalibravimas apima 12
kalibravimo žonų.

13.19 pav. 12 temperaturos kalibravimo žonų MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje

Kiekvienoje kameroje yra du vidiniai temperatūros jutikliai: vienas – kameros
dangtyje, kitas – kameros dugne.
MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus temperaturos kalibravimas apima dvi
atskiras kalibravimo žonas: „Compartment 1-6“ (1–6 kameros) ir „Compartment 7-12“
(7–12 kameros).
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13.20 pav. 1–6 kamerų ir 7–12 kamerų kalibravimo žonos MIRI® TL12 daugiakameriame IVF
inkubatoriuje

Pasirinkite kamerą, kurią reikia kalibruoti. Pasirinkus konkrecios kameros kalibravimą
atsiras naujas langas.

13.21 pav. 1–6 kamerų temperaturos kalibravimo žonos MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje

13.22 pav. 7–12 kamerų temperaturos kalibravimo žonos MIRI® TL12 daugiakameriame IVF
inkubatoriuje

MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje kiekvienoje is 12 kamerų yra mygtukai
„UP“ (virsus) ir „DOWN“ (apacia). Kalibruodami kameros virsaus temperaturą naudokite
mygtuką „UP“ (virsus), o kalibruodami apacios temperaturą – mygtuką „DOWN“ (apacia).
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose 1-os žonos temperaturą
galima kalibruoti mygtukais „UP“ (virsus) ir „DOWN“ (apacia).
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13.23 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių T1 žonos kalibravimo rodinys

Kiekvienoje kameroje yra du vidiniai temperatūros jutikliai: vienas – kameros
dangtyje, kitas – kameros dugne.
Pavyzdys, kaip kalibruoti temperatūrą:
Temperaturą reikia matuoti tinkamu ir kalibruotu prietaisu. Kokybisku termometru
nustatyta, kad T1 yra 37,4 °C. Temperaturą kalibruokite ir koreguokite paspausdami
mygtuką (+) arba (-).
Pasirinkę T1, temperaturą koreguokite 4 kartus paspausdami mygtuką (+). Rodinyje bus
rodomos padalos nuo 37,0 °C, 37,1 °C, 37,2 °C, 37,3 °C ir 37,4 °C. Dabar naujoji verte
įrasyta ir T1 jutiklio kalibravimas pakeistas.
Tokia pat kalibravimo procedūra atliekama T1–T12 (MIRI® TL6
daugiakameriame IVF inkubatoriuje) ir T1–T24 (MIRI® TL12 daugiakameriame
IVF inkubatoriuje).
Parametras T1 naudojamas 1 kameros dugno temperatūrai koreguoti.
Parametras T7 naudojamas tos pačios kameros dangčio temperatūrai koreguoti.
Nepamirškite, kad delta T tarp viršaus ir dugno visada turi būti 0,2 °C.
Koreguokite vadovaudamiesi tiksliuoju matavimu, atliktu naudojant tinkamą
jutiklį, įdėtą į lėkštelę su terpe, užpilta mineralinės alyvos sluoksniu. Lėkštelę
padėkite į vieną iš numatytų vietų, pažymėtų ant šildymo įdėklo.
Tuomet patikrinkite, ar dangčio temperatūra yra tiksliai 0,2 °C aukštesnė už
dugno temperatūrą.
Prie dangčio srities vidurio pritvirtinkite tinkamą kalibruotą jutiklį ir
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uždenkite dangtį. Palaukite 15 minučių ir užrašykite temperatūros rodmenį.
Atlikdami pirmiau aprašytas procedūras, iki pageidaujamo lygio pakoreguokite
T7. Gali tekti kartotinai atlikti veiksmus, kol zona bus visiškai kalibruota.

13.5.1.2 CO2 ir O2 kalibravimas
Toliau parodytas CO2 ir O2 kalibravimo meniu puslapis:

13.24 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių CO2 ir O2 kalibravimo rodinys

CO2 ir O2 dujų koncentracijos nustatytąsias vertes kalibruokite paspausdami mygtukus
„UP“ (aukstyn) ir „DOWN“ (žemyn).
Pavyzdys, kaip kalibruoti CO2:
Faktine CO2 koncentracija ismatuojama tinkamu kalibruotu prietaisu dujų meginių
emimo prievade (siam tikslui gali buti naudojami visi prievadai). Apskaiciuota, kad si
verte turi buti 6,4 %.
Kalibravimas atliekamas reguliuojant CO2 lygį, atsižvelgiant į matavimą, atliktą
mėginių ėmimo prievade naudojant išorinį patikimą CO2 matavimo prietaisą.
Kalibravimo vertes turėtų keisti tik išmokytas naudotojas arba technikas,
atsižvelgdamas į specifinius matavimus. Atliekama naudojant kalibruotą prietaisą.
Kalibravimą iki pageidaujamo lygio reguliuokite paspausdami mygtukus „UP“ (aukstyn)
ir „DOWN“ (žemyn). Šiuo atveju tikslias CO2 dujų vertes reikia sureguliuoti iki 6,4 %.
Rodinyje bus rodoma 6,0, 6,1, 6,2, 6,3 ir 6,4 %. Naujoji verte issaugota, CO2 jutiklio
kalibravimas pakeistas.
Nustatytoji CO2 vertė bus rodoma kalibravimo langelyje kartu su CO2
koncentracijos verte. Šiuo atveju faktinė išmatuotoji CO2 koncentracija turi būti
6,4 %. Keturis kartus paspaudus mygtuką „UP“ (aukštyn) reikės luktelėti, kol
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rodoma CO2 koncentracijos vertė pasikeis, o nustatytoji vertė pakis iš karto.
Stebėdamas šią vertę naudotojas gali matyti, kiek kalibruota CO2 vertė pasikeitė be
delsos.
Pavyzdys, kaip kalibruoti O2:
Faktine O2 koncentracija ismatuojama tinkamu ir kalibruotu prietaisu dujų meginių
emimo prievade (siam tikslui gali buti naudojami visi prievadai). Apskaiciuota, kad si
verte turi buti 5,3 %.
Kalibravimas atliekamas reguliuojant O2 lygį, atsižvelgiant į matavimą, atliktą
mėginių ėmimo prievade naudojant išorinį patikimą O2 matavimo prietaisą.
Kalibravimo vertes turėtų keisti tik išmokytas naudotojas arba technikas,
atsižvelgdamas į specifinius matavimus. Atliekama naudojant kalibruotą prietaisą.
Kalibravimą iki pageidaujamo lygio reguliuokite paspausdami mygtukus „UP“ (aukstyn)
ir „DOWN“ (žemyn). Šiuo atveju tikslas yra O2 dujų vertes sureguliuoti iki 5,3 %. Rodinyje
bus rodoma 5,0, 5,1, 5,2 ir 5,3 %. Naujoji verte issaugota, O2 jutiklio kalibravimas
pakeistas.
Nustatytoji vertė rodoma O2 kalibravimo lange kartu su O2 koncentracijos
verte. Šiuo atveju tikroji išmatuotoji O2 koncentracija turi būti 5,3 %. Tris kartus
paspaudus mygtuką „UP“ (aukštyn), reikės luktelėti, kol bus rodoma O2
koncentracijos vertė, o nustatytoji vertė pasikeis iš karto. Stebėdamas šią vertę
naudotojas gali matyti, kiek kalibruota O2 vertė pasikeitė be delsos.

13.5.2 CO2 nustatymo antrinis meniu
Pagrindinio meniu rodinyje paspauskite mygtuką „CO2 Šetup“ (CO2 nustatymas).
Naudotojas gali aktyvinti arba deaktyvinti CO2 reguliavimą. Jeigu CO2 reguliavimas
aktyvintas, reikia nustatyti nustatytąją vertę.
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13.25 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus CO2 nustatymo antrinio meniu
rodinys

Numatytoji CO2 valdiklio būsena yra OFF (išjungtas).
Nustatant nustatytąją vertę rodomas CO2 srauto greitis. Šrauto greicio koreguoti
negalima, nes tai yra CO2 dujų kiekis, tiekiamas į sistemą ją reguliuojant. Turis rodomas
litrais per valandą. Reguliuojant CO2 turis įprastai svyruoja.
CO2 slegio verte rodoma barais. Isorinis slegis visada turi buti 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI).
Daugiakameriame IVF inkubatoriuje jo koreguoti negalima, tai reikia daryti isoriniu dujų
reguliatoriumi.

13.5.3 O2 nustatymo antrinis meniu
Pagrindinio meniu rodinyje paspauskite mygtuką „O2 Šetup“ (O2 nustatymas). Naudotojas
gali aktyvinti arba deaktyvinti O2 reguliavimą. Jeigu O2 reguliavimas aktyvintas, reikia
nustatyti nustatytąją vertę.

13.26 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus CO2 nustatymo antrinio meniu
rodinys

Numatytoji O2 valdiklio būsena yra OFF (išjungtas).
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Nustatant nustatytąją vertę rodomas O2 srauto greitis. Šrauto greicio koreguoti negalima,
nes tai yra O2 dujų kiekis, tiekiamas į sistemą ją reguliuojant. Turis rodomas litrais per
valandą. Reguliuojant CO2 turis įprastai svyruoja.
O2 slegis rodomas barais. Isorinis slegis visada turi buti 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI).
Daugiakameriame IVF inkubatoriuje jo koreguoti negalima, tai reikia daryti isoriniu dujų
reguliatoriumi.

13.5.4 Temperaturos nustatytosios vertes antrinis meniu
Pasirinkite temperaturos nustatytųjų vercių nuostatas atsižvelgdami į pageidaujamas
darbines savybes.
Jeigu prie parinkties „Multi Temp ŠP“ (daugine temperaturos nustatytoji verte) pažymeta
„ON“ (įjungta), tai reiskia, kad temperaturos vertes kamerose nustatomos atskirai. Jeigu
prie parinkties „Multi Temp ŠP“ (daugine temperaturos nustatytoji verte ŠP) pažymeta
„OFF“ (isjungta), tai reiskia, kad temperaturos vertes kamerose yra bendros.

13.27 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus daugines temperaturos
nustatytosios vertes rodinys

Nustatę pageidaujamą vertę paspauskite mygtuką „EXIT“ (iseiti). Verte įrasoma
automatiskai.
Kai prie parinkties MULTI (dauginė temperatūros nustatytoji vertė) pažymėta
„OFF“ (išjungta), visų kamerų temperatūros nustatytosios vertės nustatomos
atsižvelgiant į T1 numatytąją nuostatą. Jei prie parinkties MULTI (dauginė
temperatūros nustatytoji vertė) pažymėta „OFF“ (išjungta), kameroje pakeitus
kurią nors nustatytąją vertę ši nauja vertė bus taikoma visoms kameroms. Jei prie
parinkties MULTI (dauginė temperatūros nustatytoji vertė) pažymėta „ON“
(įjungta), kiekvienoje kameroje nustatytosios vertės yra skirtingos. Sugrįžtant iš
režimo „ON“ (įjungta) į režimą „OFF“ (išjungta), visos nustatytosios vertės
automatiškai pakeičiamos T1 srities verte.

MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija

39

Jeigu visose kamerose taikoma tokia pat temperatūra, rekomenduojama, kad
parinkties MULTI (dauginė temperatūros nustatytoji vertė) nuostata išliktų „OFF“
(išjungta). Taip bus lengviau sureguliuoti iki nustatytosios vertės, nes reguliuoti
reikės tik kartą, o ne dvylika kartų (t. y. atskiroms kameroms).

13.5.5 UV-C lempos antrinis meniu
Pagrindinio meniu rodinyje paspauskite mygtuką „UV-C Light“ (UV-C lempa).

13.28 pav. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių UV-C lempos reguliavimas

Numatytoji UV-C lempos valdiklio būsena yra „ON“ (įjungta).
Kai prietaisas isjungiamas, UV-C lempa isjungiama automatiskai.
Kad dujos būtų dezinfekuojamos, rekomenduojama, kad naudojant prietaisą
būtų nustatyta UV-C lempos būsena „ON“ (įjungta).

14 Pavojaus signalai
Įvykus klaidai ekrane vertes bus rodomos raudonai. Garsinį signalą galima nutildyti kartą
paspaudžiant pavojaus signalo mygtuką (perjungiama tarp įjungimo ir isjungimo 5
minutems). Taip pat atsiras rodykle, rodanti, kurioje srityje del per didelių ar per mažų
vercių sukeltas pavojaus signalas. Garsinio signalo įjungimo ir isjungimo mygtukas
mirkses raudonai.

14.1 pav. Pavojaus signalo mygtukas, nurodantis pavojaus signalo buseną

Garsinio signalo struktura yra 3 trumpi pyptelejimai su 3 sekundžių pauže. Visų pavojaus
signalų struktura yra tokia pat.
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Visiems pavojaus signalams iliustruoti naudojami MIRI® TL6 daugiakamerio
IVF inkubatorius naudotojo sąsajos vaizdai.

14.1 Temperaturos pavojaus signalai
Jeigu temperatura nuo nustatytosios vertes nukrypsta daugiau kaip ± 0,5 °C, visose 6
MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus ir 12 MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus kamerų gali buti aktyvinamas pavojaus signalas.
Nepamirškite, kad temperatūros nustatytąją vertę nuo esamos vertės pakeitus
± 0,5 °C suveiks pavojaus signalas. Tai taikytina visoms kalibravimo korekcijoms.
Paveikslelyje toliau 4 kameros T4 žonos temperatura yra aukstesne už nustatytąją vertę.
Paveiktos srities verte rodinyje bus raudona.

14.2 pav. Aukstos temperaturos pavojaus signalas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje

Paveiksle toliau 1 kameros T1 žonos temperatura yra žemesne už nustatytąją vertę.
Paveiktos srities verte rodinyje bus raudona.

14.3 pav. Žemos temperaturos pavojaus signalas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje

Jeigu paspaudžiamas nutildymo mygtukas, ekrane verte teberodoma raudonai, garsas 5
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minutems isjungiamas, po to vel įsijungia garsinis pavojaus signalas. Kol pavojaus
signalas nutildytas, pavojaus signalo nutildymo mygtukas vis tiek mirksedamas raudonai
rodo pavojaus signalo buseną.
Jeigu temperaturos jutikliai sugedę, apie tai informuos perspejimas:

14.4 pav. Temperaturos jutiklio gedimo vaiždas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje

3 kameros T3 temperaturos jutiklis sugedęs, todel saugos sumetimais paveiktos žonos
sildymas isjungiamas.

14.2 Dujų lygio pavojaus signalai
14.2.1 CO2 pavojaus signalai
CO2 dujų lygio pavojaus signalas aktyvinamas, jeigu CO2 koncentracija nuo nustatytosios
vertes nukrypsta daugiau kaip ± 1 %.
Nepamirškite, kad temperatūros nustatytąją vertę nuo esamos vertės pakeitus
± 1 % bus aktyvinamas CO2 lygio pavojaus signalas. Tai taikytina visoms
kalibravimo korekcijoms.
Paveiksle toliau CO2 koncentracija yra mažesne už nustatytąją vertę.

14.5 pav. Mažos CO2 koncentracijos pavojaus signalo vaiždas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje
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Jeigu paspaudžiamas nutildymo mygtukas, ekrane verte teberodoma raudonai, garsas 5
minutems isjungiamas, po to vel įsijungia garsinis pavojaus signalas. Kol pavojaus
signalas nutildytas, pavojaus signalo nutildymo mygtukas vis tiek mirksedamas raudonai
rodo pavojaus signalo buseną.

14.2.2 O2 pavojaus signalai
O2 dujų lygio pavojaus signalas aktyvinamas, jeigu O2 koncentracija nuo nustatytojo lygio
nukrypsta daugiau kaip ± 1 %.
Nepamirškite, kad nustatytąją vertę nuo esamos dujų lygio vertės pakeitus
± 1 % bus aktyvinamas O2 lygio pavojaus signalas. Tai taikytina visoms kalibravimo
korekcijoms.
Paveiksle toliau CO2 koncentracija yra didesne už nustatytąją vertę.

14.6 pav. Dideles O2 koncentracijos pavojaus signalo vaiždas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje

Jeigu paspaudžiamas nutildymo mygtukas, ekrane verte teberodoma raudonai, garsas 5
minutems isjungiamas, po to vel įsijungia garsinis pavojaus signalas. Kol pavojaus
signalas nutildytas, pavojaus signalo nutildymo mygtukas vis tiek mirksedamas raudonai
rodo pavojaus signalo buseną.

14.3 Dujų slegio pavojaus signalai
14.3.1 CO2 slegio pavojaus signalas
Jeigu netinkamai prijungtas CO2 dujų saltinis arba yra netinkamas į sistemą tiekiamų CO2
dujų slegis, MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje įsijungia CO2
slegio pavojaus signalo režimas. CO2 slegis rodomas raudona spalva – tai reiskia
netinkamą tiekiamų dujų slegį. Šlegiui nukritus žemiau 0,3 bar (4,40 PŠI) arba pakilus
virs 0,7 bar (10,20 PŠI), suveiks pavojaus signalas.
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14.7 pav. CO2 dujų slegio pavojaus signalo vaiždas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje

Taip pat aktyvinamas garsinis pavojaus signalas, kurį galima nutildyti
paspaudžiant pavojaus signalo mygtuką. Jeigu paspaudžiamas nutildymo
mygtukas, garsinis signalas nutildomas 5 minutėms.

14.3.2 N2 slegio pavojaus signalas
Jeigu netinkamai prijungtas N2 dujų saltinis arba yra netinkamas į sistemą tiekiamų CO2
dujų slegis, MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje įsijungs N2
slegio pavojaus signalo režimas. N2 slegis bus rodomas raudonai – tai reiskia netinkamą
tiekiamų dujų slegį. Šlegiui nukritus žemiau 0,3 bar (4,40 PŠI) arba pakilus virs 0,7 bar
(10,20 PŠI), suveiks pavojaus signalas.

14.8 pav. N2 dujų slegio pavojaus signalo vaiždas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje

Taip pat aktyvinamas garsinis pavojaus signalas, kurį galima nutildyti
paspaudžiant pavojaus signalo mygtuką. Jeigu paspaudžiamas nutildymo
mygtukas, garsinis signalas nutildomas 5 minutėms.

14.4 UV lempos pavojaus signalas
UV-C lempos technines priežiuros indikacija įsijungs tik kaip perspejamasis pranesimas
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esant normaliai busenai. Garsinis signalas neįsijungs.

14.9 pav. UV-C lempos gedimo pavojaus signalo vaiždas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
pagrindiniame rodinyje

Daugiau rekomendacijų ar del technines priežiuros patikros klientas turetų kreiptis į
platintoją. Kai UVC lempa vel veiks, „Š. UV“ isnyks.

14.5 Dauginiai pavojaus signalai
Paveiksle toliau T1 žonoje temperatura yra per auksta, CO2 dujos neprijungtos arba CO2
slegis netinkamas, taip pat nurodomas UV-C lempos gedimas.

14.10 pav. Dauginio pavojaus signalo vaiždas MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pagrindiniame
rodinyje

Kai paveikti keli parametrai, visi jie ekrane bus rodomi raudonai.
Paspaudus nutildymo mygtuką, ekrane vertes rodomos raudonai, garsas 5 minutems
nutildomas, po to vel įsijungia garsinis pavojaus signalas. Kol pavojaus signalas nutildytas,
pavojaus signalo nutildymo mygtukas vis tiek mirksedamas raudonai rodo pavojaus
signalo buseną.

14.6 Nutrukusio elektros tiekimo pavojaus signalas
Nutrukus elektros tiekimui į IVF inkubatorių garsinis pavojaus signalas veiks maždaug 4
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sekundes, o pavojaus signalo nutildymo mygtuko LED mirkses.

14.11 pav. Pavojaus signalo mygtukas, nurodantis pavojaus signalo buseną

15 Pavirsiaus temperaturos vertes ir kalibravimas
Šiame skyriuje issamiau aprasoma MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus temperaturos kontroles sistema.
MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje yra 6 visiskai atskiri PID valdikliai
temperaturai matuoti, o MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje jų yra 12.
Kiekvienas valdiklis skirtas temperaturai konkrecioje srityje kontroliuoti.
Kiekvienoje is atskirų 6 sricių MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje arba 12
sricių MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje yra atskiras temperaturos jutiklis
ir sildytuvas, todel naudotojas temperaturą kiekvienoje srityje gali reguliuoti atskirai ir
taip užtikrinti didesnį tikslumą.

15.1 pav. Temperaturos žonos MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje

15.2 pav. Temperaturos žonos MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje

Kiekvieną sritį galima atskirai kalibruoti naudojant konkrecią sritį atitinkancius meniu
elementus.
MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus meniu sie elementai nurodyti tokiais
pavadinimais: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 ir T12.
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MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus meniu sie elementai nurodyti tokiais
pavadinimais: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 T13, T14, T15, T16, T17,
T18, T19, T20, T21, T22, T23 ir T24.
Šu jutiklio pavadinimais susijusių sricių apžvalga pateikiama lentelese.
15.1 lentelė. Šu jutikliais susijusios sritys MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje

Šritis
1 kamera
2 kamera
3 kamera
4 kamera
5 kamera
6 kamera

Dugnas
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Dangtis
T7
T8
T9
T10
T11
T12

15.1 lentelė. Šu jutikliais susijusios sritys MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje

Šritis
1 kamera
2 kamera
3 kamera
4 kamera
5 kamera
6 kamera
7 kamera
8 kamera
9 kamera
10 kamera
11 kamera
12 kamera

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

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

Jei norite konkrecioje srityje kalibruoti temperaturą, suraskite atitinkamo jutiklio
pavadinimą ir koreguokite atsižvelgdami į labai tiksliu termometru atlikto matavimo
režultatą.

Temperatūra kalibruojama koreguojant Tx („x“ yra jutiklio numeris) pagal
matavimo, atlikto lėkštelės vietą atitinkančiame taške, rezultatą.

Pakoregavę temperatūrą, 15 min. palaukite, kol temperatūra stabilizuosis, ir
termometru patikrinkite, ar ji kiekvienoje vietoje yra tinkama.
Keisdami kalibravimo nuostatas bukite atidus – įsitikinkite, kad pakeista verte atitinka
sritį, kurioje atliktas matavimas. Palaukite, kol sistema prisitaikys.
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Kryžminio šildymo tarp 12 kamerų nėra: tai – unikali MIRI® TL6 ir MIRI® TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus ypatybė. Tačiau dangčio temperatūra turės
įtakos dugno temperatūrai. Delta T visada turi būti 0,2 °C. Taigi, jeigu dugno
temperatūra yra 37,0 °C, dangčio temperatūra turi būti 37,2 °C.

16 Šlegis
16.1 CO2 dujų slegis
CO2 slegį galima patikrinti pagrindiniame rodinyje ir CO2 nustatymo antriniame meniu
(žr. 13.11 ir 13.25 pav.).
CO2 slegio verte rodoma barais. Isorinis slegis visada turi buti 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI).
Daugiakameriame IVF inkubatoriuje jo koreguoti negalima, tai reikia daryti isoriniu dujų
reguliatoriumi.
Nepamirškite, kad slėgio ribos yra susietos su slėgio pavojaus signalu – jis
įsijungia, jeigu slėgis nukrenta žemiau 0,3 bar arba pakyla aukščiau 0,7 bar (4,40–
10,20 PSI).
Naudotojas vidinio slėgio jutiklio kalibruoti negali. Normaliomis sąlygomis
pagal techninės priežiūros planą slėgio jutiklis keičiamas kas 2 metus.

16.2 N2 dujų slegis
N2 slegį galima patikrinti pagrindiniame rodinyje ir O2 nustatymo antriniame meniu (žr.
13.14 ir 13.26 pav.).
CO2 slegio verte rodoma barais. Isorinis slegis visada turi buti 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI).
Daugiakameriame IVF inkubatoriuje jo koreguoti negalima, tai reikia daryti isoriniu dujų
reguliatoriumi.
Nepamirškite, kad slėgio ribos yra susietos su slėgio pavojaus signalu – jis
įsijungia, jeigu slėgis nukrenta žemiau 0,3 bar arba pakyla aukščiau 0,7 bar (4,40–
10,20 PSI).
Naudotojas vidinio slėgio jutiklio kalibruoti negali. Normaliomis sąlygomis
pagal techninės priežiūros planą slėgio jutiklis keičiamas kas 2 metus.

17 Programine aparatine įranga
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje įdiegtą programinę
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aparatinę įrangą galima atnaujinti. Kai atsiranda svarbių naujinių, jie pateikiami musų
platintojams visame pasaulyje, o sie pasirupina, kad jusų inkubatoriuje veiktų naujausia
programine aparatine įranga. Priežiuros technikas ją gali įdiegti atlikdamas planinius
kasmetines technines priežiuros darbus.
Dabartine MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus programines aparatines įrangos
versija yra 1.05 (pagrindinis PCB) ir 1.04 (pavaldusis PCB). Dabartine MIRI® TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus programines aparatines įrangos versija yra 1.08 (ir
pagrindinis, ir pavaldusis PCB).

18 pH matavimas
Mitybines terpes pH validavimas turi buti standartine procedura.
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose yra įrengta labai jautri
pH matavimo sistema.
Prietaiso galineje dalyje yra standartine kistukine BNC jungtis. Prie jos galima prijungti
daugumos standartinių pH derinių žondus. Žondų, kuriems reikia atskirų etalonų,
naudoti negalima. Šistema koreguoja temperaturą (ATC) pagal kalibravimo dialogo lange
nustatytą temperaturos lygį. Isorinio ATC žondo sistemoje naudoti negalima.
Kalibravimo dialogo lange reikia nustatyti tinkamą temperatūros lygį
(atitinkantį išoriniu prietaisu išmatuotą rodmenį). Priešingu atveju matavimas bus
netikslus, nes pH yra nuo temperatūros priklausomas matavimas.
Visi pH sistemos ir kalibravimo dialogo lango rodmenys rodomi pagrindiniame rodinyje:

18.1 pav. MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pH sistemos ir kalibravimo dialogo
lango rodinys

Rekomenduojamas sistemos naudojimo metodas yra toks: „CultureCoin®“ leksteles 3
duobeles pripildykite 3 tipų buferio (į kiekvieną duobelę pripilkite vieno tipo buferio).
Tarpuose duobeles palikite tuscias, kad buferiai nesiliestų tarpusavyje. Pripildykite
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„CultureCoin®“ pH režervuarą, naudojamą inkubuojant su mitybine terpe. Įdekite
polidimetilsiloksano (PDMŠ) silikoninį kaistį, kad skystis negaruotų. Lekstelę įdekite į
tuscią kamerą ir palikite, kad nusistovetų pusiausvyra.
Kalibravimo procedūrai reikia mažiausiai dviejų buferių. Mes
rekomenduojame naudoti 3 buferius. Vieno iš buferių pH turėtų būti 7. Galima
naudoti bet kokio pH buferį, nes naudotojas buferio lygius gali nustatyti
kalibravimo dialogo lange. Jeigu yra tik vienas ar du buferiai, sistemą galima
naudoti, tačiau jos tikslumas bus mažesnis.
Pagal sį metodą naudotojas turi veikti greitai, nes atidarius dangtį pH pradeda greitai
kisti. Istirta, kad visas laikas procedurai atlikti yra 15 sekundžių – tada gaunami tokie pat
režultatai, kaip atliekant nenutrukstamą matavimą, kaip aprasyta toliau.
Paspauskite mygtuką „Calibrate“ (kalibruoti).

18.2 pav. MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus kalibravimo rodinys

Atitinkamai naudojamiems buferiams mygtukais (+) ir (-) nustatykite buferio lygius.
Pries atlikdami mitybines terpes matavimus žondą kalibruokite 2 ar 3 buferiuose.
Kiekvieną kartą pries įkisant žondą reikia nuskalauti.
Kai kalibravimas atliktas ir įrasytas, galima greitai atlikti „CultureCoin®“ pH režervuaro
terpes pH matavimą. Pries įkisdami mikrožondą nuimkite PDMŠ silikono dangtelį. Žondu
ismatuotas faktinis pH bus rodomas ekrane.
Įprastiems pH zondams įtakos turės jutiklio užkimšimas baltymais, todėl
ilgainiui rodmenys gali būti netikslūs (laikas priklauso nuo zondo tipo).
Pasirenkant elektrodą (žondą) butina atsižvelgti į žondo dydį, nes matavimai bus
atliekami laselyje.
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19 „Šafe Šense“ funkcija
MIRI® TL6 ir MIRI TL12 daugiakamerį IVF inkubatorių galima įsigyti su integruota „ŠAFE
Šense“ sistema.
BCŠI sią sistemą sukure, kad butų galima atlikti pH stebeseną uždaroje aplinkoje
(inkubatoriuje) ir matuoti pH netrikdant palaikomų optimalių sąlygų.
Daugiau apie „ŠAFE Šense“ programinę įrangą skaitykite „ŠAFE Šense“ naudotojo vadove.

20 Ekrano funkcijos
Ekranas veikia kaip naudotojo sąsaja laiko intervalo funkcijoms, duomenų registravimo
funkcijoms, pavojaus signalų apžvalgos funkcijoms ir pH matavimo funkcijai. Šąveika su
ekranu grindžiama vienu prisilietimu – bakstelejimu.
Šalia MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus ekrano esanciu mygtuku 1–6
darbines linijos pakeiciamos į 7–12. Kuri linija veikia, nurodo 2 žalios lemputes.

20.1 pav. MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus vaiždas is priekio su pažymetu darbinių linijų
keitimo mygtuku ir indikacija

Visų temperatūros nustatytųjų verčių pavyzdžiams iliustruoti naudojami
MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatorius naudotojo sąsajos vaizdai.

20.1 Pagrindinis rodinys
Pagrindiniame rodinyje pateikiama 6 kamerų apžvalga, kurioje rodoma faktine dugno
temperatura ir dangcio temperatura. Apskritimas nurodo laiko intervalo buseną: jis yra
aktyvus arba neaktyvus. Jeigu jis aktyvus, ekrane skaiciuojamas laikas.
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20.2 pav. Neaktyvaus laiko intervalo vaiždas

20.3 pav. Vieno aktyvaus laiko intervalo vaiždas

Kai laiko intervalas vykdomas įprastai, pagrindiniame rodinyje atsiranda žalias busenos
indikatorius.
Jeigu MIRI® TL6 daugiakameriai IVF inkubatoriai randa tinkamas duobelių padetis,
sistema rodo busenos ženklą, kuris reiskia, kad ji yra kalibruojama.

20.4 pav. Laiko intervalo kalibravimo rodinys
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Jeigu laiko intervalas sustabdomas, sistema rodo „Šuspended“ (sulaikytas).

20.5 pav. Šulaikyto laiko intervalo rodinys

Laiko intervalas gali būti sulaikomas, jei, pavyzdžiui, lėkštelė išimama norint
pakeisti mitybinę terpę, apžiūrai rankiniu būdu arba manipuliacijai su embrionu.

20.1.1 Laiko intervalo paleidimas
Pagrindiniame rodinyje paspaudus apskritimą aplink tuscią kamerą atidaromas laiko
intervalo dialogo langas. Pirmiausia is sąraso pasirinkite pacientą.
Kurti ar redaguoti pacientus galima tik MIRI® TL6 arba MIRI® TL12
daugiakamerių IVF inkubatorių žiūryklėje. Daugiau informacijos pateikiama
MIRI® TL daugiakamerio IVF inkubatoriaus žiūryklės naudotojo vadove. Kad
paciento duomenys atsirastų sąraše, juos būtina priskirti MIRI® TL6 ar MIRI® TL12
daugiakameriams IVF inkubatoriams.
Atnaujinkite sąrasą paspausdami mygtuką „Refresh“ (atnaujinti).

20.6 pav. Paciento pasirinkimo pagrindinio lango rodinys

MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija

53

6 staciakampio piktogramos kairiajame virsutiniame rodinio kraste nurodo kameros
numerį.
Is sąraso pasirinkite tinkamą pacientą.

20.7 pav. Tyrimo paciento pasirinkimo rodinys

Jeigu is MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus pacientų duomenys
neatsiųsti, rodomas toks rodinys:

20.8 pav. Is MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus žiurykles į inkubatorių pacientų duomenų
neatsiųsta
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Jeigu reikiamas tinklo rysys nutruksta, rodomas toks rodinys:

20.9 pav. Nutrukusio tinklo rysio rodinys

Kai pasirenkamas tinkamas pacientas, reikia pasirinkti aktyvias padetis „CultureCoin ®“
leksteleje (duobeles, kuriose bus embrionai). 1–14 padetys rodo 14 duobelių
„CultureCoin®“ leksteleje.
Laiko intervalui bus naudojamos tik pasirinktos „CultureCoin®“ lėkštelės
vietos. Čia padarius bet kokią klaidą bus nufotografuota tuščia duobelė ir embriono
vaizdo įrašas nebus sukurtas.
Aktyvios padeties mygtukus galima perjungti spaudant įjungimo ir isjungimo mygtuką,
kol bus rodomas tinkamas modelis. Po to paspauskite mygtuką „Štart timelapse“ (paleisti
laiko intervalą) – jis prades automatinį kalibravimo procesą. Paveiksle pažymetos 1–9
padetys yra aktyvios.

20.10 pav. 1–9 padetys pažymetos kaip aktyvios

Pries paleidžiant laiko intervalą butina į kamerą tinkamai įdeti „CultureCoin ®“. Kad
„CultureCoin®“ padetis butų tinkama (kad kamera galetų identifikuoti visas duobeles),
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„CultureCoin®“ padekite į vietą ir fiksuokite jos padetį pastumdami žemyn ir į save, paskui
– iki kairiojo krasto.

20.11 pav. „CultureCoin®“ įdejimas į kamerą

Paspauskite mygtuką „Štart timelapse“ (paleisti laiko intervalą). Dabar prasides laiko
intervalo kalibravimas.

20.1.2 Kalibravimo procesai

20.12 pav. Laukiama tyrimo paciento kalibravimo

Pirmiausia ekrane atsiras kameros vaiždas ir pranesimas „Calibration pending“
(laukiama kalibravimo). Jeigu „CultureCoin®“ į kamerą įdeta tinkamai, embrionai yra
jiems skirtos vietos centre (daugiau informacijos žr. 21 skyriuje „CultureCoin®“). MIRI
TL6 ar MIRI TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai turetų rasti padetis automatiskai.
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Vykstant kalibravimo procesui vidurineje srityje atsiras indikatorius, rodantis, kad
kalibravimo procesas yra aktyvus.

20.13 pav. Aktyvaus automatinio kalibravimo proceso indikatorius

Po automatinio kalibravimo reikia atkreipti demesį, ar tinkamai aptiktos visos duobeles.
Jeigu tinkamai aptiktos (sufokusuotos) ne visos duobeles ir kai kurios jų pažymetos
raudona (geltona, violetine) spalva, konkrecios duobeles rankinį kalibravimą galima
atlikti tikralaikio vaiždo režimu (žr. 20.15 skyrių).

20.14 pav. Nepavykusio automatinio kalibravimo pavyždys

Raudonai paženklinta duobelė (nepavyko) reiškia, kad vaizdo kamerai
nepavyko tinkamai aptikti inkubatoriaus kameros.
Geltonai paženklinta duobelė (interpoliuota) reiškia, kad padėties
kalibravimo duomenys apskaičiuoti remiantis kalibravimo aplink tikslią padėtį
informacija. Pavyzdžiui, jeigu 1-a ir 3-ia duobelės kalibruotos, 2-os duobelės
kalibravimui vidutinė Z (centro) vertė imama iš 1-os ir 3-ios duobelių duomenų.
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Violetine spalva pažymėta duobelė (vaizdas neatitinka) reiškia, kad sistemai
palyginus du paskutinius vaizdus vaizdas neatitinka. Šis pranešimas gali atsirasti,
jeigu embrionas pastumtas daugiau nei įprastai arba pasirinktoje duobelėje
susidarė oro burbuliukas.

20.1.3 Kameros rodinys
Kameros rodinyje rodoma issami informacija apie pasirinktą kamerą. Jeigu kameroje yra
aktyvus laiko intervalas, kameros rodinyje bus rodomas aktyvumas.
Būgno rodinyje 14 apskritimų bus rodoma 14 „CultureCoin®” duobelių. Jos
sugrupuotos taip (ne tiesiskai, kaip fižineje leksteleje), kad butų lengviau apžvelgti vienu
žvilgsniu.

20.15 pav. Pasirinktos kameros 14 duobelių

Laiko juosta aplink didelį apskritimą rodo praejusį laiką.
Vaiždo leistuvo mygtukai yra didelio apskritimo desineje puseje. Jie padeda sukurtame
laiko intervalo vaiždo siužete judeti pirmyn ir atgal. Apskritimo centre pateikiama
busenos informacija, apimanti laiko intervalų skaicių, paciento vardą, pavardę,
apvaisinimo laiką, dangcių atidarymo skaicių ir praejusį laiką. Kameros numeriai rodomi
staciakampiuose virsutiniame kairiajame kampe.
3 mygtukai desineje suteikia galimybę naudotojui sustabdyti, sulaikyti laiko intervalą
arba is naujo pradeti kalibravimo procedurą.
Laiko intervalą galima sulaikyti, jeigu lekstelę reikia isimti ir pakeisti mitybinę terpę arba
apžiureti rankiniu budu naudojant mikroskopą. Kai lekstele grąžinama atgal, laiko
intervalą galima tęsti, kad galutinis režultatas butų nenutrukstamas vaiždo įrasas. Tęsiant
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laiko intervalą pradedamas automatinis kalibravimas, nes isemus lekstelę gali pakisti
parametrai.
Paspaudus mygtuką „Štop“ (stabdyti) atveriamas patvirtinimo dialogo langas.

20.16 pav. Miego režimo patvirtinimo rodinys

Didelio apskritimo kaireje yra isdestytos židinio plokstumos. Špustelejus jas židinio
plokstumose galima judeti aukstyn ir žemyn. Melynas taskas nurodo tuo metu rodomą
lygį. Židinio plokstumos visuose vaižduose perstumiamos vienu metu.
Kai sistema rodo miego režimo ženklą, tai reiskia, kad vaiždo kameros sistema generuoja
kitos padeties vaiždus. Kadangi prietaise yra tik viena vaiždo kamera, tam, kad butų
sugeneruojamas kiekvienos padeties vaiždas, ji turi judeti aplink.
Vienos laiko intervalo padeties vaiždą galima padidinti. Špustelejus mažą embriono
paveikslelį, apskritimo centre rodoma didesne jo versija. Tokiu pat budu, t. y. spustelejus
padidintą vaiždą, jį galima sumažinti. Toliau parodytas padidintas laiko intervalo vaiždas.

20.17 pav. Padidintas laiko intervalo padeties vaiždas
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Tarp 6 kamerų galima judeti paspaudžiant rodyklių kairen ir desinen mygtukus.
Apskritimu apibrežta rodykle kairiajame virsutiniame kampe sugrąžins į pagrindinį
rodinį.
Jeigu kameroje laiko intervalo nera, rodinyje bus rodoma, kad kamera yra tuscia.

20.18 pav. Tuscio laiko intervalo rodinys

20.1.4 Nuostatos
Pagrindiniame rodinyje paspaudus mygtuką „Šettings“ (nuostatos) atidaromas langas,
kuriame galima nustatyti židinio plokstumas ir laiko intervalą tarp kiekvieno vaiždo
(ciklo laiką).
Pagal numatytąją nuostatą ciklo laiką galima nustatyti kas 5, 10 ar 20 minucių. Židinio
plokstumas galima nustatyti po 3, 5 ar 7.
Turėkite omenyje, kad pasirinkus 7 židinio plokštumas ir 5 minučių ciklo laiką
bus sukurtas didelis laiko intervalo failas.

20.19 pav. Ciklo ir židinio plokstumų nuostatų rodinys
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Paspauskite pageidaujamus pasirinkimo variantus atitinkancias piktogramas.
Pradėjus laiko intervalą ciklo laiko nustatyti negalima. Jei norite koreguoti
ciklo laiką, užbaikite visus laiko intervalus.

20.20 pav. Paleidus laiko intervalus keitimų atlikti negalima

20.1.5 Rankinis duobeles padeties kalibravimas
Nepavykus automatiniam kalibravimui, tikralaikio vaiždo režime korekcijas ir
kalibravimą galima atlikti rankiniu budu.
Pirmiausia pameginkite pakoreguoti „CultureCoin®“ padetį ir is naujo paleiskite
automatinio kalibravimo procesą.
Kai embrionas yra viename duobelės krašte, automatinė tinkamos duobelės
paieška yra jautri klaidoms. Labai svarbu embriono padėtį parinkti atidžiai, kad jis
būtų duobelės centre.
Kadangi tikralaikio vaiždo funkcija kameros sistemą isdestys konkrecioje padetyje, visi
paleisto laiko intervalai bus sulaikyti. Jeigu laiko intervalas paleistas, atsiras patvirtinimo
dialogo langas.
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20.21 pav. Patvirtinimo dialogo lango rodinys

20.22 pav. Šulaikytų laiko intervalų rodinys

Juodas fonas rodo, kad kameroje aktyvių laiko intervalų nera. Žalias fonas rodo, kad
paleistas laiko intervalas ir veikimas yra įprastas. Raudonas fonas rodo, kad tam tikrų
padecių kalibravimas nepavyko.
Kai pasirenkama kamera su aktyviu laiko intervalu, ekrano apacioje rodomos 14 lekstelių
padetys.
Baltas padeties fonas rodo, kad ji dar nekalibruota. Juodas fonas rodo, kad padetis yra
neaktyvi (paleidžiant laiko intervalą nepasirinkta). Žalia ar raudona spalva rodo, kad
padetis aktyvi ir yra arba nera tinkamai kalibruota.
Galima judeti tarp kamerų ir 14 padecių. Šistema tokį judejimą parodys.
Virsutiniame desiniajame kampe galima pasirinkti variklio valdiklį, staciakampį
pasirinkimo įrankį ir poveikio laiką.
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Tikralaikio vaiždo režimas MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
rodinyje įjungiamas paspaudžiant raudonai pažymetą mikroskopo mygtuką.

20.23 pav. Tikralaikio vaiždo režimo mygtukas MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus pagrindiniame rodinyje

Tikralaikio vaiždo režime auksciau esancioje kamerų juostoje pasirinkite reikiamą
kamerą, o pagrindiniame rodinyje žemiau esancioje juostoje pasirinkite reikiamą padetį.

20.24 pav. Kamerų juosta tikralaikio vaiždo režime

20.25 pav. Padėčių juosta tikralaikio vaiždo režime

Pasirinkę duobeles, kurią reikia kalibruoti, padetį, įsitikinkite, kad duobele yra kameros
vaiždo rodinio centre X asyje.

20.26 pav. Tinkamos duobelės padėties kameros vaiždo rodinyje pavyždys
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20.27 pav. Netinkamos duobelės padėties kameros vaiždo rodinyje pavyždys

Jei reikia, rodyklemis KAIREN ir (arba) DEŠINEN po variklio piktograma (ji yra rodinio
virsutiniame desiniajame kampe) pakoreguokite X asies padetį.

20.28 pav. Duobeles padeties korekcijos X asyje priemone

Įsitikinkite, kad duobele (embrionas) gerai sufokusuota (yra centre). Jei reikia,
rodyklemis KAIREN ir (arba) DEŠINEN po variklio piktograma (ji yra rodinio
virsutiniame desiniajame kampe) pakoreguokite Ž asies padetį.
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20.29 pav. Duobeles padeties korekcijos Ž asyje priemone

Įsitikinkite, kad duobele yra apibrežto staciakampio viduje, kaip parodyta toliau.

20.30 pav. Duobeles padetis apibrežto staciakampio viduje

Jeigu duobelės padėtis yra už apibrėžto stačiakampio ribų, laiko intervalo
vaizdai gali būti apkarpyti. Tai gali lemti sistemos klaidą ir duobelės vaizdai bus
neužfiksuoti.
Neaktyvią padetį galima aktyvinti paspaudus mygtuką „ŠET“ (nustatyti) (X asį, Ž ir
staciakampio ribas butina koreguoti, kaip aprasyta pirmiau). Aktyvią padetį galima
deaktyvinti paspaudus mygtuką „CLEAR“ (isvalyti).
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Kai padetis yra aktyvi, ji atsiranda kameroje (laiko intervalo rodinyje). Deaktyvinus ji is
kameros (laiko intervalo rodinio) isnyksta. Visi pirmiau užfiksuoti vaiždai isliks, taciau
naujų vaiždų užfiksuoti nebus galima.
Ekspožicijos valdymą galima nustatyti pagal kintancio apsvietimo sąlygas.

20.31 pav. Ekspožicijos valdymo rodinio vaiždas

Kai randama pageidaujama padetis, vaiždas sufokusuotas ir paspaustas mygtukas „Šet“
(nustatyti), sistema patvirtina naudotojo atliktą kalibravimą.

20.32 pav. Tinkamai koreguotas duobeles vaiždas

Rankiniu būdu automatines sistemos savybes keisti galima tik tuo atveju, kai
sistemai kelis kartus nepavyksta tinkamai atlikti kalibravimo. Kadangi naudotojas
tikralaikiame vaizde variklius valdo rankiniu būdu, varikliai gali būti nustumti už
ribų ir aktyvinti mechaninius ribos keitiklius.
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20.33 pav. Ribos keitiklio pavojaus signalas

Ribos keitiklio pavojaus signalai rodomi vaiždo virsuje arba apacioje kaip raudonas
horižontalus indikatorius. Pirmesniame paveikslelyje buvo aktyvintas virsutines Ž ribos
keitiklis.

20.1.6 Pavojaus signalai
Pavojaus signalai, susiję su dangcių atidarymu, temperatura, CO2 ir O2 busena, tinklo
rysiu, AK ir HDD maitinimo busena, rodomi pagrindiniame rodinyje.

20.34 pav. Atidaryto dangcio pavojaus signalo rodinys

Pavojaus signalą pasalinkite spusteledami sritį – taip atidarysite kameros rodinį. Tada
arba užbaikite, sulaikykite, perkalibruokite laiko intervalą, arba patvirtinkite, kad
paciento medžiaga vis dar ten.
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20.35 pav. Kameros rodinys po dangcio atidarymo

Atidarius dangtį sistema ir toliau generuoja laiko intervalo vaizdus. Tarkime,
tinkamai neužbaigęs pirmesnio intervalo ir pradėjęs naują naudotojas pakeitė
lėkštelę su kito paciento medžiaga. Tokiu atveju galutiniame laiko intervalo vaizdo
įraše bus dviejų pacientų vaizdai.

20.36 pav. Temperaturos pavojaus signalo rodinio vaiždas

Jeigu temperatūros sąlygos embrionams tapo pavojingos, lėkštelę nedelsdami
išimkite. Kameros yra visiškai atskiros, taigi lėkštelę galima saugiai perkelti į kitą
padėtį, jeigu toje konkrečioje kameroje temperatūra yra stabili. Nepamirškite
užbaigti laiko intervalo ir pakeistoje padėtyje pradėti naujo.
Nutrukus rysiui su serveriu apacioje atsiranda indikatorius. Kol MIRI® TL6 ir MIRI® TL12
daugiakameriuose IVF inkubatoriuose yra vietos, laiko intervalai saugomi vietineje
saugojimo sistemoje. Tinklo rysį atkurus ir prietaisui veikiant sistema duomenis perduos
automatiskai.
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20.37 pav. Atsijungimo nuo serverio pavojaus signalo rodinys

Kol nuo serverio atsijungta, naujo laiko intervalo pradeti negalima, nes prietaisui
negalima priskirti paciento.
Visų inkubavimo funkcijų lygio pavojaus signalai rodomi vaižde, kuriame atitinkamas
mygtukas tampa raudonas. Visus pavojaus signalus galima peržiureti pavojaus signalų
rodinyje, kuriame rodoma pavojaus signalų istorija.
Paveiksle toliau parodytas CO2 koncentracijos pavojaus signalų rodinys:

20.38 pav. CO2 koncentracijos pavojaus signalų rodinys

Paveiksle toliau parodytas CO2 slegio pavojaus signalų rodinys:
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20.39 pav. CO2 slegio pavojaus signalų rodinys

O2 pavojaus signalai rodomi taip pat – iskart po O2 lygio ir N2 slegio.
Paveiksle toliau parodytas pilnos HDD (duomenis reikia perkelti į isorinį diską arba
prisijungti prie serverio) atminties pavojaus signalo rodinys:

20.40 pav. Pilnos HDD atminties pavojaus signalo rodinys

20.1.7 Temperaturos duomenų registravimo rodinys
Paspaudus temperaturos mygtuką rodinys pakeiciamas į temperaturos duomenų grafiko
rodinį.
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20.41 pav. Temperaturos duomenų grafiko rodinys

Istorinių duomenų rodinyje galima peržiureti temperaturos duomenų grafikus.
Paspaudus atitinkamą apibrauktą skaicių galima perjungti 1–6 kamerų grafikus MIRI®
TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje ir 1–12 kamerų grafikus MIRI® TL12
daugiakameriame IVF inkubatoriuje.
Laikotarpio mygtukais „Hour“ (valanda) „Day“ (diena) ir „Week“ (savaite) galima pakeisti
peržiurimą laikotarpį.
Konkrecią sritį galima padidinti per ją braukiant pirstu. Didinimą galima kartoti etapais.
Noredami grįžti prie pradinio dydžio, paspauskite mygtuką „Reset“ (atstata).

20.1.8 CO2 duomenų registravimo rodinys
Paspaudus CO2 mygtuką rodinys pakeiciamas į CO2 duomenų grafiko rodinį.
CO2 grafikus „Šetpoint“ (nustatytoji verte), „Concentration“ (koncentracija), „Flow“
(srautas) ir „Pressure" (slegis) galima įjungti ir isjungti paspaudžiant juos rodinio virsuje.
Laikotarpio ir didinimo funkcijos yra tokios pat kaip temperaturos rodinyje.
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20.42 pav. CO2 duomenų grafiko rodinys

20.1.9 O2 duomenų registravimo rodinys
Paspaudus O2 mygtuką rodinys pakeiciamas į O2 duomenų grafiko rodinį.
O2 grafikus „Šetpoint“ (nustatytoji verte), „Concentration“ (koncentracija) ir N2 grafikus
„Flow“ (srautas) ir „Pressure" (slegis) galima įjungti ir isjungti paspaudžiant juos rodinio
virsuje. Laikotarpio ir didinimo funkcijos yra tokios pat kaip temperaturos rodinyje.

,
20.43 pav. O2 duomenų grafiko rodinys

20.1.10 Duomenų registravimo pavojaus signalo rodinys
Paspaudus pavojaus signalo simbolį skambutį atidaromas pavojaus signalų rodinys.
Pavojaus signalų rodinyje trumpojoje grafineje apžvalgoje nurodyti visi parametrai ir
visos pavojaus signalų busenos. Kiekvieną pavojaus signalą apibudina raudonas blokas –
kuo ilgiau trunka pavojaus signalas, tuo didesnis blokas.
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20.44 pav. Pavojaus signalų duomenų rodinys

Škyriuje „Lid“ (dangtis) MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje yra sesios eiles,
o TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje jų yra 12. Kiekvienoje eileje rodomas
kiekvienas konkrecios kameros dangcio atidarymo atvejis pradedant nuo virsaus. Balti
blokai priklauso nuo dangcio atidarymo laiko – kuo ilgiau dangtis buvo atidarytas, tuo
labiau sie blokai dideja.

21 „CultureCoin®“
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose naudojamos vieninteles
leksteles – „CultureCoin®“. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių
dugno forma yra pritaikyta, kad atitiktų leksteles konturą. Lekstelę į kamerą galima įdeti
tik vienu budu, nes lekstele nera taisyklingo apskritimo formos ir dedant netinkamu budu
jos į kamerą tinkamai įdeti nepavyks.
„CultureCoin®“ yra vienkartine sterili IIa klases medicinos priemone.

21.1 pav. „CultureCoin®“ lekstele
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Niekada nemėginkite vienkartinės priemonės naudoti pakartotinai.
Priemonės valyti ar pakartotinai sterilizuoti negalima. Gresia pavojinga tarša.
„CultureCoin®“ leksteleje vienai kulturos duobelei yra 14 inkubavimo duobelių ir dvi
plovimo duobeles. Plovimo duobeles galima naudoti embrionui tvarkyti arba naudojant
vieno etapo terpę.

21.2 pav. „CultureCoin®“ leksteles auginimo duobeles

Kiekviena is 14 duobelių yra pripildyta maždaug 25 µl mitybines terpes. Plovimo
duobeles taip pat gali buti pripildytos (maždaug 23 µl), taciau tai nera butina. Embrionas
dedamas auginimo srities apacioje.

21.3 pav. Embrionų įdejimo 300 µ optiskai skaidriame plote detalus vaiždas

Tinkamos duobelės nustatymo procesas yra jautrus klaidoms. Kai embrionas
padedamas duobelės šone, jis remiasi į šoną. Šios problemos išvengiama, kai
embrionai atidžiai padedami į duobelės centro apskritimą.
Identifikavimo procesas yra nesudetingas, nes duobeles paženklintos skaiciais,
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Terpes ir embriono tvarkymas yra ergonomiskai optimižuotas, nes duobelę pripildant
pipetę galima palenkti kampu.
Oro burbuliukus iš terpės galima nesunkiai pašalinti išstumiant pipetės
galiuku. Terpėje esantys oro burbuliukai embrioną išstums iš tinkamos padėties,
todėl laiko intervalo vaizdai nebus generuojami. Paprastai, kai yra oro burbuliukų,
galima matyti aplink vaizdus judantį ar visą vaizdą dengiantį juodą debesį.
Dangtį ir lekstelę paženklinkite paciento vardu, pavarde ir unikaliu identifikatoriumi.
Galima rasyti tiesiogiai ant leksteles arba etiketeje.
Pripildžius mitybines terpes, auginimo duobeles butina užpilti vientisu alyvos sluoksniu.
Atviros kulturos (kai terpes nedengia alyvos sluoksnis) naudoti negalima.

21.4 pav. Auginimo duobeles, užpiltos alyvos sluoksniu ir uždengtos dangteliu

Didelį režervuarą salia auginimo srities galima naudoti pH validavimo procedurai (žr.
21.1 pav.). Režervuarą galima užkimsti dujoms laidžiu silikono kaisciu – jis neleis skysciui
garuoti. Šiuo atveju alyvos sluoksnio nereikia, nes jis keltų problemų daugumai pH žondų
matuojant pH. Pripildykite režervuarą ir ismatuokite pH bendru žondu ir MIRI® TL6 ir
MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose integruota pH matavimo sistema.

22 MIRI® TL daugiakamerių IVF inkubatorių žiurykle
MIRI® TL daugiakamerių IVF inkubatorių žiurykle ir serveris yra lietimu valdoma grafine
programines įrangos sistema, naudojama laiko intervalo vaiždams issaugoti ir darbui su
jais.
Daugiau informacijos pateikiama MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių
žiurykles programines įrangos naudotojo vadove.

23 Valymo instrukcijos
23.1 Duomenys, susiję su prietaiso sterilumu
MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameris IVF inkubatorius nera sterilus prietaisas. Jis
tiekiamas nesterilus ir naudojant jį sterilumo issaugoti neįmanoma.
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Vis delto prietaisas rupestingai suprojektuotas taip, kad naudotojas per naudojimo
laikotarpį galetų nesunkiai galetų užtikrinti prietaiso svarą ir neužterstų pagrindinių
komponentų.
Tarp svarą užtikrinancių projektinių ypatybių paminetinos sios:
•
•
•
•
•

Oro cirkuliacijos sistema
HEPA filtras, nenutrukstamai valantis tiekiamas dujas
HEPA/LOJ filtras, nuolat valantis orą sistemos viduje
Kameros sandariais krastais, kuriuos galima valyti
Naudojamos aliuminio ir PET dalys, atsparios valymui

23.2 Gamintojo rekomenduojama valymo procedura
Vietoje visada validuokite valymo procedūras;
rekomendacijų, klauskite gamintojo arba platintojo.

jei reikia

daugiau

Įprastam apdorojimui ir priežiurai rekomenduojama periodine valymo procedura. Įvykus
įvykiui, pavyždžiui, issipylus terpei, atsiradus matomų nesvarumų ir (arba) kitų tarsos
požymių, rekomenduojama derinti standartinio valymo ir dežinfekcijos proceduras.
Issipylus terpei rekomenduojama MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerį IVF
inkubatorių nedelsiant isvalyti ir dežinfekuoti.
Periodinis prietaiso valymas (kai viduje nėra embrionų)
Kad valymas butų sekmingas, butina muveti pirstines ir laikytis tinkamų tvarkymo
metodų.
1. Prietaisą rekomenduojama valyti 70 % vandeniniu ižopropilo alkoholio tirpalu.
Šudrekinkite sterilią sluostę ir nuvalykite visus prietaiso vidinius bei isorinius
pavirsius trindami sluoste.
2. Nuvalę kuriam laikui palikite dangcius atvirus, kad isgaruotų alkoholio garai.
3. Galiausiai isgrynintu ar steriliu vandeniu nuvalykite visus prietaiso pavirsius.
4. Prietaisą apžiurekite – jei atrodo svarus, jis yra paruostas naudoti.
Jeigu prietaisas nesvarus, kartokite procedurą nuo 1 veiksmo.

23.3 Gamintojo rekomenduojama valymo procedura
Periodinė prietaiso dezinfekcija (kai viduje nėra embrionų)
Kad dežinfekcija butų sekminga, butina muveti pirstines ir laikytis tinkamų tvarkymo
metodų.
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Atlikite toliau nurodytus veiksmus (si procedura rodoma per įstaigoje organižuojamus
vietinius mokymus pagal įrengimo protokole numatytą programą):
1. MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus galineje dalyje
isjunkite maitinimo mygtuką.
2. Atidarykite dangcius.
3. Vidiniam pavirsiui, sildymo įdeklams ir stiklo plokstelei dangcio virsuje
dežinfekuoti naudokite reikalaujamus dežinfekantus. Dežinfekantą tepkite
steriliomis sluostemis.
4. Nuvalykite visus vidinius pavirsius ir dangcio virsų mažiausiai trimis sluostemis.
Kartokite, kol sluostes nebekeis spalvos.
5. Pasikeiskite pirstines ir po 10 minucių trukmes poveikio pavirsius nupurkskite
steriliu vandeniu ir nusluostykite sterilia sluoste.
6. Prietaisą apžiurekite – jei atrodo svarus, jis yra paruostas naudoti. Jeigu prietaisas
nesvarus, kartokite procedurą nuo 3 veiksmo.
7. MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus galineje dalyje
įjunkite įjungimo mygtuką.

24 Temperaturos validavimas
MIRI® TL6 daugiakameriame IVF inkubatoriuje yra 6 PT-1000 B klases jutikliai, o MIRI®
TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje jų yra 12. Jutikliai yra kiekvienos kameros
dugno centre.

24.1 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus PT-1000 B klases jutikliai
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24.2 pav. MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus PT-1000 B klases jutikliai

Šie jutikliai naudojami isorinio validavimo tikslais. Jie yra visiskai atskirti nuo prietaiso
konturo.
Kameros temperaturos sąlygas netrikdant prietaiso veikimo galima nenutrukstamai
registruoti per prietaiso sone esancias isorines jungtis.
Galima naudoti stebejimo sistemą, kurioje naudojami standartiniai PT-1000 jutikliai.
„Esco Medical“ gali pateikti jutikliams skirtą isorinę registravimo sistemą (MIRI®-GA12).

25 Dujų lygio validavimas
Dujų koncentraciją kiekvienoje MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus kameroje galima validuoti tinkamu dujų analižatoriumi is dujų meginių
emimo prievadų, kurių prietaiso sone yra 6 (MIRI® TL6 modelyje) arba 12 (MIRI® TL12
modelyje), paimant dujų meginį.

24.1 pav. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus PT-1000 B klases jutikliai
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24.2 pav. MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus PT-1000 B klases jutikliai

Kiekvienas meginių emimo prievadas yra tiesiogiai sujungtas su atitinkama kamera,
žymima tokiu pat numeriu. Dujų meginys imamas tik is konkrecios kameros.
Prie prievadų galima prijungti išorinį automatinį dujų mėginių ėmimo
prietaisą ir atlikti nenutrūkstamą validavimą. Dujų analizatorius turi turėti
galimybę dujų mėginį grąžinti į inkubatorių. Priešingu atveju imant mėginį gali
sutrikti dujų reguliavimas ir dujų analizatoriaus rezultatas gali būti netikslus.
Prieš atlikdami dujų matavimus įsitikinkite, kad dangčiai mažiausiai 5
minutes nebuvo atidaryti.

Paimant didelį tūrį galima sutrikdyti dujų reguliavimą.

Prieš naudodami įsitikinkite, kad dujų analizatorius yra kalibruotas.

26 Isorines sistemos pavojaus signalo jungiklis
Kad MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerį IVF inkubatorių butų galima prijungti prie
isorines stebejimo sistemos ir užtikrinti didžiausią saugą, ypac naktimis ir savaitgaliais,
inkubatorius galineje dalyje yra 3,5 mm kistukine jungtis, prie kurios galima prijungti
stebejimo prietaisą.
Kai tik įsijungia pavojaus signalas (tai gali buti temperaturos pavojaus signalas, dujų CO 2
arba O2 lygio pavojaus signalai, mažo ar didelio CO2 ir N2 dujų slegio pavojaus signalai)
arba jei staiga nutruksta elektros tiekimas, jungiklis nurodo, kad naudotojas turi apžiureti
prietaisą.
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Jungtį galima prijungti prie įtampos saltinio ARBA prie sroves saltinio.

Turėkite omenyje, kad jei prie 3,5 mm kištukinės jungties prijungiamas srovės
šaltinis, didžiausias srovės stiprumas yra nuo 0 iki 1,0 A.

Jeigu prijungiamas įtampos šaltinis, tada kintamosios ar nuolatinės srovės
ribos yra nuo 0 iki 50 V kintamosios srovės arba nuolatinės srovės.
Jeigu pavojaus signalo nera, prietaiso jungiklis bus įjungimo padetyje, kaip parodyta
toliau.

26.1 pav. Pavojaus signalo nera

Kai MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje įsijungia pavojaus
signalo režimas, jungiklio busena pakinta į atviro konturo buseną. Tai reiskia, kad į
sistemą srove nebepateks.

26.2 pav. Atviro konturo pavojaus signalo režimas

Visada, kai daugiakamerio IVF inkubatoriaus maitinimo laidas atjungiamas
nuo elektros tinklo, jungiklis automatiškai nurodys pavojaus signalą! Tai yra
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papildoma saugos funkcija, skirta darbuotojams perspėti, jei laboratorijoje
nutrūktų elektros tiekimas.

27 Rasymo sritis ant kameros dangcių
Kiekvienas MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus dangtis
pagamintas is balto stiklo, ant kurio galima rasyti tekstą. Kad per inkubavimo procedurą
butų galima pasinaudoti paciento ar kameros turinio duomenimis, juos galima užrasyti
ant stiklo.
Po to tekstą galima nuvalyti sluoste. Naudokite tik tinkamą netoksiską piestuką, kuriuo
užrasytą tekstą veliau galima nuvalyti ir kuris nepakenks inkubuojamiems meginiams.

27.1 pav. Paciento informacijai skirta sritis

28 Technine priežiura
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameris IVF inkubatorius yra pritaikytas naudotojui ir
patogus naudoti. Patikimas ir saugus sios įrangos valdymas grindžiamas tokiomis
sąlygomis:
1. Tinkamas temperaturos ir dujų lygio kalibravimas labai tikslia įranga atsižvelgiant
į laboratorijos, kurioje naudojami MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriai IVF
inkubatoriai, klinikinę praktiką nurodytais intervalais. Gamintojas rekomenduoja,
kad laikotarpis tarp validavimo procedurų nebutų ilgesnis kaip 14 dienų.
2. LOJ/HEPA filtrus reikia keisti kas 3 menesius.
3. Konture esancius HEPA filtrus reikia keisti kartą per metus, atliekant techninę
priežiurą.
4. Valymas tinkamais metodais, vadovaujantis laboratorijos, kurioje naudojamas
MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameris IVF inkubatorius, klinikine praktika
grindžiamais intervalais. Gamintojas ilgesnių kaip 14 dienų intervalų tarp valymų
nerekomenduoja.

Apžiūrą ir priežiūrą būtina atlikti 38 skyriuje „Priežiūros rekomendacijos“
nurodytais intervalais. To neatlikus galimos sunkios nepageidaujamos pasekmės,
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dėl kurių prietaisas gali neveikti taip, kaip numatyta, gali būti sugadinti mėginiai,
o pacientai ir naudotojai gali patirti žalą.

Nesilaikant priežiūros ir techninės priežiūros procedūrų prarandama
garantija.

Jeigu priežiūros ir techninės priežiūros procedūras atlieka ne išmokyti ir
įgalioti darbuotojai, prarandama garantija.

29 Avarines proceduros
Visiškai nutrūkęs elektros tiekimas į prietaisą arba jame:
• Isimkite visus meginius ir padekite juos į alternatyvų ar atsarginį prietaisą, kuriam
problema įtakos neturi.
• Nesant prieinamo maitinimo saltinio, 20 °C temperaturos aplinkoje vidine
temperatura MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje
žemiau 35 °C nukris per 10 minucių.
• Jeigu dangciai uždaryti, CO2 koncentracija 30 minucių nenukryps nuo
nustatytosios vertes daugiau kaip 1 %.
• Jeigu elektros tiekimo per tiek laiko atkurti nepavyks, gali buti naudinga prietaisą
uždengti ižoliaciniais pledais, kad suletetų temperaturos kritimas.
Įsijungus vienam temperatūros pavojaus signalui atlikite šiuos veiksmus:
• Is paveiktos kameros isimkite meginius. Juos galima perkelti į kitas, neužimtas
kameras. Visos kameros yra atskiros, todel likusios kameros veiks normaliai.
Įsijungus keliems temperatūros pavojaus signalams atlikite šiuos veiksmus:
• Is paveiktos kameros isimkite meginius. Juos galima perkelti į kitas, neužimtas
kameras. Visos kameros yra atskiros, todel likusios kameros veiks normaliai.
• Arba isimkite visus meginius is visų paveiktų kamerų ir sudekite juos į alternatyvų
ar atsarginį prietaisą, kuriam problema įtakos neturi.
Įsijungus CO2 lygio pavojaus signalui atlikite šiuos veiksmus:
Per 30 minucių laikotarpį naudotojas turetų įvertinti, ar situacija yra laikina, ar nuolatine.
Jeigu situacija nuolatine, isimkite visus meginius ir sudekite juos į alternatyvų ar atsarginį
prietaisą, kuriam problema įtakos neturi. Jeigu situacija laikina, o CO2 lygis žemas, visus
dangcius laikykite uždarytus. Jeigu situacija laikina, o CO2 lygis aukstas, atidarykite
dangcius, kad dalis CO2 issivedintų.
Įsijungus O2 lygio pavojaus signalui atlikite šiuos veiksmus:
Įprastai jokių avarinių procedurų tokiu atveju atlikti nereikia. Jeigu matoma, kad situacija
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gali tapti ilgalaike, gali buti naudinga meniu isjungti O2 reguliavimą.
Įsijungus CO2 slėgio pavojaus signalui atlikite šiuos veiksmus:
Apžiurekite isorinį dujų saltinį ir dujų tiekimo vamždelius. Jeigu problema yra isorine ir
dar neisspręsta, vadovaukites rekomendacijomis, pateiktomis skyriuje „CO2 lygio
pavojaus signalas“.
Įsijungus O2 slėgio pavojaus signalui atlikite šiuos veiksmus:
Apžiurekite isorinį dujų saltinį ir dujų tiekimo vamždelius. Jeigu problema yra isorine ir
dar neisspręsta, vadovaukites rekomendacijomis, pateiktomis skyriuje „O2 lygio pavojaus
signalas“.

MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija

83

30 Naudotojo atliekamas gedimų salinimas
30.1 lentelė. Šildymo sistema
Požymis
Šildymas neveikia, ekranas
isjungtas
Įsijunge temperaturos
pavojaus signalas
Neveikia sildymas

Šildymas netolygus

Priežastis
Prietaisas yra isjungtas mygtuku
galineje dalyje arba neprijungtas prie
maitinimo saltinio
Šildymas isjungtas, nes temperatura
nuo nustatytosios nukrypo daugiau
kaip 0,5 °C

Šistema nekalibruota

Naudodami tikslųjį termometrą
sukalibruokite kiekvieną žoną,
kaip nurodyta naudotojo vadove

Priežastis

Veiksmas

Į sistemą netiekiama elektros srove

Patikrinkite elektros tinklą

Šistema yra isjungta

Įjunkite sistemą

Prie CO2 prievado neprijungtos CO2
dujos arba prijungtos netinkamos
dujos
Tikroji dujų koncentracija aukstesne
už nustatytąją vertę

Aktyvinkite CO2 dujų reguliatorių
prie nuostatos CO2 meniu
nustatydami „ON“ (įjungta)
Patikrinkite
dujų
saltinį,
įsitikinkite, kad dujos tiekiamos
0,6 bar (8,70 PŠI) slegiu
Patikrinkite CO2 dujų nustatytąją
vertę

Paliktas (-i) atviras (-i) dangtis (-iai)

Uždarykite dangtį (-ius)

Ant dangcio (-ių) nera plombų
CO2 dujų koncentracija ekrane
rodoma raudonai

CO2 dujų koncentracija nukrypo nuo
nustatytosios vertes daugiau nei ± 1

CO2 dujų slegis
rodomas raudonai

Šistemoje nera CO2 dujų slegio arba jis
netinkamas

ekrane

Daugiau informacijos kreipkites į
„Esco Medical“ platintoją
Patikrinkite
pageidaujamą
temperaturos nustatytąją vertę

CO2 dujų reguliatorius yra isjungtas

Prastas CO2 dujų reguliavimas

Įjunkite prietaisą arba prijunkite
prie maitinimo saltinio

Netinkama temperaturos nustatytoji
verte

30.2 lentelė. CO2 dujų reguliatorius
Požymis
CO2 dujos nereguliuojamos

Veiksmas

Ant
dangcio (-ių)
uždekite
plombas
Uždarykite dangcius ir leiskite
sistemai stabiližuotis
Patikrinkite
CO2
tiekimą,
įsitikinkite, kad dujos tiekiamos
pastoviu 0,6 bar (8,70 PŠI) slegiu.
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30.3 lentelė. O2 dujų reguliatorius
Požymis
Priežastis
O2 dujos nereguliuojamos
Į sistemą netiekiama elektros srove
Šistema veikia budejimo režimu arba
yra isjungta
O2 dujų reguliatorius yra isjungtas

Prastas O2 dujų reguliavimas

Prie N2 prievado neprijungtos N2
dujos arba prijungtos netinkamos
dujos
Tikroji dujų koncentracija aukstesne
už nustatytąją vertę
Paliktas (-i) atviras (-i) dangtis (-iai)
Ant dangcio (-ių) nera plombų

O2 dujų koncentracija ekrane
rodoma raudonai

O2 dujų koncentracija nukrypo nuo
nustatytosios vertes daugiau nei ± 1

N2 dujų slegis ekrane rodomas
raudonai

Šistemoje nera N2 dujų slegio arba jis
netinkamas

30.4 lentelė. Rysys su žiurykle
Požymis
Į
asmeninį
kompiuterį
nesiunciami duomenys

Priežastis
Į sistemą netiekiama elektros
srove
Šistema veikia budejimo režimu
arba yra isjungta
Netinkamai prijungtas laidas tarp
inkubatoriaus
ir
asmeninio
kompiuterio
Netinkamai įdiegta žiurykles
programine įranga arba UŠB
tvarkykle

30.5 lentelė. Ekranas
Požymis
Ekrane truksta segmento (-ų)

30.6 lentelė. Klaviatura
Požymis
Nera klavisų arba jie veikia
netinkamai

Veiksmas
Patikrinkite elektros tinklą
Įjunkite sistemą
Aktyvinkite O2 dujų reguliatorių
meniu prie nuostatos „O2“
nustatydami „ON“ (įjungta)
Patikrinkite tiekiamas dujas;
įsitikinkite,
kad
N2
dujos
teikiamos 0,6 bar slegiu
Patikrinkite O2 dujų nustatytąją
vertę
Uždarykite dangtį (-ius)
Ant
dangcio (-ių)
uždekite
plombas
Uždarykite dangcius ir leiskite
sistemai stabiližuotis
Patikrinkite
N2
tiekimą,
įsitikinkite, kad dujos tiekiamos
pastoviu 0,6 bar (8,70 PŠI) slegiu
Jeigu O2 reguliuoti nereikia, meniu
prie nuostatos „O2“ nustatykite
„OFF“ (isjungta) ir atmeskite N2
dujų pavojaus signalą

Veiksmas
Patikrinkite elektros tinklą
Įjunkite sistemą
Patikrinkite jungtį. Naudokite tik
su prietaisu tiekiamą laidą
Žr. programines įrangos diegimo
rekomendacijas

Priežastis

Veiksmas
Kreipkites į „Esco Medical“
platintoją, kad pakeistų PCB

Priežastis

Veiksmas
Kreipkites į „Esco Medical“
platintoją, kad pakeistų klavisus

Triktis PCB

Klavisų gedimas
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31 Špecifikacijos
31.1 lentelė. MIRI® TL6 daugiakamerio IVF inkubatoriaus specifikacijos

Techninės specifikacijos
Bendrieji matmenys (P x G x A)
Svoris
Medžiaga
Tiekiama srovė
Energijos suvartojimas
Temperatūros ribos
Dujų suvartojimas (CO2)1
Dujų suvartojimas (N2)2
CO2 intervalas
O2 intervalas
CO2 dujų slėgis (įvestis)
N2 dujų slėgis (įvestis)
Pavojaus signalai
Tinkamumo naudoti laikas
Naudojimo trukmė

MIRI® TL6
805 x 590 x 375 mm
60 kg
Neanglingasis plienas / aliuminis / PET / nerūdijantysis
plienas
115 V, 60 Hz ARBA 230 V, 50 Hz
330 W
28,7–41,0 °C
< 2 litrai per valandą
< 5 litrai per valandą
2,9–9,9 %
2,0–20,0 %
0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI)
0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI)
Garsinis ir vaizdinis temperatūrai, dujų koncentracijai ir
dujų slėgiui nukrypus nuo normalių ribų
1 metai
6 metai

31.2 lentelė. MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus specifikacijos

Techninės specifikacijos
Bendrieji matmenys (P x G x A)
Svoris
Medžiaga
Tiekiama srovė
Energijos suvartojimas
Temperatūros ribos
Dujų suvartojimas (CO2)1
Dujų suvartojimas (N2)2
CO2 intervalas
O2 intervalas
CO2 dujų slėgis (įvestis)
N2 dujų slėgis (įvestis)
Pavojaus signalai
Tinkamumo naudoti laikas
Naudojimo trukmė

MIRI® TL12
950 x 685 x 375 mm
93 kg
Neanglingasis plienas / aliuminis / PET / nerūdijantysis
plienas
115 V, 60 Hz ARBA 230 V, 50 Hz
650 W
28,7–41,0 °C
< 2 litrai per valandą
< 5 litrai per valandą
2,9–9,9 %
5,0–20,0 %
0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI)
0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PSI)
Garsinis ir vaizdinis temperatūrai, dujų koncentracijai ir
dujų slėgiui nukrypus nuo normalių ribų
1 metai
6 metai

Normaliomis sąlygomis (CO2 nustatytoji verte pasiekta esant 6,0 %, visi dangciai uždaryti)
2 Normaliomis sąlygomis (O2 nustatytoji verte pasiekta esant 5,0 %, visi dangciai uždaryti)
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32 Elektromagnetinis suderinamumas
32.1 lentelė. Elektromagnetine spinduliuote
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija. Elektromagnetine spinduliuote
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai skirti naudoti toliau nurodytoje
elektromagnetineje aplinkoje. Klientas ar MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas butų naudojamas tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės bandymas
Atitiktis
Elektromagnetinė aplinka. Rekomendacijos
MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai
RD spinduliuote
RD energijos nenaudoja. Taigi jų skleidžiamų RD bangų
1 grupe
CIŠPR 11
spinduliuote yra labai maža ir neturetų trikdyti salia
esancios elektronines įrangos darbo.
RD spinduliuote
A klase
CIŠPR 11
Harmoninių srovių
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai
spinduliuojama energija
A klase
tinkami naudoti ligonines aplinkoje.
IEC 61000-3-2
Jie netinka naudoti buityje.
Įtampos svyravimai arba
mirgejimas
A klase
IEC 61000-3-3
32.2 lentelė. Elektromagnetinis atsparumas
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija. Elektromagnetinis atsparumas
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai skirti naudoti toliau nurodytoje
elektromagnetineje aplinkoje. Klientas ar MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas butų naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo
IEC 60601
Atitikties
Elektromagnetinė aplinka.
bandymas
bandymo lygis
lygis
Rekomendacijos
± 6 kV
Grindys turi buti medines,
Elektrostatine
± 6 kV per kontaktą
per
betonines ar keraminių plytelių.
iskrova (EŠD)
kontaktą
Jeigu grindys dengtos sintetine
IEC 61000-4-2
± 8 kV oru
medžiaga, santykinis oro dregnis
± 8 kV oru turi buti ne mažesnis kaip 30 %.
Elektrinis spartusis
pereinamasis
2 kV elektros tiekimo linijose
vyksmas arba
± 1 kV įvesties ir
impulsų voros
isvesties linijose
IEC 61000-4-4
Virsįtampis
± 1 kV diferenciniu režimu
IEC 61000-4-5
± 2 kV įprastu režimu
Įtampos kryciai,
trumpieji trukiai ir
pokyciai elektros
tiekimo įvesties
linijose
IEC 61000-4-11
Tinklo dažnio
(50/60 Hž)

< 5 % 100 V
(> 95 % krytis 100 V) 0,5 ciklo
40 % 100 V (60 % krytis 100 V)
5 ciklams
70 % 100 V (30 % krytis 100 V)
25 ciklams) krytis 100 V) 5 sek.
3 A/m

Eksploatac
ines

Tinklo dažnio magnetiniai laukai
turi buti tipinei vietai tipineje
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magnetinis laukas

savybes
A

komercineje ar ligonines aplinkoje
budingo stiprio.

IEC 61000-4-8
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija. Elektromagnetinis atsparumas
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai skirti naudoti toliau nurodytoje
elektromagnetineje aplinkoje. Klientas ar MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus
naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas butų naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo
IEC 60601
Atitikties
Elektromagnetinė aplinka.
bandymas
bandymo lygis
lygis
Rekomendacijos
Nesiojamuosius ir judriuosius RD rysio
prietaisus galima naudoti ne arciau
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių
IVF inkubatorių, įskaitant laidus, nei per
rekomenduojamą atskyrimo atstumą,
kuris apskaiciuojamas pagal siųstuvo
dažniui taikomą lygtį.
RD indukuoti
laukai
IEC
61000-4-6

Špinduliuojamas
RD
IEC
61000-4-3

Rekomenduojamas atskyrimo atstumas
10 Vrms
nuo 150 kHž iki
iki 80 MHž
IŠM juostose
3 V/m
nuo 80 MHž iki
2,5 GHž

3 V/m nuo
80 MHž iki
2,5 GHž

d = 0,35√P
d = 0,35 P, 80–800 MHž
d = 0,7 P, 800 MHž – 2,5 GHž
Kur P yra didžiausia
is siųstuvo sklindancio signalo galia
vatais (W), remiantis siųstuvo gamintojo
pateiktais duomenimis, o d yra
rekomenduojamas atskyrimo atstumas
metrais (m).
Lauko stipris is fiksuotųjų RD siųstuvų
pagal elektromagnetines vietos tyrimą
turetų buti mažesnis nei suderinamumo
lygis kiekviename dažnių diapažone.
Šalia įrangos gali atsirasti trikdžių.
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32.3 lentelė. Rekomenduojami atskyrimo atstumai
Rekomenduojami atskyrimo atstumai tarp nešiojamųjų ir mobiliųjų RD ryšio prietaisų ir MIRI ® TL6
ar MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriai IVF inkubatoriai skirti naudoti aplinkoje, kurioje spinduliuojami
RD trikdžiai yra kontroliuojami. Klientas arba MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF

inkubatoriaus naudotojas gali isvengti elektromagnetinių trikdžių palaikydamas minimalų
atstumą tarp nesiojamųjų ir mobiliųjų RD rysio prietaisų (siųstuvų). MIRI®TL6 ir MIRI® TL12
daugiakamerių IVF inkubatorių atskyrimo atstumas rekomenduojamas toliau pagal didžiausią rysio
prietaisų isvesties galią.
Atstumas tarp prietaisų priklausomai nuo siųstuvo dažnio, m
Nominalioji maksimali
nuo 800 MHz iki
nuo 150 kHz iki 80
nuo 80 MHz iki 800
siųstuvo išvesties galia
2,5 GHz
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
Šiųstuvų, kurių didžiausia isvesties galia toliau nenurodyta, rekomenduojamą atskyrimo atstumą d metrais
(m) galima apskaiciuoti pagal siųstuvo dažniui taikytiną lygtį, kur P yra didžiausios siųstuvo isvesties galios
verte vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo duomenis.
1 PASTABA. Esant 80 MHž ir 800 MHž taikomi didesnio dažnio diapažono atskyrimo atstumai.
2 PASTABA. Šios rekomendacijos tinka ne visomis aplinkybemis.
Elektromagnetinių bangų sklidimui gali tureti įtakos statinių, daiktų ir žmonių lemiama absorbcija ir
atspindys.

Medicinos prietaisams gali tureti įtakos mobilieji telefonai ir kiti medicinos įstaigoms
neskirti asmeniniai ar buitiniai prietaisai. Rekomenduojama užtikrinti, kad visa salia
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių naudojama įranga atitiktų
medicininio elektromagnetinio suderinamumo standartą ir pries naudojant butų
patikrinta, ar nera akivaiždžių trikdžių. Jei įtariami arba galimi trikdžiai, konkretus
sprendimas yra trikdžius keliancio prietaiso isjungimas, nes tai įprasta praktika
orlaiviuose ir medicinos įstaigose.
Šu medicininiais elektros prietaisais reikia elgtis, juos įrengti ir pradeti eksploatuoti ypac
atsargiai, kaip nurodyta EMŠ atsargumo informacijoje. Nesiojamieji ir mobilieji RD rysio
įrenginiai gali tureti įtakos medicininei elektros įrangai.
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33 Validavimo rekomendacijos
33.1 Gaminio isleidimo kriterijai
„Esco Medical“ gaminamų MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių
kokybe ir eksploatacines savybes, pries juos isleidžiant į rinką, yra griežtai tikrinama.

33.1.1 Eksploatacines savybes
Kiekvienas MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriame IVF inkubatoriuje naudojamas
komponentas gamybos procese tikrinamas, siekiant užtikrinti, kad prietaisas neturetų
defektų.
Pries isleidžiant su inkubatoriumi atliekamas mažiausiai 24 val. trukmes isleidimo
bandymas naudojant tiksliuosius termometrus ir dujų analižatorius ir registruojant
duomenis tikruoju laiku, kad butų galima įsitikinti, jog prietaisas atitinka numatomus
eksploatacinių savybių standartus.
I bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio nustatytas temperaturos skirtumas nuo
nustatytosios vertes atitinka ± 0,1 °C absoliucias ribas.
II bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio nustatytas CO2 koncentracijos skirtumas nuo
nustatytosios vertes atitinka ± 0,2 % absoliucias ribas.
III bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio nustatytas N2 koncentracijos skirtumas nuo
nustatytosios vertes atitinka ± 0,2 % absoliucias ribas
IV bandymas išlaikytas: CO2 dujų srautas mažesnis kaip 2 l/val.
V bandymas išlaikytas: N2 dujų srautas mažesnis kaip 5 l/val.

33.1.2 Elektrosauga
Taip pat atliekamas kiekvieno prietaiso elektrosaugos bandymas naudojant tikslųjį
medicinines saugos testerį, siekiant įsitikinti, kad prietaisas atitinka standarto EN 606011 3 leidime medicinos prietaisams keliamus reikalavimus.

33.1.3 Rysys ir duomenų registravimas
Kiekvienas prietaisas yra sujungtas su kompiuteriu, kuriame įdiegta MIRI® TL6 arba
MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių duomenų registravimo programine įranga. Į
prietaisą tiekiamos dujos, sistema aktyvinama. Asmeninio kompiuterio (AK) programos
gauti duomenys analižuojami siekiant užtikrinti rysį tarp inkubatoriaus ir AK.

33.1.4 Dujų koncentracijos lygiai ir suvartojimas
Kiekvienoje kameroje atliekamas nuotekio bandymas. Maksimalus leidžiamas nuotekis
per sandariklius yra 0,0 l/val.
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Vidutinis CO2 dujų absoliutus svyravimas visuose isoriniuose meginiuose ir vidinių
jutiklių rodmenyse turi buti ± 0,2 % nuo nustatytosios vertes.
Veikiant normaliai dujų srautas yra mažesnis nei 2 litrai per valandą, taigi MIRI® TL6 arba
MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose vidurkis turi buti mažesnis kaip 2
litrai.
Vidutinis N2 dujų absoliutus svyravimas visuose isoriniuose meginiuose ir vidinių jutiklių
rodmenyse turi buti ± 0,2 % nuo nustatytosios vertes.
Veikiant normaliai dujų srautas yra mažesnis nei 5 litrai per valandą, taigi MIRI® TL6 arba
MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose vidurkis turi buti mažesnis kaip 5
litrai.

33.1.5 Isvaižda
•
•
•
•

Dangciai negali buti nesulygiuoti.
Kiekvienas dangtis turi buti lengvai atidaromas ir uždaromas.
Dangcių sandarikliai turi buti tinkamai pritvirtinti ir sulygiuoti.
Ant korpuso negali buti jokių nudreskimų ar dažų nusilupimo žymių.

Apskritai prietaisas turi atrodyti kaip kokybiskas daiktas. Kamerų apacia tikrinama, ar
yra tinkamai sulygiuota ir tinkamos formos. Šiekiant patikrinti, ar nera neatitikimų del
kameros dydžio ir aliuminio pjovimo formų, į kameras įdedamos „CultureCoin®“
leksteles.

34 Validavimas naudojimo vietoje
Nors bendrove „Esco Medical“ pries issiųsdama prietaisą klientui stengiasi atlikti
issamiausius bandymus, negalima numatyti, ar vietoje, kurioje prietaisas įrengiamas,
viskas bus gerai.
Todel, laikydamiesi bendrai pripažintos geros medicinos prietaisų praktikos, sukureme
validavimo bandymų režimą, kurį reikia įvykdyti pries patvirtinant prietaisą naudoti
klinikiniams tikslams.
Toliau aprasome siuos bandymus ir jiems atlikti reikalingą įrangą.
Taip pat pateikiama bandymo dokumentavimo forma. Kopiją butina pateikti „Esco
Medical“, kad butų užtikrinamas vidinis prietaiso atsekamumas ir informacija įtraukta į
prietaiso istoriją.
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34.1 Privaloma įranga
Visa įranga turi būti labai kokybiška ir kalibruota.
•
•
•
•
•
•

Termometras su tinkamu jutikliu mineraline alyva padengtos terpes laseliui
ismatuoti mažiausiai 0,1 °C tikslumu
Termometras su tinkamu jutikliu aliuminio pavirsiui ismatuoti mažiausiai 0,1 °C
tikslumu
CO2 analižatorius, kurio matavimo intervalas yra nuo 0,0 iki 10,0 %
O2 analižatorius, kurio matavimo intervalas yra nuo 0,0 iki 20,0 %
Šlegio testeris, kurio matavimo intervalas yra nuo 0,0 iki 1,0 bar
Multimetras

34.2 Rekomenduojama papildoma įranga
Visa įranga turi būti labai kokybiška ir kalibruota.
•
•

LOJ matuoklis, kuriuo galima ismatuoti dažniausius lakiuosius junginius bent ppm
lygiu
Lažerio dalelių skaiciuotuvas meginiui paimti virs MIRI® TL6 arba MIRI TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus. Rodmenis reikia užsirasyti – tai bus bažinis
dalelių lygis.

Rekomenduojama papildoma įranga gali buti naudojama tolesniems įrengimo
bandymams, kurie sumažins problemų darbo vietoje tikimybę.

35 Bandymai
35.1 CO2 dujų saltinis
Tam, kad reguliavimo sistema palaikytų MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus kamerose tinkamą CO2 koncentracijos lygį, prietaisas turi buti prijungtas
prie 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI) slegio stabilaus 100 % CO2 saltinio.
Tiekiamų CO2 dujų koncentraciją matuokite dujų sraute dujų vamždelį nukreipdami į
butelį be dangtelio su tinkama didele anga. Nustatykite tokį slegį (srautą), kad butelis
butų nenutrukstamai skalaujamas dujomis nedidejant dujų slegiui (t. y. is butelio
iseinancių dujų kiekis butų lygus į butelį patenkancių dujų kiekiui).
Slėgio padidėjimas turės įtakos išmatuotai CO2 koncentracijai, nes CO2
koncentracija priklauso nuo slėgio.
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Meginį is butelio dujų analižatoriui paimkite netoli butelio dugno.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuotoji CO2 koncentracija yra nuo 98,0 % iki 100 %.

Naudojant drėgnas CO2 dujas kyla pavojus sugadinti srauto jutiklius. Drėgmės
lygį būtina pasitikrinti dujų gamintojo sertifikate: galima naudoti tik 0,0 ppm tūrio
tūryje drėgnio dujas.

35.1.1 Apie CO2
Anglies dioksidas (CO2) yra bespalves, bekvapes nedegios dujos. Anglies dioksidas, kurio
temperatura yra virs trigubo tasko (–56,6 °C) ir žemiau kritinio tasko (31,1 °C), gali buti
dujines ir skystos busenos.
Turinis skystas anglies dioksidas dažnai islaikomas saldomo skyscio ir garų formos, esant
nuo 1230 kPa (maždaug 12 bar) iki 2557 kPa (maždaug 25 bar) slegiui. Anglies dioksidas
taip pat gali buti baltos nepermatomos kietos medžiagos formos, kai jo temperatura
atmosferiniame slegyje yra –78,5 °C.

Didelė anglies dioksido koncentracija (10,0 % ar didesnė) gali greitai
uždusinti be perspėjamųjų ženklų ir be galimybės išsigelbėti, nepaisant deguonies
koncentracijos.
Naudotojas turi įsitikinti, kad naudojamas CO2 yra saugus ir nedregnas. Toliau nurodytos
kelios dažniausios komponentų koncentracijos. Atkreipkite demesį, kad nurodytos vertes
nera reikiami kiekiai, jos pateikiamos tik kaip pavyždžiai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyrimas min. 99,9 % turio turyje
Dregme maks. 50 ppm turio turyje (maks. 20 ppm svorio svoryje)
Amoniakas maks. 2,5 ppm turio turyje
Deguonis maks. 30 ppm turio turyje
Ažoto oksidai (NO/NO2) maks. 2,5 ppm turio turyje kiekvienas
Nelakieji liekamieji junginiai (daleles) maks. 10 ppm svorio svoryje
Nelakieji organiniai likuciai (alyva ir riebalai) maks. 5 ppm svorio svoryje
Fosfinai maks. 0,3 ppm turio turyje
Bendras lakiųjų angliavandenilių kiekis (apskaiciuotas kaip metanas) maks.
50 ppm turio turyje, is kurių 20 ppm turio turyje
Acetaldehidas maks. 0,2 ppm turio turyje
Benženas maks. 0,02 ppm turio turyje
Anglies monoksidas maks. 10 ppm turio turyje
Metanolis maks. 10 ppm turio turyje
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•
•

Vandenilio cianidas maks. 0,5 ppm turio turyje
Bendras sieros kiekis (Š) maks. 0,1 ppm turio turyje

35.2 N2 dujų saltinis
Tam, kad reguliavimo sistema palaikytų MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus kamerose tinkamą O2 koncentracijos lygį, prietaisas turi buti prijungtas
prie 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI) slegio stabilaus 100 % N2 saltinio.
Tiekiamų N2 dujų koncentraciją matuokite dujų sraute dujų vamždelį nukreipdami į butelį
be dangtelio su tinkama didele anga. Nustatykite tokį slegį (srautą), kad butelis butų
nenutrukstamai skalaujamas dujomis nedidejant dujų slegiui (t. y. is butelio iseinancių
dujų kiekis butų lygus į butelį patenkancių dujų kiekiui).
Meginį is butelio dujų analižatoriui paimkite netoli butelio dugno.
Galima naudoti dujų analizatorių, kuris gali tiksliai išmatuoti 0 % O2. 100 % N2
= 0 % O 2.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: ismatuotoji N2 koncentracija yra nuo 95,0 % iki 100 %.

Naudojant drėgnas N2 dujas galima sugadinti srauto jutiklius. Drėgmės lygį
būtina pasitikrinti dujų gamintojo sertifikate: galima naudoti tik 0,0 ppm tūrio
tūryje drėgnio dujas.

35.2.1 Apie N2
Ažotas sudaro didelę žemes atmosferos dalį – 78,08 % turio. Ažotas yra bespalves,
bekvapes, beskones, netoksiskos ir beveik inertiskos dujos. Daugiausia ažotas gabenamas
ir naudojamas dujų ar skyscio formos.

N2 dujos pašalinus orą gali tapti dusinančia medžiaga.
Naudotojas turi įsitikinti, kad naudojamas N2 yra saugus ir nedregnas. Toliau nurodytos
kelios dažniausios komponentų koncentracijos. Atkreipkite demesį, kad nurodytos vertes
nera reikiami kiekiai, jos pateikiamos tik kaip pavyždžiai:
•
•
•
•
•

Tyrimų klase 99,9995 %
Tersalai
Argonas (Ar) 5,0 ppm
Anglies dioksidas (CO2) 1,0 ppm
Anglies monoksidas (CO) 1,0 ppm
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•
•
•
•

Vandenilis (H2) 0,5 ppm
Metanas 0,5 ppm
Deguonis(O2) 0,5 ppm
Vanduo (H2O) 0,5 ppm

35.3 CO2 dujų slegio patikra
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriam IVF inkubatoriui reikia, kad tiekiamų CO2 dujų
linijoje butų 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI) slegis. Toks slegis turi buti stabiliai palaikomas
visą laiką.
Šaugos sumetimais siame prietaise yra integruotas skaitmeninis dujų slegio jutiklis, kuris
stebi tiekiamų dujų slegį ir perspeja naudotoją, jeigu pastebimas slegio sumažejimas.
Isimkite CO2 dujų įleidimo liniją. Dujų liniją pritvirtinkite prie dujų slegio matavimo
prietaiso.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: vertė yra nuo 0,4 iki 0,6 bar.
Daugiau informacijos žr. naudotojo vadove.

35.4 N2 dujų slegio patikra
MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriam IVF inkubatoriui reikia, kad tiekiamų N2 dujų
linijoje butų 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI) slegis. Toks slegis turi buti stabiliai palaikomas
visą laiką.
Šaugos sumetimais siame prietaise yra integruotas skaitmeninis dujų slegio jutiklis, kuris
stebi tiekiamų dujų slegį ir perspeja naudotoją, jeigu pastebimas slegio sumažejimas.
Isimkite N2 dujų įleidimo liniją. Dujų liniją pritvirtinkite prie dujų slegio matavimo
prietaiso.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: vertė yra nuo 0,4 iki 0,6 bar.
Daugiau informacijos žr. naudotojo vadove.

35.5 Įtampos saltinis
Butina patikrinti įtampą darbo vietoje.
Ismatuokite UPŠ, prie kurio bus jungiamas MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameris IVF
inkubatorius, isvesties kistuką. Taip pat patikrinkite, ar UPŠ yra įjungtas į tinkamai
įžemintą elektros liždą.
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Naudokite kintamajai srovei skirtą multimetrą.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS:

230 V ± 10,0 %
115 V ± 10,0 %

35.6 CO2 dujų koncentracijos patikra
Tikrinama, ar nera CO2 dujų koncentracijos nuokrypio. Naudojamas prietaiso sone
esantis dujų meginių emimo prievadas. Validavimui naudokite 6-ą meginių emimo
prievadą.
Nepamirškite, kad 15 min. iki bandymo ir bandymo metu negalima atidaryti
dangčių.
Dujų analižatoriaus įvesties vamždelį prijunkite prie meginių emimo prievado.
Įsitikinkite, kad jungtis yra sandari ir oras negali patekti į sistemą ar is jos.
Dujų analižatoriaus grįžtamasis prievadas turi buti prijungtas prie daugiakamerio IVF
inkubatoriaus (t. y. kitos kameros). Matuokite tik kol rodmuo dujų analižatoriuje
stabiližuosis.
Daugiau informacijos, kaip atlikti CO2 dujų kalibravimą, žr. 13.5.1.2 skyriuje „CO2 ir O2
kalibravimas“.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuotoji CO2 koncentracija nuo nustatytosios vertės
nenukrypusi daugiau kaip ± 0,2 %.

35.7 O2 dujų koncentracijos patikra
Tikrinama, ar nera O2 dujų koncentracijos nuokrypio. Naudojamas prietaiso sone esantis
dujų meginių emimo prievadas. Validavimui naudokite 6-ą meginių emimo prievadą.
Nepamirškite, kad 10 min. iki bandymo ir bandymo metu negalima atidaryti
dangčių.
Dujų analižatoriaus įvesties vamždelį prijunkite prie meginių emimo prievado.
Įsitikinkite, kad jungtis yra sandari ir oras negali patekti į sistemą ar is jos.
Dujų analižatoriaus grįžtamasis prievadas turi buti prijungtas prie daugiakamerio IVF
inkubatoriaus (t. y. kitos kameros). Matuokite tik kol rodmuo dujų analižatoriuje
stabiližuosis.
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Daugiau informacijos, kaip atlikti CO2 dujų kalibravimą, žr. 13.5.1.2 skyriuje „CO2 ir O2
kalibravimas“.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuotoji O2 koncentracija nuo nustatytosios vertės
nenukrypusi daugiau kaip ± 0,2 %.

35.8 Temperaturos patikra. Kamerų dugnai
Pirmoji temperaturos patikros dalis atliekama naudojant termometrą, kurio jutiklis tinka
temperaturai terpes, padengtos mineralines alyvos sluoksniu, laselyje matuoti mažiausiai
0,1 °C tikslumu.
Is anksto paruosiamos 6 leksteles (su mažiausiai vienu maždaug 10–100 µl terpes
mikrolaseliu kiekvienoje leksteleje). Terpe turi buti padengta mineralines alyvos
sluoksniu. Leksteleje pusiausvyros pasiekti nereikia, nes pH bus matuojamas atliekant
validavimo bandymus.
Leksteles isdestomos dedant mažiausiai po vieną lekstelę į kiekvieną kamerą. Leksteles
reikia isdestyti ant atitinkamo dydžio numatytosios vietos ant sildymo optimižavimo
plokscių.
Leskite inkubatoriams bent 1 val. sildyti leksteles, kad jos butų stabilios busenos.
Atidarykite kameros dangtį, nuo lekstelių nuimkite dangtelį ir į laselį įkiskite jutiklio
galiuką.
Jeigu matavimo prietaiso reagavimo laikas yra trumpas (mažiau kaip 10 sekundžių),
greito laso matavimo metodas turetų pateikti naudingą režultatą.
Jeigu matavimo prietaisas yra letesnis, reikia rasti metodą, pagal kurį jutiklis lase isbutų
ilgesnį laiką. Įprastai galima jutiklio laidą priliesti prie kameros dugno. Tada uždarykite
dangtį ir palaukite, kol temperatura stabiližuosis. Uždarydami dangtį bukite atsargus, kad
jutiklio padetis lase nepakistų.
Įdekite termometro jutiklį į kiekvieną žoną ir patikrinkite temperaturą.
Jei reikia kalibruoti, žr. 13.5.1.1 skyrių „Temperaturos kalibravimas“, kuriame pateikiama
daugiau informacijos, kaip kalibruoti temperaturą.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: visos temperatūros vertės, išmatuotos kameros dugne,
ant kurio dedamos lėkštelės, nuo nustatytosios vertės nenukrypsta daugiau kaip
± 0,1 °C.
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35.9 Temperaturos patikra. Kamerų dangciai
Antroji temperaturos patikros dalis atliekama naudojant termometrą, kurio jutiklis tinka
aliuminio pavirsiaus temperaturai matuoti mažiausiai 0,1 °C tikslumu.
Jutiklį lipniąja juosta priklijuokite dangcio centre ir gerai uždenkite dangtį. Įsitikinkite,
kad lipnioji juosta jutiklį gerai prispaudžia prie aliuminio pavirsiaus.
Pritvirtinimas lipniąja juosta prie vidinės dangčio dalies nėra optimali
procedūra, nes lipnioji juosta veiks kaip šildytuvo dugno skleidžiamos šilumos
izoliatorius. Tačiau tai yra galimas kompromisas, jeigu priklijuoto ploto dydis
mažas, o lipnioji juosta yra tvirta, plona ir lengva.
Įdekite termometrą į kiekvieną žoną ir patikrinkite temperaturą.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: visos temperatūros vertės, išmatuotos kameros dangtyje,
nuo nustatytosios vertės nenukrypsta daugiau kaip ± 0,2 °C.
Jei reikia kalibruoti, žr. 13.5.1.1 skyrių „Temperaturos kalibravimas“, kuriame pateikiama
daugiau informacijos, kaip kalibruoti temperaturą.
Jeigu nustatoma temperatūros lygio skirtumų, kurie kompensuojami atliekant
kalibravimo procedūras, procesą gali tekti pakartoti. Tam tikru mastu dugno ir
dangčio temperatūros vertės yra tarpusavyje susijusios. Pastebimo temperatūros
pasidalijimo tarp kamerų nebus.

35.10 Šesių valandų stabilumo bandymas
Po kruopstaus vieno parametro validavimo reikia pradeti 6 valandų (minimalios
trukmes) patikrą.
Prietaise reikia parinkti nuostatas, kurios yra kiek įmanoma artimesnes klinikinio
naudojimo sąlygoms.
Jeigu pageidaujama CO2 nustatytoji verte yra 6,0 % arba temperatura skiriasi nuo
numatytosios vertes, pries bandymą reikia atlikti korekcijas.
Jeigu prietaisas kliniskai nebus naudojamas aktyvinus O2 reguliavimą, taciau galima
naudoti N2 dujas, bandymą reikia atlikti įjungus O2 reguliavimą ir prijungus N2 dujų
saltinį.
Jeigu N2 nera, bandymą galima atlikti be jo.
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Įsitikinkite, kad „Esco Medical“ duomenų kaupiklio programine įranga yra įjungta.
Patikrinkite, ar parametrai užregistruoti ir rodmenys yra prasmingi. Leiskite prietaisui be
pertrukių veikti mažiausiai 6 valandas. Grafikuose isanaližuokite režultatus.
I bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio nustatytas temperaturos skirtumas nuo
nustatytosios vertes atitinka ± 0,1 °C absoliucias ribas.
II bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio CO 2 koncentracijos skirtumas nuo nustatytosios
vertes atitinka ± 0,2 % absoliucias ribas.
III bandymas išlaikytas: vidinio jutiklio nustatytas N2 koncentracijos skirtumas nuo
nustatytosios vertes atitinka ± 0,2 % absoliucias ribas
IV bandymas išlaikytas: CO2 dujų srautas mažesnis kaip 2 l/val.
V bandymas išlaikytas: N2 dujų srautas mažesnis kaip 5 l/val.

35.11 Valymas
Valymo procedūras visada validuokite vietoje arba daugiau rekomendacijų
klauskite gamintojo ar platintojo.
Šekmingai atlikus bandymą prietaisą reikia isvalyti, tik tada jis gali buti atiduotas naudoti
klinikiniais tikslais.
Apžiurekite prietaisą, ar jame nera nesvarumų ar dulkių. Prietaisas turi atrodyti
tvarkingas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prietaiso isorę nuvalykite 70 % alkoholio tirpalu suvilgyta nepukuojancia sluoste.
Prietaisą isjunkite ir atjunkite elektros laidą.
Isimkite sildymo optimižavimo plokstes ir jas nuvalykite 70 % alkoholio tirpalu
suvilgyta nepukuojancia sluoste.
12 kamerų vidų isvalykite 70 % alkoholio tirpalu suvilgyta nepukuojancia sluoste.
Tokiu pat budu nuvalykite dangcius.
5 minutems palikite dangcius atvirus.
12 kamerų ir sildymo optimižavimo plokstes nuvalykite steriliu vandeniu
suvilgyta nepukuojancia sluoste.
Tokiu pat budu nuvalykite dangcius.
10 minucių palikite dangcius atvirus.
Įdekite silumos optimižavimo plokstes.
Uždarykite dangcius.
Prijunkite sroves tiekimą ir įjunkite inkubatorių.
Pries įdedami meginį leiskite inkubatoriui mažiausiai 20 min. veikti tusciam.
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35.12 Bandymų dokumentavimo forma
Prieš atiduodant prietaisą naudoti klinikiniams tikslams reikia užpildyti
įrengimo ataskaitos formą, nurodyti bandymų rezultatą ir formą pateikti „Esco
Medical“.

35.13. Rekomenduojami papildomi bandymai
35.13.1 LOJ matuoklis
Naudojant LOJ matuoklį reikia paimti meginį virs MIRI® TL6 ir MIRI® TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus. Režultatą reikia užsirasyti – tai bus bažinis LOJ lygis.
Tada meginys imamas is dujų meginių emimo prievado Nr. 6 (MIRI® TL6 modelyje) arba
Nr. 12 (MIRI® TL12 modelyje).
Bandymas išlaikytas: 0,0 ppm LOJ.
Įsitikinkite, kad mėginio vamzdeliuose nėra LOJ.

35.13.2 Lažerio dalelių skaiciuotuvas
Lažerio dalelių skaiciuotuvu reikia paimti meginį virs MIRI® TL6 arba MIRI® TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus. Rodmenis reikia užsirasyti – tai bus bažinis dalelių
lygis. Tada meginys imamas is dujų meginių emimo prievado Nr. 6 (MIRI® TL6 modelyje)
arba Nr. 12 (MIRI® TL12 modelyje).
Bandymas išlaikytas: 0,3 mikrono < 100 ppm.
Įsitikinkite, kad mėginio vamzdeliuose nėra dalelių.

36 Klinikinis naudojimas
Šveikiname! Jusų prietaisas dabar paruostas naudoti klinikiniams tikslams, validavimo
bandymai atlikti ir bandymų ataskaita pateikta „Esco Medical“.
Tai turi užtikrinti stabilią priežiurą daugelį metų.
Nenutrukstamai stebeti prietaiso veikimo nereikia.
Vadovaukites toliau pateikta validavimo naudojant schema.

Nemėginkite naudoti MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus klinikiniams tikslams neturėdami tikslios kokybės kontrolės
validavimo įrangos.
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36.1 lentelė. Validavimo intervalai
Užduotis
Temperaturos patikra
CO2 dujų koncentracijos patikra
O2 dujų koncentracijos patikra
Registruojamų duomenų žurnalo
patikra del anomalijų
CO2 dujų slegio patikra
N2 dujų slegio patikra

Kiekvieną dieną

pH patikra

Kiekvieną savaitę
X

X
X
X
X
X
X

36.1 Temperaturos patikra
Temperatura tikrinama naudojant tikslųjį termometrą. Įdekite termometrą į kiekvieną
žoną ir patikrinkite temperaturą. Jei reikia, kalibruokite.
Žr. 13.5.1.1 skyrių „Temperaturos kalibravimas“, kuriame pateikiama daugiau
informacijos, kaip kalibruoti temperaturą.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS:
• Jokios temperatūros vertės, išmatuotos kameros dugne, ant kurio dedamos
lėkštelės, nuo nustatytosios vertės nenukrypsta daugiau kaip ± 0,2.
• Jokios temperatūros vertės, išmatuotos kameros dangtyje, nuo
nustatytosios vertės nenukrypsta daugiau kaip ± 0,5.

36.2 CO2 dujų koncentracijos patikra
Tikrinama, ar nera CO2 dujų koncentracijos nuokrypio. Tam naudojamas prietaiso sone
esantis dujų meginių emimo prievadas. Validavimui naudokite 6-ą meginių emimo
prievadą. Bandymui butina tureti tikslųjį CO2 ir O2 dujų analižatorių.
Tirdami dujų koncentraciją vadovaukites toliau isdestytomis paprastomis taisyklemis:
•
•
•

Patikrinkite CO2 dujų nustatytąją vertę.
Patikrinkite faktinę CO2 dujų koncentraciją ir įsitikinkite, kad nustatytoji verte
pasiekta, o dujų koncentracija nustatytosios vertes taske yra stabili.
Nepamirskite, kad 10 min. iki pradedant bandymą ir bandymo metu negalima
atidaryti dangcių.

Daugiau informacijos, kaip atlikti CO2 dujų kalibravimą, žr. 13.5.1.2 skyriuje „CO2 ir O2
kalibravimas“.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuotoji CO2 koncentracija nuo nustatytosios vertės
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nenukrypusi daugiau kaip ± 0,2 %.

36.3 O2 dujų koncentracijos patikra
Tikrinama, ar nera O2 dujų koncentracijos nuokrypio. Tam naudojamas prietaiso sone
esantis dujų meginių emimo prievadas. Validavimui naudokite 6-ą meginių emimo
prievadą. Bandymui butina tureti tikslųjį CO2 ir O2 dujų analižatorių.
Tirdami dujų koncentraciją vadovaukites toliau isdestytomis paprastomis taisyklemis:
•
•
•

Patikrinkite O2 dujų nustatytąją vertę.
Patikrinkite faktinę O2 dujų koncentraciją ir įsitikinkite, kad nustatytoji verte
pasiekta, o dujų koncentracija nustatytosios vertes taske yra stabili.
Nepamirskite, kad 10 min. iki pradedant bandymą ir bandymo metu negalima
atidaryti dangcių.

Daugiau informacijos, kaip atlikti CO2 dujų kalibravimą, žr. 13.5.1.2 skyriuje „CO2 ir O2
kalibravimas“.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: išmatuotoji O2 koncentracija nuo nustatytosios vertės
nenukrypusi daugiau kaip ± 0,2 %.
Dujų analizatoriai naudoja mažą siurblį dujų mėginiui iš reikiamos vietos
paimti. Skirtingų gamintojų siurblio galingumas yra nevienodas. Dujų
analizatoriaus galimybė sugrąžinti dujų mėginį atgal į inkubatorių (kilpinis
mėginio ėmimas) leidžia išvengti neigiamo slėgio ir užtikrina tikslumą. Tai neturi
įtakos MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus veikimui, nes
dujos kameroje neveikiamos slėgio ir rodmuo yra tik artefaktas dėl netinkamos
matavimo įrangos. Jei reikia daugiau rekomendacijų, kreipkitės į „Esco Medical“ ar
vietos platintoją.

36.4 CO2 dujų slegio patikra
MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriam IVF inkubatoriui reikia, kad tiekiamų CO2 dujų
linijoje butų 0,4–0,6 bar slegis. Toks slegis turi buti stabiliai palaikomas visą laiką.
Šaugos sumetimais siame prietaise yra integruotas skaitmeninis dujų slegio jutiklio
valdiklis, kuris stebi tiekiamų dujų slegį ir perspeja naudotoją, jeigu pastebimas slegio
sumažejimas.
CO2 dujų slegį rekomenduojama tikrinti meniu patikrinant elemento „CO2 P“ (CO2 slegis)
vertę.

MIRI® TL serijos daugiakamerių IVF inkubatorių naudotojo vadovas 1.1 redakcija

102

BANDYMAS IŠLAIKYTAS: verte yra nuo 0,4 iki 0,6 bar.
Daugiau informacijos žr. 16.1 skyriuje „CO2 dujų slegis“.

36.5 N2 dujų slegio patikra
MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriam IVF inkubatoriui reikia, kad tiekiamų N2 dujų
linijoje butų 0,4–0,6 bar slegis. Toks slegis turi buti stabiliai palaikomas visą laiką.
Šaugos sumetimais siame prietaise yra integruotas skaitmeninis dujų slegio jutiklio
valdiklis, kuris stebi tiekiamų dujų slegį ir perspeja naudotoją, jeigu pastebimas slegio
sumažejimas.
N2 dujų slegį rekomenduojama tikrinti meniu patikrinant elemento „N2 P“ (N2 slegis)
vertę.
BANDYMAS IŠLAIKYTAS: verte yra nuo 0,4 iki 0,6 bar.
Daugiau informacijos žr. 16.2 skyriuje „N2 dujų slegis“.

36.6 pH patikra
Mitybines terpes pH validavimas turetų buti standartine procedura. Niekada negalima
tiksliai nuspeti, koks bus terpes pH esant konkreciam CO2 lygiui.
CO2 priklauso nuo slegio, todel skirtingame aukstyje tokiam pat pH palaikyti gali prireikti
didesnes CO2 koncentracijos. Netgi standartinese klimatinese sistemose barometrinio
slegio pokyciai tures įtakos CO2 lygiui.
MIRI®TL6 ir MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose yra įrengta labai jautri
pH matavimo sistema.
Žr. 18 skyrių „pH matavimas“, kuriame pateikiama daugiau informacijos, kaip atlikti pH
kalibravimą.

37 Technines priežiuros rekomendacijos
„Esco Medical“ pagamintame MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriame IVF
inkubatoriuje yra labai tikslių kokybes užtikrinimo komponentų. Šie komponentai
pasirinkti siekiant garantuoti įrangos ilgaamžiskumą ir veikimą.
Vis delto butina nenutrukstamai vykdyti eksploatacinių savybių validavimą.
Naudotojas turetų atlikti validavimą bent taip, kaip nurodyta 33 skyriuje „Validavimo
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rekomendacijos“.
Kilus problemų kreipkites į „Esco Medical“ arba į vietinį atstovą.
Taciau siekiant palaikyti tinkamą veikimą ir isvengti sistemos klaidų savininkas yra
atsakingas, kad komponentų pakeitimus pagal 37.1 lentelę atliktų kvalifikuotas technikas.
Šie komponentai turi buti keiciami toliau nurodytais laiko intervalais. Nesilaikant sių
nurodymų, blogiausiu atveju gali buti sugadinti inkubatoriuje esantys meginiai.

Nesilaikant 37.1 lentelėje nurodytų techninės priežiūros intervalų liausis
galioti garantija.
Garantija nebegalios, jei bus naudojamos neoriginalios atsarginės dalys arba
priežiūrą vykdys neparengti ir neįgalioti darbuotojai.
Toliau lenteleje nurodyti laiko intervalai, kada butina pakeisti komponentus:
37.1 lentelė. Technines priežiuros intervalų planas
Komponento pavadinimas

Kas 3 men.

LOJ/HEPA filtro kapsule
HEPA vidinis CO2 dujų filtras
HEPA vidinis N2 dujų filtras
O2 jutiklis
CO2 jutiklis
UV lempa
Ausinimo ventiliatorius
Vidinis dujų siurblys
Proporciniai vožtuvai
Dujų vamždeliai
Šrauto jutikliai
Šlegio reguliatoriai
Vidinis 0,2 µ CO2 dujų filtras
Vidinis 0,2 µ N2 dujų filtras
Programines aparatines įrangos
naujinys (jei isleista nauja versija)

Kiekvienai
s
metais

Kas 2
metus

Kas 3
metus

Kas 4
metus

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

37.1 LOJ/HEPA filtro kapsule
LOJ/HEPA filtro kapsule dedama į inkubatoriaus galinę dalį, todel ją nesunku pakeisti. Be
aktyviosios anglies komponento, sios kapsules viduje yra integruotas HEPA filtras. Tai
leidžia is kamerose recirkuliuojancio oro pasalinti daleles ir lakiuosius organinius
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junginius. Del anglies komponento gyvavimo trukmes visų LOJ filtrų naudojimo laikas yra
ribotas, juos reikia dažnai keisti. Vadovaujantis 37.1 lentele, LOJ filtrą, įdetą į MIRI® TL6
ar MIRI® TL12 daugiakamerį IVF inkubatorių, reikia keisti kas 3 menesius.
Keisdami LOJ filtrą taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalų filtrą (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Filtrą keiskite kas 3 menesius.
Filtro nepakeitus oras sistemoje bus valomas nepakankamai arba visai nevalomas.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija.

Žr. pakeitimo instrukcijas 12.1 skyriuje „Naujos filtro kapsules įdejimas“.

37.2 Vidinis CO2 dujų HEPA filtras
Apvalus vidinis 0,2 µ CO2 dujų HEPA filtras pasalina visas tiekiamose CO2 dujose esancias
daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti tikslųjį srauto jutiklį,
skaiciuojantį į sistemą patenkantį CO2 dujų kiekį, ir sutrikdyti CO2 reguliavimo sistemą.
Keisdami filtrą taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalų filtrą (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Filtrą keiskite kartą per metus.
Filtro nepakeitus CO2 dujos bus valomos nepakankamai arba nevalomos.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.3 Vidinis N2 dujų HEPA filtras
Apvalus vidinis 0,2 µ N2 dujų HEPA filtras pasalina visas tiekiamose N2 dujose esancias
daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti tikslųjį srauto jutiklį,
skaiciuojantį į sistemą patenkantį N2 dujų kiekį, ir sutrikdyti N2 reguliavimo sistemą.
Keisdami filtrą taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalų filtrą (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Filtrą keiskite kartą per metus.
Filtro nepakeitus, tiekiamos N2 dujos bus valomos nepakankamai arba nevalomos.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija.
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Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.4 O2 jutiklis
Deguoniui reguliuoti naudojamas deguonies jutiklis, kad kamerose butų palaikoma
pageidaujamo lygio O2 koncentracija. Šio jutiklio naudojimo laikas del jo konstrukcijos yra
ribotas. Nuo jutiklio ispakavimo dienos jutiklio serdyje aktyvinamas cheminis procesas.
Chemine reakcija yra visiskai nepavojinga aplinkai, taciau ji reikalinga, kad butų galima
MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriuose IVF inkubatoriuose labai tiksliai ismatuoti
deguonies kiekį.
Po 1 metų cheminis procesas jutiklio serdyje nutruksta ir jutiklį reikia pakeisti. Todel sį
jutiklį reikia pakeisti PER VIENUS metus nuo jo išpakavimo ir įdėjimo datos.
Deguonies jutiklius reikia keisti mažiausiai kartą per metus nuo datos, kai jie
buvo įdėti į prietaisą, nepaisant to, ar inkubatorius naudojamas, ar nenaudojamas.
Kada sis jutiklis įdetas, naudotojas gali pasitikrinti MIRI® TL6 ar MIRI® TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus įrengimo ataskaitoje. Ši data turi buti naudojama kitai
O2 jutiklio keitimo datai apskaiciuoti.
Keisdami jutiklius taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalius O2 jutiklius (issamesnes informacijos ar del
užsakymų kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
O2 jutiklį pakeiskite per 1 metus nuo pirmesnio jutiklio įdejimo datos.
Nepakeitus deguonies jutiklio O2 koncentracija bus reguliuojama nepakankamai
arba visai nereguliuojama.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) jutiklį prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.5 CO2 jutiklis
CO2 reguliuoti naudojamas CO2 jutiklis, kad kamerose butų palaikoma pageidaujamo lygio
dujų koncentracija.
Jutiklio tinkamumo naudoti laikas yra ilgesnis nei 6 metai, taciau „Esco Medical“ saugos
sumetimais rekomenduoja jutiklius keisti kas 4 metus.
Keisdami jutiklį taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
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•
•
•
•

Visada naudokite originalų CO2 jutiklį (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
CO2 jutiklį pakeiskite per 4 metus nuo įrengimo datos.
Laiku nepakeitus CO2 jutiklio gali sutrikti CO2 dujų koncentracijos reguliavimas
arba koncentracija gali tapti nereguliuojama.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) jutiklį prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.6 UV lempa
Šaugos sumetimais ir recirkuliuojanciam orui valyti siame prietaise įmontuota 254 nm
UV lempa. UV-C lempos naudojimo laikas ribotas. Ją, laikantis 37.1 lenteleje isdestytų
reikalavimų reikia keisti kartą per metus.

37.1 pav. Perspejimas del UV lempos

UV-C spinduliai gali pažeisti odą ir akis. Prieš nuimdami dangalą lempą visada
išjunkite.
Keisdami UV-C lempą taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalias UV-C lempas (issamesnes informacijos ar del
užsakymų kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
UV-C lempą pakeiskite per 1 metus nuo įrengimo.
Laiku nepakeitus UV lempos gali kauptis nesvarumai.
Naudojant netinkamą (neoriginalią) UV lempą prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.7 Ausinimo ventiliatorius
Ausinimo ventiliatorius ausina prietaise esancias elektronikos dalis. Ausinimo
ventiliatoriui sugedus sistemoje pakils temperatura ir komponentams bus sukelta
įtampa. Del to gali pasireiksti elektronikos dreifas ir sutrikti temperaturos bei dujų
reguliavimas.
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Kad to butų isvengta, „Esco Medical“ rekomenduoja ausinimo ventiliatorių keisti kas 3
metus.
Keisdami ausinimo ventiliatorių taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo
priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalų ventiliatorių (issamesnes informacijos ar del
užsakymų kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Ventiliatorių pakeiskite per 3 metus nuo įrengimo.
Nepakeitus ventiliatoriaus gali pasireiksti elektronikos dreifas ir sutrikti
temperaturos bei dujų reguliavimas.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) ventiliatorių prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.8 Vidinis dujų siurblys
Vidinis dujų siurblys naudojamas dujų misiniui pernesti per LOJ/HEPA filtrą, UV lempos
sviesą ir kameras. Begant laikui siurblio veikimas gali sutrikti ir pailgeja atkurimo laikas.
Todel, siekiant užtikrinti greitą dujų kiekio atkurimą po dangcių atidarymo, sį siurblį
reikia kas 2 metus pakeisti.
Keisdami vidinį dujų siurblį taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalų dujų siurblį (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Dujų siurblį pakeiskite per 2 metus nuo įrengimo.
Šiurblio nepakeitus gali pailgeti dujų kiekio atkurimo laikas arba įvykti gedimas.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) siurblį prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.9 Proporciniai vožtuvai
Vidiniai vožtuvai leidžia reguliuoti dujas. Jeigu proporciniai vožtuvai susideveję, dujų
reguliavimas gali sutrikti. Del to gali pailgeti dujų kiekio atkurimo laikas, gali susidaryti
netinkama dujų koncentracija arba įvykti avarija. Todel, siekiant užtikrinti sistemos saugą
ir stabilumą, proporcinius vožtuvus butina keisti kas 3 metus.
Keisdami vožtuvus taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
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•
•
•
•

Visada naudokite originalius proporcinius vožtuvus (issamesnes informacijos ar
del užsakymų kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Vožtuvus pakeiskite per 3 metus nuo įrengimo.
Vožtuvų nepakeitus gali pailgeti dujų kiekio atkurimo laikas arba įvykti avarija.
Naudojant netinkamus (neoriginalius) vožtuvus prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.10 Dujų vamždeliai
Vidiniai dujų vamždeliai naudojami dujų misiniui pernesti per LOJ/HEPA filtrą, UV
lempos sviesą ir kameras. Ilgainiui vamždelių eksploatacines savybes gali pakisti ir del
užsikimsimo gali pailgeti dujų kiekio atkurimo laikas.
Todel, siekiant užtikrinti greitą dujų kiekio atkurimą po dangcio atidarymo, dujų
vamždelius reikia kas 3 metus keisti.
Keisdami dujų vamždelius taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalius dujų vamždelius (issamesnes informacijos ar del
užsakymų kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Dujų vamždelius pakeiskite per 3 metus nuo įrengimo.
Dujų vamždelių nepakeitus gali pailgeti dujų kiekio atkurimo laikas arba įvykti
avarija.
Naudojant netinkamus (neoriginalius) dujų vamždelius prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.11 Šrauto jutikliai
Šrauto jutikliai naudojami CO2 ir N2 reguliuoti ir bendram dujų suvartojimui įvertinti.
Jutiklio tinkamumo naudoti laikas yra ilgesnis nei 3 metai, taciau „Esco Medical“ saugos
sumetimais rekomenduoja jutiklius keisti kas 2 metus.
Keisdami jutiklius taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalius jutiklius (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Jutiklius pakeiskite per 2 metus nuo įrengimo datos.
Jutiklių laiku nepakeitus gali sutrikti CO2 ir O2 dujų koncentracijos reguliavimas
arba koncentracija gali tapti nereguliuojama.
Naudojant netinkamus (neoriginalius) jutiklius prarandama garantija.
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Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.12 Šlegio reguliatoriai
Vidiniai slegio reguliatoriai apsaugo sistemą nuo per didelio isorinio dujų slegio, galincio
sugadinti jautrias dujų konturo dalis. Šlegio reguliatoriams susidevejus, gali pakisti jų
tikslumas, todel jie nebeatliks numatytos apsaugos funkcijos. Tai gali sukelti konturo
gedimus ar nuotekį vidiniame dujų konture. Todel, siekiant užtikrinti sistemos saugą ir
stabilumą, reguliatorius butina keisti kas 4 metus.
Keisdami reguliatorius taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalius reguliatorius (issamesnes informacijos ar del
užsakymų kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Reguliatorius pakeiskite per 4 metus nuo įrengimo datos.
Nepakeitus reguliatorių gali įvykti gedimas.
Naudojant netinkamus (neoriginalius) reguliatorius prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.13 Vidinis 0,2 µ CO2 dujų filtras
Vamždelyje esantis apvalus 0,2 µ CO2 dujų HEPA filtras pasalina visas tiekiamose CO2
dujose esancias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti tikslųjį srauto
jutiklį, skaiciuojantį į sistemą patenkantį CO2 dujų kiekį, ir sutrikdyti CO2 reguliavimo
sistemą.
Keisdami filtrą taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalų filtrą (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Filtrą keiskite kartą per metus.
Filtro nepakeitus CO2 dujos bus valomos nepakankamai arba nevalomos.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.14 Vidinis 0,2 µ N2 dujų filtras
Vamždelyje esantis apvalus 0,2 µ N2 dujų HEPA filtras pasalina visas tiekiamose N2 dujose
esancias daleles. Nenaudojant HEPA filtro kyla pavojus sugadinti tikslųjį srauto jutiklį,
skaiciuojantį į sistemą patenkantį N2 dujų kiekį, ir sutrikdyti N2 reguliavimo sistemą.
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Keisdami filtrą taikykite sias saugos užtikrinimo ir atsargumo priemones:
•
•
•
•

Visada naudokite originalų filtrą (issamesnes informacijos ar del užsakymų
kreipkites į „Esco Medical“ arba vietinį platintoją).
Filtrą keiskite kartą per metus.
Filtro nepakeitus, tiekiamos N2 dujos bus valomos nepakankamai arba nevalomos.
Naudojant netinkamą (neoriginalų) filtrą prarandama garantija.

Pakeitimo instrukcijos pateikiamos technines priežiuros vadove.

37.15 Programines aparatines įrangos naujinys
Jeigu „Esco Medical“ isleidžia naują programines aparatines įrangos versiją, ją, atliekant
suplanuotus metines technines priežiuros darbus, reikia įdiegti MIRI® TL6 ar MIRI® TL12
daugiakameriame IVF inkubatoriuje.
Kaip atnaujinti programinę aparatinę įrangą, žr. technines priežiuros vadove.

37.16 Programines įrangos naujinys
Jeigu „Esco Medical“ isleidžia naują programines įrangos versiją, ją, atliekant suplanuotus
metines technines priežiuros darbus, reikia įdiegti MIRI® TL6 ar MIRI® TL12
daugiakameriame IVF inkubatoriuje.
Kaip atnaujinti programinę įrangą, žr. technines priežiuros vadove.

38 Įrengimo rekomendacijos
Šiame skyriuje aprasoma, kaip MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerį IVF inkubatorių
įrengti IVF klinikoje.

38.1 Atsakomybe
Visi technikai ar embriologai, įrengiantys MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerius IVF
inkubatorius, privalo nustatyti problemas ir atlikti butiną kalibravimą, korekcijas ir
priežiurą.
Įrengimo darbus vykdantys darbuotojai, atliekantys MEA (peles embriono testą), turi buti
gerai susipažinę su MEA ir visomis prietaiso funkcijomis, kalibravimo ir bandymo
proceduromis bei prietaiso bandymams naudojamais instrumentais. MEA testas yra
papildomas įrengimo bandymas, jis neprivalomas.
Visi asmenys, kurie atliks prietaiso įrengimo ir (arba) priežiuros darbus, turi buti mokomi
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„Esco Medical“ arba kvalifikuotame mokymo centre. Mokymus vykdantys patyrę
priežiuros technikai ar embriologai turi užtikrinti, kad prietaiso įrengimo darbus
atliksiantys darbuotojai aiskiai suprastų prietaiso funkcijas, eksploatacines savybes,
bandymus ir priežiurą.
Prietaiso įrengimo darbus atliksiantys darbuotojai turi buti informuoti apie siame
dokumente atliktus pakeitimus ar papildymus bei įrengimo ataskaitos formą.

38.2 Veiksmai pries įrengimą
2–3 savaites iki numatyto įrengimo datos el. pastu kreipiamasi į kliniką, kurioje dirba
prietaiso naudotojas (savininkas), ir suplanuojamas tikslus prietaiso įrengimo laikas.
Nustacius patogų laiką galima organižuoti kelionę ir apgyvendinimą.
Atsižvelgiant į klinikos vietą, isleidžiamą MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakamerį IVF
inkubatorių reikia issiųsti 1–3 savaites iki įrengimo. Šu gabentojais issiaiskinkite vietos
muitines reikalavimus ir su jais susijusią galimą delsą.
Pries įrengimą klinika turi buti informuojama apie įrengimo vietai taikomus reikalavimus
ir pasirasyti klientui keliamų reikalavimų kontrolinių klausimų sąrasą:
1. Laboratorijoje turi buti nenaudojamas tvirtas ir stabilus laboratorinis stalas
prietaisui pastatyti.
2. MIRI® TL6 daugiakameris IVF inkubatorius sveria maždaug 60 kg, o MIRI® TL12
daugiakameris IVF inkubatorius – maždaug 93 kg.
3. Jam padeti reikia 1,0 m x 0,6 m ploto.
4. Temperaturos valdymo sistema turi palaikyti stabilią temperaturą, niekada
nevirsijancią 30 °C.
5. Turi buti nenutrukstamo maitinimo saltinis (UPŠ), užtikrinantis 115 arba 230 V,
mažiausiai 120 W.
6. Butinas tinkamas įžeminimas.
7. CO2 dujų tiekimas turi 0,6–1,0 atm virsyti aplinkos slegį.
8. Jeigu klinikoje naudojamas mažesnis deguonies lygis, N2 dujų tiekimas turi 0,6–
1,0 atm virsyti aplinkos slegį.
9. Turi buti paruosti vamždeliai, tinkantys 4 mm vamždelio jungiamosioms
veržlems, ir HEPA filtras.

38.3 Pasiruosimas įrengimo darbams
•
•

Atsineskite įrengimo ataskaitos formą. Įsitikinkite, kad tai yra paskutine, naujausia
versija.
Formoje užpildykite tuscius laukelius: įrasykite MIRI® TL6 ar MIRI® TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus serijos numerį (Š/N) ir klientą.
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•
•

Pries atlikdami darbus patikrinkite technines priežiuros įrankių rinkinį,
įsitikinkite, kad jame yra visi reikiami įrankiai.
Visada pasiimkite naujausios versijos programinę aparatinę įrangą ir programinę
įrangą. Į centrą, kuriame atliekama priežiura, atsineskite paženklintą duomenų
kaupiklį su siais failais.

38.4 Priemones, kurias reikia atsinesti į įrengimo vietą
•
•
•
•
•
•
•

Įrengimo ataskaitos forma
MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus technines priežiuros
vadovas
Atnaujintas technines priežiuros įrankių rinkinys
Duomenų kaupiklis su naujausia programine aparatine įranga ir programine
įranga
Tikslusis termometras, kurio matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0,1 °C
Kalibruotas CO2 ir O2 dujų analižatorius, kurio tikslumas yra mažiausiai 0,1 %, kad
butų galima tirti į inkubatorių grįžtancių dujų meginius
UŠB jungties ilginamasis laidas

38.5 Įrengimo procedura vietoje
1. Laikykites saugos instrukcijų 2 skyriuje „Šaugos perspejimai“ pateiktų
rekomendacijų.
2. Maitinimo laidą prijunkite prie UPŠ.
3. Maitinimo laidą prijunkite prie MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF
inkubatoriaus.
4. Prijunkite dujų vamždelius.
5. Isoriniu dujų reguliatoriumi nustatykite dujų slegį: 0,4–0,6 bar (5,80–8,70 PŠI).
6. MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus galineje dalyje
paspauskite įjungimo mygtuką.
7. Štebekite, ar prietaisas veikia įprastai.
8. Palaukite 30 min., kol prietaisas įsils ir stabiližuosis.
9. Laikykites 33 skyriuje „Validavimo rekomendacijos“ pateiktų rekomendacijų.
10. Baikite naudotojų mokymus ir užbaikite skaityti instrukcijas.
11. Po 24 val. įsilimo laikotarpio, JEI bandymas islaikytas, prietaisas yra paruostas
naudoti.

38.6 Naudotojų mokymas
1. Maitinimo įjungimas ir isjungimas
2. Švarbiausios MIRI® TL6 ar MIRI® TL12 funkcijos ir inkubavimas daugiakamereje
aplinkoje, kurioje saugomi meginiai
3. Temperaturos kontrole MIRI®TL6 ar MIRI® TL12 daugiakameriame IVF
inkubatoriuje (tiesioginis silumos perdavimas naudojant sildomuosius dangcius)
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4.
5.
6.
7.

Dujų reguliavimo įjungimas ir isjungimas
Temperaturos, CO2 ir O2. nustatytoji verte
N2 naudojimas, kai reikia sumažinti O2 lygį
Pavojaus signalo (temperaturos, CO2, O2) isjungimo procedura ir sugrąžinimo
laikas
8. Avarines proceduros (jos aprasytos 29 skyriuje „Avarines proceduros“)
9. Prietaiso valymas
10. Isorinis temperaturos matavimas ir kalibravimas
11. Isorinis dujų koncentracijos matavimas ir kalibravimas
12. „CultureCoin®“ įdejimas ir isemimas
13. MIRI® TL6 ir MIRI® TL12 daugiakamerių IVF inkubatorių ekrano funkcijos ir rysys
su MIRI® TL žiurykle
14. „CultureCoin®“ su terpe ir alyva įdejimas
15. „CultureCoin®“ pH matavimas.
16. LOJ/HEPA filtro keitimas (tai aprasyta 12.1 skyriuje „Naujos filtro kapsules
įdejimas“)
17. Duomenų kaupiklio funkcija, rysio užmežgimas ir atnaujinimas
Kiek įmanoma naudokitės naudotojo vadovu, kad naudotojas gerai
susipažintų su juo.
Naudotojas (savininkas) yra informuotas kad pirmasis LOJ filtro keitimas
atliekamas po 3 mėnesių nuo įrengimo datos. Pirmoji priežiūros patikra
normaliomis sąlygomis atliekama po 1 metų.

38.7 Veiksmai po įrengimo
Užbaigus įrengimo procedurą butina nusiųsti „Esco Medical Ltd.“ originalios įrengimo
ataskaitos formos kopiją. Ji bus saugoma su prietaiso dokumentais. Pagal IŠO procedurą
ir Medicinos prietaisų direktyvą unikalios prietaiso istorijos dokumentuose laikoma
užpildyta popierine įrengimo bandymo formos kopija. Įrengimo data įrasyta prietaiso
apžvalgos faile. Įrengimo data taip pat įrasyta priežiuros grafike.
MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakamerio IVF inkubatoriaus naudotojas ar savininkas
gali pateikti užklausą apie rasytinę įrengimo ataskaitą. Užpildytą ir pasirasytą įrengimo
ataskaitos formą butina nusiųsti į kliniką. Bet kokie nukrypimai (skundai, pasiulymai)
nuo įrengimo vižito registruojami CAPA sistemoje. Atsiradus kritinei klaidai informacija
apie tai pateikiama tiesiogiai Kokybes kontroles ar Kokybes užtikrinimo padaliniui.
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Jeigu MIRI® TL6 arba MIRI® TL12 daugiakameris IVF inkubatorius pagal
įrengimo ataskaitos formą neatitinka priimtinumo kriterijų arba randama rimtų
klaidų ir neatitinkančių inkubavimo parametrų, MIRI® TL6 arba MIRI® TL12
daugiakamerio IVF inkubatoriaus naudojimą reikia nutraukti, kol jis bus
suremontuotas (pakeistas) arba atlikus naujus bandymus prietaisą bus leidžiama
naudoti. Naudotoją ir savininką apie tai būtina informuoti ir imtis veiksmų šioms
problemoms spręsti.
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