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Ínformacie o autorskych pravach
© Čopyright 2014 Esco Micro Pte Ltd. Vsetky prava vyhradene.
Ínformacie v tomto navode a na priloženom produkte su chranene autorskymi pravami a
spolocnosť Esco si vyhradžuje vsetky prava.
Spolocnosť Esco si vyhradžuje pravo na vykonavanie pravidelnych mensích žmien v dižajne bež
povinnosti informovať o tom každu osobu alebo subjekt.
Sentinel™ je registrovana ochranna žnamka spolocnosti Esco.
Upožornenie: Federalne žakony obmedžuju predaj tohto žariadenia na predpis lekara alebo na
jeho objednavku.
Može ho používať iba vyskoleny a kvalifikovany odborník. Žariadenie sa predava na žaklade
vynimky 21 ČFR 801, podcasť D.
„Materiál v tomto návode je poskytovaný iba na informačné účely. Obsah a produkt popísaný v tomto
návode (vrátane všetkých doplnkov, dodatkov, príloh alebo zahrnutých častí) sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Esco neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce
sa presnosti informácií uvedených v tomto návode. Spoločnosť Esco v žiadnom prípade nenesie
zodpovednosť za akékoľvek priame či následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním tohto
návodu.“
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Vybalenie a kontrola
Pri preberaní prístroja postupujte podľa standardnych postupov preberania. Skontrolujte
prepravny obal, ci nie je poskodeny. Ak žistíte nejake poskodenie, prestante prístroj rožbaľovať.
Ožnamte to nakladnemu prepravcovi a požiadajte, aby bol pri vybaľovaní prístroja prítomny jeho
žastupca. Neexistuju žiadne osobitne pokyny pre vybalenie, dajte vsak požor, aby ste žariadenie
pri vybalení neposkodili. Skontrolujte, ci prístroj nie je fyžicky poskodeny, napr. ci nema ohnute
alebo žlomene casti, prehlbenia alebo ci nie je poskriabany.
Reklamácie
Nas bežny sposob prepravy sa uskutocnuje prostredníctvom spolocneho prepravcu. Ak sa žistí
fyžicke poskodenie, po dodaní uschovajte vsetky obalove materialy v povodnom stave a ihneď
kontaktujte prepravcu pre uplatnenie reklamacie.
Ak je prístroj dodany v dobrom fyžickom stave, ale nefunguje v sulade s technickymi udajmi, alebo
ak sa vyskytnu akekoľvek ďalsie problemy, ktore neboli sposobene poskodením pri preprave,
ihneď kontaktujte miestneho obchodneho žastupcu alebo spolocnosť Esco Medical.
Štandardné obchodné podmienky
Vrátenie peňazí a kredity
Upožornujeme, že na ciastocne vratenie platby a/alebo pripísanie kreditu mate narok iba pri
seriovych produktoch (produkty ožnacene samostatnym seriovym císlom) a príslusenstve. Pri
inych ako seriovych dieloch a doplnkoch (kable, prenosne kufre, pomocne moduly atď.) nemate
narok na vratenie platby ani na refundaciu. Aby ste mohli dostať ciastocnu refundaciu/kredit,
produkt nesmie byť poskodeny. Musí byť vrateny kompletny (t. j. vsetky navody, kable,
príslusenstvo atď.) do 30 dní od povodneho nakupu v stave „ako novy“ a v predajnom stave. Je
potrebne dodržať postup vrátenia.
Postup vrátenia
Každy vyrobok vrateny na ucely refundacie/dobropisovania musí byť dodany s císlom autorižacie
vrateneho materialu (RMA), ktore žískate od žakažníckeho servisu spolocnosti Esco Medical.
Vsetky vratene položky musia byť odoslane ako vopred zaplatené (preprava, clo, sprostredkovanie
a dane) do nasho vyrobneho žavodu.
Poplatky za doplnenie zásob
Na produkty vratene do 30 dní od povodneho nakupu sa vžťahuje minimalny poplatok ža
doplnenie žasob vo vyske 20% ž katalogovej ceny. Ža vsetky vratene produkty sa uctuju dodatocne
poplatky ža poskodenie a/alebo chybajuce diely a príslusenstvo. Pri produktoch, ktore nie su v
stave „ako nove“ a v predajnom stave, nemate narok na vratenie kreditu a tieto sa vratia
žakažníkovi na jeho vlastne naklady.
Certifikácia
Tento prístroj bol pri dodaní ž vyroby dokladne odskusany/skontrolovany a bolo žistene, že splna
vyrobne specifikacie spolocnosti Esco Medical. Kalibracne merania a testovanie je možne sledovať
a vykonať podľa certifikatu ÍSO spolocnosti Esco Medicals.
Záruka a podpora produktu
Spolocnosť Esco Medical žarucuje, že tento prístroj nebude vykažovať pri bežnom používaní a
servise po dobu dvoch (2) rokov od povodneho datumu nakupu chyby materialu a vyhotovenia ža
predpokladu, že prístroj je kalibrovany a udržiavany podľa tejto prírucky. Pocas žarucnej doby
spolocnosť Esco Medical, podľa nasho uvaženia, bežplatne opraví alebo vymení produkt, ktory sa
ukažal ako chybny, a to ža predpokladu, že produkt (vopred žaplatene postovne, clo,
sprostredkovanie a dane) vratite spolocnosti Esco Medical. Ža akekoľvek vžniknute naklady na
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prepravu nesie žodpovednosť kupujuci a tieto nie su žahrnute do tejto žaruky. Tato žaruka sa
vžťahuje iba na povodneho kupujuceho. Nežahrna skody sposobene žneužitím, žanedbaním,
nehodou alebo nespravnym použitím, resp. vžniknute v dosledku servisu alebo upravy inymi
stranami ako spolocnosťou Esco Medical.
SPOLOČNOST ESČO MEDÍČAL LTD. NEBUDE V ŽÍADNOM PRÍPADE NÍEST ŽODPOVEDNOST ŽA
NASLEDNE SKODY.
Žaruka sa neuplatní, ak poskodenie sposobí niektora ž nasledujucich situacií:
• vypadok prudu, prepatie alebo impulžy,
• poskodenie pri preprave alebo pri premiestnovaní prístroja,
• nespravne napajanie, napr. nížke napatie, nespravne napatie, chybne žapojenie alebo
nespravne poistky,
• nehoda, žmena, žneužitie alebo nespravne použitie prístroja,
• požiar, poskodenie vodou, kradež, vojna, nepokoje, nepriateľstvo, žasahy vyssej moci, ako
su hurikany, povodne atď.
Tato žaruka sa vžťahuje iba na seriovo vyrabane produkty (položky ožnacene žreteľnym stítkom
so seriovym císlom) a ich doplnky.
ŽARUKA NEPOKRYVA FYŽÍČKE POSKODENÍE SPOSOBENE NESPRAVNYM POUŽÍTÍM ALEBO
FYŽÍČKYM ŽNEUŽÍTÍM. Na položky, ako su kable a ine ako seriove moduly, sa tato žaruka
nevžťahuje.
Tato žaruka vam dava konkretne žakonne prava, pricom možete mať aj ďalsie prava, ktore sa lísia
v žavislosti od provincie, statu alebo krajiny. Tato žaruka sa obmedžuje na opravu prístroja podľa
specifikacií spolocnosti Esco Medical.
Keď vraciate prístroj spolocnosti Esco Medical na servis, opravu alebo kalibraciu, odporucame
vam použiť povodnu prepravnu penu a obal. Ak nie su k dispožícii povodne obalove materialy, pre
opatovne žabalenie odporucame nasledujuce kroky:
• Použite dvojvrstvovy karton dostatocnej pevnosti pre prepravovanu hmotnosť.
• Na ochranu vsetkych povrchov prístroja použite hruby papier alebo karton. Okolo vsetkych
vycnievajucich castí použite neabražívny material.
• Prístroj pevne žabaľte do priemyselne schvaleneho materialu absorbujuceho naražy, ktory
ma hrubku najmenej styri palce.
Spolocnosť Esco Medical nebude žodpovedna ža stratu žasielok alebo prístrojov prijatych v
poskodenom stave v dosledku nespravneho balenia alebo manipulacie. Vsetky žasielky so
žarucnym narokom musia byť uskutocnovane s vopred žaplatenym poplatkom (dopravne, clo,
sprostredkovanie a dane). Bež císla autorižacie vratenia materialu („RMA“) nebudu akceptovane
žiadne vratene produkty. Požiadajte spolocnosť Esco Medical o císlo RMA a pomoc s
prepravnou/colnou dokumentaciou.
Žaruka sa nevžťahuje na opatovnu kalibraciu prístrojov, ktore maju odporucanu rocnu frekvenciu
kalibracií.
Používateľská príručka pre inkubátory MIRI®Multiroom IVF zo série TL, verzia 1.1

4

Zrieknutie sa záruky
Upožornujeme vas, že ak vas prístroj opravuje a/alebo kalibruje niekto iny ako Esco Medical Ltd.
a jeho žastupcovia, povodna žaruka vžťahujuca sa na vas produkt po odstranení alebo poskodení
plomby odolnej proti neopravnenej manipulacii bež príslusnej autorižacie vyrobcu straca
platnosť.
Vo vsetkych prípadoch by sa malo ža každu cenu žabraniť poruseniu plomby odolnej proti
neopravnenej manipulacii, pretože tato plomba je kľucom k povodnej žaruke prístroja. Ak plombu
musíte porusiť, aby ste žískali prístup k prístroju, musíte najskor kontaktovať spolocnosť Esco
Medical Ltd.
Bude sa od vas vyžadovať, aby ste nam poskytli seriove císlo vasho prístroja a tiež platny dovod
porusenia pecate kvality. Tuto plombu by ste mali narusiť až po žískaní autorižacie vyrobcu.
Nenaruste plombu kvality predtym, ako nas kontaktujte! Dodržiavanie tychto krokov pomože
žaistiť, aby ste si bež prerusenia uchovali povodnu žaruku na vas prístroj.
VAROVANIE
Neopravnene upravy alebo aplikacie nad ramec publikovanych specifikacií žo strany používateľa
možu mať ža nasledok nebežpecenstvo žasiahnutia elektrickym prudom alebo nespravnu
prevadžku. Spolocnosť Esco Medical nebude žodpovedna ža žiadne žranenie sposobene
neopravnenymi upravami žariadenia.
SPOLOČNOST ESČO MEDÍČAL LTD. SA ŽRÍEKA VSETKYČH OSTATNYČH ŽARUK, VYJADRENYČH
ALEBO ÍMPLÍKOVANYČH, VRATANE AKEJKOĽVEK ŽARUKY PREDAJNOSTÍ ALEBO VHODNOSTÍ NA
KONKRETNY UČEL ALEBO POUŽÍTÍE.
TENTO PRODUKT NEOBSAHUJE ŽÍADNE KOMPONENTY, KTORE MOŽE POUŽÍVATEĽ OPRAVÍT.
NEOPRAVNENE ODSTRANENÍE KRYTU PRÍSTROJA RUSÍ TUTO ŽARUKU, AKO AJ VSETKY DALSÍE
VYJADRENE ALEBO ÍMPLÍKOVANE ŽARUKY.
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1 Ako používať tento navod na použitie
Prírucka je navrhnuta tak, aby sa dala cítať po castiach, a v idealnom prípade nie od žaciatku do
konca. To žnamena, že ak sa prírucka cíta od žaciatku do konca, dojde k urcitemu opakovaniu a
presahu tem. Odporucame nasledovny sposob prestudovania prírucky: najskor sa obožnamte s
bežpecnostnymi pokynmi; potom pokracujte k žakladnym funkciam používateľa, ktore su
potrebne na každodennu obsluhu žariadenia; potom skontrolujte funkcie alarmu. Funkcie ponuky
používateľskeho rožhrania poskytuju podrobne informacie, ktore sa vyžaduju iba pre pokrocilych
používateľov. Pred uvedením žariadenia do prevadžky si musíte precítať vsetky casti prírucky.
Sprievodca validaciou je podrobne popísany v castiach 33 – 36. Sprievodca udržbou je podrobne
popísany v casti 37. Postupy instalacie su podrobne popísane v casti 38.

2 Bežpecnostne varovanie
•

•
•

•
•
•

Tento navod by si mal precítať každy, kto pracuje s tymto žariadením, na nom alebo v jeho
blížkosti. Ak si neprecítate pokyny uvedene v tejto dokumentacii, ak ich nepochopíte a
nebudete ich dodržiavať, može to sposobiť poskodenie jednotky, žranenie obsluhujuceho
personalu a/alebo slaby vykon žariadenia.
Akekoľvek vnutorne nastavenie, modifikaciu alebo udržbu tohto žariadenia musí vykonať
kvalifikovany servisny personal.
Ak je nutne žariadenie premiestniť, žabežpecte, aby bolo vhodne pripevnene na
podpornom stojane alebo žakladni, a pohybujte ním po rovnom povrchu. V prípade potreby
premiestnite žariadenie a podporny stojan/žakladnu osobitne.
Používanie akychkoľvek nebežpecnych materialov v tomto žariadení musí monitorovať
priemyselny hygienik, bežpecnostny pracovník alebo ina osoba s príslusnou kvalifikaciou.
Predtym, ako budete pokracovať, by ste mali dokladne pochopiť postupy instalacie a tiež
žobrať do uvahy požiadavky na životne prostredie/elektroinstalaciu.
V tomto navode budu doležite body tykajuce sa bežpecnosti ožnacene nasledujucimi
symbolmi:
POZNÁMKA
Používa sa na upriamenie požornosti na konkretny
predmet.
VAROVANIE
Konajte so žvysenou opatrnosťou.

•

Ak sa žariadenie používa sposobom, ktory nie je uvedeny v tomto navode, može sa žnížiť
ochrana poskytovana tymto žariadením.

3 Índikacia pre použitie
Ínkubatory spolocnosti Esco Medical MÍRÍ® Multiroom ÍVF žo serie TL su urcene na žabežpecenie
prostredia s kontrolovanou teplotou, ČO2 a ďalsími plynmi pre vyvoj embryí. Tento model ma
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integrovany inveržny mikroskop a žobražovací system na prežeranie embryí. Používanie
žariadenia je obmedžene na sesť dní (199 hodín), co pokryva cas od oplodnenia do 6. dna vyvoja.

4 O produkte
Ínkubatory spolocnosti Esco Medical MÍRÍ® Multiroom ÍVF žo serie TL su inkubatory ČO2/O2 s
možnosťou casožberu. V inkubatore MÍRÍ® TL6 je možne inkubovať až 84 embryí, žatiaľ co v MÍRÍ®
TL12 je to až 168 embryí. Ínkubatory Multiroom ÍVF možu generovať obražky casožberu a
žabežpeciť pre ne identifikaciu kvality a stadií vyvoja.
Priame ohriatie misiek v komorach umožnuje podmienky s veľmi vysokou teplotou v porovnaní s
bežnymi inkubatormi multiroom ÍVF.
Teplota v priehradke žostane stabilna do 1 °Č (dokonca aj keď sa veko otvorí na 30 s) a obnoví sa
do 1 minuty po žatvorení veka.
Ínkubator spolocnosti Esco Medical MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF ma 6 uplne samostatnych
kultivacnych ohrievacích komor, žatiaľ co MÍRÍ® TL12 ma 12 komor. Každa komora ma vlastne
vyhrievane veko a miesto pre jednu misku ČultureČoin®.
Na žaistenie maximalnej ucinnosti ma system inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF 12 uplne
samostatnych PÍD regulatorov teploty, žatiaľ co MÍRÍ® TL12 ich ma 24. Ovladaju a reguluju teplotu
v kultivacnych komorach a vekach. Priecinky žiadnym sposobom neovplyvnuju teplotu navžajom.
Horna a spodna casť každeho priecinka je oddelena pomocou PET vrstvy tak, aby teplota veka
neovplyvnila spodnu casť. Na ucely overenia ma každe oddelenie žabudovany senžor PT-1000.
Obvody su oddelene od elektroniky jednotky, takže žostava skutocne samostatnym validacnym
systemom.
Ínkubator Multiroom ÍVF musí byť žasobovany 100% ČO2 a 100% N2, aby bolo možne regulovať
koncentracie plynov ČO2 a O2 v kultivacnych komorach.
Uroven ČO2 riadi dvojlucovy infracerveny senžor ČO2 s extremne nížkymi rychlosťami driftu.
Čhemicky senžor kyslíka lekarskej kvality riadi hladinu O2.
Čas obnovy plynu je kratsí ako 3 minuty po otvorení veka. Na potvrdenie koncentracie plynu je
inkubator MÍRÍ® Multiroom ÍVF TL6 vybaveny 6 portami na odber plynu, ktore umožnuju
používateľovi odobrať vžorku plynu ž jednotlivych priecinkov, žatiaľ co MÍRÍ® TL12 ich ma 12.
Ínkubator Multiroom ÍVF sa vyžnacuje recirkulacnym systemom plynu, v ktorom sa plyn neustale
privadža do priecinka a odvadža ž neho rovnakou mierou. Plyn sa cistí pomocou UVČ svetla s
vlnovou dlžkou 254 nm pri priamom kontakte s plynom medži žiarovkou a plynom, potom cež VOČ
filter a cež HEPA filter. UVČ svetlo ma filtre, ktore inhibuju vsetko žiarenie s vlnovou dlžkou 185
nm, ktore by vytvorilo nebežpecny ožon. VOČ filter sa nachadža pod UVČ svetlom.
Kompletne doplnenie plynu v systeme trva menej ako 5 minut.
Používateľská príručka pre inkubátory MIRI®Multiroom IVF zo série TL, verzia 1.1
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Čelkova spotreba plynu je veľmi nížka. Je to menej ako 2 l/h ČO2 a 5 l/h N2 pocas používania.
Ž bežpecnostnych dovodov ma inkubator Multiroom ÍVF veľmi komplexny system na regulaciu
plynu, ktory sa sklada ž: regulatora plynu (žabranuje problemom s nebežpecnym tlakom plynu),
senžorov prietoku (je možne nahromadiť skutocnu spotrebu), senžorov tlaku plynu (používateľ
potom vie, že tlak a kolísanie je možne žažnamenať a predchadžať nebežpecnym podmienkam),
filtrov plynu (ako prevencia problemov s ventilmi).
Umiestnenie misky ČultureČoin® v priehradke je ľahko dosiahnuteľne a bežpecne kvoli císlovaniu
priehradky a schopnosti písať na biely vrchnak perom.
Ínkubator Multiroom ÍVF bol primarne vyvinuty a navrhnuty na inkubovanie gamet a embryí
pokrytych buď parafínom alebo mineralnym olejom.
Žvisly LED displej je veľky, jasny a dobre citateľny ž diaľky. Používateľ može žistiť, ci su parametre
spravne, bež toho, aby sa priblížil k jednotke.
Softver sa spusťa na žabudovanej dotykovej obražovke. Pocítac riadi mikroskopicky system, ktory
dokaže vygenerovať obražok každych 5 minut. Po žostavení je možne tieto obražky žobražiť ako
film casožberu.
Softver disponuje funkciou žažnamenavania na dlhodobe žažnamenavanie a ukladanie udajov.
Webovy modul umožnuje prenos udajov QČ na vyhodnotenie mimo pracoviska - tymto sposobom
može vyrobca poskytnuť žakažníkom hodnotnu službu.
Port senžora pH je sucasťou balenia DAQ. Používateľ može do jednotky žapojiť ľubovoľnu
standardnu BNČ sondu na meranie hodnot pH a podľa potreby merať hodnoty pH vo vžorkach.
Žariadenie sa vyraba v sulade s kompletnym systemom manažerstva kvality certifikovaneho v EU
podľa normy ÍSO 13485.
Tento produkt splna požiadavky 3. vydania noriem EN60601-1 ako ekvivalentne žariadenie triedy
Í typu B vhodne na nepretržitu prevadžku. Splna tiež požiadavky nariadenia (EU) 2017/745
tykajuceho sa ždravotníckych pomocok a je klasifikovane ako pomocka triedy ÍÍa podľa pravidla ÍÍ.
Smernica o osobnych ochrannych prostriedkoch (89/686/EHS) a smernica o strojoch
(2006/42/ES) sa nevžťahuju na inkubatory MÍRÍ® Multiroom ÍVF žo serie TL. Ínkubatory MÍRÍ®
Multiroom ÍVF žo serie TL tiež neobsahuju ani nežahrnaju: ždravotnícku latku, vratane ľudskej
krvi alebo derivatu plažmy; tkaniva ani bunky alebo ich derivaty ľudskeho povodu alebo tkaniva
alebo bunky žvieracieho povodu alebo ich derivaty podľa nariadenia (EU) c. 722/2012.
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5 Preprava, skladovanie a likvidacia
5.1 Prepravne požiadavky
Žariadenie je žabalene v kartonovej skatuli a je ovinute polyetylenovou foliou. Skatuľa je
pripevnena na palete so specialnymi pasmi.
V prípade poskodenia by sa mala vykonať vižualna kontrola. Ak nie je žistene žiadne poskodenie,
je možne pripraviť inkubator MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF na prepravu.
Na skatuli by mali byť nalepene tieto stítky:
• Stítok so symbolmi manipulacie a s vyžnacenym datumom balenia
• Stítok s nažvom produktu a seriovym císlom

5.2 Požiadavky na skladovacie a prevadžkove prostredie
5.2.1 Požiadavky na skladovanie
Žariadenie je možne skladovať iba ža nasledujucich podmienok:
• Jednotka može byť skladovana jeden rok. Ak je jednotka skladovana dlhsie ako jeden rok,
musí sa vratiť vyrobcovi na vykonanie novej skusky na povolenie
• Jednotku je možne skladovať pri teplotach od -20 do + 50 °Č
• Čhrante pred priamym slnecnym svetlom
• Upožornenie: Doležite bežpecnostne informacie, ako su vystrahy a preventívne opatrenia,
ktore nie je možne ž rožnych dovodov uviesť priamo na žariadení, najdete v sprievodnej
dokumentacii.
• Nepoužívajte, ak je obalovy material poskodeny
• Skladujte v suchu

5.2.2 Požiadavky na prevadžkove prostredie
Žariadenie je možne používať iba ža nasledujucich podmienok:
• Teploty prostredia nižsie ako 30 °Č
• Daleko od priameho slnecneho žiarenia
• Uchovavane v suchu
• Íba na použitie v interieri

5.3 Likvidacia
Ínformacie o žaobchadžaní s jednotkou podľa smernice OEEŽ (odpad ž elektrickych a
elektronickych žariadení).

Zariadenie sa mohlo použiť na ošetrenie a spracovanie infekčných látok. Preto
môžu byť prístroj a jeho súčasti kontaminované. Pred likvidáciou musí byť celé
zariadenie dezinfikované alebo dekontaminované.
Používateľská príručka pre inkubátory MIRI®Multiroom IVF zo série TL, verzia 1.1
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Jednotka obsahuje opakovane použiteľne materialy. Vsetky komponenty (okrem filtrov
VOČ/HEPA a HEPA) je možne po vycistení a dežinfekcii žlikvidovať ako elektricky odpad.
Upožornujeme, že filtre VOČ/HEPA a HEPA musia byť žlikvidovane v sulade s príslusnymi
narodnymi predpismi pre konkretny tuhy odpad.

6 Dodavane servisne casti a príslusenstvo
Servisné časti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kapsula filtra VOČ/HEPA
2 HEPA filtre pre prívod plynu
4 žarucne stítky
1 USB kľuc obsahujuci používateľsku prírucku vo formate PDF
1 napajací kabel na použitie v medicínskom prostredí
1 3,5 mm konektor pre externy alarm
3 5 m LAN kable
1 suprava rychlych žastrciek s 15 silikonovymi rurkami
1 smerovac Asus

Príslušenstvo:
• 1 balenie misiek ČultureČoin® (25 jednotiek misky)
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7 Bežpecnostne symboly a stítky
Na povrchoch inkubatorov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je niekoľko používateľskych
stítkov, ktore sprevadžaju používateľa. Stítky používateľa su žobražene nižsie.
Tabuľka 7.1 Skatuľa balenia a stítky elektrickej bežpecnosti

Popis

Obražok

Štítok škatule balenia:

MÍRÍ® TL12

1. Požrite si pokyny k použitiu.
2. Vystraha na žadnej strane žariadenia nažnacuje, že
je potrebne užemnenie. Na žadnej strane prístroja sa
nachadžaju informacie o sieti a tlacidle „ON/OFF“
(ŽAP./VYP.).
3. „Blesk“ ožnacuje potencialne rižiko uražu
elektrickym prudom (nikdy neodstranujte žiadny
kryt).

MÍRÍ® TL6

1. Ak je jednotka skladovana dlhsie ako po dobu
skladovateľnosti, musí sa vratiť vyrobcovi na
vykonanie novej skusky povolenia
2. Prepravna teplota medži -20 a +50 °Č.
3. Čhrante pred priamym slnecnym svetlom.
4. Upožornenie: Doležite bežpecnostne informacie,
ako su vystrahy a preventívne opatrenia, ktore nie je
možne ž rožnych dovodov uviesť priamo na žariadení,
najdete v sprievodnej dokumentacii.
5. Precítajte si pokyny na spravne používanie
žariadenia.
6. Nepoužívajte, ak je obalovy material poskodeny.
7. Íba Rx.
8. Uchovavajte v suchu.
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Tabuľka 7.2 Stítok žariadenia

Popis

Obražok

1. Model.
2. Menovity vykon v sieti.
3. Žnacka ČE.
4. Nie je chraneny proti vniknutiu vody.
5. Adresa vyrobcu a krajina povodu.
6. Žobražiť navod na použitie.
7. Dbajte na WEEE.
8. Horna hranica teploty.
9. Čhrante pred priamym slnecnym svetlom.
10. Uchovavajte v suchu.
11. Logo a seriove císlo.
12. Rok vyroby.
13. Íba Rx.

Tabuľka 7.3 Stítky na inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12Multiroom ÍVF
Popis

Obražok

USB komunikacny port1
USB komunikacny port, linka 12
USB komunikacny port, linka 22
Vstup ČO2
Vstup N2
BNČ pH
Technologia pH SAFE sense
Port alarmu
Čísla priehradiek su v hornom rohu veka
ožnacene stítkom
1
2

Len pre model MÍRÍ® TL6
Len pre model MÍRÍ® TL12
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Maximalny tlak 0,8 baru
Filter VOČ/HEPA
Ethernet
TL žap./vyp.
Validacne senžory PT 1000
Porty na odber plynu

Čísla priehradiek su žobražene na obražkoch nižsie a tiež uvedene na vrchnej casti viek
prostredníctvom stítku.

Obr. 7.1 Čísla priehradiek na inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Obr. 7.2 Čísla priehradiek na inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF
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8 Doležite bežpecnostne pokyny a varovania
8.1 Pred montažou
1. Nepoužívajte produkt, ak je poskodeny obal. Kontaktujte spolocnosť Esco Medical alebo
miestneho žastupcu.
2. Pred použitím si požorne precítajte navod na použitie.
3. Tieto pokyny majte vždy ľahko prístupne v blížkosti žariadenia.

8.2 Pocas instalacie
1.
2.
3.
4.
5.

Nikdy nepokladajte toto žariadenie na ine žariadenie, ktore vydava teplo.
Umiestnite toto žariadenie na rovny, tvrdy a stabilny povrch.
Neumiestnujte jednotku na koberec alebo podobne povrchy.
Prihliadajte na bežpecnostny ucel (užemnujucej) žastrcky užemnovacieho typu!
Pre vasu bežpecnosť je k dispožícii (užemnena) žastrcka s dvoma cepeľami a tretím
kolíkom. Ak dodana žastrcka nežapada do vasej žasuvky, obraťte sa na elektrikara, aby vam
žasuvku vymenil.
6. Sieťovy kabel vždy pripajajte do spravne užemnenej žasuvky a používajte iba ten kabel,
ktory bol dodany so žariadením.
7. Neinstalujte v blížkosti ždrojov tepla, ako su radiatory, ohrievace, kachle alebo ine prístroje
produkujuce teplo.
8. Nepoužívajte tento prístroj v blížkosti vodnych ždrojov.
9. Používajte iba plyny so 100% koncentraciou ČO2 a so 100% koncentraciou N2.
10. Na vstup plynov ČO2 a N2 vždy používajte externy HEPA filter.
11. Nepoužívajte tento vyrobok, ak ižbova teplota presahuje 30 °Č.
12. Umiestnite toto žariadenie na miesto s primeranym vetraním, aby sa žabranilo hromadeniu
vnutorneho tepla. Ponechajte aspon 10 cm voľneho priestoru žožadu, 30 cm žhora a 20 cm
žľava a sprava, aby ste žabranili prehriatiu a umožnili prístup k spínacu ON/OFF v žadnej
casti.
13. Tato jednotka je urcena iba na vnutorne použitie.
14. Jednotka musí byť pripojena k vhodnemu ždroju nepreruseneho napajania (UPS).

8.3 Po montaži
1. Vsetky postupy udržby žverte kvalifikovanemu servisnemu personalu.
2. Servis sa vyžaduje podľa servisnej prírucky, ako aj v prípade, že doslo k akemukoľvek
poskodeniu žariadenia, napr. predpokladajme, že prístroj spadol, bol vystaveny dažďu
alebo vlhkosti alebo že nefunguje normalne. Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF obsahuju komponenty vysokeho napatia, ktore možu byť nebežpecne.
3. Pocas burok alebo ak nebudete prístroj dlhsiu dobu používať, odpojte ho.
4. Napajací kabel chrante, aby sa po nom nechodilo alebo aby nebol priskripnuty, najma ža
žastrcku, žasuvky a na mieste, kde vychadža ž prístroja.
5. Kalibraciu teploty a plynu vykonavajte v intervaloch popísanych v príruckach.
6. Pocas používania nikdy nenechavajte veka otvorene dlhsie ako 10 sekund.
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7. Filtre VOČ/HEPA sa musia vymeniť každe 3 mesiace.
8. Aby bolo žariadenie v bežpecí, musí byť splneny plan udržby.
9. NÍKDY neblokujte otvory na prívod plynu v priehradke.
10. Žaistite, aby sa udržali stabilne tlaky na prívod plynu ČO2 a N2 na hodnote 0,4-0,6 baru (5,80
– 8,70 PSÍ).
11. Nikdy nepoužívajte žiadny iny filter okrem spolocnosti Esco Medical. V opacnom prípade
bude žaruka neplatna.
12. Nepoužívajte prístroj bež nasadeneho spravneho filtra VOČ/HEPA od spolocnosti Esco
Medical.

9 Žacíname
Inkubátory MIRI® TL6 a MIRI® TL12 Multiroom IVF smie inštalovať iba oprávnený a
vyškolený personál!
1. Postupujte podľa pokynov v casti bežpecnostne pokyny a varovania.
2. Pripojte napajací kabel k UPS.
3. Pripojte sieťovy kabel k inkubatoru MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
4. Pripojte plynove potrubia.
5. Nastavte tlak plynu na externom regulatore plynu na 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ).
6. Žapnite inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF v žadnej casti.
7. Žapnite pocítac inkubatora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF v žadnej casti.
8. Dodržujte standardnu funkcnosť.
9. Nechajte jednotku žahriať a stabiližovať 20 minut.
10. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi validaciou (požrite si casť „33 Sprievodca
validaciou“).
11. Absolvujte skolenie používateľa a docítajte pokyny.
12. Po 24 hodinach fažy žabiehania je jednotka pripravena na použitie, AK je testovanie
uspesne.
Pred použitím zariadenie očistite a vydezinfikujte. Nie je dodávaný sterilný alebo v
klinicky prijateľnom stave čistoty. Pokyny odporúčané výrobcom nájdete v časti s pokynmi
na čistenie v tejto príručke!

10 Sieťove pripojenie
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su dodavane s odpojiteľnym sieťovym
napajacím kablom. Napajací kabel je pripraveny pre krajinu, v ktorej je jednotka urcena na
použitie.
Vypínac umožnuje používateľovi odpojiť inkubator MÍRÍ® TL6 and MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF od
elektrickej siete.
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Dbajte na bezpečnostný účel zástrčky uzemňovacieho typu! Uzemnená zástrčka má
dve čepele a kolík, ktoré slúžia pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nezapadá do vašej
zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám zásuvku vymenil.
Požiadavka na napajanie je 230 V 50 Hž ALEBO 115 V 60 Hž. Žabudovany napajací ždroj ma
prepínací režim, ktory sa automaticky prisposobuje spravnemu sieťovemu napajaniu medži 100 –
240 V AČ 50 – 60 Hž.

Obr. 10.1 Ždroj napajania

11 Prípojky plynu
Na žadnej strane jednotky su dva prívody plynu. Tieto porty su ožnacene „ČO2 100% Ínlet“ (100%
prívod ČO2) a „N2 100% Ínlet“ (100% prívod N2).

Obr. 11.1 Vstupy plynu

Prívod ČO2 by mal byť pripojeny k 100% koncentracii ČO2. Regulacia ČO2 v priehradke je k
dispožícii v rožmedží od 2,9% do 9,9% v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
Prívod N2 by mal byť pripojeny k 100% koncentracii N2, ak sa vyžaduju podmienky s nížkym
obsahom kyslíka. Regulacia O2 v priehradkach je k dispožícii v rožmedží od 2,0% do 20,0% v
inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF a v rožmedží od 5,0% do 20,0% v inkubatore MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF infužiou N2.
Tlak plynu pre oba vstupy by mal byť v rozmedzí 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI) a musí
sa udržiavať stabilný!
Vždy používajte vysoko kvalitny regulator tlaku, ktory je možne nastaviť s požadovanou
presnosťou pre oba plyny.
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Obr. 11.2 Regulator tlaku

Pripojte plyn ČO2 k prívodu ČO2 pomocou vhodnej silikonovej hadicky. Dbajte na to, aby bola
hadicka pripevnena svorkou, aby sa nahodne neuvoľnila pri nahlom kolísaní tlaku. Použite
dodavany filter 0,2 µ HEPA na plynovom potrubí tesne pred vstupom do inkubatora Multiroom ÍVF.
Dbajte na smer prietoku.
Pripojte vstup N2 k fľasi s dusíkom.

Obr. 11.3 Plynovy filter

12 Filter HEPA/VOČ
Prchave organicke žluceniny (VOČ) su žluceniny na baže uhľovodíkov, ktore sa nachadžaju v
palivach, rožpusťadlach, lepidlach a inych žluceninach. Medži VOČ patria ižopropanol, benžen,
hexan, formaldehyd, vinylchlorid.
VOČ sa možu vyskytovať aj v medicínskych plynoch, ako su ČO2 a N2. Je nevyhnutne používať
radove VOČ filtre, aby ste žabranili vstupu tychto vyparov do inkubatorov Multiroom ÍVF pre vase
medicínske plyny.
V laboratoriach ÍVF sa bežne nachadžaju neocakavane ždroje VOČ. Možu to byť cistiace
prostriedky, parfemy, stolarstvo, mastnota na kolesach žariadení a ždroje v žariadeniach HVAČ.
VOČ sa žvycajne meraju v dieloch na milion (ppm). Možu sa uvadžať aj v castiach na miliardu (ppb.)
Pre ÍVF je odporucany pocet nižsí ako 0,5 ppm; celkove množstvo VOČ by malo byť nižsie ako < 0,2
ppm alebo lepsie nula.
Vysoke hladiny VOČ (nad 1 ppm) su toxicke pre embrya, co vedie k žlemu vyvoju embryí a dokonca
k pravdepodobnemu žlyhaniu dosiahnutia stadia blastocysty.
Hladiny VOČ v rožmedží 0,5 ppm typicky umožnia prijateľny vyvoj blastocysty a primeranu mieru
gravidity, ale pravdepodobne povedu k vysokemu percentu spontannych potratov.
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Kombinovany filter HEPA a VOČ (uhlíkovy filter) je integrovany do konstrukcie prístroja MÍRÍ ®
TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF. Pred vstupom do inkubatora Multiroom ÍVF je plyn vedeny cež
filter v jednom cykle. Potom sa po navrate ž komory plyn žnovu prefiltruje. Recirkulacny system
neustale filtruje plyn v inkubatore Multiroom ÍVF.
Kombinovany filter HEPA a VOČ je namontovany na žadnej strane prístroja, aby bol prístup k nemu
a vymena jednoducha.

12.1 Ínstalacia novej kapsule filtra
Dve modre viecka, ktore su nainstalovane na filtri, sa možu pocas rožbaľovania žlikvidovať.
Spravny vykon filtra je nevyhnutny pre vykon systemu.
Filtračná vložka sa musí meniť každé 3 mesiace. Poznačte si dátum vloženia a dodržte
tento interval!
Žacnite vložením modrych spojovací dielov na filtri do objímok držiaka filtra. Sípka prietoku na
inkubatore MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF a na filtri by mala smerovať rovnakym
smerom.

Obr. 12.1 Sípka toku na inkubatore Multiroom ÍVF

Obr. 12.2 Smer vytiahnutia filtra

Obr. 12.3 Filter vloženy

Potom sucasne žatlacte obidve uhlove spojovacie diely (oboma rukami) do otvorov, kym
nežacvaknu na miesto. Posledny 4 mm krok by mal byť na pocit tuhy.

Nesprávne namontovaný filtračný prvok spôsobí, že jednotka nebude pracovať podľa
predpokladov. Je to nebezpečné!
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Filter vyberte jemnym potiahnutím obidvoma rukami priamo von.

Nikdy nespúšťajte inkubátor MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 Multiroom IVF, ak chýba
filtračný prvok! Môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými časticami!

13 Používateľske rožhranie
V nasledujucich kapitolach budu vysvetlene funkcie spojene s klavesmi a položkami ponuky.
Používateľske rožhranie žvlada každodenne používane funkcie a pokrocilejsie upravy, ktore je
možne v žariadení vykonať. Hlavne klavesy a ich ucel su uvedene v tabuľke 13.1.
Tabuľka 13.1 Hlavne klavesy a ich ucel
Popis

Obražok

Tlačidlá ON/OFF (ZAP./VYP.)
Nachadžaju sa na ŽADNEJ strane jednotky.
1. tlacidlo sa žapne na žariadení a 2. tlacidlo sa žapne na
pocítaci.
Kláves alarmu
Stlmí žvukovy alarm a vižualne indikuje stav alarmu
blikajucim cervenym kruhom svetla. Žvukovy alarm sa
žnova automaticky žapne po 5 minutach. Može byť opať
stlmeny.

Panel dotykového displeja
Žobražuje informacie o aktualnom stave jednotky. Displej
sa používa na navigaciu v ponuke a na žmenu hodnot
teploty a koncentracií plynov.

13.1 Aktivacia ovladania tepla a plynu
Regulacne systemy tepla a plynu sa aktivuju spínacom ON/OFF (ŽAP./VYP.) v žadnej casti.

Obr. 13.1 Žadna casť inkubatorov MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF
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Pocas spusťania prevadžky systemu sa na obražovke žobraží sprava „Please Wait“ (Prosím
cakajte).

Obr. 13.2 Žobraženie nacítania

Čoskoro po aktivacii systemu, hlavny displej žobraží nasledujuce parametre:
•
•
•
•

Teploty spodnej casti a veka priehradiek 1 – 6 (iba pre model MÍRÍ® TL6)
Teploty spodnej casti a veka priehradiek 1 – 12 (iba pre model MÍRÍ® TL12)
Koncentracia ČO2, tlak ČO2 a prichadžajuci plyn ČO2.
Koncentracia O2, tlak N2 a prichadžajuci plyn N2.

Obr. 13.3 Hlavny displej inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Obr. 13.4 Hlavny displej inkubatora MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Používateľ ma priamy prístup na druhy hlavny displej ž hlavneho displeja stlacením tlacidla (◁).
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Obr. 13.5 Druhy hlavny displej

Druhy hlavny displej žobražuje nastavene hodnoty teploty, ČO2 a O2. Ak sa regulacia O2 vypne, na
displeji sa žobražuje „OFF“ (VYP.).

Obr. 13.6 Druhy hlavny displej

Stlacením tlacidla (▷) sa vratite spať na hlavny displej.

13.2 Nastavena hodnota teploty
Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 Multiroom IVF sa použijú
ako príklad pre všetky nastavené hodnoty teploty.
Nastavena hodnota teploty sa može nastaviť v rožmedží 28,7 °Č až 41,0 °Č v inkubatoroch MÍRÍ®
TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
Predvolená nastavená hodnota teploty je 37,0 °C.
V inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF si može používateľ žvoliť nastavenie jednej spolocnej
nastavenej hodnoty pre vsetkych 6 priehradiek alebo može nastaviť 6 nežavislych nastavenych
hodnot teploty (jedna pre každu priehradku) pre inkubator MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF – 12.
Viacere nastavene hodnoty su ožnacene podľa císel priehradky a senžorov teploty v spodnej casti
priehradky. Priehradka c. jeden je T1; priehradka dva je T2 atď.
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Viac informacií o viacerych nastavenych hodnotach teploty najdete v casti „13.5.4 Podponuka
nastavenych hodnot teploty“.
Ak chcete žmeniť nastavenu hodnotu teploty, postupujte podľa tychto pokynov:
1. Na hlavnom displeji stlacte tlacidlo „Setpoint“ (Nastavena hodnota):

Obr. 13.7 Žobraženie hlavneho displeja v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

2. Žobraží sa stranka s novou nastavenou hodnotou. Stlacte tlacidlo „Temperature Setpoint“
(Nastavena hodnota):

Obr. 13.8 Žobraženie displeja so strankou pre nastavene hodnoty inkubatora MÍRÍ ® TL6 Multiroom ÍVF

3. V novom okne si používateľ može žvoliť priehradku, pre ktoru chce stanoviť nastavenu
hodnotu.
Pre vyber priehradky, pre ktoru sa ma stanoviť nastavena hodnota, stlacte tlacidlo s príslusnym
císlom.
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Obr. 13.9 Žobraženie nastavenych hodnot priehradiek v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

4. Pomocou tlacidiel so sípkami hore a dole nastavte hodnotu: sípka „DOLE“ hodnotu žníži,
sípka „HORE“ hodnotu žvysi. Jednym kliknutím sa hodnota žmení o 0,1 °Č.

Obr. 13.10 Žobraženie nastavenych hodnot teploty v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Keď je nastavena požadovana hodnota, stlacte tlacidlo „EXÍT“ (Ukonciť). Hodnota sa uloží
automaticky.
Žopakujte kroky pre ďalsie priehradky, ak je „Multi-Temperature SP“ (Viacere nastavene hodnoty
teploty) nastaveny na „ON“ (ŽAP.). Ak je „Multi-Temperature SP“ (Viacere nastavene hodnoty
teploty) nastaveny na „OFF“ (VYP.), hodnota teploty sa automaticky použije pre ďalsie
žostavajuce priehradky.

13.3 Nastavena hodnota ČO2
Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 Multiroom IVF sa použijú
ako príklad pre všetky nastavené hodnoty CO2.
Nastavena hodnota ČO2 sa može prisposobiť v rožmedží 2,9% až 9,9% v inkubatoroch MÍRÍ® TL6
a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
Predvolená nastavená hodnota CO2 je 6,0%.
Na žmenu nastavenej hodnoty pre koncentraciu ČO2 postupujte podľa tychto pokynov:
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1. Na hlavnom displeji stlacte tlacidlo „Setpoint“ (Nastavena hodnota):

Obr. 13.11 Žobraženie hlavneho displeja inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

2. Žobraží sa stranka s novou nastavenou hodnotou. Stlacte tlacidlo „Gas Setpoint“ (Nastavena
hodnota plynu):

Obr. 13.12 Žobraženie stranky pre nastavene hodnoty inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

3. Pomocou tlacidiel so sípkami hore a dole nastavte hodnotu: sípka „DOLE“ hodnotu žníži,
sípka „HORE“ hodnotu žvysi. Jednym kliknutím sa hodnota žmení o 0,1 °Č.

Obr. 13.13 Žobraženie nastavenej hodnoty plynu v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Keď je nastavena požadovana hodnota, stlacte tlacidlo „EXÍT“ (Ukonciť). Hodnota sa uloží
automaticky.
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13.4 Nastavena hodnota O2
Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 Multiroom IVF sa použijú
ako príklad pre všetky nastavené hodnoty O2.
Nastavena hodnota O2 sa može nastaviť v rožmedží 2,0% až 20,0% v inkubatore MÍRÍ® TL6
Multiroom ÍVF a v rožmedží 5,0% až 20,0% v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
Predvolená nastavená hodnota CO2 je 5,0%.
Na žmenu nastavenej hodnoty pre koncentraciu O2 postupujte podľa tychto pokynov:
1. Na hlavnom displeji stlacte tlacidlo „Setpoint“ (Nastavena hodnota):

Obr. 13.14 Žobraženie hlavneho displeja inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

2. Žobraží sa stranka s novou nastavenou hodnotou. Stlacte tlacidlo „Gas Setpoint“ (Nastavena
hodnota plynu):

Obr. 13.15 Žobraženie stranky pre nastavene hodnoty inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

3. Pomocou tlacidiel so sípkami hore a dole nastavte hodnotu: sípka „DOLE“ hodnotu žníži,
sípka „HORE“ hodnotu žvysi. Jednym kliknutím sa hodnota žmení o 0,1 °Č.
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Obr. 13.16 Žobraženie nastavenej hodnoty plynu v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Keď je nastavena požadovana hodnota, stlacte tlacidlo „EXÍT“ (Ukonciť). Hodnota sa uloží
automaticky.

13.5 Systemova ponuka
Na hlavnom displeji stlacte tlacidlo „Menu“ (Ponuka). Hlavna ponuka požostava ž 5 aplikacií
podponuky: „Čalibration“ (Kalibracia), „ČO2 Setup“ (Nastavenie ČO2), „O2 Setup“ (Nastavenie O2),
„Temperature Setpoint“ (Nastavena hodnota teploty), „UV-Č Light“ (UV svetlo).

Obr. 13.17 Žobraženie systemovej ponuky pre inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

13.5.1 Podponuka kalibracie
V žobražení hlavnej ponuky stlacte tlacidlo „Čalibration“ (Kalibracia). Kalibraciu je možne vykonať
na teplote, plynoch ČO2 a O2.

Obr. 13.18 Žobraženie podponuky kalibracie pre inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF
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Hodnoty kalibrácie by mal meniť iba vyškolený používateľ alebo technik podľa
konkrétnych meraní. Uskutočnené s nakalibrovaným prístrojom.

13.5.1.1 Kalibracia teploty
Kalibracia teploty v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF požostava ž 12 kalibracnych žon.

Obr. 13.19 12 kalibracnych žon inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Každá priehradka má dva interné senzory teploty. Jedna priehradka vo veku
priehradky a druhá v spodnej časti priehradky.
Kalibracia teploty v inkubatoroch MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF požostava ž dvoch osobitnych
kalibracnych žon: „Čompartment 1-6“ (Priehradka 1-6) a „Čompartment 7-12“ (Priehradka 7-12).

Obr. 13.20 Kalibracne žony priehradiek 1-6 a priehradiek 7-12 v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Vyberte priehradku, ktoru je potrebne kalibrovať. Keď vyberiete konkretnu priehradku na
kalibraciu, žobraží sa nove okno displeja.
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Obr. 13.21 Kalibracne žony teploty pre priehradky 1-6 v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Obr. 13.22 Kalibracne žony teploty pre priehradky 7-12 v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

V inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF sa každa ž 12 priehradiek sklada ž tlacidiel „HORE“ a
„DOLE“. Ak chcete kalibrovať hornu teplotu priehradky, stlacte tlacidlo „HORE“ a ak chcete
kalibrovať spodnu teplotu priehradky, stlacte tlacidlo „DOLE“.
V inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je možne kalibraciu teploty žony 1
vykonať pomocou tlacidiel „HORE“ a „DOLE“.

Obr. 13.23 Žobraženie kalibracie žony T1 pre inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Každá priehradka má dva interné senzory teploty. Jedna priehradka vo veku
priehradky a druhá v spodnej časti priehradky.
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Príklad – ako kalibrovať teplotu:
Teplota sa musí merať vhodnym a kalibrovanym prístrojom. Odhaduje sa, že s vysoko kvalitnym
teplomerom je T1 37,4 °Č. Kalibrujte a upravte teplotu stlacením klavesov (+) alebo (-).
Keď je žvolena T1, upravte teplotu stvornasobnym stlacením klavesu (+). Na displeji sa žobražia
kroky od 37,0 °Č, 37,1 °Č, 37,2 °Č, 37,3 °Č a 37,4 °Č. Nova hodnota je teraž uložena a kalibracia
snímaca T1 je žmenena.
Proces kalibrácie je rovnaký pre T1 – T12 (pre inkubátor MIRI® TL6 Multiroom IVF) a
T1 – T24 (pre inkubátor MIRI® TL12 Multiroom IVF).
„T1“ sa používa na nastavenie spodnej teploty v priehradke 1. „T7“ sa používa na
nastavenie teploty veka v tej istej priehradke. Pamätajte, že hodnota delta-T medzi hornou
a spodnou časťou by mala byť vždy 0,2 ° C.
Upravte podľa vysoko presného merania pomocou vhodného senzora umiestneného v
miske s médiom a vrstvou minerálneho oleja. Umiestnite misku na jedno z vyznačených
miest na vyhrievacej vložke.
Pokračujte k validácii, ak teplota veka je presne o 0,2 °C vyššia ako teplota dna.
Prilepte vhodný kalibrovaný senzor do stredu oblasti veka a zatvorte veko. Počkajte 15
minút a zaznamenajte nameranú teplotu. Rovnakým postupom, ako je uvedené vyššie,
nastavte „T7“ na požadovanú úroveň. Možno bude potrebné urobiť iterácie pred úplnou
kalibráciou zóny.

13.5.1.2 Kalibracia ČO2/O2
Stranka s ponukou kalibracie ČO2 a O2 je žobražena nižsie:

Obr. 13.24 Žobraženie kalibracie ČO2 a O2 pre inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Kalibrujte nastavene hodnoty koncentracie plynu ČO2 and O2 stlacením tlacidiel „HORE“ alebo
„DOLE“.
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Príklad – ako kalibrovať CO2:
Skutocna koncentracia ČO2 sa meria vhodnym a kalibrovanym žariadením na jednom ž portov na
odber vžoriek plynov (na tento ucel je možne použiť vsetky porty). Odhaduje sa to na 6,4%.
Kalibrácia sa vykonáva úpravou úrovne CO2 podľa merania vykonaného z výstupu na
odber plynu pomocou externého spoľahlivého zariadenia na meranie CO2.
Hodnoty kalibrácie by mal meniť iba vyškolený používateľ alebo technik podľa
konkrétnych meraní. Uskutočnené s nakalibrovaným prístrojom.
Nastavte kalibraciu na požadovanu uroven pomocou tlacidiel „HORE“ a „DOLE“. V tomto prípade
je cieľom upraviť hladinu plynu ČO2 na 6,4%. Na displeji sa žobraží 6,0; 6,1; 6,2; 6,3 a 6,4%. Nova
hodnota sa uloží a kalibracia senžora ČO2 je žmenena.
Hodnota odchýlky sa zobrazuje v okne kalibrácie CO2 spolu s hodnotou koncentrácie
CO2. V tomto prípade bola nameraná skutočná koncentrácia CO2 6,4%. Stlačením tlačidla
„HORE“ štyrikrát potrvá, kým sa zmení hodnota koncentrácie CO 2 na displeji, ale hodnota
posunu sa zmení okamžite. Po sledovaní tejto hodnoty môže užívateľ ihneď vidieť, ako
veľmi sa zmenila hodnota kalibrácie CO2.
Príklad – ako kalibrovať O2:
Skutocna koncentracia O2 sa meria vhodnym a kalibrovanym žariadením na jednom ž portov na
odber vžoriek plynov (na tento ucel je možne použiť vsetky porty). Odhaduje sa to na 5,3%.
Kalibrácia sa vykonáva úpravou úrovne O2 podľa merania vykonaného z výstupu na
odber plynu pomocou externého spoľahlivého zariadenia na meranie O2.
Hodnoty kalibrácie by mal meniť iba vyškolený používateľ alebo technik podľa
konkrétnych meraní. Uskutočnené s nakalibrovaným prístrojom.
Nastavte kalibraciu na požadovanu uroven pomocou tlacidiel „HORE“ a „DOLE“. V tomto prípade
je cieľom upraviť hladinu plynu O2 na 5,3%. Na displeji sa žobraží 5,0; 5,1; 5,2 a 5,3%. Nova
hodnota sa uloží a kalibracia senžora O2 je žmenena.
Hodnota odchýlky sa zobrazuje v okne kalibrácie O2 spolu s hodnotou koncentrácie O2.
V tomto prípade bola nameraná skutočná koncentrácia O2 5,3%. Stlačením tlačidla „HORE“
trikrát potrvá, kým sa zmení hodnota koncentrácie O 2 na displeji, ale hodnota posunu sa
zmení okamžite. Po sledovaní tejto hodnoty môže užívateľ ihneď vidieť, ako veľmi sa
zmenila hodnota kalibrácie O2.
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13.5.2 Podponuka nastavenia ČO2
V žobražení hlavnej ponuky stlacte tlacidlo „ČO2 Setup“ (Nastavenie ČO2). Používateľ može
aktivovať alebo deaktivovať regulaciu ČO2. Ak je aktivovana regulacia ČO2, musí sa stanoviť
nastavena hodnota.

Obr. 13.25 Žobraženie podponuky nastavenia ČO2 pre inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Predvolený stav riadenia CO2 je „OFF“ (VYP.).
Pri stanovení nastavenej hodnoty sa žobraží prietok ČO2. Prietok nie je možne upraviť, pretože ide
o množstvo plynu ČO2 vloženeho do systemu pocas regulacie. Objem sa žobražuje v litroch/hodinu.
Žvycajne to bude kolísať spolu s regulaciou ČO2.
Hodnota tlaku ČO2 sa žobražuje v baroch. Vonkajsí tlak musí byť neustale v rožmedží 0,4 – 0,6 baru
(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je možne ho nastaviť na inkubatore Multiroom ÍVF; musí sa to robiť na
externom regulatore plynu.

13.5.3 Podponuka nastavenia O2
V žobražení hlavnej ponuky stlacte tlacidlo „O2 Setup“ (Nastavenie O2). Používateľ može aktivovať
alebo deaktivovať regulaciu O2. Ak je aktivovana regulacia O2, musí sa stanoviť nastavena hodnota.

Obr. 13.26 Žobraženie podponuky nastavenia O2 pre inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Predvolený stav riadenia O2 je „OFF“ (VYP.).
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Pri stanovení nastavenej hodnoty sa žobraží prietok O2. Prietok nie je možne upraviť, pretože ide
o množstvo plynu O2 vloženeho do systemu pocas regulacie. Objem sa žobražuje v litroch/hodinu.
Žvycajne to bude kolísať spolu s regulaciou ČO2.
Hodnota tlaku O2 sa žobražuje v baroch. Vonkajsí tlak musí byť neustale v rožmedží 0,4 – 0,6 baru
(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je možne ho nastaviť na inkubatore Multiroom ÍVF; musí sa to robiť na
externom regulatore plynu.

13.5.4 Podponuka nastavenej hodnoty teploty
Žvoľte nastavenia nastavenej teploty podľa požadovanych pracovnych podmienok.
Ak je „Multi Temp SP“ (Viac nastavenych hodnot) nastaveny na „ON“ (ŽAP.), žnamena to, že
hodnoty teploty v priehradkach su individualne. Ak je „Multi Temp SP (Viac nastavenych hodnot
teploty)“ nastaveny na „OFF“ (VYP.), žnamena to, že hodnoty teploty v priehradkach su
kombinovane.

Obr. 13.27 Žobraženie viac nastavenych hodnot teploty pre inkubatory MÍRÍ ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Keď je nastavena požadovana možnosť, stlacte tlacidlo „EXÍT“ (Ukonciť). Možnosť sa uloží
automaticky.
Keď je nastavená hodnota teploty MULTI (Viac) v polohe „OFF“ (VYP.), nastavená
hodnota teploty všetkých priehradiek je stanovená podľa T1 ako predvolené nastavenie.
Keď je nastavená hodnota teploty MULTI (Viac) v polohe „OFF“ (VYP.), zmena hodnoty
nastavenej hodnoty teploty ktorejkoľvek priehradky sa bude vzťahovať na všetky zvyšné
priehradky. Keď je nastavená hodnota teploty MULTI (Viac) v polohe „ON“ (ZAP.), každá
priehradka má rôzne nastavené hodnoty. Pri návrate z režimu „ON“ (ZAP.) do „OFF“ (VYP.)
sa všetky nastavené hodnoty automaticky nastavia na hodnotu oblasti T1.
Ak všetky priehradky pracujú s rovnakou teplotou, odporúča sa ponechať nastavenia
teploty MULTI (Viac) na „OFF“ (VYP.). Ľahšie sa bude dať vykonať prispôsobenie nastavenej
hodnoty, pretože prispôsobenie sa bude musieť vykonať iba raz namiesto dvanásťkrát (t. j.
pre jednotlivé priehradky).
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13.5.5 Podponuka svetla UV-Č
V žobražení hlavnej ponuky stlacte tlacidlo „UV-Č Light“ (Svetlo UV-Č).

Obr. 13.28 Regulacia svetla UV-Č pre inkubator MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Predvolený stav svetla UV-C je „ON“ ZAP.).
Po vypnutí jednotky sa svetlo UV-Č automaticky vypne.
Pre optimálne čistenie plynu sa pri použití jednotky odporúča nechať svetlo UV-C
svetlo nastavené na „ON“ (ZAP.).

14 Alarmy
V poruchovom stave budu hodnoty žobražene cervenou farbou. Žvukovy signal sa vypne, ale je
možne ho stlmiť jednym stlacením klavesu ALARM (žapnutie/vypnutie na 5 minut). Žobraží sa
tiež sípka, ktora ožnacuje, ci sa alarm spustí kvoli prílis vysokym alebo prílis nížkym hodnotam.
Tlacidlo žapnutia/vypnutia žvuku bude blikať nacerveno:

Obrázok 14.1 Tlacidlo alarmu, ktore ožnacuje stav alarmu

Žvukovy vžor su 3 kratke pípnutia, po ktorych nasleduje 3-sekundova pauža. Vsetky alarmy maju
rovnaky žvukovy vžor.
Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 Multiroom IVF sa použijú
ako príklad pre všetky alarmy.

Používateľská príručka pre inkubátory MIRI®Multiroom IVF zo série TL, verzia 1.1

38

14.1 Alarmy teploty
Vsetkych 6 priehradiek v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF a 12 priehradiek v inkubatore
MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF možu spustiť alarm teploty, ak sa teplota v nich lísi o viac ako ± 0,5 °Č
od nastavenej hodnoty.
Pamätajte, že zmena nastavenej hodnoty o viac ako ± 0,5 °C od aktuálnej teploty bude
mať za následok alarm. Platí pre všetky kalibračné úpravy.
Na obražku nižsie je teplota v žone T4 v priehradke 4 prílis vysoka v porovnaní s nastavenou
hodnotou. Hodnota postihnutej oblasti sa na displeji žobraží cervenou farbou.

Obr. 14.2 Žobraženie alarmu vysokej teploty na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ ® TL6 Multiroom ÍVF

Na obražku nižsie je teplota v žone T1 v priehradke 1 prílis nížka v porovnaní s nastavenou
hodnotou. Hodnota postihnutej oblasti sa na displeji žobraží cervenou farbou.

Obr. 14.3 Žobraženie alarmu nížkej teploty na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Ak stlacíte tlacidlo stlmenia, na displeji sa bude stale žobražovať cervena hodnota a žvuk sa na 5
minut stlmí, kym sa žvukovy alarm žnova nevypne. Tlacidlo stlmenia alarmu bude stale
žobražovať stav alarmu blikaním cervenej farby, keď je alarm vypnuty.
Ak dojde k poruche senžorov teploty, bude to signaližovane varovaním:
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Obr. 14.4 Žobraženie poruchy senžora teploty na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Senžor teploty T3 v priehradke c. 3 nefunguje spravne a ž bežpecnostnych dovodov bude ohrev
pre postihnutu žonu vypnuty.

14.2 Alarmy urovne plynu
14.2.1 Alarmy ČO2
Alarm urovne ČO2 sa aktivuje, ak sa koncentracia plynu ČO2 lísi o viac ako ± 1% od nastavenej
hodnoty.
Pamätajte, že zmena nastavenej hodnoty o viac ako ±1% od aktuálnej hladiny plynu
spôsobí alarm úrovne CO2. Platí pre všetky kalibračné úpravy.
Na obražku nižsie je koncentracia ČO2 prílis nížka v porovnaní s nastavenou hodnotou.

Obr. 14.5 Žobraženie alarmu nížkej koncentracie ČO2 na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Ak stlacíte tlacidlo stlmenia, na displeji sa bude stale žobražovať cervena hodnota a žvuk sa na 5
minut stlmí, kym sa žvukovy alarm žnova nevypne. Tlacidlo stlmenia alarmu bude stale
žobražovať stav alarmu blikaním cervenej farby, keď je alarm vypnuty.

14.2.2 Alarmy O2
Alarm urovne O2 sa aktivuje, ak sa koncentracia plynu O2 lísi o viac ako ± 1% od nastavenej
hodnoty.
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Pamätajte, že zmena nastavenej hodnoty o viac ako ±1% od aktuálnej hladiny plynu
spôsobí alarm úrovne O2. Platí pre všetky kalibračné úpravy.
Na obražku nižsie je koncentracia O2 prílis vysoka v porovnaní s nastavenou hodnotou.

Obr. 14.6 Žobraženie alarmu vysokej koncentracie O2 na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Ak stlacíte tlacidlo stlmenia, na displeji sa bude stale žobražovať cervena hodnota a žvuk sa na 5
minut stlmí, kym sa žvukovy alarm žnova nevypne. Tlacidlo stlmenia alarmu bude stale
žobražovať stav alarmu blikaním cervenej farby, keď je alarm vypnuty.

14.3 Alarmy tlaku plynu
14.3.1 Alarmy tlaku ČO2
Ak nie je spravne pripojeny prívod plynu ČO2 alebo je do systemu privadžany plyn ČO2 pod
nespravnym tlakom, inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF prejdu do režimu alarmu
tlaku ČO2. Tlak ČO2 sa žobraží cervenou farbou, co indikuje nespravny tlak prichadžajuceho plynu.
Ak tlak klesne pod 0,3 baru (4,40 PSÍ) alebo stupne nad 0,7 baru (10,20 PSÍ), spustí sa alarm.

Obr. 14.7 Žobraženie alarmu tlaku plynu ČO2 na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Aktivuje sa aj zvukový alarm, ktorý je však možné stlmiť stlačením tlačidla alarmu. Ak
stlačíte tlačidlo stlmenia, zvuk alarmu sa na 5 minút stlmí.
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14.3.2 Alarm tlaku N2
Ak nie je spravne pripojeny prívod plynu N2 alebo je do systemu privadžany plyn N2 pod
nespravnym tlakom, inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF prejdu do režimu alarmu
tlaku ČO2. Tlak N2 sa žobraží cervenou farbou, co indikuje nespravny tlak prichadžajuceho plynu.
Ak tlak klesne pod 0,3 baru (4,40 PSÍ) alebo stupne nad 0,7 baru (10,20 PSÍ), spustí sa alarm.

Obr. 14.8 Žobraženie alarmu tlaku plynu N2 na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Aktivuje sa aj zvukový alarm, ktorý je však možné stlmiť stlačením tlačidla alarmu. Ak
stlačíte tlačidlo stlmenia, zvuk alarmu sa na 5 minút stlmí.

14.4 Alarm svetla UV-Č
Servisne svetlo UV-Č sa pocas normalneho stavu žobraží iba ako varovna sprava. Žvukovy alarm sa
nevypne.

Obr. 14.9 Žobraženie alarmu poruchy svetla UV-Č na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Používateľ by mal konžultovať s distributorom ďalsie pokyny alebo servisnu kontrolu. „S. UV“
žmižne, až keď bude svetlo UV-Č opať fungovať.

14.5 Viacnasobne alarmy
Na obražku nižsie je prílis vysoka teplota v žone T1, nie je pripojeny plyn ČO 2 alebo je nespravny
tlak ČO2 a tiež doslo k poruche funkcie svetla UV-Č.
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Obr. 14.10 Žobraženie viacnasobneho alarmu na hlavnom displeji v inkubatore MÍRÍ ® TL6 Multiroom ÍVF

Ak existuje viac ovplyvnenych parametrov, vsetky sa na displeji žobražia nacerveno.
Ak stlacíte tlacidlo stlmenia, na displeji sa bude žobražovať cervena hodnota a žvuk sa na 5 minut
stlmí, kym sa žvukovy alarm žnova nevypne. Tlacidlo stlmenia alarmu bude stale žobražovať stav
alarmu blikaním cervenej farby, keď je alarm vypnuty.

14.6 Alarm vypadku napajania
Ak je inkubator Multiroom ÍVF odpojeny, žvukovy alarm sa žapne na približne 4 sekundy a LED
indikator na tlacidle stlmenia alarmu bude blikať.

Obrázok 14.11 Tlacidlo alarmu, ktore ožnacuje stav alarmu

15 Povrchove teploty a kalibracia
V tejto casti je podrobnejsie popísany system regulacie teploty inkubatorov MÍRÍ ® TL6 alebo
MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
Ínkubator MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF je vybaveny 6 uplne samostatnymi PÍD regulatormi na
meranie teploty, žatiaľ co inkubator MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je vybaveny12. Každy regulator je
žodpovedny ža riadenie teploty v konkretnej oblasti.
Každa žo 6 dostupnych oblastí v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF alebo ž 12 v inkubatore
MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je vybavena samostatnym senžorom teploty a ohrievacom, co
umožnuje používateľovi prisposobiť teplotu v každej oblasti osobitne, cím sa dosiahne vyssia
presnosť.

Obr. 15.1 Teplotne žony v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF
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Obr. 15.2 Teplotne žony v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Každu oblasť je možne kalibrovať osobitne pomocou položky žodpovedajucej príslusnej oblasti v
ponuke.
Tieto položky su umiestnene v ponuke inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF a su pomenovane:
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 a T12.
Tieto položky su umiestnene v ponuke inkubatora MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF a su pomenovane:
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22,
T23 a T24.
Prehľad oblastí spojenych s nažvami senžorov je uvedeny v tabuľkach nižsie.
Tabuľka 15.1 Oblasti spojene so senžormi v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Oblasť
Priehradka 1
Priehradka 2
Priehradka 3
Priehradka 4
Priehradka 5
Priehradka 6

Spodok
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Veko
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Tabuľka 15.1 Oblasti spojene so senžormi v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Oblasť
Priehradka 1
Priehradka 2
Priehradka 3
Priehradka 4
Priehradka 5
Priehradka 6
Priehradka 7
Priehradka 8
Priehradka 9
Priehradka 10
Priehradka 11
Priehradka 12

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

Veko
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T19
T20
T21
T22
T23
T24
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Ak chcete kalibrovať teplotu v konkretnej oblasti, vyhľadajte žodpovedajuci nažov senžora a
upravte ho podľa merania vykonaneho pomocou vysoko presneho teplomeru.

Kalibrácia teploty sa vykonáva úpravou Tx (kde x je číslo senzora) podľa merania
vykonaného na mieste prislúchajúcom k umiestneniu misky.

Po nastavení teploty počkajte aspoň 15 minút, kým sa teplota ustáli. Pomocou
teplomeru overte správnu teplotu v každej oblasti.
Pri žmene nastavenia kalibracie buďte opatrní – uistite sa, že iba žmenena hodnota žodpoveda
miestu merania. Dajte systemu urcity cas na prisposobenie.
Medzi 12 priehradkami nie je krížový ohrev: Toto je jedinečná funkcia inkubátorov
MIRI® TL6 a MIRI® TL12 Multiroom IVF. Teplota veka však ovplyvní teplotu dna v
priehradke. Delta-T by mala byť vždy 0,2 °C. Ak je teda teplota dna 37,0 °C, malo by mať veko
37,2 °C.

16 Tlak
16.1 Tlak plynu ČO2
Tlak ČO2 je viditeľny na hlavnom displeji a v podponuke „ČO2 Setup sub-menu“ (Podponuka
nastavenia ČO2) (požrite si Obr. 13.11 a 13.25 vyssie).
Hodnota tlaku ČO2 sa žobražuje v baroch. Vonkajsí tlak musí byť neustale v rožmedží 0,4 – 0,6 baru
(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je možne ho nastaviť na inkubatore Multiroom ÍVF; musí sa to robiť na
externom regulatore plynu.
Pamätajte, že na tlakových limitoch je tlakový alarm: ak tlak poklesne pod 0,3 baru
alebo stúpne nad 0,7 baru (4,40 – 10,20 PSI).
Používateľ nemôže kalibrovať interný senzor tlaku. Za normálnych okolností sa senzor
tlaku vymieňa každé 2 roky podľa plánu údržby.

16.2 Tlak plynu N2
Tlak N2 je viditeľny na hlavnom displeji a v podponuke „O2 Setup sub-menu“ (Podponuka
nastavenia ČO2) (požrite si Obr. 13.14 a 13.26 vyssie).
Hodnota tlaku ČO2 sa žobražuje v baroch. Vonkajsí tlak musí byť neustale v rožmedží 0,4 – 0,6 baru
(5,80 – 8,70 PSÍ). Nie je možne ho nastaviť na inkubatore Multiroom ÍVF; musí sa to robiť na
externom regulatore plynu.
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Pamätajte, že na tlakových limitoch je tlakový alarm: ak tlak poklesne pod 0,3 baru
alebo stúpne nad 0,7 baru (4,40 – 10,20 PSI).
Používateľ nemôže kalibrovať interný senzor tlaku. Za normálnych okolností sa senzor
tlaku vymieňa každé 2 roky podľa plánu údržby.

17 Firmver
Firmver nainstalovany v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je možne
aktualižovať. Kedykoľvek je k dispožícii doležita aktualižacia, bude poskytnuta nasim
distributorom po celom svete – tí sa ubežpecia, že vas inkubator pracuje s najnovsím dostupnym
firmverom. Servisny technik to može urobiť pocas planovanej rocnej služby.
Aktualna veržia firmveru inkubatora MÍRÍ®TL6 Multiroom ÍVF je 1.05 pre Master PČB a 1.04 pre
Slave PČB. Aktualna veržia firmveru inkubatora MÍRÍ®TL12 Multiroom ÍVF je 1.08 pre Master aj
Slave PČB.

18 Meranie pH
Validacia pH kultivacneho media by mala byť standardnym postupom.
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su vybavene vysoko kvalitnym systemom na
meranie pH.
Standardny žadny BNČ konektor je umiestneny v žadnej casti jednotky. Može byť pripojeny k
vacsine standardnych kombinovanych sond na pH. Nesmu sa používať sondy, ktore si vyžaduju
samostatnu referenciu. Podľa urovne teploty nastavenej v kontextovom okne kalibracie na
obražovke urobí system korekciu teploty (ATČ) podľa urovne teploty v dialogovom okne kalibracie.
V systeme nie je možne použiť externu sondu ATČ.
Úroveň teploty musí byť nastavená na správnu úroveň v dialógovom okne kalibrácie na
obrazovke (zodpovedajúce meraniu vykonanému pomocou externého zariadenia). Inak
bude meranie nesprávne, pretože meranie hodnoty pH je závislé od teploty.
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Vsetky udaje žo systemu pH a kalibracneho dialogu sa žobražuju na hlavnom displeji:

Obr. 18.1 Žobraženie dialogoveho okna systemu pH a kalibracie pre inkubator MÍRÍ ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF

Odporucanym sposobom použitia systemu je naplnenie misky ČultureČoin® s 3 typmi tlmivych
rožtokov do 3 jamiek (po jednom type do každej). Medži nimi nechajte praždne jamky, aby nedoslo
ku kontaktu medži tlmivymi rožtokmi. Naplnte pH nadrž misky ČultureČoin®, ktora sa používa na
inkubaciu s kultivacnym mediom. Vložte silikonovu žastrcku PDMS tak, aby nedoslo k
odparovaniu. Vložte misku do jednej praždnej priehradky a nechajte ju ekvilibrovať.
Na kalibráciu sú potrebné najmenej dva tlmivé roztoky. Odporúčajú sa použiť 3 tlmivé
roztoky. Jeden z tlmivých roztokov by mal mať hodnotu pH 7. Môže sa použiť akýkoľvek
tlmivý roztok pH, pretože úrovne tlmivého roztoku používateľa sa dajú nastaviť v
dialógovom okne kalibrácie. Ak sú k dispozícii iba jeden alebo dva tlmivé roztoky, systém je
možné naďalej používať, ale so zníženou presnosťou.
Technika si vyžaduje, aby bol používateľ rychly, pretože hodnota pH sa po otvorení veka žacne
veľmi rychlo meniť. Optimalny cas na dokoncenie postupu je testovany na 15 sekund, co dava
rovnake vysledky ako kontinualne meranie opísane nižsie.
Stlacte tlacidlo „Čalibrate“ (Kalibrovať):

Obr. 18.2 Žobraženie obražovky kalibracie pH pre inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF
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Nastavte hladiny tlmivych rožtokov pomocou klavesov (+) a (-) tak, aby žodpovedali použitym
tlmivym rožtokom.
Pred meraním v kultivacnom mediu sondu kalibrujte v 2 alebo 3 tlmivych rožtokoch. Sondu je
potrebne medži každym vložením oplachnuť.
Po vykonaní a uložení kalibracie je možne vykonať rychle meranie pH v mediu nadrže
ČultureČoin®. Pred vložením mikro sondy odstrante silikonove viecko PDMS. Na displeji sa žobraží
skutocne pH namerane sondou.
Bežné sondy na hodnotu pH budú ovplyvnené upchatím senzora proteínom, čo spôsobí
časom chybné hodnoty (čas sa líši v závislosti od typu sondy).
Pri vybere elektrody (sondy) je potrebne brať do uvahy veľkosť sondy, pretože merania sa budu
robiť na kvapke.

19 Funkcia Safe Sense
Mate možnosť žakupenia inkubatora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF s integrovanym
systemom SAFE Sense.
Spolocnosť BČSÍ vytvorila tento system na žabežpecenie monitorovania hodnoty pH v užavretom
prostredí (inkubator) na meranie hodnoty pH bež narusenia udržiavanych optimalnych
podmienok.
Precítajte si viac informacií o softveri SAFE Sense v používateľskej prírucke SAFE Sense.

20 Funkcie obražovky
Obražovka služi ako používateľske rožhranie pre funkcie casožberu, funkcie žažnamenavania
udajov, prehľad alarmov a funkciu merania pH. Ínterakcia s obražovkou je žaložena na jednom
kliknutí.
Pracovne riadky od 1 do 6 sa žmenia na 7 až 12 pomocou tlacidla v blížkosti obražovky v
inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF. 2 želene svetla ožnacuju, ktory riadok funguje.

Obr. 20.1 Pohľad spredu na inkubator MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF s vyžnacenym tlacidlom a žmenou pracovnych
riadkov a indikaciou
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Obrázky používateľského rozhrania inkubátora MIRI® TL6 Multiroom IVF sa použijú
ako príklad pre všetky nastavené hodnoty teploty.

20.1 Hlavna obražovka
Hlavna obražovka obsahuje prehľad 6 priehradiek, ktory žobražuje ich aktualnu teplotu dna a
teplotu veka. Kruh žobražuje stav videa casožberu: je aktívny alebo neaktívny. Ak je aktívny, na
obražovke sa spustí odpocítavanie casu.

Obr. 20.2 Žiadne aktívne žobraženie casožberu

Obr. 20.3 Jedno aktívne žobraženie casožberu

Ak casožber beží normalne, v hlavnom žobražení sa žobraží želena indikacia stavu.
Ak inkubatory ® TL6 Multiroom ÍVF najdu spravne polohy pre jamky, system žobraží stavovu
žnacku, ktora ožnacuje, že prave prebieha „Čalibrating" (Kalibracia).
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Obr. 20.4 Žobraženie kalibracie casožberu

Ak je casožber požastaveny, system žobraží „Suspended“ (Požastavene).

Obr. 20.5 Žobraženie požastaveneho casožberu

Časozber sa môže pozastaviť, ak sa napríklad miska vyberie kvôli výmene kultivačného
média, manuálnemu pozorovaniu alebo manipulácii s embryom.

20.1.1 Spustenie casožberu
Po stlacení kruhu praždnej priehradky v hlavnom žobražení sa otvorí dialogove okno casožberu.
Najskor vyberte pacientku žo žožnamu.
Pacientky môžu byť vytvárané a upravované iba v aplikácii Viewer pre inkubátory
MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 Multiroom IVF. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke k aplikácii Viewer pre inkubátor MIRI® TL Multiroom IVF. Údaje o pacientke musia
byť priradené k inkubátorom MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 Multiroom IVF, aby sa mohli
zobraziť v zozname.
Žožnam aktualižujete stlacením tlacidla „Refresh“ (Obnoviť).
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Obr. 20.6 Žobraženie hlavneho okna vyberu pacientky

Íkony 6 stvorcov v ľavej hornej casti displeja ožnacuju císlo priehradky.
Vyberte spravnej pacientky žo žožnamu.

Obr. 20.7 Žobraženie vyberu testovanej pacientky

Ak ž aplikacie Viewer inkubatora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF nie je odoslana
žiadna pacientka, žobraží sa nasledujuca obražovka:

Obr. 20.8 Žiadna pacientka ž aplikacie Viewer inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF nie je odoslana do inkubatora
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Ak sa požadovane sieťove pripojenie prerusí, žobraží sa nasledujuca obražovka:

Obr. 20.9 Žobraženie preruseneho sieťoveho pripojenia

Keď je vybrana spravna pacientka, musia byť vybrane aktívne polohy v miske ČultureČoin ®
(jamky, ktore budu obsahovať embryo). Požície 1 – 14 predstavuju 14 jamiek v miske
ČultureČoin®.
Pre časozber sa použijú iba vybrané pozície v miske CultureCoin®. Akákoľvek chyba,
ktorá sa tu urobí, bude mať za následok vyfotografovanie prázdnej jamky a z jamky
obsahujúcej embryo nebude vytvorený žiadny film.
Tlacidla aktívnej polohy je možne žapínať/vypínať, kym sa nežobraží spravny vžor. Potom stlacte
tlacidlo „Start time-lapse“ (Spustiť casožber) – spustí sa automaticka kalibracia. Na obražku nižsie
su požície 1 – 9 vybrane ako aktívne.

Obr. 20.10 Požície 1 – 9 vybrane ako aktívne

Pred spustením casožberu je nevyhnutne spravne umiestniť misku ČultureČoin® do priehradky.
Aby ste žaistili spravnu polohu misky ČultureČoin® (aby kamera dokažala identifikovať vsetky
jamky), umiestnite misku ČultureČoin® na jej mieste a žaistite jej požíciu žatlacením nadol a
smerom k vam, potom k ľavemu okraju.
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Obr. 20.11 Umiestnenie misky ČultureČoin® do priehradky

Stlacte tlacidlo „Start time-lapse“ (Spustiť casožber). Teraž sa spustí kalibracia casožberu.

20.1.2 Proces kalibracie

Obr. 20.12 Čaka sa na kalibraciu testovanej pacientky

Najskor sa na obražovke žobraží priehradka s hlasením „Čalibration pending“ (Čaka sa na
kalibraciu). Predpokladajme, že je miska ČultureČoin® spravne umiestnena v priehradke a embrya
su umiestnene v strede žamysľanej oblasti (ďalsie informacie najdete v casti 21 „ČultureČoin ®“
nižsie). V takomto prípade by inkubatory MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF mali najsť
požície automaticky.
Pocas procesu kalibracie sa v strednej oblasti bude indikovať, že proces kalibracie je aktívny.
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Obr. 20.13 Índikacia procesu aktívnej automatickej kalibracie

Po automatickej kalibracii je potrebne venovať požornosť tomu, ci boli vsetky jamky detegovane
spravne. V režime LiveView sa musí vykonať manualna kalibracia konkretnej jamky, ak neboli
spravne detegovane/žaostrene vsetky požície jamiek a niektore jamky su ožnacene
cervenou/žltou/fialovou farbou (požrite si casť 20.1.5).

Obr. 20.14 Príklad žlyhania automatickej kalibracie

Jamka, ktorá je označená červenou farbou (Failed (Zlyhalo)), znamená, že kamera
nebola schopná správne detegovať priehradku.
Jamka, ktorá je označená žltou farbou (Interpolated (Interpolovaná)), znamená, že
kalibračné údaje pozície sa vypočítajú na základe kalibračných informácií okolo presnej
pozície. Napríklad ak 1. a 3. jamka boli kalibrované, na kalibráciu 2. jamky sa z 1. a 3. jamky
odoberie priemer Z (ohnisko).
Jamka, ktorá je označená fialovou farbou (Image mismatch (Nesúlad obrázkov)),
znamená, že potom, ako systém porovnal posledné dva obrázky, existuje nesúlad obrázkov.
Toto hlásenie sa môže objaviť, ak sa embryo pohlo častejšie ako obvykle alebo sa vo
vybranej jamke vytvorila vzduchová bublina.
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20.1.3 Žobraženie priehradky
Žobraženie priehradky žobražuje podrobne informacie o vybranej priehradke. Ak ma priehradka
aktívny casožber, v žobražení priehradky sa žobraží aktivita.
14 kruhov v „revolverovom“ žobražení žobražuje 14 jamiek v miske ČultureČoin®. Su usporiadane
tymto sposobom (a nie v linearnom vžore ako na fyžickej miske), aby bolo ľahsie vidieť žobraženie
na prvy pohľad.

Obr. 20.15 14 jamiek vybranej priehradky

Časova os okolo veľkeho kruhu žobražuje uplynuly cas.
Tlacidla prehravaca videa su umiestnene v pravej dolnej casti veľkeho kruhu. Pomahaju navigovať
tam a spať vo vygenerovanom filme casožberu. Stred kruhu obsahuje stavove informacie
ožnacujuce pocet casožberov, meno pacientky, cas inseminacie, otvory veka a uplynuly cas. Čísla
priehradiek su viditeľne žo stvorcov v ľavom hornom rohu.
3 tlacidla vpravo umožnuju používateľovi žastaviť casožber, požastaviť ho alebo žnova spustiť
kalibraciu.
Časožber je možne požastaviť, ak je potrebne misku vybrať, aby sa mohli vykonať žmeny v
kultivacnom mediu alebo sa vykonalo manualne požorovanie mikroskopom. Po opatovnom
vložení misky je možne obnoviť casožber, takže konecnym vysledkom bude jeden suvisly film.
Obnovením casožberu sa spustí automaticka kalibracia, pretože odstranenie misky može sposobiť
posun parametrov.
Po stlacení tlacidla žastavenia sa žobraží dialogove okno pre potvrdenie.
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Obr. 20.16 Žobraženie potvrdenia režimu spanku

Naľavo od veľkeho kruhu su umiestnene ohniskove roviny. Ích ťuknutím je možne pohybovať sa
hore a dole v ohniskovych rovinach. Modry bod ožnacuje aktualnu žobraženu uroven. Ohniskove
roviny na vsetkych obražkoch sa budu posuvať sucasne.
Keď system žobražuje žnak „Sleeping“ („Spí“), žnamena to, že kamerovy system generuje obražky
v inej požícii. Pretože v žariadení je iba jedna kamera, musí sa pohybovať, aby sa vytvorili obražky
ž každej požície.
Je možne maximaližovať pohľad na jednu požíciu casožberu. Kliknutím na maly obražok embrya
sa v strede kruhu objaví jeho veľka veržia. Da sa to opať minimaližovať rovnakym sposobom, t. j.
kliknutím na veľky obražok. Maximaližovany obražok casožberu je žobraženy nižsie.

Obr. 20.17 Žobraženie maximaližovanej požície casožberu

Rolovanie v 6 priehradkach je možne vykonať pomocou klavesov so sípkami „DOĽAVA“ a
„DOPRAVA“. Kruhova sípka vľavo v ľavom hornom rohu vas vrati spať na hlavne žobraženie.
Ak v priehradke nebeží casožber, na obražovke sa žobraží, že je priehradka praždna.
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Obr. 20.18 Žobraženie praždneho casožberu

20.1.4 Nastavenia
Stlacením tlacidla „Setting“ (Nastavenia) v hlavnom žobražení sa otvorí okno, kde je možne
nastaviť pocet ohniskovych rovín a casovy interval medži jednotlivymi obražkami (doba cyklu).
Predvolene je možne doby cyklu nastaviť na 5, 10 alebo 20 minut. Ohniskove roviny je možne
nastaviť na 3, 5 alebo 7.
Upozorňujeme, že výsledkom 7 ohniskových rovín a doby cyklu 5 minút bude veľký
súbor časozberu.

Obr. 20.19 Obražovka nastavení cyklu a ohniskovych rovín

Stlacte tlacidla žodpovedajuce požadovanym možnostiam.
Po spustení časozberu nie je možné nastaviť doby cyklu. Ukončite všetkyčasozbery, ak
chcete upraviť dobu cyklu.
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Obr. 20.20 Žmeny su deaktivovane, keď je spusteny casožber

20.1.5 Manualna kalibracia požície jamky
Ak proces automatickej kalibracie žlyhal, je možne na manualne nastavenie a kalibraciu použiť
režim LiveView.
Najskor sa pokuste upraviť požíciu misky ČultureČoin® a potom žnova spustite automaticku
kalibraciu.
Automatické hľadanie správnej jamky je citlivé na chyby, keď je embryo na boku jamky.
Je nevyhnutné umiestňovať embryá opatrne, aby boli v strede jamky.
Pretože funkcia živeho žobraženia pridelí kamerovy system konkretnej požícii, budu požastavene
akekoľvek casožbery. Ak beží casožber, žobraží sa dialogove okno potvrdenia.

Obr. 20.21 Žobraženie dialogoveho okna potvrdenia
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Obr. 20.22 Žobraženie požastaveneho casožberu

Čierne požadie nažnacuje, že v priehradke nie je aktívny žiadny casožber. Želene požadie žnamena,
že casožber beží a je v bežnej prevadžke. Červene požadie nažnacuje, že pri niektorych požíciach
existuju chyby kalibracie.
Keď je vybrata priehradka s aktívnym casožberom, v dolnej casti obražovky sa žobraží 14 požícií
misky.
Biele požadie požície nažnacuje, že este nie je kalibrovana. Čierne požadie žnamena, že požícia nie
je aktívna (nevybera sa pri spustení casožberu). Želena alebo cervena farba nažnacuje, že požícia
je aktívna a že je alebo nie je spravne nakalibrovana.
Je možne navigovať medži priehradkami a 14 požíciami. System bude takyto pohyb indikovať.
Tlacidla v pravom hornom rohu ponukaju vyber ovladania motora, stvorcovy nastroj na vyber a
expožicny cas.
Vstupte do režimu LiveView stlacením cerveneho tlacidla mikroskopu na obražovke inkubatora
MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.

Obr. 20.23 Tlacidlo režimu LiveView na hlavnej obražovke inkubatora MÍRÍ ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF
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V režime LiveView vyberte požadovanu priehradku ž listy priehradky hore a požadovanu požíciu
ž listy dole na hlavnej obražovke.

Obr. 20.24 Lišta s priehradkami v režime LiveView

Obr. 20.25 Lišta s požíciami v režime LiveView

Po vybere požície jamky, ktoru je potrebne kalibrovať, skontrolujte, ci je jamka v strede obražovky
sledovania kamery v osi X.

Obr. 20.26 Príklad správnej pozície jamky na obrazovke zobrazenia kamery

Obr. 20.27 Príklad nesprávnej pozície jamky na obrazovke zobrazenia kamery

Ak je to potrebne, upravte polohu osi X pomocou sípok „NAĽAVO“ a/alebo „NAPRAVO“ pod ikonou
„Motor“ (Motor) (nachadža sa v pravom hornom rohu obražovky).
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Obr. 20.28 Prístroj na nastavenie požícií jamky na osi X

Uistite sa, že je vasa jamka/embryo dobre žaostrene (ma dobre ohnisko). Ak je to potrebne,
upravte polohu osi Ž pomocou sípok „NAHOR“ a/alebo „NADOL“ pod ikonou „Motor“ (Motor)
(nachadža sa v pravom hornom rohu obražovky).

Obr. 20.29 Prístroj na nastavenie požícií jamky na osi Ž
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Uistite sa, že jamka je vo vnutri vyžnaceneho stvorcoveho limitu, ako je žnažornene nižsie.

Obr. 20.30 Požícia jamky vo vnutri vyžnaceneho stvorcoveho limitu

Ak je pozícia jamky mimo štvorca limitnej značky, mohlo by to viesť k orezaniu
obrázkov počas časozberu. Mohlo by to spôsobiť systémovú chybu a snímky jamky by sa
nevytvorili.
Neaktívnu polohu je možne aktivovať stlacením tlacidla „SET“ (Nastaviť) („X-axis“ (Os X), „Ž-axis“
(Os Ž)) a stvorcovy limit sa musia upraviť, ako je uvedene vyssie). Aktívnu požíciu je možne
deaktivovať stlacením tlacidla „ČLEAR“ (Vymažať).
Ak je požícia aktivovana, žobraží sa v priehradke (žobraženie casožberu). Ak je deaktivovana,
žmižne ž priehradky (žobraženie casožberu). Vsetky predtym vytvorene obražky žostanu, ale
nevytvoria sa žiadne nove.
Ovladanie expožície je možne nastaviť podľa variacií svetelnych podmienok.

Obr. 20.31 Žobraženie obražovky ovladania expožície

Keď sa najde spravna požícia a požadovane žaostrenie a stlací sa nastavovacie tlacidlo, system
potvrdí používateľsku kalibraciu.
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Obr. 20.32 Žobraženie spravne nastavenej jamky

Manuálne prepísanie automatických funkcií systému by sa malo vykonať iba v
prípadoch, keď systém opakovane nedokáže nájsť správnu kalibráciu. Pretože používateľ
manuálne ovláda motory v LiveView, je možné motory posúvať mimo hraníc a spúšťať
mechanické koncové spínače.

Obr. 20.33 Alarm koncoveho spínaca

Alarmy koncovych spínacov su žobražene ako cervena vodorovna indikacia v hornej alebo dolnej
casti obražka. Na obražku vyssie bol aktivovany horny koncovy spínac pre „Ž“.

20.1.6 Alarmy
Alarmy tykajuce sa otvorenia veka, teploty, stavu ČO2/O2, sieťoveho pripojenia, stavu napajania PČ
a HDD sa žobražuju v hlavnom žobražení.
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Obr. 20.34 Žobraženie alarmu pre otvorene veko

Vymažte alarm stlacením oblasti – dostanete sa do žobraženia priehradky. Potom buď ukoncite
casožber, požastavte ho, opatovne kalibrujte alebo len potvrďte, že tam pacientka stale je.

Obr. 20.35 Žobraženie priehradky po otvorení veka

Po otvorení veka bude systém pokračovať v generovaní obrázkov časozberu.
Predpokladajme, že používateľ vymenil misku za inú pacientku bez správneho ukončenia
predchádzajúcej a spustenia novej pacientky. V takomto prípade bude výsledný film
časozberu obsahovať snímky od dvoch rôznych pacientiek.
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Obr. 20.36 Žobraženie obražovky alarmu teploty

Ak sú teplotné podmienky pre embryá nebezpečné, ihneď ich vyberte. Priehradky sú
úplne oddelené, takže misku možno bezpečne presunúť do inej pozície, ak je teplota v
konkrétnej priehradke stabilná. Nezabudnite ukončiť starý časozber a začať nový v
zmenenej pozícii.
V dolnej casti sa žobražuje strata spojenia so serverom. Pokiaľ budu mať inkubatory MÍRÍ ® TL6 a
MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF k dispožícii uložnu kapacitu, v lokalnom uložnom systeme budu
pokracovať casožbery. Po opatovnom pripojení a spustení siete system automaticky prenesie
udaje.

Obr. 20.37 Žobraženie alarmu odpojeneho servera

Keď je server odpojeny, nie je možne spustiť nove casožbery, pretože k jednotke nemožno priradiť
pacientky.
Vsetky inkubacne funkcie maju urovne alarmov indikovane na obražku príslusnym tlacidlom
cervenou farbou. Vsetky alarmy sa žobražuju v žobražení alarmov, ktore žobražuje historiu
alarmov.
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Žobraženie alarmu koncentracie ČO2 je žobražene na obražku nižsie:

Obr. 20.38 Žobraženie alarmu koncentracie ČO2

Žobraženie alarmu tlaku ČO2 je žobražene na obražku nižsie:

Obr. 20.39 Žobraženie alarmu tlaku ČO2

Alarmy O2 sa žobražuju rovnako – tesne pod O2 pre hladinu a N2 pre tlak.
Žobraženie alarmu plnej pamate pevneho disku (prenos udajov na externy disk alebo pripojenie k
serveru) je žobražene na obražku nižsie:
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Obr. 20.40 Žobraženie vystrahy o plnej pamati pevneho disku

20.1.7 Žobraženie žažnamenavania udajov o teplote
Stlacením tlacidla teploty sa žmení žobraženie na žobraženie grafu teplotnych udajov.

Obr. 20.41 Žobraženie grafu teplotnych udajov

Žobraženie historie umožnuje žobraženie grafov teplotnych udajov. Je možne prepínať žapínanie
a vypínanie grafov priehradky 1-6 v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF a grafov priehradky 112 v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF stlacením príslusneho žakružkovaneho císla.
Pomocou tlacidiel obdobia „Hour“ (Hodina), „Day“ (Den) a „Weekly“ (Tyžden) je možne žmeniť
žobražene obdobie.
Konkretnu oblasť je možne žvacsiť ťahaním prsta po nej. Približovanie je možne opakovať v
krokoch. Ak sa chcete vratiť k povodnej veľkosti, stlacte tlacidlo „Reset“ (Restartovať).

20.1.8 Žobraženie žažnamenavania udajov o ČO2
Stlacením tlacidla „ČO2“ sa žobraženie žmení na žobraženie grafu udajov o ČO2.
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Grafy „Setpoint“ (Nastavena hodnota), „Čoncentration“ (Koncentracia), „Flow“ (Prietok) a
„Presure“ (Tlak) pre ČO2 je možne žapnuť/vypnuť ich stlacením v hornej casti žobraženia. Funkcia
obdobia a žvacsenia su rovnake ako v žobražení teploty.

Obr. 20.42 Žobraženie grafu udajov o ČO2

20.1.9 Žobraženie žažnamenavania udajov o O2
Stlacením tlacidla „O2“ sa žobraženie žmení na žobraženie grafu udajov o O2.
Grafy „Setpoint“ (Nastavena hodnota), „Čoncentration“ (Koncentracia) pre O2 a „Flow“ (Prietok) a
„Presure“ (Tlak) pre N2 je možne žapnuť/vypnuť ich stlacením v hornej casti žobraženia. Funkcia
obdobia a žvacsenia su rovnake ako v žobražení teploty.

,
Obr. 20.43 Žobraženie grafu udajov o O2

20.1.10 Žobraženie žažnamenavania udajov o alarmoch
Stlacením žvonceka alarmu sa otvorí žobraženie alarmu. Žobraženie alarmu žobražuje vsetky
parametre a vsetky stavy alarmu v rychlom grafickom prehľade. Červeny blok predstavuje každy
alarm – cím dlhsie trva alarm, tym viac sa žvacsuje.
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Obr. 20.44 Žobraženie udajov o alarme

Časť „Lid“ (Veko) ma sesť riadkov v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF, žatiaľ co v inkubatore
MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF ma 12. Každy riadok ožnacuje jedno puždro na otvaranie veka v
konkretnej priehradke, pocítane žhora. Biele bloky žavisia od casu otvorenia veka – cím dlhsie bolo
veko otvorene, tym je viac blokov.

21 ČultureČoin®
Jedinou miskou používanou v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je
ČultureČoin®. Dno priehradiek v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je
tvarovane tak, aby vyhovovalo obrysu misky. Existuje iba jeden sposob vloženia do priehradky,
pretože miska nie je dokonalym kruhom a ma plochu stranu, ktora žnemožnuje vloženie misky do
priehradky nespravnym sposobom.
ČultureČoin® je sterilna ždravotnícka pomocka triedy ÍÍa na jedno použitie.

Figure 21.1 Miska ČultureČoin®
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Nikdy sa nepokúšajte znovu použiť zariadenie na jedno použitie. Zariadenie nie je
možné znovu vyčistiť alebo sterilizovať. Môže dôjsť k nebezpečnej kontaminácii.
Miska ČultureČoin® obsahuje 14 jamiek na inkubaciu a dve premyvacie jamky na jednu kultivacnu
jamku. Premyvacie jamky sa možu použiť na manipulaciu s embryami alebo v prípade, že sa
používaju jednostupnove media.

Obr. 21.2 Kultivacne jamky v miske ČultureČoin®

Každa žo 14 jamiek je naplnena približne 25 µl kultivacneho media. Premyvacie jamky sa možu
tiež naplniť (približne 23 µl), ale nie je to potrebne. Embryo je umiestnene na dne kultivacnej
oblasti.

Obr. 21.3 Podrobny obraž umiestnenia embrya v opticky cistej oblasti veľkosti 300 µ

Proces lokalizácie správnej jamky je citlivý na chyby. Keď je embryo umiestnené na
boku jamky, spočíva na boku. Tomuto problému sa dá vyhnúť opatrným umiestnením
embryí tak, aby boli v strede jamky.
Proces identifikacie je jednoduchy, pretože jamky su ocíslovane.
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Manipulacia s mediami a embryami je ergonomicky optimaližovana, pretože je možne pri vkladaní
jamky pipetu nakloniť.
Vzduchové bubliny v médiu sa dajú ľahko odstrániť zatlačením smerom nahor
pomocou špičky pipety. Vzduchové bubliny v médiu vytlačia embryo zo správnej pozície a
nebudú sa generovať žiadne obrázky časozberu. V prípade, ak sú prítomné vzduchové
bubliny, je viditeľné čierne zahmlenie, ktoré sa pohybuje okolo obrázkov alebo zakrýva celý
pohľad.
Veko a misku ožnacte menom pacientky a jedinecnym identifikatorom. Je možne písať priamo na
misku alebo dať na nu stítok.
Po naplnení kultivacnym mediom musia byť kultivacne jamky žakryte splyvavou olejovou vrstvou.
Nie je možne použiť otvorenu kultivaciu (akekoľvek kultivacne medium, kde vrstva oleja
nežakryva kultivacne medium).

Obr. 21.4 Kultivacne jamky su pokryte vrstvou mineralneho oleja a veko je nasadene

Na validaciu pH je možne použiť veľku nadrž mimo kultivacnej oblasti (požrite si Obr. 21.1). Nadrž
je možne užavrieť plynovou priepustnou silikonovou žatkou, ktora žastaví odparovanie. Pri tomto
sposobe nie je potrebna žiadna olejova vrstva, pretože by to aj tak sposobilo problemy pri meraní
pH vacsinou sond. Naplnte nadrž a odmerajte pH pomocou kombinovanej sondy a systemu na
meranie pH žabudovaneho do inkubatorov MÍRÍ® TL TL6 aMÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.

22 Aplikacia Viewer pre inkubatory MÍRÍ® TL Multiroom ÍVF
Aplikacia Viewer a server inkubatorov MÍRÍ® TL Multiroom ÍVF je graficky softverovy system
ovladany dotykom, ktory sa používa na ukladanie snímok casožberu a na pracu s nimi.
Viac informacií najdete v používateľskej prírucke k softveru Viewer pre inkubatory MÍRÍ ®
Multiroom ÍVF žo serie TL.

23 Pokyny k cisteniu
23.1 Pokyny pre sterilne žariadenie
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF nie su sterilne žariadenia. Nie su dodavane v
sterilnom stave a nie je možne ich pri používaní udržiavať sterilne.
Dižajn žariadení bol vsak vytvoreny s veľkou opatrnosťou, aby používateľ mohol ľahko udržiavať
žariadenie pocas používania dostatocne ciste a nežnecisťoval kľucove komponenty.
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Medži dižajnove prvky urcene na žabežpecenie cistoty patria:
•
•
•
•
•

System cirkulujuceho vžduchu
HEPA filter nepretržite cistí prichadžajuci plyn
Filter HEPA/VOČ, ktory neustale cistí vžduch vo vnutri systemu
Priehradka so žatavenymi okrajmi, ktore sa daju vycistiť
Použitie hliníkovych a PET dielov, ktore dobre žnasaju cistenie

23.2 Postup cistenia odporucany vyrobcom
Čistiace postupy vždy overte miestne; ďalšie pokyny získate od výrobcu alebo
distribútora.
Pre pravidelne spracovanie a udržbu sa odporuca postup bežneho cistenia. Kombinacia
pravidelnych cistiacich postupov a dežinfekcnych postupov sa odporuca pri problemoch
suvisiacich s udalosťami, ako su uniky medií, vižualna akumulacia pody a/alebo ine prížnaky
kontaminacie. Odporuca sa tiež cistiť a dežinfikovať inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF okamžite po vyliatí akychkoľvek medií.
Pravidelné čistenie zariadenia (bez embryí vo vnútri)
Pre uspesne cistenie je nevyhnutne použitie rukavíc a dobra manipulacna technika.
1. Odporuca sa jednotku vycistiť vodnym rožtokom so 70% ižopropylalkoholom. Navlhcite
sterilnu utierku a vycistite vsetky vnutorne a vonkajsie povrchy žariadenia trením o ich
povrch.
2. Po utrení nechajte kryt prístroja urcity cas otvoreny, aby sa žabežpecilo, že sa vsetky vypary
alkoholu odparia.
3. Nakoniec utrite povrchy žariadenia cistenou alebo sterilnou vodou.
4. Skontrolujte prístroj – ak je vižualne cisty, považujte ho ža pripraveny na použitie.
Ak žariadenie nie je vižualne ciste, opakujte postup od kroku 1.

23.3 Postup cistenia odporucany vyrobcom
Dezinfekcia zariadenia (bez embryí vo vnútri)
Pre uspesnu dežinfekciu je nevyhnutne použitie rukavíc a dobra manipulacna technika.
Pokracujte nasledujucimi krokmi (tento postup bol preukažany pocas skoliaceho programu na
mieste ako sucasť instalacneho protokolu):
1. Vypnite inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF (žadny panel).
2. Otvorte veka.
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3. Použite požadovany dežinfekcny prostriedok na dežinfekciu vnutornych povrchov,
vyhrevnych vložiek a sklenej dosky na hornej casti veka. Na aplikaciu dežinfekcneho
prostriedku použite sterilne utierky.
4. Vsetky vnutorne povrchy a hornu casť veka utrite najmenej tromi utierkami. Opakujte, kym
utierky prestanu mať žmenenu farbu.
5. Vymente si rukavice a po 10 minutach kontaktu postriekajte na povrchy sterilnu vodu a
utrite ich sterilnym obruskom.
6. Skontrolujte prístroj – ak je vižualne cisty, považujte ho ža pripraveny na použitie. Ak
žariadenie nie je vižualne ciste, prejdite na krok 3 a žopakujte postup.
7. Žapnite inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF (žadny panel).

24 Validacia teploty
Ínkubator MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF je vybaveny 6 senžormi PT-1000 triedy B, žatiaľ co inkubator
MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je vybaveny 12 senžormi, ktore su umiestnene v strede spodnej casti
každej priehradky.

Obr. 24.1 Senžory PT-1000 triedy B v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom

Obr. 24.2 Senžory PT-1000 triedy B v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom

Tieto senžory služia na externe overovacie ucely. Su uplne oddelene od obvodu jednotky.
Teplotne podmienky v priehradkach je možne nepretržite žažnamenavať prostredníctvom
externych konektorov na boku jednotky bež toho, aby bol obmedženy jej vykon.
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Može sa použiť akykoľvek žažnamovy system, ktory používa standardne senžory PT-1000.
Spolocnosť Esco Medical može pre senžory dodať externy žažnamovy system (MÍRÍ®-GA12).

25 Validacia urovne plynu
Koncentraciu plynu v každej priehradke inkubatora MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je
možne overiť odobratím vžorky plynu ž jedneho žo 6 (MÍRÍ® TL6 model) alebo 12 (MÍRÍ® TL12
model) portov na odber vžoriek plynov na bocnej strane jednotky pomocou vhodneho analyžatora
plynov.

Obr. 24.1 Senžory PT-1000 triedy B v inkubatore MÍRÍ® TL6 Multiroom

Obr. 24.2 Senžory PT-1000 triedy B v inkubatore MÍRÍ® TL12 Multiroom

Každy port pre vžorku je priamo spojeny s príslusnym oddielom s rovnakym poctom. Vžorka plynu
sa odoberie ÍBA ž tejto konkretnej priehradky.
Do portov sa môže zapojiť externý automatický vzorkovač plynov na účely nepretržitej
validácie. Analyzátor plynov musí mať možnosť vrátiť vzorku plynu do inkubátora. V
opačnom prípade môže odber vzoriek ovplyvniť reguláciu plynu a tiež hodnoty analyzátora
plynu.
Pred akýmkoľvek meraním plynu sa uistite, že veká neboli otvorené najmenej 5 minút.
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Odobratie veľkého množstva vzorky môže mať vplyv na reguláciu plynu.

Pred použitím sa uistite, že je analyzátor plynov kalibrovaný.

26 Spínac alarmu pre externy system
Na ucel pripojenia inkubatora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF k externemu
monitorovaciemu systemu a žaistenia maximalnej bežpecnosti, najma pocas noci a víkendov, je
inkubator vybaveny 3,5 mm kolíkovym konektorom na žadnej strane, ktory je možne pripojiť k
monitorovaciemu žariadeniu.
Kedykoľvek sa spustí alarm (to može byť alarm teploty, alarmy plynov pre urovne ČO2 alebo O2,
nížkotlakove alebo vysokotlakove alarmy pre plyny ČO2 a N2) alebo ak sa napajanie jednotky nahle
prerusí, spínac indikuje, že používateľ musí jednotku skontrolovať.
Konektor je možne pripojiť buď k ždroju napatia ALEBO k ždroju prudu.

Upozorňujeme, že ak je do 3,5 mm konektora zapojený zdroj prúdu, maximálny
menovitý prúd je medzi 0 – 1,0 amp.

Ak je pripojený zdroj napätia, potom je obmedzenie medzi 0 – 50 V AC alebo DC.
Ak nedojde k žiadnemu alarmu, prepínac v jednotke bude v polohe „ON“ (ŽAP.), ako je to
žnažornene nižsie.

Obr. 26.1 Režim bež alarmu

Vždy, keď inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF prejde do režimu alarmu,
prepínac sa stane „otvorenym obvodom“. To žnamena, že systemom už nemože pretekať žiadny
prud.
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Obrázok 26.2 Režim alarmu „otvoreny okruh“

Kedykoľvek je napájací kábel inkubátora odpojený od zdroja energie, tento prepínač
automaticky indikuje alarm! Je to ďalší bezpečnostný prvok určený na varovanie personálu
v prípade výpadku elektrického prúdu v laboratóriu.

27 Oblasť na žapisovanie na vekach priehradky
Každe veko priehradky na inkubatore MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je vyrobene ž
bieleho skla, optimaližovaneho na žapisovanie textu. Udaje o pacientke alebo obsahu priehradky
je možne žažnamenať pre ľahsiu orientaciu pocas inkubacneho procesu.
Text je možne nasledne žotrieť handrickou. Používajte iba vhodne netoxicke pero, ktore umožnuje
neskorsie vymažanie textu a neposkodí inkubovane vžorky.

Obrázok 27.1 Priestor pre informacie o pacientke

28 Udržba
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ TL12 Multiroom ÍVF su navrhnute tak, aby boli používateľsky
prívetive. Spoľahliva a bežpecna prevadžka tohto žariadenia je žaložena na nasledujucich
podmienkach:
1. Spravna kalibracia teploty a hladiny plynu pomocou vysoko presneho prístroja v
intervaloch predpísanych na žaklade klinickej praxe v laboratoriu, kde sa používaju
inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF. Vyrobca odporuca, aby obdobie medži
validaciou nebolo dlhsie ako 14 dní.
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2. Filtre VOČ/HEPA sa musia vymienať každe 3 mesiace.
3. Pri rocnej udržbe sa musia radove filtre HEPA vymienať každy rok.
4. Podľa intervalov predpísanych klinickou praxou v laboratoriu, kde sa používa inkubator
MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF, sa používa vhodne cistenie. Vyrobca
neodporuca medži cistením obdobia dlhsie ako 14 dní.

Inšpekciu a servis vykonajte zásadne v intervaloch uvedených v časti „38 Príručka
údržby“. Ak tak neurobíte, môže to mať vážne nepriaznivé výsledky, čo spôsobí, že jednotka
prestane fungovať podľa očakávania a spôsobí poškodenie vzoriek, pacientiek alebo
používateľov.

Záruka sa považuje za neplatnú, ak nebude dodržaný servis a údržba.

Záruka sa považuje za neplatnú, ak servisné a údržbové práce nevykonáva vyškolený a
autorizovaný personál.

29 Nudžove postupy
Celková strata napájania jednotky alebo vo vnútri jednotky:
• Vyberte vsetky vžorky a vložte ich do alternatívneho alebo žaložneho žariadenia, ktore
nebude ovplyvnene problemom.
• Bež napajacieho ždroja vnutorna teplota inkubatora MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom
ÍVF klesne pod 35 °Č po 10 minutach v prostredí s teplotou 20 °Č.
• Koncentracia ČO2 žostane v rožmedží 1% ž nastavenej hodnoty po dobu 30 minut, ak veka
žostanu žatvorene.
• Ak je potrebny dlhsí cas na opatovne žapnutie napajania, može byť užitocne spomaliť
pokles teploty žakrytím jednotky ižolacnymi prikryvkami.
Ak sa spustí jeden teplotný alarm::
• Vyberte vžorky ž dotknutej priehradky Možu byť premiestnene do ktorehokoľvek ž ďalsích
priehradiek, ktore su nahodou neobsadene. Vsetky priehradky su oddelene, takže žvysne
budu fungovať normalne.
Ak sa vypne viac teplotných alarmov:
• Vyberte vžorky ž dotknutej priehradky Možu byť premiestnene do ktorehokoľvek ž ďalsích
priehradiek, ktore su nahodou neobsadene. Vsetky priehradky su oddelene, takže žvysne
budu fungovať normalne.
• Prípadne vyberte vžorky žo vsetkych dotknutych priehradiek a vložte ich do alternatívneho
alebo žaložneho žariadenia, ktore nie je ovplyvnene problemom.
Ak sa spustí alarm úrovne CO2:
Bude existovať 30-minutovy interval, pocas ktoreho može používateľ posudiť, ci je stav docasny
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alebo trvaly. Ak je stav trvaly, vyberte vsetky vžorky a vložte ich do alternatívneho alebo žaložneho
žariadenia, ktore nebude ovplyvnene problemom. Ak je stav docasny a hladina ČO2 nížka, nechajte
veka žatvorene. Ak je stav docasny a hladina ČO2 je vysoka, otvorte niekoľko viek, aby ste vyvetrali
trochu ČO2.
Ak sa spustí alarm úrovne O2.
V takom prípade nie su žvycajne potrebne nudžove postupy. Pokiaľ je stav považovany ža trvaly,
može byť vyhodne vypnuť regulaciu O2 v menu.
Ak sa spustí alarm tlaku CO2:
Skontrolujte externe prívody plynu a prívody plynu. Ak je problem externy a nie je ľahko
odstraniteľny, postupujte podľa pokynov v casti „Alarm urovne ČO2“.
Ak sa spustí alarm tlaku O2.
Skontrolujte externe prívody plynu a prívody plynu. Ak je problem externy a nie je ľahko
odstraniteľny, postupujte podľa pokynov v casti „Alarm urovne O2“.
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30 Riesenie problemov používateľa
Tabuľka 30.1 Ohrievací system
Prížnak
Prícina
Žiadny ohrev, displej je Jednotka je vypnuta žožadu alebo nie
vypnuty
je pripojena k ždroju napajania
Ohrev je vypnuty, pretože teplota sa
Teplotny alarm je žapnuty
odchyľovala o viac ako 0,5 °Č od
nastavenej teploty

Ukon
Žapnite žariadenie alebo pripojte
k ždroju napajania
Kontaktujte
distributora
spolocnosti Esco Medical

Nastavena hodnota teploty nie je
spravna

Skontrolujte nastavenu hodnotu
teploty

System nie je kalibrovany

Kalibrujte každu žonu podľa
používateľskej prírucky pomocou
vysoko presneho teplomeru

Žiaden ohrev

Ohrev je nerovnomerny

Tabuľka 30.2 Regulator plynu ČO2
Prížnak
Bež regulacie plynu ČO2

Prícina

System nie je napajany.

Skontrolujte napajanie

System je vypnuty

Žapnite system

Skutocna koncentracia plynu je vyssia
ako nastavena hodnota

Aktivujte regulator plynu ČO2
nastavením „ČO2“ na „ON“ (ŽAP.)
v ponuke
Skontrolujte prívod plynu a uistite
sa, že je tlak dodavaneho plynu 0,6
baru (8,70 PSÍ)
Skontrolujte nastavenu hodnotu
ČO2.

Veko/veka su ponechane otvorene

Žatvorte veko(-a)

Na veku(-ach) chybaju tesnenia

Nasaďte spať tesnenia na veko(veka)

Koncentracia plynu ČO2 sa lísi od
nastavenej hodnoty o viac ako ± 1

Žatvorením
vsetkych
viek
nechajte system stabiližovať

Žiadny/nespravny tlak ČO2 v systeme

Skontrolujte prívod plynu ČO2,
uistite sa, že tlak je udržiavany
stabilne na hodnote 0,6 baru (8,70
PSÍ)

Regulator plynu ČO2 je vypnuty
K vstupu plynu ČO2 nie je pripojeny
ČO2 alebo je nespravne pripojeny plyn

Slaba regulacia plynu ČO2

Koncentracia plynu ČO2 je na
displeji ožnacena cervenou
farbou
Tlak plynu ČO2 je na displeji
ožnaceny cervenou farbou

Ukon
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Tabuľka 30.3 Regulator plynu O2
Prížnak
Prícina
Bež regulacie plynu O2
System nie je napajany.
System je v pohotovostnom režime
alebo je vypnuty
Regulator plynu O2 je vypnuty

Slaba regulacia plynu O2

K vstupu plynu N2 nie je pripojeny
žiadny plyn N2 alebo je pripojeny
nespravny typ plynu
Skutocna koncentracia plynu je vyssia
ako nastavena hodnota
Veko/veka su ponechane otvorene
Na veku(-ach) chybaju tesnenia

Koncentracia plynu O2 je na
displeji ožnacena cervenou
farbou

Tlak plynu N2 je na displeji
ožnaceny cervenou farbou

Ukon
Skontrolujte napajanie
Žapnite system
Aktivujte regulator plynu O2
nastavením „O2“ na „ON“ (ŽAP.) v
ponuke
Skontrolujte prívod plynu; uistite
sa, že je tlak plynu N2 0,6 baru
Skontrolujte nastavenu hodnotu
O2.
Žatvorte veko(-a)
Nasaďte spať tesnenia na veko(veka)

Koncentracia plynu O2 sa lísi od
nastavenej hodnoty o viac ako ± 1

Žatvorením
vsetkych
viek
nechajte system stabiližovať

Žiadny/nespravny tlak N2 v systeme

Skontrolujte prívod plynu N2,
uistite sa, že tlak je udržiavany
stabilne na hodnote 0,6 baru (8,70
PSÍ).
Ak regulacia O2 nie je potrebna,
nastavte v ponuke O2 na „OFF“
(VYP.), cím deaktivujete regulaciu
kyslíka a žrusíte alarm plynu N2

Tabuľka 30.4 Komunikacia aplikacie Viewer
Prížnak
Prícina
Do PČ sa neodosielaju žiadne
System nie je napajany.
udaje
System je v pohotovostnom
režime alebo je vypnuty
Datovy kabel medži inkubatorom
a PČ nie je spravne pripojeny
Softver Viewer/ovladac USB nie
su spravne nainstalovane
Tabuľka 30.5 Displej
Prížnak
Na displeji chybaju segmenty

Tabuľka 30.6 Klavesnica
Prížnak
Čhybajuca alebo nepravidelna
funkcia klavesov

Prícina
Porucha dosky plosnych spojov

Prícina
Porucha klaves

Ukon
Skontrolujte napajanie
Žapnite system
Skontrolujte
pripojenie.
Používajte iba kabel dodavany s
jednotkou
Precítajte si prírucku na instalaciu
softveru

Ukon
O vymenu DPS požiadajte svojho
distributora spolocnosti Esco
Medical

Ukon
Požiadajte svojho distributora
Esco Medical o vymenu klaves
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31 Technicke parametre
Tabuľka 31.1 Specifikacie inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF

Technické parametre
Celkové rozmery (Š x H x V)
Hmotnosť
Materiál
Elektrické napájanie
Príkon
Teplotný rozsah
Spotreba plynu (CO2)1
Spotreba plynu (N2)2
Rozsah CO2
Rozsah O2
Tlak plynu CO2 (vstup)
Tlak plynu N2 (vstup)
Alarmy
Trvanlivosť
Životnosť

MIRI® TL6
805 × 590 × 375 mm
60 kg
Mäkká oceľ/hliník/PET/nehrdžavejúca oceľ
115 V 60 Hz ALEBO 230 V 50 Hz
330 W
28,7 – 41,0 °C
< 2 litrov za hodinu
< 5 litrov za hodinu
2,9% – 9,9%
2,0 – 20,0%
0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI).
0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI).
Počuteľné a viditeľné pre teplotu mimo rozsahu,
koncentráciu plynu, tlak plynu.
1 rok
6 rokov

Tabuľka 31.2 Specifikacie inkubatora MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF

Technické parametre
Celkové rozmery (Š x H x V)
Hmotnosť
Materiál
Elektrické napájanie
Príkon
Teplotný rozsah
Spotreba plynu (CO2)1
Spotreba plynu (N2)2
Rozsah CO2
Rozsah O2
Tlak plynu CO2 (vstup)
Tlak plynu N2 (vstup)
Alarmy
Trvanlivosť
Životnosť

1
2

MIRI® TL12
950 × 685 × 375 mm
93 kg
Mäkká oceľ/hliník/PET/nehrdžavejúca oceľ
115 V 60 Hz ALEBO 230 V 50 Hz
650 W
28,7 – 41,0 °C
< 2 litrov za hodinu
< 5 litrov za hodinu
2,9% – 9,9%
5,0 – 20,0%
0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI).
0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSI).
Počuteľné a viditeľné pre teplotu mimo rozsahu,
koncentráciu plynu, tlak plynu.
1 rok
6 rokov

Ža normalnych podmienok (nastavena hodnota ČO2 na 6,0%, vsetky veka žatvorene)
Ža normalnych podmienok (nastavena hodnota O2 na 5,0%, vsetky veka žatvorene)
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32 Elektromagneticka kompatibilita
Tabuľka 32.1 Elektromagneticke emisie
Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu – elektromagneticke emisie
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su urcene na použitie v elektromagnetickom prostredí
specifikovanom nižsie. Žakažník alebo používateľ inkubatora MÍRÍ ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF by
mal žabežpeciť, aby bol používany v takomto prostredí.
Test emisií
Zhoda
Elektromagnetické prostredie – usmernenie
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF
RF emisie
nepoužívaju RF energiu. Preto su emisie RF veľmi nížke a
Skupina 1
ČÍSPR 11
ich interferencia s okolitymi elektronickymi žariadeniami
nie je veľmi pravdepodobna.
RF emisie
Trieda A
ČÍSPR 11
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su
Harmonicke emisie
Trieda A
vhodne na použitie v nemocnicnom prostredí.
ÍEČ 61000-3-2
Kolísanie napatia /
Nie je vhodny pre domace podniky.
mihotave emisie
Trieda A
ÍEČ 61000-3-3
Tabuľka 32.2 Elektromagneticka odolnosť
Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu – elektromagneticka odolnosť
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su urcene na použitie v elektromagnetickom prostredí
specifikovanom nižsie. Žakažník alebo používateľ inkubatora MÍRÍ ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF by
mal žabežpeciť, aby bol používany v takomto prostredí.
IEC 60601
Úroveň
Elektromagnetické prostredie
Test odolnosti
Úroveň testu
súladu
– usmernenie
Podlaha by mala byť drevena,
± 6 kV
betonova alebo keramicka. Ak je
Elektrostaticky
± 6 kV kontakt
kontakt
podlaha pokryta syntetickym
vyboj (ESD) ÍEČ
materialom, relatívna vlhkosť
61000-4-2
± 8 kV vžduch
± 8 kV
vžduchu by mala byť minimalne
vžduch
30%
Elektricky rychly
± 2 kV pre napajacie vedenia
prechod/vyboj
±1 kV pre vstup/
ÍEČ 61000-4-4
vystupne vedenia
Prepatie
± 1 kV roždielny režim ± 2 kV
ÍEČ 61000-4-5
spolocny režim
Poklesy napatia,
<5% 100 V
kratke prerusenia a
(> 95% pokles pri 100 V) pocas
žmeny napatia na
0,5 cyklu
vstupnych
40% 100 V (60% pokles pri 100
vedeniach
V) pocas 5 cyklov
napajacieho ždroja
70% 100 V (30% pokles v 100
V) pocas 25 cyklov) pokles v
ÍEČ 61000-4-11
100 V) na 5 s
Frekvencia
Urovne
vykonovych
napajania
magnetickych polí by mali byť
(50/60 Hž)
Vykon
3 A/m
charakteristicke pre konkretne
magneticke pole
A
miesto v typickom komercnom
alebo nemocnicnom prostredí
ÍEČ 61000-4-8
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Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu – elektromagneticka odolnosť
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su urcene na použitie v elektromagnetickom prostredí
specifikovanom nižsie. Žakažník alebo používateľ inkubatora MÍRÍ ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF by
mal žabežpeciť, aby bol používany v takomto prostredí.
IEC 60601
Úroveň
Elektromagnetické prostredie –
Test odolnosti
Úroveň testu
súladu
usmernenie
Prenosne a mobilne vysokofrekvencne
komunikacne žariadenia by sa nemali
používať bližsie k akejkoľvek casti
inkubatorov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF, vratane kablov, ako je
odporucana
separacna
vždialenosť
vypocítana podľa rovnice platnej pre
frekvenciu vysielaca.
Odporucana separacna vždialenosť
Vedena
RF ÍEČ
61000-4-6

10 Vrms
150 kHž až
80 MHž v
pasiem ÍMS

Vyžarovana
RF ÍEČ
61000-4-3

3 V/m
80 MHž až
2,5 GHž

3 V/m od
80 MHž až
2,5 GHž

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

80 MHž až 800 MHž
800 MHž až 2,5 GHž

Kde P je maximalny
vystupny vykon vysielaca vo wattoch (W)
podľa vyrobcu vysielaca a d je
odporucana separacna vždialenosť v
metroch (m).
Íntenžita poľa ž pevnych RF vysielacov
stanovena
elektromagnetickym
prieskumom miesta by mala byť nižsia
ako uroven žhody v každom frekvencnom
rožsahu
V blížkosti žariadenia sa može vyskytnuť
rusenie.
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Tabuľka 32.3 Odporucana separacna vždialenosť
Odporúčané separačné vzdialenosti medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným
komunikačným zariadením a inkubátormi MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 Multiroom IVF.
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su urcene na použitie v elektromagnetickom prostredí,
v ktorom su riadene vyžarovane RF poruchy. Žakažník alebo používateľ inkubatora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ®
TL12 Multiroom ÍVF može pomocť žabraniť elektromagnetickemu ruseniu dodržaním minimalnej
vždialenosti medži prenosnym a mobilnym vysokofrekvencnym komunikacnym žariadením (vysielacom).
ÍnkubatoryMÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF sa odporucaju podľa maximalneho vystupneho vykonu
komunikacneho žariadenia.
Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača (m)
Menovitý maximálny
výstupný výkon
150 kHz až 80
80 MHz až 800
800 MHz až 2,5 GHz
vysielača
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
U vysielacov s maximalnym vystupnym vykonom, ktory nie je uvedeny vyssie, možno odporucanu separacnu
vždialenosť d v metroch (m) odhadnuť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielaca, kde P je
maximalny vystupny vykon vysielaca vo wattoch (w), podľa vyrobcu vysielaca.
POZNÁMKA 1: Pri 80 MHž a 800 MHž platí separacna vždialenosť vyssieho frekvencneho rožsahu.
POZNÁMKA 2: Tieto pokyny nemusia platiť vo vsetkych situaciach.
Na sírenie elektromagnetickeho žiarenia ma vplyv absorpcia a odražy od struktur, objektov a osob.

Medicínske žariadenia možu byť ovplyvnene mobilnymi telefonmi a inymi osobnymi alebo
domacimi prístrojmi, ktore nie su urcene pre lekarske žariadenia. Odporuca sa žabežpeciť, aby
vsetko vybavenie použite v blížkosti inkubatorov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF
vyhovovalo standardom lekarskej elektromagnetickej kompatibility a pred použitím sa tiež
skontrolovalo, ci nie je viditeľne alebo možne rusenie. Ak je podožrenie na rusenie alebo existuje
pravdepodobnosť jeho vyskytu, konkretnym riesením je vypnutie žariadenia, ktore je ždrojom
rusenia, ako je to bežne v lietadlach a ždravotníckych žariadeniach.
Podľa informacií o elektromagnetickej kompatibilite musia byť ždravotnícke elektricke prístroje
osetrene specialnymi preventívnymi opatreniami odporucanymi elektromagnetickou
kompatibilitou a musia byť nainstalovane a uvedene do prevadžky podľa nich. Prenosne a mobilne
vysokofrekvencne komunikacne žariadenia možu ovplyvnovať lekarske elektricke žariadenia.
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33 Sprievodca validaciou
33.1 Kriteria na povolenie produktu
Ínkubator Esco Medical MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF pred uvedením na trh podstupuje
prísne testovanie kvality a vykonu.

33.1.1 Vykon
Každy komponent použity v inkubatore MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je testovany pocas
vyrobneho procesu, aby sa žabežpecila bežchybna jednotka.
Pred expedovaním sa inkubator testuje na povoľovací test, ktory trva najmenej 24 hodín, pomocou
vysoko vykonnych teplomerov a analyžatorov plynov, spolu s protokolovaním udajov v realnom
case, aby sa žabežpecilo, že jednotka žodpoveda ocakavanym vykonnostnym standardom.
Úspešná skúška I: Žmeny teploty interneho senžora od nastavenej hodnoty v rožmedží ± 0,1 °Č
absolutnej hodnoty.
Úspešná skúška II: Žmeny koncentracie interneho senžora ČO2 od nastavenej hodnoty v rožmedží
± 0,2% absolutnej hodnoty.
Úspešná skúška III: Žmeny koncentracie interneho senžora N2 od nastavenej hodnoty v rožmedží
± 0,2% absolutnej hodnoty.
Úspešná skúška IV: Prietok plyn ČO2 menej ako 2 l/h.
Úspešná skúška V: Prietok plyn N2 menej ako 5 l/h.

33.1.2 Elektricka bežpecnosť
Skuska elektrickej bežpecnosti sa tiež vykonava pomocou vykonneho testera lekarskej
bežpecnosti s každou jednotkou, aby sa žabežpecilo, že su splnene elektricke požiadavky na
ždravotnícke pomocky definovane v normach EN60601-1, 3. vydanie.

33.1.3 Komunikacia a žažnamenavanie udajov
Každa jednotka je pripojena k pocítacu, na ktorom je spusteny softver na žažnamenavanie udajov
MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12. Do jednotky sa dodava plyn a system sa aktivuje. Data prijate PČ
programom sa analyžuju, aby sa žabežpecila komunikacia medži inkubatorom a PČ.

33.1.4 Urovne koncentracie a spotreba plynu
Skuska tesnosti sa vykonava v každej priehradke. Maximalny unik povoleny cež tesnenia je 0,0 l/h.
Priemerna žmena plynu ČO2 musí žostať v rožmedží nastavenej hodnoty (SP) ± 0,2% absolutnej
hodnoty pri vsetkych externych vžorkach a internych udajoch senžorov.
Prietok plynu pri bežnej prevadžke je menej ako 2 litre ža hodinu, a teda priemer by mal byť nižsí
ako 2 litre v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
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Priemerna žmena plynu N2 musí žostať v rožmedží nastavenej hodnoty (SP) ± 0,2% absolutnej
hodnoty pri vsetkych externych vžorkach a internych udajoch senžorov.
Prietok plynu pri bežnej prevadžke je menej ako 5 litrov ža hodinu, a teda priemer by mal byť nižsí
ako 5 litrov v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.

33.1.5 Kožmeticky vžhľad
•
•
•
•

Žiadne vychylenie viek.
Každe veko by sa malo ľahko otvarať a žatvarať.
Tesnenia viek musia byť vhodne pripevnene a vyrovnane.
Na skrinke nesmu byť žiadne skrabance ani chybajuci lak.

Čelkovo musí mať prístroj vžhľad kvalitneho tovaru. Dno priehradiek sa kontroluje kvoli
vychyleniu a tvaru. ČultureČoin® sa vloží do komor, aby sa skontrolovali nežhody kvoli rožmerom
komory a hliníkovym vyrežom.

34 Validacia na mieste
Aj keď sa v spolocnosti Esco Medical usilujeme vykonať najkomplexnejsie testy pred dodaním
žariadenia k žakažníkovi, neexistuje sposob, ako si byť isty, že je vsetko v poriadku na mieste, kde
je žariadenie nastavene.
Preto sme v sulade so žavedenou spravnou praxou v oblasti ždravotníckych pomocok nastavili
režim overovacích testov, ktory je potrebne dokonciť, aby bolo možne prístroj prijať do klinickeho
používania.
V nasledujucom texte popisujeme tieto skusky a vybavenie potrebne na ich vykonanie.
Poskytnuty je aj formular na dokumentaciu o teste. Kopiu je potrebne poskytnuť spolocnosti Esco
Medical na interne sledovanie žariadenia a žažnam historie žariadenia.

34.1 Povinne vybavenie
Všetky zariadenia musia byť vysoko kvalitné a kalibrované.
•
•
•
•
•
•

Teplomer s vhodnym senžorom na meranie v kvapkach media pokryteho parafínovym
olejom s rožlísením minimalne 0,1 ° Č
Teplomer s vhodnym senžorom na meranie na hliníkovom povrchu s rožlísením minimalne
0,1 ° Č
Analyžator ČO2 s rožsahom 0,0 – 10,0%.
Analyžator O2 s rožsahom 0,0 – 20,0%.
Tlakovy tester s rožsahom 0,0 – 1,0 bar.
Multimeter.
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34.2 Odporucane dodatocne vybavenie
Všetky zariadenia musia byť vysoko kvalitné a kalibrované.
•
•

Merac VOČ schopny merať najbežnejsie prchave organicke žluceniny najmenej na urovni
ppm.
Pomocou laseroveho pocítadla castíc by sa vžorka mala odobrať tesne nad inkubatorom
MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF. Namerana hodnota by sa mala žažnamenať
ako uroven castíc požadia.

Na ďalsie testovanie instalacie je možne použiť odporucane ďalsie vybavenie, ktore minimaližuje
pravdepodobnosť problemov na mieste.

35 Testovanie
35.1 Prívod plynu ČO2
Aby regulacny system udržiaval spravnu hladinu koncentracie ČO2, v komorach inkubatora MÍRÍ®
TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF musí byť žariadenie pripojene k stabilnemu ždroju 100%,
ČO2 pri 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ) tlaku.
Žmerajte koncentraciu ČO2 v prívode plynu žavedením plynoveho potrubia do fľase bež veka a
vhodne veľkeho otvoru. Nastavte tlak/prietok tak, aby bola fľasa neustale preplachovana plynom
bež žvysovania tlaku vo fľasi (t. j. množstvo plynu vystupujuceho ž fľase by malo byť rovnake ako
objem plynu vstupujuceho do fľase).
Zvyšovanie tlaku bude mať vplyv na nameranú koncentráciu CO2, pretože koncentrácia
CO2 je závislá od tlaku.
Vžorka ž fľase na dne analyžatora plynu.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia CO2 musí byť v rozmedzí 98,0 – 100%.

Použitie plynu CO2 s vlhkosťou poškodí senzory prietoku Úroveň vlhkosti musí byť
overená na osvedčení výrobcu plynu: prípustný je iba 0,0 ppm obj./obj max.

35.1.1 O ČO2
Oxid uhlicity (ČO2) je bežfarebny nehorľavy plyn bež žapachu. Oxid uhlicity nad teplotou trojiteho
bodu -56,6 °Č a pod teplotou kritickeho bodu 31,1 °Č može existovať v plynnom aj kvapalnom
skupenstve.
Objemovo hmotny tekuty oxid uhlicity sa bežne udržuje ako chladena kvapalina a para pri tlakoch
medži 1 230 kPa (približne 12 barov) a 2 557 kPa (približne 25 barov). Oxid uhlicity može tiež
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existovať ako biela nepriehľadna tuha latka s teplotou -78,5 °Č ža atmosferickeho tlaku.

Vysoká koncentrácia oxidu uhličitého (10,0% alebo viac) sa môže rýchlo zadusiť bez
varovania bez možnosti vlastnej záchrany bez ohľadu na koncentráciu kyslíka.
Užívateľ by sa mal ubežpeciť, že použity ČO2 je bežpecny a bež vlhkosti. Dalej je uvedeny žožnam
niektorych standardnych koncentracií žložiek. Upožornujeme, že uvedene hodnoty NÍE su spravne
sumy, iba napríklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanovenie min. 99,9% obj./obj.
Vlhkosť 50 ppm obj./obj. max. (20 ppm hm./hm. max).
Amoniak 2,5 ppm obj./obj max.
Kyslík 30 ppm obj./obj max.
Oxidy dusíka (NO/NO2), každy 2,5 ppm v/v max.
Neprchavy žvysok (castice) max. 10 ppm hm./hm.
Neprchavy organicky žvysok (olej a tuk) max. 5 ppm hm./hm.
Fosfín max. 0,3 ppm obj./obj.
Čelkove prchave uhľovodíky (pocítane ako metan) 50 ppm obj./obj. max. ž toho 20 ppm
obj./obj.
Fosfín max. 0,2 ppm obj./obj.
Benžen max. 0,02 ppm obj./obj.
Oxid uhoľnaty 10 ppm obj./obj max.
Metanol 10 ppm obj./obj max.
Kyanovodík 0,5 max. ppm obj./obj.
Čelkova síra (ako S) max 0,1 ppm obj./obj.

35.2 Prívod plynu N2
Aby regulacia udržiavala spravne hladiny koncentracie O2, v komorach inkubatora MÍRÍ® TL6
alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF musí byť žariadenie pripojene k stabilnemu ždroju 100%, N2 pri
0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ) tlaku.
Žmerajte koncentraciu N2 v prívode plynu žavedením plynoveho potrubia do fľase bež veka a
vhodne veľkeho otvoru. Nastavte tlak/prietok tak, aby bola fľasa neustale preplachovana plynom
bež žvysovania tlaku vo fľasi (t. j. množstvo plynu vystupujuceho ž fľase by malo byť rovnake ako
objem plynu vstupujuceho do fľase).
Vžorka ž fľase na dne analyžatora plynu.
Môže sa použiť plynový analyzátor, ktorý dokáže presne zmerať 0% O2. 100% N2 = 0%
O 2.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia N2 musí byť medzi 95,0 – 100%.
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Použitie plynu N2 s vlhkosťou poškodí senzory prietoku Úroveň vlhkosti musí byť
overená na osvedčení výrobcu plynu: prípustný je iba 0,0 ppm obj./obj max.

35.2.1 O N2
Dusík tvorí vyžnamnu casť žemskej atmosfery so 78,08% objemovych. Dusík je bežfarebny, bež
žapachu, bež chuti, netoxicky a takmer inertny plyn. Dusík sa žasadne dodava a používa v plynnom
alebo kvapalnom skupenstve.

Plyn N2 môže vytláčaním vzduchu pôsobiť ako jednoduchý dusivý prostriedok.
Užívateľ by sa mal ubežpeciť, že použity N2 je bežpecny a bež vlhkosti. Dalej je uvedeny žožnam
niektorych standardnych koncentracií žložiek. Upožornujeme, že uvedene hodnoty NÍE su spravne
sumy, iba napríklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stupen vyskumu 99,9995%.
Kontaminant.
Argon (Ar) 5,0 ppm.
Oxid uhlicity (ČO2) 1,0 ppm.
Oxid uhoľnaty (ČO) 1,0 ppm.
Vodík (H2) 0,5 ppm.
Metan (Ar) 0,5 ppm.
Kyslík (O2) 0,5 ppm.
Voda (H20) 0,5 ppm.

35.3 Kontrola tlaku plynu ČO2
Ínkubator MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF vyžaduje na vstupnom plynovom vedení ČO2
tlak 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ). Tento tlak plynu musí byť neustale udržiavany stabilny.
Ž dovodu bežpecnosti ma tato jednotka žabudovany digitalny senžor tlaku plynu, ktory monitoruje
prichadžajuci tlak plynu a upožornuje používateľa, ak sa žistí akykoľvek pokles.
Odstrante prívodne plynove vedenie plynu ČO2. Pripojte plynove potrubie k žariadeniu na meranie
tlaku plynu.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí byť 0,4 – 0,6 baru.
Viac informacií najdete v castiach používateľskej prírucky.

35.4 Kontrola tlaku plynu N2
Ínkubator MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF vyžaduje na vstupnom plynovom vedení N2 tlak
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0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ). Tento tlak plynu musí byť neustale udržiavany stabilny.
Ž dovodu bežpecnosti ma tato jednotka žabudovany digitalny senžor tlaku plynu, ktory monitoruje
prichadžajuci tlak plynu a upožornuje používateľa, ak sa žistí akykoľvek pokles.
Odstrante prívodne plynove vedenie plynu N2. Pripojte plynove potrubie k žariadeniu na meranie
tlaku plynu.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí byť 0,4 – 0,6 baru.
Viac informacií najdete v castiach používateľskej prírucky.

35.5 Napajacie napatie
Musí byť overene napatie na mieste.
Žmerajte vystupnu žastrcku na UPS, ku ktorej budu inkubatory MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF žapojene. Skontrolujte tiež, ci je UPS pripojeny k spravne užemnenej elektrickej
žasuvke.
Použite multimeter pre AČ.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA:

230 V ± 10,0%
115 V ± 10,0%

35.6 Kontrola koncentracie plynu ČO2
Koncentracia plynu ČO2 sa kontroluje na odchylku. Používa sa port na odber plynu na bocnej strane
jednotky. Na overenie použite vžorovy port-6.
Pamätajte, že neotvárajte veko najmenej 15 minút pred začiatkom testu alebo počas
samotného testu.
Pripojte vstupnu trubicu analyžatora plynov k otvoru na odber vžorky. Dbajte na to, aby bolo
dokonale uchytenie a aby do systemu nemohol vstupovať alebo vystupovať žiadny vžduch.
Analyžator plynov musí mať spatny port plynu pripojeny k inkubatoru Multiroom ÍVF (t. j. do inej
priehradky). Merajte iba pri stabiližovanej hodnote analyžatora plynu.
Viac informacií o tom, ako vykonať kalibraciu plynu ČO2, najdete v casti „13.5.1.2 Kalibracia
ČO2/O2“.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia CO2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 0,2% od
nastavenej hodnoty.
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35.7 Kontrola koncentracie plynu O2
Koncentracia plynu O2 sa kontroluje na odchylku. Používa sa port na odber plynu na bocnej strane
jednotky. Na overenie použite vžorovy port-6.
Pamätajte, že neotvárajte veko najmenej 10 minút pred začiatkom testu alebo počas
samotného testu.
Pripojte vstupnu trubicu analyžatora plynov k otvoru na odber vžorky. Dbajte na to, aby bolo
dokonale uchytenie a aby do systemu nemohol vstupovať alebo vystupovať žiadny vžduch.
Analyžator plynov musí mať spatny port plynu pripojeny k inkubatoru Multiroom ÍVF (t. j. do inej
priehradky). Merajte iba pri stabiližovanej hodnote analyžatora plynu.
Viac informacií o tom, ako vykonať kalibraciu plynu ČO2, najdete v casti „13.5.1.2 Kalibracia
ČO2/O2“.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia O2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 0,2% od
nastavenej hodnoty.

35.8 Kontrola teploty: Dna priehradky
Prva casť teplotnej kontroly sa vykonava pomocou teplomeru so senžorom vhodnym na meranie
teploty v kvapke media pokryteho parafínovym olejom s minimalnym rožlísením 0,1 °Č.
Najmenej 6 misiek pripravenych vopred (s najmenej jednou mikrokvapkou media približne 10 –
100 µl v každej miske). Media by mali byť pokryte vrstvou parafínoveho oleja. Misky nie je
potrebne ekvilibrovať, pretože pocas validacnych testov nebude merane pH.
Misky su umiestnene v každej priehradke s najmenej jednou miskou. Misky by mali byť
umiestnene v strbine žodpovedajucej veľkosti na doskach na optimaližaciu tepla.
Nechajte inkubator pokrmy ohriať a stabiližovať najmenej 1 hodinu.
Otvorte veko priehradky, odstrante kryt ž misky a hrot senžora vložte do kvapocky.
Ak ma merací prístroj rychly cas odožvy (menej ako 10 sekund), mala by metoda rychleho merania
kvapiek poskytnuť užitocny vysledok.
Ak je meracie žariadenie pomalsie, musí sa najsť sposob žadržania senžora v kvapockovej skvrne.
Spravidla je možne nalepiť senžor na miesto v spodnej casti priehradky. Potom žatvorte veko a
pockajte, kym sa teplota nestabiližuje. Pri žatvaraní veka buďte opatrní, aby nedoslo k posunutiu
umiestnenia senžora v kvapke.
Umiestnite senžor teplomera na každu žonu a skontrolujte teplotu.
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Ak je potrebna kalibracia, ďalsie informacie o tom, ako vykonať kalibraciu teploty, najdete v casti
„13.5.1.1 Kalibracia teploty“.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: všetky teploty namerané na dne priehradiek, kde sa nachádzajú misky,
sa nesmú odchýliť o viac ako ± 0,1 °C od nastavenej hodnoty.

35.9 Kontrola teploty: Veka priehradky
Druha casť validacie teploty sa vykonava pomocou teplomera s vhodnym senžorom na meranie
teploty na hliníkovom povrchu s minimalnym rožlísením 0,1 °Č.
Prilepte senžor na stred veka a opatrne ho žatvorte. Žaistite, aby paska udržiavala senžor v uplnom
kontakte s povrchovou plochou ž hliníka.
Lepenie vnútornej strany veka nie je optimálnym postupom, pretože páska bude
pôsobiť ako izolátor od tepla generovaného spodným ohrievačom. Je však použiteľným
kompromisom, ak je veľkosť lepenej oblasti malá a použitá páska je pevná, tenká a ľahká.
Umiestnite teplomer na každu žonu a skontrolujte teplotu.
Úspešná skúška: všetky teploty namerané na veku priehradiek sa nesmú líšiť o viac ako ±
0,2 °C od nastavenej hodnoty.
Ak je potrebna kalibracia, ďalsie informacie o tom, ako vykonať kalibraciu teploty, najdete v casti
„13.5.1.1 Kalibracia teploty“.
Môže byť potrebný iteračný proces, ak sa zistia rozdiely v teplotných úrovniach a
kompenzujú sa pomocou kalibračných postupov. Teploty dna a veká sa do istej miery
navzájom ovplyvňujú. Medzi priehradkami nebude viditeľné krížové teplo.

35.10 6-hodinova skuska stability
Po dokladnej validacii jedneho parametra musí byť žahajena 6-hodinova (minimalna doba)
kontrola.
Pomocka musí byť nastavena co najbližsie k stavu, v akom bude fungovať pri klinickom použití.
Ak je preferovana požadovana hodnota ČO2 6,0% alebo sa teplota lísi od predvoleneho nastavenia,
je potrebne pred testom vykonať nastavenie.
Ak žariadenie nebude klinicky funkcne s aktivovanou regulaciou O2, ale je k dispožícii plyn N2, test
by sa mal vykonať so žapnutou regulaciou O2 a so dodavkou plynu N2
Ak N2 nie je k dispožícii, možno test vykonať bež neho.
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Skontrolujte, ci je spusteny softver žažnamníka udajov Esco Medical.
Skontrolujte, ci su parametre žažnamenane, a vykonajte žmysluplne cítanie. Nechajte žariadenie
bežať bež rusenia najmenej 6 hodín. Vysledky analyžujte v grafoch.
Úspešná skúška I: Žmeny teploty interneho senžora od nastavenej hodnoty v rožmedží ± 0,1 °Č
absolutnej hodnoty.
Úspešná skúška II Žmeny koncentracie interneho senžora ČO2 od nastavenej hodnoty v rožmedží
absolutnej hodnoty ± 0,2%.
Úspešná skúška III: Žmeny koncentracie interneho senžora N2 od nastavenej hodnoty v rožmedží
± 0,2% absolutnej hodnoty.
Úspešná skúška IV: Prietok plyn ČO2 menej ako 2 l/h.
Úspešná skúška V: Prietok plyn N2 menej ako 5 l/h.

35.11 Čistenie
Čistiace postupy vždy overte miestne alebo sa obráťte na výrobcu alebo distribútora,
ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.
Po uspesnom vykonaní testovania by sa mal prístroj pred ďalsím uvedením do klinickeho
používania žnova vycistiť.
Skontrolujte jednotku, ci neobsahuje fyžicke žnamky necistot alebo prachu. Jednotka by mala
posobiť vseobecne upratane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotku cistite žvonka handrickou, ktora nepusťa vlakna, navlhcenou v 70% alkoholovom
rožtoku.
Vypnite prístroj a vytiahnite sieťovy kabel.
Odstrante vsetky platne na optimaližaciu tepla a ocistite ich handrickou, ktora nepusťa
vlakna, namocenou v 70% alkoholovom rožtoku.
Vnutro 12 priehradiek utrite handrickou nepusťajucou vlakna navlhcenou v 70%
alkoholovom rožtoku.
Rovnakym sposobom utrite veka.
Nechajte veka žostať otvorene 5 minut.
12 priehradiek a dosky na optimaližaciu tepla utrite handrickou, ktora nepusťa vlakna,
namocenou v steriližovanej vode.
Rovnakym sposobom utrite veka.
Nechajte veka žostať otvorene 10 minut.
Vložte spať dosku na optimaližaciu tepla.
Žatvorte veka.
Pripojte napajanie a žapnite inkubator.
Pred vložením vžorky nechajte inkubator bežať praždny najmenej 20 minut.
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35.12 Formular dokumentacie k testu
Pred uvedením pomôcky do klinického používania je potrebné vyplniť formulár
„Správa o inštalácii“ so stavom úspešnosti vykonaných testov vyplneným personálom
inštalácie a predloženým spoločnosti Esco Medical.

35.13 Odporucane dodatocne testovanie
35.13.1 Merac VOČ
Pomocou meraca VOČ by sa vžorka mala odobrať tesne nad inkubatorom MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF. Namerana hodnota by sa mala žažnamenať ako uroven VOČ na požadí. Potom sa
odoberie vžorka ž portu na odber plynu c. 6 (v modeli MÍRÍ® TL6) alebo 12 (v modeli MÍRÍ® TL12).
Úspešná skúška: 0,0 ppm VOC.
Zaistite, aby vzorkovacie čiary neobsahovali žiadne VOC.

35.13.2 Laserovy pocítac castíc
Vžorka by sa mala odobrať tesne nad inkubatorom MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF s
laserovym pocítadlom castíc. Namerana hodnota by sa mala žažnamenať ako uroven castíc
požadia. Potom sa odoberie vžorka ž portu na odber plynu c. 6 (v modeli MÍRÍ® TL6) alebo 12 (v
modeli MÍRÍ® TL12).
Úspešná skúška: 0,3-mikrónov < 100 ppm.
Zaistite, aby vzorkovacie čiary neobsahovali žiadne čiastočky.

36 Klinicke použitie
Blahoželame! Vas prístroj je teraž pripraveny na klinicke použitie s dokoncenymi validacnymi
testami a spravou o teste predloženou spolocnosti Esco Medical.
Mal by poskytovať dlhorocne stabilne služby.
Je potrebne neustale monitorovať vykon žariadenia.
Na overenie v prevadžke použite nasledujucu schemu.

Nepokúšajte sa spúšťať inkubátor MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 Multiroom IVF na
klinické účely bez prístupu k vysoko kvalitnému overovaciemu zariadeniu kontroly kvality.

Používateľská príručka pre inkubátory MIRI®Multiroom IVF zo série TL, verzia 1.1

94

Tabuľka 36.1 Íntervaly validacie
Uloha
Kontrola teploty
Kontrola koncentracie plynu ČO2
Kontrola koncentracie plynu O2
Kontrola anomalií v žažnamníku
Kontrola tlaku plynu ČO2
Kontrola tlaku plynu N2
kontrola pH

Každy den

Každy tyžden
X

X
X
X
X
X
X

36.1 Kontrola teploty
Kontrola teploty sa vykonava pomocou vysoko presneho teplomeru. Umiestnite teplomer na každu
žonu a skontrolujte teplotu. Podľa potreby vykonajte kalibraciu.
Viac informacií o tom, ako vykonať kalibraciu teploty, najdete v casti „13.5.1.1 Kalibracia teploty“.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA:
• Všetky teploty namerané na spodnej časti priehradky v miestach, kam by sa dal
umiestniť riad, sa nesmú odchyľovať o viac ako ± 0,2 °C od nastavenej hodnoty.
• Všetky teploty namerané na veku sa nesmú líšiť o viac ako ± 0,5 °C od nastavenej
hodnoty.

36.2 Kontrola koncentracie plynu ČO2
Koncentracia plynu ČO2 sa kontroluje na odchylky. Na tento ucel sa používa port na odber plynu
na bocnej strane jednotky. Na overenie použite vžorovy port-6. Na vykonanie skusky je
nevyhnutne mať k dispožícii vysoko presny analyžator plynov pre plyn ČO2 a O2
Pri testovaní koncentracie plynu postupujte podľa tychto jednoduchych pravidiel:
•
•
•

Skontrolujte nastavenu hodnotu plynu ČO2.
Skontrolujte skutocnu koncentraciu plynu ČO2, aby ste sa ubežpecili, že je dosiahnuta
požadovana hodnota a koncentracia plynu je stabiližovana okolo požadovanej hodnoty.
Nežabudnite, že pred žacatím testu alebo pocas samotneho testovania neotvarajte žiadne
veka najmenej 10 minut.

Viac informacií o tom, ako vykonať kalibraciu plynu ČO2, najdete v casti „13.5.1.2 Kalibracia
ČO2/O2“.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia CO2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 0,2% od
nastavenej hodnoty.

36.3 Kontrola koncentracie plynu O2
Koncentracia plynu O2 sa kontroluje na odchylky. Na tento ucel sa používa port na odber plynu na
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bocnej strane jednotky. Na overenie použite vžorovy port-6. Na vykonanie skusky je nevyhnutne
mať k dispožícii vysoko presny analyžator plynov pre plyn ČO2 a O2
Pri testovaní koncentracie plynu postupujte podľa tychto jednoduchych pravidiel:
•
•
•

Skontrolujte nastavenu hodnotu plynu O2
Skontrolujte skutocnu koncentraciu plynu O2, aby ste sa ubežpecili, že je dosiahnuta
požadovana hodnota a koncentracia plynu je stabiližovana okolo požadovanej hodnoty.
Nežabudnite, že pred žacatím testu alebo pocas samotneho testovania neotvarajte žiadne
veka najmenej 10 minut.

Viac informacií o tom, ako vykonať kalibraciu plynu ČO2, najdete v casti „13.5.1.2 Kalibracia
ČO2/O2“.
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Nameraná koncentrácia O2 sa nesmie odchyľovať o viac ako ± 0,2% od
nastavenej hodnoty.
Analyzátory plynov používajú malé čerpadlo na čerpanie plynu z miesta, z ktorého sa
odoberajú vzorky. Kapacita čerpadla sa líši od značky po značke. Schopnosť analyzátora
plynu vrátiť vzorku plynu do inkubátora (vzorkovanie slučky) zabraňuje podtlaku a
zaisťuje presnosť. Výkon inkubátorov MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 Multiroom IVF nebude
ovplyvnený, pretože plyn v komore nie je pod tlakom a namerané hodnoty sú iba artefaktom
na báze nevhodných meracích prístrojoch. Kontaktujte spoločnosť Esco Medical alebo jej
miestneho distribútora pre usmernenie.

36.4 Kontrola tlaku plynu ČO2
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF vyžaduju na vstupnom plynovom vedení
ČO2 tlak 0,4 – 0,6 baru. Tento tlak plynu musí byť vždy udržiavany stabilny.
Ž bežpecnostnych dovodov ma tato jednotka žabudovany digitalny senžor tlaku plynu, ktory
monitoruje prichadžajuci tlak plynu a upožornuje používateľa, ak sa žistí akykoľvek pokles.
Odporuca sa skontrolovať tlak plynu ČO2 v ponuke tak, že skontrolujete hodnotu položky s nažvom
„ČO2 P“ (tlak ČO2).
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí byť 0,4 – 0,6 baru.
Viac informacií najdete v casti „Tlak plynu 16,1 ČO2“.

36.5 Kontrola tlaku plynu N2
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF vyžaduju na vstupnom plynovom vedení
N2 tlak 0,4 – 0,6 baru. Tento tlak plynu musí byť vždy udržiavany stabilny.
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Ž bežpecnostnych dovodov ma tato jednotka žabudovany digitalny senžor tlaku plynu, ktory
monitoruje prichadžajuci tlak plynu a upožornuje používateľa, ak sa žistí akykoľvek pokles.
Odporuca sa skontrolovať tlak plynu N2 v ponuke tak, že skontrolujete hodnotu položky s nažvom
„N2 P“ (tlak N2).
ÚSPEŠNÁ SKÚŠKA: Hodnota musí byť 0,4 – 0,6 baru.
Viac informacií najdete v casti „Tlak plynu 16,2 N2“.

36.6 Kontrola pH
Validacia pH kultivacneho media by mala byť standardnym postupom. Nikdy nie je možne presne
predpovedať, ake bude pH media pri urcitej urovni ČO2.
ČO2 je žavisle od tlaku, a preto su v rožnych vyskach potrebne vyssie koncentracie ČO 2, aby sa
udržalo rovnake pH. Dokonca aj žmeny barometrickeho tlaku ža standardnych poveternostnych
systemov ovplyvnia hladiny ČO2.
Ínkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF su vybavene vysoko kvalitnym systemom na
meranie pH.
Dalsie informacie o kalibracii pH najdete v casti „18 Meranie pH“.

37 Sprievodca udržbou
Vas inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF od spolocnosti Esco Medical obsahuje
komponenty vysokej kvality. Tieto komponenty su vybrane tak, aby žabežpecili vysoku životnosť
a vykon žariadenia.
Je vsak potrebne neustale overovanie vykonnosti.
Overenie používateľa by sa malo vykonať minimalne podľa pokynov uvedenych v casti „33
Sprievodca validaciou“.
Ak sa vyskytnu problemy, kontaktujte spolocnosť Esco Medical alebo miestneho žastupcu.
Aby sa vsak udržala uroven vysokeho vykonu a žabranilo sa chybam systemu, je vlastník
žodpovedny ža to, že bude mať certifikovaneho technika, ktory vykonava vymenu komponentov
podľa tabuľky 37.1.
Tieto komponenty musia byť vymenene v casovych intervaloch uvedenych nižsie. Nedodržanie
tychto pokynov može v najhorsom prípade viesť k poskodeniu vžoriek v inkubatore.
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Záruka nie je platná, ak nie sú dodržané intervaly údržby podľa tabuľky 37.1.
Záruka stratí platnosť, ak sa použijú neoriginálne diely alebo servis vykoná
nekvalifikovaný a neautorizovaný personál.
V nasledujucej tabuľke su uvedene casove intervaly, v ktorych je potrebne vymeniť komponenty.
Tabuľka 37.1 Plan servisnych intervalov
Každe 3
Nažov komponentu
mesiace
Kapsula filtra VOČ/HEPA
X
Radovy HEPA filter pre ČO2
Radovy HEPA filter pre N2
Senžor O2
Senžor ČO2
UV svetlo
Čhladiaci ventilator
Ínterne plynove cerpadlo
Proporcionalne ventily
Plynove vedenia
Senžory prietoku
Regulatory tlaku
Ínterny 0,2 µ filter pre ČO2
Ínterny 0,2 µ filter pre N2
Aktualižacia firmveru (ak bola
vydana nova veržia)

Každy
rok

Každe 2
roky

Každe 3
roky

Každe 4
roky

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

37.1 kapsula filtra VOČ/HEPA
Filtracna kapsula VOČ/HEPA je umiestnena na žadnej strane inkubatorovej jednotky pre ľahku
vymenu. Okrem aktívnej uhlíkovej žložky ma tato kapsula vo vnutri aj integrovany HEPA filter,
ktory jej umožnuje odstranovať castice a prchave organicke žluceniny žo vžduchu recirkulovaneho
do priehradiek. Ž dovodu životnosti uhlíkovej žložky je životnosť vsetkych filtrov VOČ obmedžena
a musia sa casto vymienať. Podľa tabuľky 37.1 sa musí filter VOČ nainstalovany v inkubatore MÍRÍ®
TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF vymeniť každe 3 mesiace.
Pri vymene filtra VOČ postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny filter (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente každe 3 mesiace.
Ak nevymeníte filter vcas, bude to mať ža nasledok slabe/žiadne cistenie vžduchu v
systeme.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použije nespravny/neoriginalny filter.
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Pokyny na vymenu najdete v casti „12.1 Ínstalacia novej kapsuly filtra“.

37.2 Radovy HEPA filter pre ČO2
Radovy okruhly 0,2 mm HEPA filter pre ČO2 odstranuje vsetky castice nachadžajuce sa v
prichadžajucom plyne ČO2. Ak nepoužijete HEPA filter, može to sposobiť poskodenie vysoko
presneho senžora prietoku, vypocítať množstvo ČO2 vstupujuceho do systemu a narusiť regulacny
system ČO2.
Pri vymene filtra postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny filter (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Filter vymienajte raž rocne.
Ak nevymeníte filter vcas, bude to mať ža nasledok nížke/žiadne cistenie prichadžajuceho
plynu ČO2.
Žaruka je neplatna, ak sa použije nespravny/neoriginalny filter.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.3 Radovy HEPA filter pre N2
Radovy okruhly 0,2 µ HEPA filter pre N2 odstranuje vsetky castice nachadžajuce sa v
prichadžajucom plyne N2. Ak nepoužijete HEPA filter, može to sposobiť poskodenie vysoko
presneho senžora prietoku, vypocítať množstvo N2 vstupujuceho do systemu a narusiť regulacny
system N2.
Pri vymene filtra postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny filter (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Filter vymienajte raž rocne.
Ak nevymeníte filter vcas, bude to mať ža nasledok nížke/žiadne cistenie prichadžajuceho
plynu N2.
Žaruka je neplatna, ak sa použije nespravny/neoriginalny filter.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.4 Senžor O2
Regulacia kyslíka využíva kyslíkovy senžor na udržanie koncentracie O2 na požadovanej urovni vo
vnutri komor. Životnosť tohto senžora je obmedžena jeho konstrukciou. Odo dna rožbalenia
senžora sa v jadre senžora aktivuje chemicky proces. Čhemicka reakcia je pre okolie uplne
neskodna, je vsak nevyhnutna na meranie množstva kyslíka s veľmi vysokou presnosťou, ktore je
potrebne v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 and MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
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Po 1 roku sa chemicky proces v jadre senžora žastaví a senžor sa musí vymeniť. Preto je
nevyhnutne vymeniť tento senžor DO jedného roka od dátumu vybalenia a inštalácie
Kyslíkové senzory sa musia vymeniť najmenej raz ročne od dátumu, kedy boli
nainštalované do jednotky, bez ohľadu na to, či je inkubátor používaný alebo nie.
V sprave o instalacii inkubatora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF uvidí používateľ, kedy
bol tento senžor nainstalovany. Tento datum sa musí použiť na vypocet datumu nasledujucej
vymeny senžora O2.
Pri vymene senžora postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny senžor O2 (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente senžor O2 do 1 roka od datumu predchadžajucej instalacie senžora.
Ak nevymeníte vcas kyslíkovy senžor, bude to mať ža nasledok nížku/nulovu regulaciu
koncentracie O2.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použije nespravny/iny ako originalny senžor.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37,5 Senžor ČO2
Regulacia ČO2 využíva senžor ČO2 na udržanie koncentracie plynu na požadovanej urovni vo vnutri
komor.
Životnosť tohto senžora je viac ako 6 rokov, ale ž bežpecnostnych dovodov spolocnosť Esco
Medical odporuca vymenu senžora raž ža 4 roky.
Pri vymene senžora postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny senžor ČO2 (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente senžor ČO2 do 4 rokov od datumu instalacie.
Ak nevymeníte vcas senžor ČO2, može to mať ža nasledok nížku/nulovu regulaciu
koncentracie plynu ČO2.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použije nespravny/iny ako originalny senžor.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.6 UV svetlo
Ž bežpecnostnych dovodov a kvoli cisteniu recirkulacneho vžduchu je v tomto žariadení
nainstalovane UV svetlo s vlnovou dlžkou 254 nm. UV-Č svetlo ma obmedženu životnosť a musí
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byť vymenene každy rok, podľa tabuľky 37.1.

Obr. 37.1 Vystraha pred UV svetlom

Vystavenie UV-C žiareniu môže spôsobiť vážne poškodenie pokožky a očí. Pred
odstránením krytu vždy prístroj vypnite.
Pri vymene UV-Č svetla postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalnu žiarovku UV-Č svetla (ďalsie podrobnosti alebo objednanie
žískate od spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente žiarovku UV-Č svetla do 1 roka od datumu instalacie.
Ak vcas nevymeníte žiarovku UV žiarenia, može to viesť k nahromadeniu kontaminacie.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použije nesprava/ina ako originalna žiarovka UV-Č svetla.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.7 Čhladiaci ventilator
Čhladiaci ventilator je žodpovedny ža ochladenie elektroniky nainstalovanej v jednotke. Porucha
chladiaceho ventilatora sposobí namahanie komponentov v dosledku žvysenia teploty v systeme.
Može to sposobiť vychylenie elektroniky, co vedie k nížkej teplote a regulacii plynov.
Aby sa tomu žabranilo, odporuca spolocnosť Esco Medical vymenu chladiaceho ventilatora raž ža
3 roky.
Pri vymene chladiaceho ventilatora postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny chladiaci ventilator (ďalsie podrobnosti alebo objednanie
žískate od spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente chladiaci ventilator do 3 rokov od datumu instalacie.
Ak nevymeníte ventilator, može to sposobiť vychylenie elektroniky, co povedie k nížkym
teplotam a regulaciam plynu.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použije nespravny/iny ako originalny ventilator.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.
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37.8 Ínterne plynove cerpadlo
Ínterne plynove cerpadlo sa používa na prepravu žmiesaneho plynu cež VOČ/HEPA filter, UV svetlo
a komory. Časom može byť ovplyvnena vykonnosť tohto cerpadla, co sposobí dlhsí cas na obnovu.
Preto musí byť toto cerpadlo vymenene raž ža 2 roky, aby sa žachovala rychla doba obnovy po
otvorení veka.
Pri vymene interneho plynoveho cerpadla postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalne plynove cerpadlo (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate
od spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente plynove cerpadlo do 2 rokov od datumu instalacie.
Ak nevymeníte cerpadlo, može to viesť k spomaleniu doby obnovy alebo porucham.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použije nespravne/ine ako originalne cerpadlo.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.9 Proporcionalne ventily
Vnutorne ventily umožnuju regulaciu plynu. Ak su proporcionalne ventily opotrebovane, može to
mať vplyv na regulaciu plynu. Može to sposobiť dlhsí cas na obnovu, nespravnu koncentraciu
plynov alebo poruchu. Preto je potrebne tieto proporcionalne ventily vymeniť každe 3 roky, aby sa
žachovala bežpecnosť a stabilita systemu.
Pri vymene ventilov postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalne proporcionalne ventily (ďalsie podrobnosti alebo objednanie
žískate od spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente ventily do 3 rokov od datumu instalacie.
Ak nevymeníte ventily, može to viesť k spomaleniu doby obnovy alebo porucham.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použije nespravne/ine ako originalne ventily.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.10 Plynove vedenia
Ínterne vedenia plynu sa používaju na prepravu žmiesaneho plynu cež VOČ/HEPA filter, UV svetlo
a komory. V priebehu casu može byť ovplyvneny vykon liniek, co sposobí predlženie casu
žotavenia v dosledku upchatia.
Preto musí byť tieto plynove vedenia vymenene raž ža 3 roky, aby sa žachovala rychla doba obnovy
po otvorení veka.
Pri vymene plynovych vedení postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
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•
•
•
•

Vždy používajte originalne plynove potrubia (ďalsie informacie alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente plynove vedenia do 3 rokov od datumu instalacie.
Ak nevymeníte plynove vedenia, može to viesť k spomaleniu doby obnovy alebo porucham.
Žaruka stratí platnosť, ak sa použiju nespravne/ine ako originalne plynove vedenia.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.11 Senžory prietoku
Senžory prietoku sa používaju v sulade s predpismi pre ČO2/N2 a na žažnamenavanie spotreby
plynu jednotky.
Životnosť tohto senžora je viac ako 3 roky, ale spolocnosť Esco Medical ž bežpecnostnych dovodov
odporuca vymenu senžora raž ža 2 roky.
Pri vymene senžorov postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny senžor prietoku (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate
od spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente senžory prietoku do 2 rokov od datumu instalacie.
Ak nevymeníte vcas senžor prietoku, može to mať ža nasledok nížku/nulovu regulaciu
koncentracie plynov ČO2 a O2
Žaruka je neplatna, ak sa používaju nespravne/ine ako originalne senžory.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.12 Regulatory tlaku
Ínterne regulatory tlaku chrania system pred prílis vysokym vonkajsím tlakom plynu, ktory by
poskodil citlive casti plynoveho okruhu. Ak su regulatory tlaku opotrebovane, možu sa žacať
vychyľovať a prestanu poskytovať predpokladanu ochranu. Može to sposobiť poruchy alebo
netesnosti vnutorneho plynoveho okruhu. Regulatory preto musia byť vymenene raž ža 4 roky, aby
bol system bežpecny a stabilny.
Pri vymene regulatorov postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalne regulatory tlaku (ďalsie informacie alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Vymente regulatory do 4 rokov od datumu instalacie.
Ak nevymeníte regulatory, može to viesť k porucham.
Žaruka je neplatna, ak sa používaju nespravne/ine ako originalne regulatory.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.
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37.13 Ínterny filter 0,2 µ pre ČO2
Radovy okruhly 0,2 µ radovy HEPA filter pre ČO2 odstranuje vsetky castice nachadžajuce sa v
prichadžajucom plyne ČO2. Ak nepoužijete HEPA filter, može to sposobiť poskodenie vysoko
presneho senžora prietoku, vypocítať množstvo ČO2 vstupujuceho do systemu a narusiť regulacny
system ČO2.
Pri vymene filtra postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny filter (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Filter vymienajte raž rocne.
Ak nevymeníte filter vcas, bude to mať ža nasledok nížke/žiadne cistenie prichadžajuceho
plynu ČO2.
Žaruka je neplatna, ak sa použije nespravny/neoriginalny filter.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.14 Ínterny 0,2 µ filter pre N2
Radovy okruhly 0,2 µ HEPA filter pre N2 odstranuje vsetky castice nachadžajuce sa v
prichadžajucom plyne N2. Ak nepoužijete HEPA filter, može to sposobiť poskodenie vysoko
presneho senžora prietoku, vypocítať množstvo N2 vstupujuceho do systemu a narusiť regulacny
system N2.
Pri vymene filtra postupujte podľa tychto bežpecnostnych opatrení:
•
•
•
•

Vždy používajte originalny filter (ďalsie podrobnosti alebo objednanie žískate od
spolocnosti Esco Medical alebo od miestneho distributora).
Filter vymienajte raž rocne.
Ak nevymeníte filter vcas, bude to mať ža nasledok nížke/žiadne cistenie prichadžajuceho
plynu N2.
Žaruka je neplatna, ak sa použije nespravny/neoriginalny filter.

Pokyny na vymenu najdete v servisnej prírucke.

37.15 Aktualižacia firmveru
Ak spolocnosť Esco Medical vydala novsiu veržiu firmveru, mala by sa nainstalovať na inkubatory
MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF pocas rocneho planovaneho servisu.
Pokyny na aktualižaciu firmveru najdete v servisnej prírucke.
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37.16 Aktualižacia softveru
Ak spolocnosť Esco Medical vydala novsiu veržiu softveru, mala by sa nainstalovať na inkubatory
MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF pocas rocneho planovaneho servisu.
Pokyny k aktualižacii softveru najdete v servisnej prírucke.

38 Ínstalacna prírucka
Tato casť popisuje, kedy a ako nainstalovať inkubator MÍRÍ®TL6 alebo MÍRÍ TL12 Multiroom ÍVF
na klinike ÍVF.

38.1 Žodpovednosti
Vsetci technici alebo embryologovia, ktorí instaluju inkubator MÍRÍ ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12
Multiroom ÍVF, musia identifikovať problemy a vykonať vsetky potrebne kalibracie, upravy a
udržbu.
Ínstalacny personal vykonavajuci test MEA (rožbor mysieho embrya) musí byť dokladne
obožnameny s MEA a so vsetkymi funkciami prístroja, kalibracnymi a testovacími postupmi a
prístrojmi použitymi pri testovaní prístroja. Test MEA je doplnkovym testom instalacie a nie je
povinny.
Vsetky osoby, ktore budu vykonavať instalaciu, opravy a/alebo udržbu prístroja, musia byť
vyskolene spolocnosťou Esco Medical alebo v kvalifikovanom skoliacom stredisku. Skusení
servisní technici alebo embryologovia vykonavaju skolenie, aby sa žabežpecilo, že instalacny
personal jasne porožumie funkciam, vykonu, testovaniu a udržbe prístroja.
Personal vykonavajuci instalaciu musí byť informovany o žmenach alebo doplnkoch k tomuto
dokumentu a formularu „Sprava o instalacii“.

38.2 Pred instalaciou
2 – 3 tyždne pred termínom instalacie bude kontaktovany užívateľ/vlastník kliniky
prostredníctvom e-mailu s cieľom naplanovať presny cas na vykonanie instalacie. Keď je urceny
vhodny cas, je možne dohodnuť cestovanie a prisposobovanie.
Povoleny inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF musí byť žaslany 1 – 3 tyždne
pred instalaciou, v žavislosti od umiestnenia kliniky. Ínformujte sa u prepravcov o miestnych
colnych predpisoch a oneskoreniach, ktore by ž toho mohli vžniknuť.
Klinika musí byť pred instalaciou informovana o požiadavkach na miesto a mala by podpísať
kontrolny žožnam požiadaviek žakažníka:
1. Laboratorium musí mať necinny robustny a stabilny laboratorny stol na prevadžku stojmo.
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2. Hmotnosť inkubatora MÍRÍ® TL6 Multiroom ÍVF je približne 60 kg a hmotnosť inkubatora
MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF je približne 93 kg.
3. Potrebny priestor na umiestnenie je 1,0 x 0,6 m.
4. Regulacia teploty by mala byť schopna udržiavať stabilnu teplotu, nikdy nepresahujucu 30
°Č.
5. Neprerusovany ždroj napajania (UPS) s napajaním 115 alebo 230 V, minimalne 120 W.
6. Spravne užemnenie.
7. Vyvod plynu ČO2 s 0,6 – 1,0 atm nad teplotou okolia.
8. Vyvod plynu N2 s 0,6 – 1,0 atm nad teplotou okolia, ak klinika používa žníženu hladinu
kyslíka.
9. Rurky, ktore sa hodia k 4 mm hadicovej vsuvke a HEPA filtru.

38.3 Príprava na instalaciu
•
•
•
•

Prineste si formular „Sprava ž instalacie“. Uistite sa, že je to iba najnovsia a aktualna veržia.
Vyplnte nasledujuce praždne polícka vo formulari: seriove císlo inkubatora MÍRÍ® TL6
alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF (S/N) a žakažník.
Pred každou instalacnou jaždou sa kontroluje obsah servisneho naradia, ci obsahuje
potrebne naradie.
Vždy si prineste najnovsie veržie firmveru a softveru. Prineste tieto subory na ožnacenom
pamaťovom kľuci do servisneho strediska.

38.4 Prineste na miesto instalacie nasledujuce položky
•
•
•
•
•
•
•

Formular „Sprava o instalacii“.
Servisna prírucka pre inkubatory MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
Aktualižovany subor servisnych nastrojov.
Pamaťovy kľuc s najnovsím vydanym firmverom a softverom.
Vysoko presny teplomer s rožlísením najmenej 0,1 °Č.
Kalibrovany analyžator plynov s presnosťou najmenej 0,1% pre ČO2 a O2 a možnosťou
navratu vžoriek plynu do inkubatora.
Predlžovací kabel pre pripojenie USB.

38.5 Postup instalacie na mieste
1. Postupujte podľa pokynov v casti bežpecnostne pokyny a varovania v casti („2
Bežpecnostne varovanie“).
2. Pripojte napajací kabel k jednotke UPS.
3. Pripojte sieťovy kabel k inkubatoru MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF.
4. Pripojte plynove vedenia.
5. Nastavte tlak plynu na externom regulatore plynu na 0,4 – 0,6 baru (5,80 – 8,70 PSÍ).
6. Žapnite inkubator MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF v žadnej casti.
7. Dodržujte standardnu funkcnosť.
8. Nechajte jednotku žahriať a stabiližovať 30 minut.
9. Postupujte podľa pokynov v casti „33 Sprievodca validaciou“.
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10. Absolvujte skolenie používateľa a docítajte pokyny.
11. Po 24 hodinach fažy žabiehania je jednotka pripravena na použitie, ak je testovanie
uspesne.

38.6 Odborna príprava pre používateľov
1. Sieťovy vypínac žapnuty/vypnuty.
2. Vysvetlite žakladnu funkciu a inkubaciu inkubatorov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom
ÍVF so žariadením na uskladnenie vžoriek s viacerymi priehradkami.
3. Vysvetlite regulaciu teploty v inkubatoroch MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF
(priamy prenos tepla s vyhrievanymi vekami).
4. Regulacia plynu žapnuta/vypnuta.
5. Nastavena hodnota teploty, ČO2 a O2.
6. Vysvetlite, ako sa N2 používa na potlacenie urovne O2.
7. Postup vypnutia alarmu (teplota, ČO2, O2) a casy vratenia.
8. Nudžove postupy (najdete v casti „29 Nudžove postupy“).
9. Vysvetlite, ako cistiť žariadenie.
10. Externe meranie a kalibracia teploty.
11. Externe meranie a kalibracia koncentracie plynov.
12. Ako pridať a odobrať ČultureČoin®.
13. Funkcie obražovky inkubatorov MÍRÍ® TL6 a MÍRÍ® TL12 Multiroom ÍVF a to, ako funguje
pripojenie k MÍRÍ® TL Viewer.
14. Vloženie media a oleja do ČultureČoin®.
15. Meranie pH v ČultureČoin®.
16. Ukažte, ako vymeniť filter VOČ-HEPA (najdete v casti „12.1 Ínstalacia novej kapsuly filtra“).
17. Funkcionalita žažnamníka udajov, ako nadviažať pripojenie a opatovne pripojenie.
Čo najviac používajte časť Používateľská príručka, aby ste sa so zariadením dôkladne
oboznámili.
Používateľ/vlastník je informovaný, že prvá výmena filtra VOC je 3 mesiace po
inštalácii a potom v 3-mesačných intervaloch. Prvá servisná kontrola je za normálnych
okolností po 1 roku.

38.7 Po instalacii
Po dokoncení instalacnej cesty sa musí spolocnosti Esco Medical Ltd. žaslať kopia originalnej
„Spravy o instalacii“.Tato sprava sa uloží spolu so žažnamami žariadenia. Podľa postupu ÍSO a
smernice o ždravotníckych pomockach sa papierova kopia vyplneneho a podpísaneho formulara
o teste instalacie uloží do žažnamu historie žariadenia jedinecneho. Datum instalacie je žapísany
do suboru s prehľadom prístroja. Datum instalacie je tiež napísany v harmonograme udržby.
Predpokladajme, že používateľ alebo vlastník inkubatora MÍRÍ® TL6 alebo MÍRÍ® TL12 Multiroom
ÍVF sa spyta na písomnu „Spravu o instalacii“. Vyplneny a podpísany formular „Sprava o instalacii“
musí byť odoslany na kliniku. Vsetky odchylky/sťažnosti/navrhy ž navstevy su hlasene v systeme
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ČAPA. Ak dojde ku kritickej chybe, informacie o nej sa nahlasia priamo QČ alebo QA.
Ak inkubátor MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12 Multiroom IVF zlyhá v akomkoľvek z
akceptačných kritérií formulára „Správy z inštalácie“ alebosa objaví akákoľvek závažná
porucha a sú narušené inkubačné parametre, inkubátor MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12
Multiroom IVF musí byť vyradený z prevádzky, kým nebude opravený/vymenený, alebo do
doby, kým sa uskutoční nový akceptačný test inkubátora MIRI® TL6 alebo MIRI® TL12
Multiroom IVF. Používateľ a vlastník musia byť o tom informovaní a musia sa prijať
opatrenia na riešenie problémov.
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