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1. JOHDANTO 

1.1. Laitteen käyttötarkoitus 

Automaattinen analysaattori erytrosyyttien sedimentaatioasteen (ESR) in vitro -määritykseen 
ihmisen verinäytteistä Westergrenin standardin mukaisesti.  
Vain lääketieteellisten laboratorioiden ammatilliseen käyttöön. Käytettävissä kaikille potilasryhmille, 
ei rajoituksia iän tai muiden anatomisten tai fysiologisten tietojen perusteella. 

 
 

1.2. Laitteen käyttöaihe 

Seulonta ja seuranta potilailla, joilla on (epäiltyjä) tulehdustiloja. 

 
 



Johdanto  

 

Sivu 12     Interrliner 
                           Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

1.3. Instrumentin yleiskatsaus 

 Starrsed Blood Sedimentation Rate Instrument (jäljempänä Interrliner) on in vitro -
diagnostiikkaan käytettävä lääketieteellinen laite, joka toteuttaa automaattisesti erytrosyyttien 
sedimentaatioasteen analyysin Westergrenin menetelmän mukaan CLSI-hyväksytyn standardin 
H02-A5 mukainen1 ja ICSH:n suosittelema2 käyttäen suljettuja näyteputkia, jotka on täytetty 
sitraatti- tai EDTA-verellä. 

Interrliner on pitkälle kehitetty ESR-järjestelmä, joka tarjoaa monia ainutlaatuisia ominaisuksia ja 
etuja perinteisiin ESR-menettelyihin verrattuna. Menetelmän automatisointi tuo seuraavia etuja: 

 Westergren-pipetit ovat aina täytettyinä oikealle tasolle.  

 Suljettujen näyteputkien käyttö vähentää käyttäjän ja ympäristön kontaminaation 
mahdollisuutta. 

 Käytetään lasisia Westergrenin vakiopipettejä, joissa mittaus voidaan korjata vakiolämpötilaan 
(18 °C). Myös pieniä poikkeamia voidaan tunnistaa pitkähkön ajan kuluessa riippumatta siitä, 
missä ja milloin verinäyte on otettu. 

 Jokainen sedimentaatiomittaus linkitetään suoraan tunnistettuun näytteeseen, joten 
manuaalista laskentataulukkoa ei tarvita. Viivakoodilukijan käyttö vähentää 
potilastunnusvirheet minimiin. 

 EDTA-tilassa EDTA-veren sitraattilaimennuksen tarkkuus on huomattavasti parempi kuin 
manuaalisessa laimennuksessa saatu, joka saavutetaan joko "kaatamalla" tai käyttämällä 
evakuoidun veren keräysputkia, jotka on esitäytetty sitraattiliuoksella. 

 Tiedot voidaan lähettää Lab Information System -järjestelmääsi. 

 Käytetyt sedimentaatiopipetit pestään ja kuivataan automaattisesti. 

 Näytteen vähimmäistilavuus on  1,4 ml laitteelle Interrliner. 

 Interrliner integroituu Sysmex HST - XN-tuotantosarjaan. 

Tässä Interrliner-mallissa on toimitettaessa etupalautuslinja, ja se käyttää Sysmex-näytetelineitä. 

Pitkälle kehitetty ohjelmisto mahdollistaa Interrliner-instrumentin kommunikoinnin Sysmex Lab 
Comm -isäntätietokonejärjestelmän kanssa. 

Huomautus: 
Joitakin yksityiskohtia ei kuvata tässä käyttöoppaassa. Jos ne ovat sovellettavissa, ne saattavat 
olla seuraavissa käyttöoppaissa: 
Interrliner Installation manual MRN-023. 
Interrliner Service manual MRN-125. 
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1.4. Symbolien selitys 

Seuraavia symboleja voidaan käyttää tässä käyttöoppaassa ja instrumentista: 

 

Varoitusmerkki tartuntavaaran aiheuttaman henkilövahingon 
estämiseksi. 

 

Varoitusmerkki pyörivien osien aiheuttaman henkilövahingon 
estämiseksi. 

 

Varoitusmerkki terävien esineiden aiheuttaman henkilövahingon 
estämiseksi. 

 

Varoitusmerkki kuumien pintojen aiheuttaman henkilövahingon 
estämiseksi. 

 

Varoitusmerkki sähköiskujen aiheuttaman henkilövahingon 
estämiseksi. 

 

Yleinen varoitus. 

 

Yleinen huomautus. 

 

Tämä symboli osoittaa viittausta tähän tai toiseen tuoteasiakirjaan. 
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1.5. ESR-instrumenttien Starrsed-sarja 

Automaattisten ESR-instrumenttien Starrsed-tuotesarja on ainutlaatuinen, sillä se on 
automatisoinut Westergren-menetelmän ja on täysin julkaistun viitemenetelmän mukainen, 
laimennetun EDTA-veren käsittely mukaan lukien. Starrsed-tuotesarja tarjoaa useita ESR-
analysaattorityyppejä. Ratkaisumme vaihtelevat putkipohjaisista teline- ja raidepohjaisiin, joista 
jälkimmäisen tuloksena on suurin mahdollinen automaatiotaso. Erilaisin ominaisuuksin varustettuja 
Starrsed-instrumentteja käyttävät laboratoriot voivat olla varmoja siitä, että korrelaatiot ovat 
tarkkoja ja täysin luotettavia. 

Starrsed ST, Starrsed RS, Starrsed RL ja Starrsed TL ovat RR Mechatronicsin instrumenttien 
nimiä. Starrsed ST oli vuoteen 2014 asti nimeltään 24M, Starrsed RS taas Auto Compact, ja 
Starrsed RL oli Interrliner (Standalone). RR Mechatronics muutti tuotenimet hyötyäkseen 
paremmin Starrsed-brändinimen maailmanlaajuisesta tunnistettavuudesta. 

 
 

1.6. Saatavilla olevat asiakirjat  

Interrliner-instrumentin oppaita on saatavilla kolmentasoisina: käyttäjä, valvoja ja huoltoteknikko. 

Saatavilla on seuraavat käyttöoppaat: 

1. Käyttöohjeet (IFU) 
Tarkoitettu käyttäjälle: Sisältää normaalin käytön, turvallisuuden, ennaltaehkäisevän ylläpidon 
ja yleisimmät ongelmat ratkaisevien vianetsintämenettelyjen ohjeita. Saatavana useilla kielillä. 

2. Käyttöopas (User Manual, UM) 
Tarkoitettu laboratorion valvojalle. Sisältää tietoja IFU:sta ja lisätietoja asetuksista, huollosta, 
korkeammista ylläpitotasoista ja vianmääritysmenettelyistä, joilla voidaan ratkaista vaativampia 
ongelmia. Saatavana vain englanniksi. 

3. Huolto-opas (Service Manual, SM) 
Tarkoitettu koulutetuille huoltoteknikoille. Kuvaa instrumentin ylläpidon, huollon ja korjauksen 
yksityiskohtaisesti. Sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia osista, kokoonpanopiirroksia, 
muokkauksia, vaativaa vianetsintää, vuokaavioita jne. Saatavana vain englanniksi. 

4. Asennusopas (Installation Manual, IM) 
Tarkoitettu koulutetuille huoltoteknikoille. Sisältää asennus- ja käynnistysohjeita ja -menettelyjä. 
Saatavana vain englanniksi. 

Käyttöoppaat ovat saatavissa PDF- ja HTML-muodossa, ja ne voidaan ladata osoitteesta 
http://www.rrmechatronics.com. 
 

1.7. EQAS 

EQAS on RR Mechatronicsin kattava työkalu, joka arvioi ajoittain Starrsed-instrumentin 
suorituskykyä laboratoriossasi. EQASin kautta instrumentin testituloksia, jotka hankitaan Starrsed 
Control -materiaalin avulla, verrataan objektiivisesti maailmanlaajuiseen vertaisryhmään, joka 
käyttää samantyyppistä instrumenttia. Jokainen asiakas voi kirjautua portaaliimme, joka on 
käytettävissä sivustossamme http://www.rrmechatronics.com. 
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1.8. Sedimentaation mittausperiaate 

Westergrenin sedimentaatiopipettien automaattinen luku tapahtuu liikuttamalla optista anturia 
pipettien suuntaisesti. Kun anturi liikkuu, luku tapahtuu 0,25 mm:n välein. Anturi lukee 
infrapunavalon imeytymisen verellä täytetyn Westergrenin pipetin läpi. Näistä lukemista 
määritetään arvot useilla imeytymistasoilla. Kaikki imeytymisluvut ovat suhteessa tummimpaan ja 
vaaleimpaan lukemaan (tummin = 100 % imeytymistä ja vaalein = 0 % imeytymistä). 

Määritelmän mukaan tasot ovat: 
 

87,5 % Solut/plasmaerotus 

75,0 % Utuinen tunnistus 

50,0 % Meniskin tunnistus 
 

 
Näytteen tyypilliset imeytymisarvot näyttävä kaavio 

 

1.9. Laimennusperiaate 

Periaate, jolla laimennin lisätään kokoveren virtaukseen, on ainutlaatuinen. Interrliner-instrumentti 
pystyy valvomaan ilman siirtymää aspiraatiosyklin aikana. Tätä kutsutaan linjassa tapahtuvaksi 
laimennukseksi. Keskusyksikkö vastaanottaa tietoja ilmavirtausanturilta ja laskee ruiskunopeuden. 
Laimennusjärjestelmän tarkkuus on ± 3 %. 

Sitraattilaimennus (4:1) tapahtuu hematokriittien vaikutuksen vähentämiseksi 
sedimentaatioprosessissa. Laimennus laskee hematokriittitason 0,45:sta (normaalina pidetty taso) 
0,36:een. ICSH (1993) suositteli EDTA-näytteitä, joiden hematokriittitaso on enintään 0,35. 
Enintään 25 %:n laimennusvirheet johtavat 5 %:n vaihteluun valmistetun näytteen 
hematokriittiarvossa. Tämä on yksilöiden luonnollisen hematokriittivaihtelun puitteissa, eikä sillä ole 
merkittävää vaikutusta ESR-mittauksen tarkkuuteen. 
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2. INSTRUMENTIN KUVAUS 

Interrliner koostuu seuraavista päämoduuleista: 

Aloitusallas 

 Telineiden lataus kuljetinhihnaan perustuvan kuljetusjärjestelmän läpi 

 21 Sysmex-telineen pitokapasiteetti 

 Näppäimistö (vetolaatikossa) 

 (Valinnainen: tulostinteline tulostimelle) 

Putken käsittely ja kuljetus 

 Indeksointiyksikkö, telineiden käytön aloitus sekä näyteputkien ja näytetelineiden viivakoodin 
luku. 

 Näyterobottiyksikkö, näyteputkien sekoitus ja kunkin näyteputken asettaminen peräkkäin ESR-
yksikkö -yksikköön aspiraatiota varten. 

 Kuljetinhihna, joka tulee aloitusaltaasta. 

 Etupalautuslinja, joka kuljettaa telineet takaisin Sysmex HST - XN -järjestelmään näytteiden 
käsittelyn jälkeen. 

 Suojakansi. 
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ESR-yksikkö 

 ESR-mittausinstrumentti, joka sisältää 84 lasista tarkkuusporattua Westergren-pipettiä.  

 Näyteputken automaattinen aspiraatio  

 EDTA-verinäytteen automaattinen laimennus sitraatilla. 

 ESR:n automaattinen mittaus 30 tai 60 minuutin kuluttua. 

 Pipettien automaattinen puhdistus ja kuivaus. 

 

Reagenssikaappi 

 Käyttöä helpottava heiluriovi 

 Säilyttää kaikki tarvittavat reagenssit 

 

PC, jossa on kosketusnäytöllä varustettu LCD-monitori 

 Windows-pohjainen ympäristö 

 Erityinen instrumenttiohjelmisto 

 Valinnaiset verkkoyhteydet  

 USB-portti 

 

Lisävaruste: 

Ulkoinen viivakoodin lukija, joka voidaan liittää ESR-yksikkö -yksikön USB-porttiin. Viivakoodin 
lukijaa voidaan käyttää reagenssien käsittelyyn ja tunnusten syöttöön näytehistoriahaussa. 
 

2.1. PC-käyttö ja käyttöliittymä 

Kaikki Interrliner-instrumentin käyttö tapahtuu PC:stä, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä. 
Käyttöliittymä on intuitiivinen ja voidaan aktivoida näppäimistöstä tai valinnaisesta 
kosketusnäytöstä. Kunkin näytteen kaikki tiedot, mukaan lukien mittauksen raakadata ja pipetin 
kuvallinen esitys, tallentuvat, ja voidaan hakea tarvittaessa myöhemmin. 

Päänäyttö näyttää, mitkä pipetit ovat käytössä. Asettelun keskellä oleva osa antaa kunkin pipetin 
näytenumeron ja tilan, myös tuloksen valmistumishetkeen jäljellä olevan ajan. 

Pipetin kuvallinen esitys mittausasennossa ja koko pipetin pituuden optisesta tiheydestä näkyy 
sivussa. Nämä tiedot säilyvät muistissa myöhempää noutoa varten, jos sellaista tarvitaan. 
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2.2. Tekniset tiedot 

 
 

Instrumenttimallit Mallin nimi 
Interrliner XN1 FRL 
Interrliner XN2 FRL 
Interrliner XN3 FRL 

Tuotenumero (VIITE) 
EHST109621 
EHST109622 
EHST109623 

 

ESR menetelmä 
Westergren menetelmä 
ICSH J. M. Jou; Int. Journal of Laboratory Hematology 
2011; 33: 125-132 
CLSI Procedures for the Erythrocyte Sedimentation Rate 
Test; Approved Standard- Fifth Edition H02-A5, Vol. 31 
No. 11; 2011 

Lämpötilan 
kompensointitapa 

R.W. Manley: J. clin Path (1957), 10, 354 

30 minuutin menetelmä R. Rogers: Medical Laboratory World 1994 

Sallittujen verinäytteiden 
tyypit 

EDTA-tilassa: täysveri <1% EDTA-antikoagulantilla. 

Automaattinen laimennus 4 tilavuus vertaa + 1 til. Starrsed Diluent 

Ilmoitettu tulos mm 1 tunnin kuluttua 
 

Suoritusteho (100 % 
täytetty) 

yksinkertainen kaksinkertainen kolminkertainen 

30 minuutin menetelmä 140/tunti 240/tunti 375/tunti 

60 minuutin menetelmä 75/tunti 140/tunti 215/tunti 
 

Reagenssit: 
 

Käytetyt reagenssit 
QRR 010931 Starrsed Diluent 
QRR 010947 Starrsed Disinfectant 
QRR 010933 Starrsed Saline 
QRR 010934 Starrsed Rinse -liuos 
Deionisoitu vesi 

 

Veritilavuus: 
 

Aspiroitu veritilavuus 
näytettä kohti 

1,4 ml EDTA-tilassa 

 

Teline- ja putkityypit: 
 

Telinetyyppi Sysmex-näyteteline (matala profiili) 
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Näyteputkityypit 
Useimmat yleiset merkit/tyypit. 
Vain suljetut putket, joissa on samankeskinen korkki. 

 

Viivakoodinlukija:  

Viivakoodinlukijan tyyppi CCD. 

Lukuominaisuudet 
Yleisimmät viivakooditarrat 
Code39, ITF, Industrial 2 tai 5, CodaBar, EAN/UPC, 
CODE128 

 

Ympäristö: 
 

Äänitaso  Alle 65 dBA 

Ympäristön lämpötila 18–28 °C 

Suhteellinen kosteus 10-90% 
 

Kokonaistehon tekniset 
tiedot 

 

Verkkovirran jännite 115–230 VAC, 50–60 Hz 

Sulake (20 x 5 mm) 
ESR-yksikköä 
kohti  

Hidas puhallus 230 V 2,5 A / 115 V 5 A 

 
Kuljetusyksikkö 

Hidas puhallus 230 V 1,6 A / 115 V 3,15 
A  

  XN1 XN2 XN3 

Virrankulutus 
Valmiustila 90 VA 2 x 90 VA 3 x 90 VA 

 Maksimi 650 VA 2 x 1 000 
VA 

3 x 1 500 VA 

Lämmöntuotto 
Valmiustila 86 wattia  2 x 86 

wattia 
3 x 86 wattia 

 Käyttö 460 wattia  2 x 460 
wattia 

3 x 460 
wattia 

 

Mitat XN1 FRL XN2 FRL XN3 FRL 

Leveys 1 400 mm 2 500 mm 3 600 mm 

Korkeus 1 530 mm 1 530 mm 1 530 mm 

Syvyys 1 150 mm 1 150 mm 1 150 mm 

Kokonaispaino (tyhjänä) 238 kg 519 kg 740 kg 
al 
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Paino (osat) 
 

ESR-yksikkö 45 kg 

Aloitusallas 63 kg 

Kuljetin/robottiyksikkö, sis. 
etupalautusyksikön 

160 kg 

Suojakansi 12 kg 

Takapaneelit 18 kg (yksi), 22 kg (kaksi) 
 

LIS-yhdistettävyys:  

Tietoliikenne 
Ethernet ja sarja, kaksisuuntainen erilaisten protokollien 
mukaan 

 

Tietojen tallennus: 
 

Tallennusväline Kiintolevy tai ulkoinen PC 

Tallennuskapasiteetin 
ilmaisin 

noin 5 Mt / 1 000 näytettä (tulokset ja raakadata) 

 
 

2.3. Käytetyt reagenssit 

2.3.1. Starrsed Rinse solution 

Starrsed Rinse -liuos on IVD-erityistuote, joka on kehitetty vain Westergren-pipettien 
automaattiseen huuhteluun Starrsed-ESR-analysaattoreissa.  
Tämä reagenssi toimitetaan 20 litran säiliössä (QRR 010934). 
 

2.3.2. Starrsed Saline 

Starrsed Saline on IVD-erityistuote, joka on kehitetty yksinomaan neula- ja 
täyttösuutinkokoonpanon automaattiseen puhdistukseen Starrsed ESR -analysaattoreissa. 
Kuhunkin näytteeseen käytetään noin 1 ml suolaliuosta. 
Tämä reagenssi toimitetaan 5 litran säiliössä (QRR 010933). 
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2.3.3. Starrsed Diluent 

Starrsed Diluent on IVD-erityistuote, joka on kehitetty yksinomaan verinäytteiden automaattiseen 
laimennukseen Starrsed ESR -analysaattoreissa. 

 Kuhunkin näytteeseen käytetään n. 0,5 ml laimenninta.  

 Noin 2,5 ml käytetään yhteen pohjustussykliin (Prime). 

Tämä reagenssi toimitetaan 5 litran säiliössä (QRR 010931). 

Liuos on heitettävä pois, kun siitä tulee sameaa.  
Jos laimentimesta tulee sameaa, puhdista laimenninsäiliö perusteellisesti 10-prosenttisella 
natriumhypokloriitilla. Varmista, että säiliö on huudellaan perusteellisesti deionisoidulla vedellä 
puhdistuksen jälkeen. 
 

2.3.4. Deionisoitu vesi 

Täyttösuutin huuhdellaan jokaisen aspiraation jälkeen deionisoidulla vedellä. Vesisäiliön tilavuus 
on 5 litraa, ja se on täytettävä, jos se on tyhjä. 

Lisää yksi tai kaksi tippaa Starrsed Saline -suolaliuosta deionisoituun veteen, jotta vältät tyhjän 
pullon hälytyksen <bottle empty alarm>. 
 

2.3.5. Starrsed Disinfectant 

Starrsed Disinfectant on IVD-erityistuote, joka on kehitetty yksinomaan Starrsed ESR -
analysaattorien jätejärjestelmän automaattiseen desinfiointiin.  
Tämä reagenssi toimitetaan 5 litran säiliössä (QRR 010947). 
 

2.3.6. Starrsed Cleaning Agent 

Starrsed Cleaning Agent -puhdistusainetta käytetään poistamaan proteiinikertymä Starrsed ESR -
analysaattorien Westergren-pipeteistä. 

Starrsed Cleaning Agent on valmisteltava tason 4 ylläpidossa käytettävää puhdistusmenettelyä 
varten. 
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3. ASENNUS 

Koulutetun teknikon pitää purkaa instrumentti pakkauksesta sekä asentaa ja tarkistaa se ennen 
ensimmäistä käyttökertaa. 
Tarkemmat asennusohjeet saa Interrliner-instrumentin asennusohjeesta. 

Liitä instrumentti vain oikein maadoitettuun virtaliitäntään. 
 

3.1. Pääsähköliitännät 

ESR-yksikkö -yksikön pääkytkin on instrumentin vasemmalla puolella. 
Interrliner-instrumentin telinekuljetusyksikköjen pääkytkin on aloitusaltaan alapuolella olevassa 
kaapissa. 

Huomio: Tämä näyterobotti saa tehonsa ESR-analysaattorien virtalähteestä. Kuljetusyksiköiden 
kytkeminen pois päältä ei kytke pois päältä näyterobottia!  

Kaikki yksiköt ja apulaitteet yhdistävä keskusjakeluyksikkö on yhdessä takatukijalassa lähellä 
aloitusallasta. Keskusjakeluyksikössä on pääkytkin ja merkkivalo, joka näyttää tilan ON tai OFF. 

Tarkista, onko kaikki ESR-yksikkö -yksikö(i)stä ja tulostimesta/tulostimista tulevat virtajohdot on 
liitetty jakeluyksikköön. 

Huomautus: Älä kytke Interrliner-instrumenttia pois päältä normaalin käytön aikana! 
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4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 

Tässä oppaassa kuvattu instrumentti on suunniteltu vain asianmukaisesti koulutetun henkilöstön 
käyttöön. On olennaisen tärkeää, että sekä käyttö- että huoltohenkilöstö noudattaa yleisesti 
hyväksyttyjä turvamenettelyjä tässä oppaassa kuvattujen turvallisuusvarotoimien lisäksi, jotta tätä 
instrumenttia käytettäisiin oikein ja turvallisesti, 

 Tee työsi tämän oppaan mukaan. Lue ohjeet ennen instrumentin käyttöä. Noudata kaikkia 
instrumentin ja käyttöohjeiden varoitusmerkkejä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta 
varten. 

 Noudata bioturvallisuusmenettelyjä, kun työskentelet veren kontaminoimien osien kanssa. 

 Ole varovainen, ettei neulakokoonpano pistä sinua sen puhdistuksen tai vaihdon aikana. 

 Korjauksen voi tehdä vain koulutettu ja pätevä henkilöstö. 

 Käytä suojavaatteita. 

 Kun instrumentti on toiminnassa, ei ole sallittua: 

 Avata ja poistaa suojakansia. 

 Koskettaa liikkuvia osia. 

 Instrumenttia ei saa milloinkaan antaa valtuuttamattoman henkilön käyttöön. 

 Instrumentti on poistettava käytöstä ja suojattava mahdolliselta tahattomalta käytöltä aina kun 
on todennäköistä, että turvallisuuden suojaus on heikentynyt, Asia on sen jälkeen annettava 
pätevien teknikoiden hoidettavaksi. 

 Turvallisuuden suojaus heikentyy todennäköisesti esimerkiksi jos instrumentti ei pysty 
toteuttamaan aiottuja mittauksia tai osoittaa näkyvää vaurioita tai epätavallisia hajuja tai siitä 
tulee savua tai nesteitä. 

 
 

4.1. Turvallisuusvaroitus 

Kun esiintyy Interrliner-instrumenttiin liittyvä tapahtuma, joka aiheuttaa vauriota instrumentille, 
ilmoita tästä esimiehellesi ja paikalliselle laitemyyjälle, ennen kuin jatkat instrumentin käyttöä. 

Esimerkki: 

 Törmäys liikkuvaan esineeseen tai henkilöön. 

 Jokin putoaa instrumentin päälle. 

 Nesteitä roiskuu instrumentin päälle. 
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4.2. Liikkuvien osien suojaus 

Sovellettavissa instrumentteihin, jotka on toimitettu vuoden 2015 elokuun jälkeen tai 
modifiointipakkauksen EHST120923 asennuksen jälkeen (ks. huoltotiedote IB 2015015) 

Interrliner on varustettu liikkuvien osien suojauksella. 

Näyterobottiyksikkö suljetaan robottikannella, ja se lukittuu automaattisesti näytteiden käsittelyn 
aikana. 

Putkien käsittely-yksikön kansi (”robottikansi”) on varustettu lukituslaitteella, joka automaattisesti 
sulkee kannen käytön aikana. Robottikantta ei voi avata putkien käsittelymekanismin liikkeen 
aikana. 

Voit käynnistää näytetilan seuraavasti: 

 Sulje kansi ja paina näytetilapainiketta (Sample mode). 

 Kansi lukittuu automaattisesti, ja näytetila kytkeytyy päälle.  

 Jos näytetilapainiketta (Sample mode) painetaan, kun kansi on yhä auki, kuuluu ja näkyy 
varoitusmerkki, joka kehottaa käyttäjää sulkemaan kannen. Mekanismien liike pysähtyy, 
kunnes kansi suljetaan ja lukitaan. 

Pääset käsiksi putkien käsittelymekanismiin esim. ylläpitoa tai muuta tarpeellista käyttäjän 
toimenpidettä varten seuraavasti: 

 Kytke näytetila (Sample mode) pois päältä painamalla näytepainiketta. 

 Näytesarja keskeytyy koordinoidulla ja turvallisella tavalla. Kun putkien käsittelymekanismin 
liike on pysähtynyt, kannen lukitus vapautuu. 

 Mikäli ilmenee virhetilanne, joka edellyttää käyttäjän vuorovaikutusta, näytetila kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä ja kannen lukitus vapautuu. 
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5. STARRSED-OHJELMA  

Interrliner-instrumenttia valvotaan ulkoisen Starrsed-ohjelmistoa käyttävän tietokoneen kautta. 
Ohjelmiston toiminnot on ryhmitelty kuuteen välilehtinäyttöön. Ohjelmistoa käytetään hiiren 
osoittimen avulla tai suoraan kosketusnäytöstä. Näyttöön tulee automaattisesti 
virtuaalinäppäimistö, kun tarvitaan numeerista tai aakkosnumeerista syöttöä. 

Normaaleja toimintanäyttöjä ovat Näyte (NÄYTE (SAMPLE)) ja Historia (HISTORIA (HISTORY)). 
Reagenssit-näyttöä (REAGENSSIT (REAGENTS)) käytetään reagenssien tason tarkistamiseen ja 
reagenssin vaihdon kirjaamiseen. 
Pohjustusjaksojen ja puhdistustoimintojen aktivointiin käytetään Ylläpito-näyttöä (YLLÄPITO 
(MAINTENANCE)). 
Näytöt Asetukset (ASETUKSET (SETTINGS)) ja Huolto (HUOLTO (SERVICE)) on suojattu salasanalla, jotta 
asetuksia ei muuteta vahingossa. Huoltovalikkoa (HUOLTO (SERVICE)) käytetään huolto- ja 
kontrollitarkoituksiin. 

 

NÄYTE (SAMPLE) näyttö (sivulta 26) 

 

HISTORIA (HISTORY) näyttö (sivulta 31) 

 

REAGENSSIT (REAGENTS) näyttö (sivulta 47) 

 

YLLÄPITO (MAINTENANCE) näyttö (sivulta 50) 

 

ASETUKSET (SETTINGS) näyttö 
(ei kuvattu tässä oppaassa) 

 

HUOLTO (SERVICE) näyttö 
(ei kuvattu tässä oppaassa) 
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5.1. Ohjelmistoversio 

Uusin Interrliner-ohjelmisto ja -oppaat voidaan ladata RR Mechatronicsin sivuston 
www.rrmechatronics.com kirjautumiskohdasta (Login). 

Seuraava ohjelman kuvaus koskee ohjelmistoversiota 6.10.1 ja sitä uudempia versioita. 
 

5.2. Näyte-näyttö (Sample) 

 

Päävalikko on näkyvissä käytön aikana. Voit avata muita valikkoja valitsemalla näytöstä halutun 
välilehden. 
Seuraavat näytöt ovat valittavissa niihin liittyvien välilehtien kautta: 

1. NÄYTE (SAMPLE) näyttö (sivulta 26) 
2. HISTORIA (HISTORY) näyttö (sivulta 31) 
3. REAGENSSIT (REAGENTS) näyttö (sivulta 47) 
4. YLLÄPITO (MAINTENANCE) näyttö (sivulta 50) 
5. ASETUKSET (SETTINGS) näyttö 
6. HUOLTO (SERVICE) näyttö 

Yllä oleva kuva on esimerkki ESR-yksikkö -yksikön Näyte-näytöstä (NÄYTE (SAMPLE)) normaalissa 
toimintatilassa. Jos ohjelmisto asetetaan huoltotilaan (Service), valikon vieressä näkyy keltainen 
palkki.  
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Kun ESR-yksikkö toimii huoltotilassa, erilaisia asetuksia voidaan muuttaa, ja instrumentti toimii sen 
jälkeen muutettujen asetusten mukaisesti. Kun esimerkiksi ESR-ajaksi asetetaan 12 minuuttia, 
karuselli liikkuu tämän aika-asetuksen mukaan, jotta se on oikeaan aikaan mittauskohdassa. 
Älä tee normaalia näytteiden käsittelyä, kun huoltotila (Service) on aktivoitu. 

Kun ESR-yksikkö toimii normaalissa tilassa (NORMAL MODE), instrumentti käyttää tallennettuja 
vakioasetuksia. Esimerkiksi ESR-aika asetetaan takaisin 60 tai 30 minuuttiin käytettävän 
menetelmän mukaan. 
Käyttöoppaan painike on näytön alaosassa. Sen napsautus avaa Interrliner-käyttöoppaan. 
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5.2.1. Päänäytön osat 
 

1 Karuselli: 
Tämä on karusellin graafinen esitys. Pipetit täytetään kohdassa B. Kun vaaditaan ESR, 
karuselli siirtyy mittauskohtaan (C). Kukin pipetti pestään kohdassa D. Hihna liikkuu myös 
näytössä sen mukaisesti. Pipetin vieressä olevat numerot (A) ovat pipettihihnan numeroita. 
Kun pipetti täytetään onnistuneesti, täytetyn pipetin osoittaa sininen piste. Jos täyttö 
epäonnistuu, pipetin merkiksi tulee vilkkuva punainen piste. 
Kaikki näytetiedot ovat Historia-välilehdellä (HISTORIA (HISTORY)). 
 

2 Teline: 
Tämä on työn alla olevan telineen esitys. Tyhjät kohdat osoittavat, ettei kyseisessä kohdassa 
ole tunnistettu näyteputkea. 
Piktogrammien yhdistelmillä on seuraava merkitys: 

 

 Viivakoodia ei voitu lukea (luvun epäonnistuminen) 

 
Viivakoodi luettiin oikein, odottaa vastausta LIMS-
ohjelmistolta 

 
Viivakoodi luettiin oikein, mutta ESR:ää ei pyydetty tästä 
näytteestä. 

 ESR pyydetty ja odottaa toteutusta. 

 ESR mitattiin onnistuneesti. 

 ESR mitattiin, mutta esiintyi täyttövirheitä. 

Telineen tiedot siirtyvät telineen käsittelyn jälkeen Näytä telinehistoria -näyttöön (NÄYTÄ 
TELINEHISTORIA (DISPLAY RACK HISTORY) (sivulta 35)). 

3 Pipette: 
Tämä on pipetin graafinen esitys. Se luodaan ESR-mittausten tuloksista. Sitä voidaan käyttää 
mahdollisten ilmakuplien paikantamiseen. 

4 Näytetila-painike (Sample mode) 
Tämä painike käynnistää tai pysäyttää instrumentin ajotilan. 

5 Versiotiedot ja ohje: 
Näyttää tietoja ohjelmiston versiosta. 
Kysymysmerkin napsautus tuo esiin käyttöohjeet (normaali tila) tai virheluettelon, jos kyseessä 
on virheviesti. Kun huoltotila on aktivoituna, näkyviin tulee laajennettuja käyttäjätietoja. 

6 Näytetiedot: 
Näytteen tulokset näkyvät tässä ikkunassa mittauksen jälkeen. Ikkuna päivittyy näytteen 
jokaisen uuden tuloksen jälkeen. 
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7 Tila: 
Tässä näkyy tietoja instrumentin nykyisestä tilasta, kuten valitusta tilasta (EDTA tai sitraatti 
(Citrate)), valitusta menetelmästä (60 tai 30 minuuttia) ja symboleista, joiden tarkoitus on 
kiinnittää huomio tiettyihin ylläpitoehtoihin tai QC-näytetilaan (jos sovellettavissa). 

 

 

 
 

5.2.2. Päänäyttö ja näppäimistö 

Voit katsella tietyn pipetin tilaa napsauttamalla pipettiä tai avointa tilaa hihnaesityksen keskellä. 
Esiin tulee virtuaalinen numeronäppäimistö.  
Kirjoita halutun pipetin numero ja paina OK-painiketta. Näkyviin tulee pipetin tietojen näyttö. 
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5.2.3. Pipettitiedot 

 

Näkyviin tulevat seuraavat tiedot: 

 Näytetunnus: 
Näyteputken näytetunnus (viivakoodi). 

 Laimennus: 
Tämän näytteen laimennusaste aspiraation aikana laskettuna. 

 Täyttöaika (Time filled): 
Näytteen aspiraatiopäivämäärä ja -kellonaika. 

 Jäljellä oleva aika (Time to go): 
Näytteen mittaukseen jäljellä olevien minuuttien määrä. 

Oikealla puolella olevat merkkivalot osoittavat valitun pipetin nykyisen tilan: 

 Pipetti täytetty OK (Pipette filled OK):  
Näyte on aspiroitu pipettiin ongelmitta. 

 Pipetti likainen (Pipette dirty):  
Näyte on mitattu, ja pipetti on merkitty pestäväksi, kun se saavuttaa huuhteluaseman. Tämä 
ilmaisin on myös näkyvissä, kun näytettä ei voitu aspiroida oikein. 
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5.3. Historianäyttö (History) 

 

Historianäytössä voidaan valita seuraavat vaihtoehdot: 

 NÄYTÄ PIPETTITIEDOT (DISPLAY PIPETTE DATA) (sivulta 32) 
Voit lähettää valitut tiedot tulostimeen valitsemalla tulostuspainikkeen (TULOSTA). 
 

 NÄYTÄ NÄYTEHISTORIA (DISPLAY SAMPLE HISTORY) (sivulta 33) 

 NÄYTÄ POTILAAN KOKO TULOS (DISPLAY FULL PATIENT RESULT) 
Näytä näytehistoria (Display sample history) -kohdassa on seuraavat vaihtoehdot: 

TULOSTA: Lähetä valittu tulos tulostimeen. 
TULOSTA TULOKSEN OTSIKKO (PRINT RESULT HEADER): Tuloksen otsikon voi tulostaa vain, jos 
Asetukset - Yleiset asetukset (Settings - General settings) -näytön asetus Tulosta 
mittauksen jälkeen (TULOSTA MITTAUKSEN JÄLKEEN (PRINT AFTER MEASUREMENT)) on päällä. 
LÄHETÄ KAIKKI ISÄNTÄKONEESEEN (SEND ALL TO HOST) Lähetä kaikki tulokset uudelleen 
pääkoneeseen (HOST 
LÄHETÄ POTILAAN TULOS ISÄNTÄKONEESEEN (SEND PATIENT RESULT TO HOST)). Lähetä vain valittu 
potilastulos pääkoneeseen (HOST). 
 

 NÄYTÄ TELINEHISTORIA (DISPLAY RACK HISTORY) (sivulta 35) 

 NÄYTÄ TELINETIEDOT (DISPLAY RACK DETAILS) (sivulta 36) 
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 ANALYSOI TULOKSET (ANALYSE RESULTS) 
 

 ESR-TILASTOTIEDOT (ESR STATISTICS) 
 

 QC-TULOKSET (QC RESULTS) (sivulta 39) (Starrsed Control -materiaalilla) 

 LINKITETYT QC-TUNNUKSET (LINKED QC IDS) (sivulta 45) 
 

5.3.1. Näytä pipettitiedot (Display pipette data) 

 

Tämä taulukko näyttää tietoja karusellin näytteistä valitun ESR-käsittelyajan aikana. Kun pipetti on 
mitattu, pipetin tiedot siirtyvät näytehistoriatiedostoihin. 

Taulukon otsikko näyttää näkyvien sarakkeiden nimet. Voit lajitella taulukon nousevaan 
järjestykseen minkä tahansa sarakkeen mukaan kaksoisnapsauttamalla kyseistä otsikkoa. 
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5.3.2. Näytä näytehistoria (Display sample history) 

 

Valitse valitun päivämäärän tulokset kaksoisnapsauttamalla tiedostonimeä Valitse päivämäärä -
ikkunassa (Valitse näytettävien tulosten päivämäärä (Select date to show results):). 
Päivitä käytettävissä olevien tiedostojen luettelo painamalla Päivitä ( Päivitä (Refresh)).  
Kirjoita näytetunnus Näytetunnus-ikkunaan (Näytetunnus) ja paina Hae (Hae (Search)). 

Saat seuraavat hakuvaihtoehdot käyttöön painamalla Vaihtoehdot (Vaihtoehdot (Options)): 

 Näytä tämän päivän tulokset (Show today's results). 

 Näytä tämän päivän tulokset valitulta kellonaikaväliltä (Show today's results from a selected 
time frame of the day). 

 Näytä kuluneiden päivien tulokset (Show results of a number of past days). Oletusarvo on 7 
päivää. 

 Näytä tietyn päivän tulokset (Show results of a specific day). 

 Näytä tulokset ensiksi valitun päivämäärän ja seuraavaksi valitun päivämäärän väliltä (Show 
results of the range between the first selected date to the next selected date). 

Valitse taulukosta Näytetunnus (Näytetunnus) ja tuo näyttöön tarkemmat tiedot valitusta näytteestä 
napsauttamalla Näytä täydet potilastiedot -painiketta (NÄYTÄ POTILAAN KOKO TULOS (DISPLAY FULL PATIENT 
RESULT)). 

Taulukon otsikko näyttää näkyvien sarakkeiden nimet. Voit lajitella taulukon nousevaan 
järjestykseen minkä tahansa sarakkeen mukaan kaksoisnapsauttamalla kyseistä otsikkoa. 
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5.3.2.1. Näytä potilastulokset (Display patient results) 

 

Valitse valitun päivämäärän tulokset kaksoisnapsauttamalla tiedostonimeä Valitse päivämäärä -
ikkunassa (Valitse näytettävien tulosten päivämäärä (Select date to show results):). 
Päivitä käytettävissä olevien tiedostojen luettelo painamalla Päivitä ( Päivitä (Refresh)).  
Kirjoita näytetunnus Näytetunnus-ikkunaan (Näytetunnus) ja paina Hae (Hae (Search)). 

Saat seuraavat hakuvaihtoehdot käyttöön painamalla Vaihtoehdot (Vaihtoehdot (Options)): 

 Näytä tämän päivän tulokset (Show today's results). 

 Näytä tämän päivän tulokset valitulta kellonaikaväliltä (Show today's results from a selected 
time frame of the day). 

 Näytä kuluneiden päivien tulokset (Show results of a number of past days). Oletusarvo on 7 
päivää. 

 Näytä tietyn päivän tulokset (Show results of a specific day). 

 Näytä tulokset ensiksi valitun päivämäärän ja seuraavaksi valitun päivämäärän väliltä (Show 
results of the range between the first selected date to the next selected date). 

Täydellinen mittaustietojen yleiskatsaus tulee näkyviin, kun aktivoidaan vaihtoehto Näytä 
raakatiedot (Näytä raakatiedot (Display raw data)). 
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5.3.3. Näytä telinehistoria (Display rack history) 

 

Piktogrammien yhdistelmillä on seuraava merkitys: 
 

 Viivakoodia ei voitu lukea (luvun epäonnistuminen) 

 
Viivakoodi luettiin oikein, odottaa vastausta LIMS-
ohjelmistolta 

 
Viivakoodi luettiin oikein, mutta ESR:ää ei pyydetty tästä 
näytteestä. 

 ESR pyydetty ja odottaa toteutusta. 

 ESR mitattiin onnistuneesti. 

 ESR mitattiin, mutta esiintyi täyttövirheitä. 

Jos vaihtoehto Lue telinenumero (Read rack number) on päällä (Huolto - Yleinen/viivakoodi 
(Service - General/Barcode)), telinenumero näkyy päivämäärän/kellonajan alapuolella. 

Tyhjennä telinehistoria -painike (Tyhjennä telinehistoria (Clear rack history)) tyhjentää 
telinehistoriatiedoston ja aloittaa uuden telinehistoriatiedoston muodostamisen. 
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5.3.3.1. Näytä telinetila (Display rack status) 

 

Lisätietoja valitun telineen näytteistä näytetään tilataulukossa. 
Viimeiset 10 telinettä tallentuvat ja voidaan valita. 

Tyhjennä telinehistoria -painike (Tyhjennä telinehistoria (Clear rack history)) tyhjentää 
telinehistoriatiedoston ja aloittaa uuden telinehistoriatiedoston muodostamisen. 
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5.3.4. Historianäytteen analyysivaihtoehto 

 

Tee kaikkia tämän päivän tuloksia tai alku- ja loppukellonajan välisiä tuloksia koskeva valinta tai 
valitse jokin seuraavista: 

1. Tietty määrä kuluneita päiviä. 
2. Tietty päivämäärä. 
3. Useita päiviä alkupäivämäärästä loppupäivämäärään. 

 
 

5.3.5. Aseta alku/loppupäivämäärä 

 

Syötä alku-/loppupäivämäärä ja -kellonaika. 
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5.3.6. ESR-tilastonäytöt 

 

Tilastokaavio tuotetaan tietystä aikajaksosta. Voit valita seuraavista kaavioista: 

 Päivittäinen keskiarvo (mm) (Daily mean (mm)) 
Käytä tätä päivittäisen ESR-keskiarvon vaihteluiden tarkasteluun. 
 

 Utuinen (%) 
Utuisten aspektien lisääntyminen on osoitus instrumentin kontaminaatiosta, ks. Aspekti 
utuinen (Hazy) (sivulta 64) 
 

 Laimennus (%) 
Laimennusvirheiden lisääntyminen on osoitus siitä, että laimennusjärjestelmä tarvitsee 
ylläpitoa. 
 

 Kuplia yläosassa (Bubbles on top) (%) 
Ilmakuplia sisältävien näytteiden lisääntyminen on osoitus siitä, että aspiraatiojärjestelmä 
tarvitsee ylläpitoa, ks. Vaahto pylväässä (sivulta 84) 
 

 ESR virheet (%) 
Lisääntyvät ESR-virheet (ESR virheet) saattavat olla osoitus ylläpitotarpeesta, ks. ESR-virhe 
(sivulta 62) 
 

 Näytteiden määrä (Number of samples) 
Tätä voidaan käyttää dokumentoimaan työkuormituksessa esiintyviä vaihteluja. 
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5.3.7. QC-tulosnäytöt 

Tässä jaksossa näytetään QC-näytteiden tuloksia ja tilastotietoja, ja jaksossa Linkitetyt QC-
tunnukset (sivulta 45) käsitellään linkkien luontia QC-näytetunnusten ja Lab-tunnusten välille. 

Starrsed Control -tason N ja -tason A tulokset ovat erotettuina omille välilehdilleen. Molemmissa 
välilehdissä on sama asettelu ja samat vaihtoehdot. Tulokset voidaan näyttää taulukkona tai 
kaaviona. 

Kun käytetään Starrsed Control -näytetunnusta, tulokset luetellaan vain tässä. Kun käytetään Lab-
tunnuksen viivakoodia, QC-tulokset luetellaan myös potilastuloksissa (Patient results). 

Huomautus: Tätä osaa ohjelmistosta voidaan käyttää vain Starrsed Control -
laaduntarkastusmateriaalin kanssa. 
 

5.3.7.1. QC-tarkastuksen normaalit tulokset (taulukko) 

 

Näkyvissä ovat Starrsed Control -tason N tulokset. Katso lisätietoja luvusta Taso A. 
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5.3.7.2. QC-tarkastuksen epänormaalit tulokset (taulukko) 

 

Näkyvissä ovat Starrsed Control -tason A tulokset. 

Näytä (Display) Tulokset (taulukko) (Results (table)) 

QC-näyte (QC sample) Tunnus (ID):  
Lue viivakoodista. Alkuperäinen Starrsed Control -viivakoodi (= eränumero) 
 
Linkitetty laboratorio (Linked lab) Tunnus (ID):  
Lab-tunnus annetaan, jos se on linkitetty Starrsed Control -näytetunnukseen.  
 
Näytteen käsittelypäivämäärä (Sampling date):  
QC-näytteen aspiraatiopäivämäärä ja -kellonaika. 
 
Viimeinen voimassaolopäivämäärä (Expiry date):  
Jos Starrsed Control -materiaalin viimeinen voimassaolopäivämäärä on kulunut, tämän QC-
näytteen käsittelyä ei voi jatkaa. Näytettä ei mitata, mutta epäonnistunut yritys kirjataan 
taulukkoon. 
 
Odotettu (Expected) ESR:  
Tämä on lämpötilakorjattu keskiarvo (sisällytettynä Starrsed-viivakoodiin) ja hyväksytty poikkeama-
alue. Hyväksytyn alueen sovellettavissa olevat arvot riippuvat käyttäjäasetuksesta. 
 
ESR 60:  
Korjaamaton tulos QC-näytteestä. 
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ESR 60 T.CORR.: 
Lämpötilakorjattu tulos QC-näytteestä. 
 
T(°C): 
Lämpötila, jossa näyte mitattiin. 
 
Virhe/Varoitus:  
Vain erityiset QC-virheet mainitaan tässä, yleiset ESR-varoitukset/-virheet mainitaan seuraavassa 
sarakkeessa. 
 
Näiden sarakkeiden jälkeen näytössä on lisätietoja: pipetin numero, laimennusaste, ESR30, ESR-
aika ja aspekti. Vieritä oikealle. 
 
Tulokset näkyvät aina sekä lämpötilakorjauksen kanssa että ilman sitä riippumatta siitä, onko 
lämpötilakorjauksen asetus (LÄMPÖTILAN KORJAUS) päällä vai ei. 

Näytöstä voidaan valita seuraavat vaihtoehdot: 

LIITTYVÄT POTILASTULOKSET (RELATED PATIENT RESULTS) 
Tämä näyttö on samanlainen kuin Näytä näytehistoria -näyttö (Display sample history). 
Potilashistoriataulukon taustaväri on vaihtunut vaaleankeltaiseen, jotta nämä QC:hen liittyvät 
tulokset erottuvat potilashistorian vakiotaulukosta. QC-näytteiden tiheydestä riippuen niihin liittyvät 
potilastulokset saattavat kattaa useita päiviä, ja ne luetellaan päivämäärää kohti. 
 
VIE EXCELIIN (CSV) (EXPORT TO EXCEL (CSV)) 
Tulokset voidaan viedä CSV-tiedostoon ja tuoda MS Excel -tiedostoon lisäanalyysejä varten. 
 
ERÄ (BATCH) 
Kaikki käytetyt Starrsed Control -erät näkyvät, ja valitun erätunnuksen tulokset tulevat näkyviin. 
 
SULJE 
Palaa Historia-näyttöön (History (sivulta 31)). 
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5.3.7.3. QC-tarkastuksen epänormaalit tulokset (kaavio) 

 

Näytä (Display) Tilastotiedot (kaavio) (Statistics (graph)): 

Kaikki valitun Starrsed Control -erän QC-tulokset näkyvät kaaviossa. 

Näkyvät kaaviona: 

 QC-tulokset (QC results) (punainen) = mittausarvot päivämäärää kohti 

 Laskettu keskiarvo (Calculated mean) (keltainen) = tietyn erän kaikkien QC-tulosten 
keskiarvo 

 Odotettu ESR (Expected ESR) (vihreä) = Valitun Starrsed Control -materiaalin 
määrityskeskiarvo 

Näkyvät arvona: 

 Laskettu keskiarvo (Calculated mean) = tietyn erän kaikkien QC-tulosten keskiarvo 

 Vakiopoikkeama (Standard deviation) = kaikkien QC-tulosten keskimääräinen poikkeama 
verrattuna odotettuun ESR:ään 

 Vaihtelukerroin (%) (Coefficient of variation (%)) = vakiopoikkeaman suhde odotettuun 
ESR:ään prosentteina 

 QC-tulosten määrä (Number of QC results) 
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Tämä kaavio antaa ensimmäisen osoituksen Interrliner-instrumentin mittausvakaudesta. 
Lisäanalyysi ja systemaattisten virheiden tunnistus on tehtävä käyttäjän 
laadunvalvontajärjestelmässä. 
 
SULJE 
Palaa Historia-näyttöön (History (sivulta 31)). 
 
 

5.3.7.4. QC-tarkastuksen epänormaalit tulokset laajennettuina 

 

QC-tulokset tulevat näkyviin, kun vieritetään yleisiä tietoja. 
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5.3.7.5. Näytä näytehistoria (QC) (Display sample history (QC)) 

 

Tämä näyttö näyttää kaikki potilastulokset, jotka on mitattu valitun QC-tuloksen jälkeen seuraavaan 
QC-tulokseen asti. Tulokset esitetään Näytä näytehistoria -näytön (DISPLAY SAMPLE HISTORY (sivulta 
33)) asettelussa. QC-näytteiden tiheydestä riippuen niihin liittyvät potilastulokset saattavat kattaa 
useita päiviä, ja ne luetellaan päivämäärää kohti. QC-näytteiden kaikki yleiset ESR-tiedot ja -
virheet näkyvät tässä. 

 
 



 Starrsed-ohjelma 

 

Interrliner  Sivu 45 
Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

5.3.7.6. Linkitetyt QC-tunnukset (Linked QC IDs) 

 

Linkitä tämän näytön avulla Starrsed Control -näytetunnus Lab-tunnukseen tai tarkista, mitkä linkit 
ovat aktiivisia. 

1. Starrsed Control -näytetunnus (Starrsed Control -näytetunnus (Starrsed Control sample ID)): 
Syötä eränumero tai skannaa viivakoodi alkuperäisen Starrsed Control -putken tarrasta. Jos 
alkuperäinen tarra on jo peitetty Lab-tunnus-tarralla, etsi eränumero ja viivakoodi 
pakkausselosteesta. 

2. "Lab-tunnus (Lab ID)": Syötä potilasnumero tai skannaa viivakoodi tarrasta, jota laboratorio 
käyttää näyttää näytteen tunnistamiseen. 

3. Lisää linkitetyt tunnukset luetteloon napsauttamalla Linkitä tunnukset -painiketta (Linkitä 
tunnukset (Link IDs)). Linkityspäivämäärä (Linkityspäivämäärä (Date linked)) lisätään 
automaattisesti. 

4. Kiinnitä Lab-tunnus-tarra Starrsed Control -näyteputkeen niin, että alkuperäinen viivakoodi 
peittyy kokonaan, jotta varmistuu se, että Interrliner voi skannata vain Lab-tunnus-viivakoodin. 

Jos Starrsed Control -näytetunnus ei ole oikea tai viimeinen voimassaolopäivämäärä on kulunut, 
näyttöön tulee viesti eikä tunnuksia lisätä luetteloon. 

Voit poistaa linkin, jota ei enää käytetä, valitsemalla linkin taulukosta ja napsauttamalla Poista 
linkki (POISTA LINKKI (REMOVE LINK)).  

Linkit voidaan poistaa automaattisesti valinnaisen Poista linkitetty QC-tunnus automaattisesti 
tuloksen jälkeen -asetuksen (POISTA LINKITETTY QC-TUNNUS AUTOMAATTISESTI TULOKSEN JÄLKEEN (AUTOMATICALLY 
REMOVE LINKED QC ID AFTER RESULT)), (ASETUKSET - QC-ASETUKSET (SETTINGS - QC SETTINGS)) mukaisesti, kun 
tälle Lab-tunnukselle on raportoitu käyttökelpoinen ESR-tulos. 
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5.3.7.7. QC-tulosten analyysi 

Valtuutetun henkilöstön on tunnistettava ja eroteltava hyväksytyt / ei hyväksyttävissä olevat 
satunnaiset virheet ja suuntaukset ja/tai muutokset tilastotietojen systemaattisissa virheissä. 
Analyysitulokset voidaan hyväksyä tai hylätä käyttäjien laaduntarkastusmenettelyjen mukaan. 

Muutokset QC-tuloksissa voivat olla vähittäisiä tai äkillisiä. Vähittäisiä muutoksia voivat aiheuttaa 
kontaminaatio ja satunnaiset ympäristövaihtelut. Äkillisiä muutoksia voi aiheuttaa muutos QC-
materiaalierässä tai mahdolliset laitevirheet. 

Jos tulokset ovat jatkuvasti alueen ulkopuolella johtuen huomattavasta erosta lasketun keskiarvon 
ja kontrolliarvon välillä, mutta tilastotiedot osoittavat tarkkoja tuloksia, joissa on pieniä poikkeamia, 
on harkittava QC-asetusten (QC Settings) hyväksyttävän alueen laajentamista. 

Jos tulokset ovat satunnaisesti alueen ulkopuolella, on suositeltavaa tehdä päivittäinen ylläpito 
ja/tai täytä ja puhdista -vaihe sekä toteuttaa toinen QC-näytevaihe ennen potilaan tulosten 
toimittamista eteenpäin. 

Jos tuloksia ei lähetetä LIMS-ohjelmaan, QC-tulokset voidaan viedä MS Excel -ohjelmaan CSV-
tiedostoina, jotta niitä voidaan analysoida lisää laboratorion omalla laaduntarkastuksen 
tietojärjestelmällä. 
 

5.3.8. Tulosten historia-analyysi 
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LAIMENNUSVIRHE 
Laimennusvirheen tunnistus on käyttäjäasetus, ja se voidaan muuttaa asetuksissa välille 0–25 % 
(ASETUKSET (SETTINGS) - dilution error detection to 0 ... 25 %). Tässä esimerkissä laimennusvirheen 
tunnistus on asetettu 10 %:iin ja rajavirheiden asetuksena on kyllä (YES). 
Kun valitaan Laimennus >= 110, taulukossa näkyvät kaikki näytteet, joiden laimennusaste >= 110. 
Kun valitaan Laimennus <= 90, taulukossa näkyvät kaikki näytteet, joiden laimennusaste <= 90. 

ASPEKTI 
Kun valitaan yksi kolmesta Utuinen aspektikoodista, kaikki tämän aspektikoodin näytteet näkyvät 
taulukossa, myös virhetapauksessa. 

VIRHE 
Kun valitaan yksi virhekoodeista, taulukossa näkyvät kaikki näytteet, joilla on tämä virhekoodi. 

VAROITUS 
Kun valitaan yksi varoituskoodeista, taulukossa näkyvät kaikki näytteet, joilla on tämä 
varoituskoodi. 

Taulukon otsikko näyttää näkyvien sarakkeiden nimet. Voit lajitella taulukon nousevaan 
järjestykseen minkä tahansa sarakkeen mukaan kaksoisnapsauttamalla kyseistä otsikkoa. 
 

5.4. Reagenssinäyttö (Reagents) 
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Kun esiintyy anturihälytys, hälytyksen ilmaisin näkyy välilehdellä. REAGENSSIT (REAGENTS).  

Reagenssien ja erottimen hälytystila näkyy tässä näytössä. Tyhjä säiliö on merkitty vilkkuvalla 
punaisella tai keltaisella merkillä. 
Kun reagenssitilanäyttö on aktiivinen, pullon äänihälytys kytkeytyy pois päältä.  
Reagenssitiedot näkyvät pienissä tekstiruuduissa. Kun uusi reagenssisäiliö vaihdetaan, uuden 
reagenssin tiedot voidaan syöttää napsauttamalla kyseistä tekstiruutua. 

Huomautus: Kun voimassaolopäivämäärä ylittyy, tekstiruutu vilkkuu punaisena. 

Ohjelmisto tarkistaa reagenssitilan ennen uuden telineen aloittamista. Jos tasohälytys on päällä 
(ON), se ei käsittele uutta telinettä. Jos hälytykseksi tulee telineen aikana päälle (ON), laite vie 
loppuun kyseisen telineen (enint. 10 näytettä) aspiroinnin. Likaisten pipettien pesu jatkuu aina sen 
välttämiseksi, että näytteitä jää pipetteihin. 

Reagenssihälytys tulee myös päälle, kun reagenssin viimeinen voimassaolopäivämäärä ylittyy tai 
kun se on avattuna yli kolme kuukautta. Näkyviin tulee viesti Ei nyt sallittu! Ks. REAGENSSIT 
(REAGENTS)!. Uusien näytteiden käsittely pysähtyy. Kaikkien reagenssien loki on saatavilla ja voidaan 
ottaa esiin napsauttamalla Näytä reagenssihistoria (NÄYTÄ REAGENSSIHISTORIA (DISPLAY REAGENT HISTORY) 
(sivulta 48)). 
 
 

5.4.1. Näytä reagenssihistoria (Display reagent history) 

 

Tämä näyttö näyttää käytettyjen reagenssien historian. 
Valitse reagenssityyppi oikealta puolelta. 

Kaikkien kirjattujen reagenssien tiedot voidaan viedä ulkoista käyttöä varten Excel-ohjelman CSV-
muotoon napsauttamalla Vie Exceliin (CSV) (Vie Exceliin (CSV) (Export to Excel (CSV)))). 
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5.4.2. Uuden reagenssin syöttäminen 

 

Uusien reagenssien syöttönäyttö. Lisää uusi valinnalla (oletusasetus) tai poista nykyiset tiedot ja 
jatka valitsemalla Seuraava (Seuraava (Next)). 

Huomautus: Vain huuhteluliuoksen syöttönäyttö tulee näkyviin. Kaikilla reagensseilla on 
samanlaiset syöttönäytöt. 
 

5.4.2.1. Uuden reagenssin syöttäminen (jatkoa) 

 

Tiedot voidaan syöttää näppäimistöllä tai viivakoodin lukijalla. 

1. Syötä/lue ensin Tuotenumero 
2. Syötä/lue Eränumero. 
3. Syötä/lue Viimeinen voimassaolopäivämäärä (Expiry date) (jos käytetään viivakoodin lukijaa, 

osoittimen on oltava yhdessä kahdesta ruudusta) 
4. Säädä tarvittaessa päivämäärää, jolloin reagenssi asetettiin. 
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5. Tarkista, onko esikatseluruudussa oikeat tiedot, ja paina sitten OK. 

 
 

5.5. Ylläpitonäyttö (Maintenance) 

 

Kun esiintyy anturihälytys, hälytyksen ilmaisin näkyy välilehdellä.  

Tässä näytössä on 5 alinäyttöä: 

1. Pohjusta/Puhdista (PRIME (SIVULTA 51) / CLEAN) 
2. TARKISTA ANTURIT (CHECK SENSORS) (sivulta 54) 
3. NÄYTÄ VIRHEHISTORIA (DISPLAY ERROR HISTORY) (sivulta 56) 
4. NÄYTÄ YLLÄPITOHISTORIA (DISPLAY MAINTENANCE HIST.) (sivulta 56) 
5. YLLÄPITOTIEDOT (MAINTENANCE INFO) (sivulta 57) 
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5.5.1. Pohjusta/Puhdista (Prime / Clean) 

 

Kaikki nestejärjestelmän ylläpitotoiminnot on ryhmitelty Pohjusta/puhdista -painikkeen 
(POHJUSTA/PUHDISTA) alle. 

Nestejärjestelmä on kunkin reagenssivaihdon jälkeen pohjustettava olennaisten putkien 
täyttämiseksi reagenssilla ja ilman poistamiseksi. Tämä on myös osa päivittäistä käynnistystä. Tee 
tämän reagenssin automaattinen pohjustussykli sopivan painikkeen avulla: 

Pohjustus: 

 POHJUSTUS PIPETIT: 
Pipetit pestään ja kuivataan automaattisesti kunkin mittauksen jälkeen. 

 POHJUSTUS NEULA/SUUTIN: 
Ulompi neula, näyteanturi ja täyttösuutin pestään jokaisen aspiraation jälkeen. 

 POHJUSTUS LAIMENNUSJÄRJESTELMÄ:  
Laimennusjärjestelmän pohjustussykli on ruiskun 5 viivaa. 

 POHJUSTUS SUUTIN, JOSSA ON VETTÄ: 
Täyttösuutin huuhdellaan jokaisen aspiraation jälkeen deionisoidulla vedellä. 

 POHJUSTUS JÄTEJÄRJESTELMÄ: 
Pieni määrä desinfiointiainetta huuhtoutuu pipetin huuhtelusyklin aikana pipetin pohjan ympäri 
ja jätejärjestelmään. 

Kun Interrliner on ollut käyttämättä yli kahdeksan tuntia, reagenssit voivat virrata takaisin 
painovoiman vaikutuksesta. Pohjusta kaikki putket ennen näytteiden käsittelyä käyttämällä 
toimintoa: 

 POHJUSTA KAIKKI YKSIKÖT 
Kaikki pohjustustoiminnot toteutetaan järjestyksessä kerran. 
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Puhdistus: 

 Pese jokainen pipetti (Wash each pipette):  
Kun pipettihihna kääntyy yhden kohdan verran, huuhtelukohdassa oleva pipetti huuhdellaan ja 
kuivataan, olipa se täynnä tai ei. 

 Pese kaikki pipetit (Wash all pipettes): 
Kaikki pipettihihnan pipetit pestään ja kuivataan kerran. 
Näytössä näkyy varoitus: <Pipettiedot menetetään! (Pipette data will be lost!)>. 
 
HUOMAUTUS: Tarkista ennen tämän toiminnon käyttöä huolellisesti, onko pipettihihnassa 
näytteitä, jotka on mitattava. 
Mahdolliset jäljellä olevat näytteet pestään pois EIKÄ niitä mitata! 

 Pese vain näytepipetit (Wash only sample pipettes): 
Kaikki pipetit, joissa on parhaillaan näytteitä, pestään ja kuivataan kerran.  
Näytössä näkyy varoitus: <Pipettiedot menetetään! (Pipette data will be lost!)>. 
 
HUOMAUTUS: Tarkista ennen tämän toiminnon käyttöä huolellisesti, onko pipettihihnassa 
näytteitä, jotka on mitattava. 
Mahdolliset jäljellä olevat näytteet pestään pois EIKÄ niitä mitata!  

 Täytä ja puhdista: 
Tämä painike käynnistää Täytä ja puhdista -menettelyn (Täytä ja puhdista). Westergrenin 
pipetteihin kertyy instrumentin pitkäaikaisessa käytössä proteiineja, jotka on poistettava 
voimakkaalla puhdistusaineella. Tämä toiminto täyttää kaikki pipetit puhdistusaineella ja 
poistaa puhdistusaineen määritetyn ajan kuluttua. 

 Pesu päivän päätteeksi: 
Kaikki pipetit pestään kerran ja neula, täyttösuutin ja huuhtelusuutin (pesuasema) 
pohjustetaan. 

 
 



 Starrsed-ohjelma 

 

Interrliner  Sivu 53 
Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

5.5.1.1. Täytä ja puhdista -näyttö (Fill and Clean) 

Täytä ja puhdista: 
Automaattinen täytä ja puhdista -toiminto, jossa pipettihihan kukin yksittäinen pipetti täytetään 
puhdistusliuoksella. Westergrenin pipetteihin kertyy instrumentin pitkäaikaisessa käytössä 
proteiineja, jotka on poistettava voimakkaalla puhdistusaineella.  
Tämä sykli vie n. 90 minuuttia. 
Täytä ja puhdista -toiminto (Täytä ja puhdista) on osa kuukausittaista ylläpitomenettelyä.  
Näytössä näkyy varoitus: <Pipettiedot menetetään! (Pipette data will be lost!)>. 

 

Kun säädin laitetaan päälle, täytä ja puhdista -menettelyssä käytetään sovitinta. 

Kun säädin otetaan pois päältä, käytetään täyttöä ja puhdistusta ilman sovitinta. 

Katso lisätietoja luvusta Ylläpito, Täytä ja puhdista -menettely (sivulta 96). 
 

5.5.1.2. Pesumenettely päivän päätteeksi 

 Pesu päivän päätteeksi: 
Kaikki pipetit pestään kerran ja neula, täyttösuutin ja huuhtelusuutin (pesuasema) 
pohjustetaan. 
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5.5.2. Tarkista anturit (Check sensors) 

 

Kun esiintyy anturihälytys, hälytyksen ilmaisin näkyy välilehdellä. YLLÄPITO (MAINTENANCE). 

Kaikki anturien tilan tarkistukseen liittyvät toiminnot on ryhmitelty Tarkista anturit -painikkeen 
(TARKISTA ANTURIT (CHECK SENSORS) (sivulta 54)) alle. 

 Tarkistus Täytön pysäytysanturi: Napsauta Tarkista-painiketta (Check), jolloin OK-merkki tulee 
näkyviin, jos anturiarvo on alueella. 

 Tarkistus lämpötila-anturi (temperature sensor): Arvon on oltava yhtä suuri kuin todellinen 
huonelämpötila pipettihihnan lähellä. 
Arvo voidaan asettaa Asetukset-välilehdellä (ASETUKSET (SETTINGS)). 

 Tarkistus Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi: Tätä anturia käytetään vain EDTA-tilassa. 
Jos laimennusjärjestelmä ei käynnisty aspiraation aikana, tämän anturin tila on tarkistettava. 
Napsauta Tarkista-painiketta (Check), jolloin OK-merkki tulee näkyviin, jos anturiarvo on 
alueella.  

 Tarkistus Laimenninvirtausanturi: Tätä anturia käytetään vain EDTA-tilassa. Kun anturi 
aktivoidaan, valmiustilailmaisin (Valmiustila) aktivoituu, mutta ei virtausilmaisin (Virtaus). Kun 
Testi-painiketta napsautetaan, virtausilmaisimen (Virtaus) on oltava näytössä aktivoituna. Kun 
testi päättyy, molempien ilmaisimien on oltava näytössä aktivoituneina. 

 Tarkistus Erotinanturi: Napsauta Tarkista-painiketta (Check), jolloin OK-merkki tulee näkyviin, 
jos anturiarvo on alueella. 
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 Tarkistus Virtausanturi (Flow sensor): Napsauta Tarkista-painiketta (Check), jolloin OK-merkki 
tulee näkyviin, jos anturiarvo on alueella. 

 Tarkistus Mittausanturi: Napsauta Tarkista-painiketta (Check), jolloin OK-merkki tulee näkyviin, 
jos anturiarvo on alueella. 
Paina Mittaa-painiketta (MITTAUS). Parhaimmillaan mittauskohdassa oleva pipetti mitataan. 
Tulokset näkyvät kaaviona: 

 

 

Mittauspään 
aloituskohta 

oikea 

 

Mittauspään 
aloituskohta 

väärä 

 

HUOMAUTUKSIA: 

Puhdista anturit ennen tämän toiminnon käyttöä. 

Kun testipipetti on asennetut mittauskohtaan, testipipetin tulos näkyy ESR (mm) -kentässä. 
 

 

Kun anturi on alueen ulkopuolella ja näkyvissä on punainen X, anturiarvot 
voidaan tarkistaa siirtymällä huoltotilaan. 
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5.5.3. Näytä virhehistoria (Display Error history) 

 

Kun esiintyy anturihälytys, hälytyksen ilmaisin näkyy välilehdellä. YLLÄPITO (MAINTENANCE). 

Kaikki käytön aikana tapahtuneet vireet kirjataan automaattisesti. 
Teknikot voivat tämän luettelon avulla tarkistaa instrumentin tilan ja paikantaa mahdollisia 
ongelmia.  

Tämä loki voidaan tallentaa esimerkiksi muistitikkuun napsauttamalla Tallenna nimellä -painiketta 
(Tallenna nimellä ...). 
 

5.5.4. Näytä ylläpitohistoria (Display maintenance history) 

 

Kun esiintyy anturihälytys, hälytyksen ilmaisin näkyy välilehdellä. YLLÄPITO (MAINTENANCE). 

Kaikki toteutetut ylläpitotoiminnot kirjataan automaattisesti. 

Tämä loki voidaan tallentaa esimerkiksi muistitikkuun napsauttamalla Tallenna nimellä -painiketta 
(Tallenna nimellä ...). 
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5.5.5. Ylläpitotiedot (Maintenance Info) 

 

Tämä näyttö jakautuu 6 ylläpitotasojaksoon. Ylläpitotasoilla 1–4 tilaa valvotaan ja myöhästyneestä 
ylläpidosta annetaan merkintä. 

Voit avata jonkin tietyn yläpitotason työohjeen painamalla Tietoja-painiketta (Tietoja). 

Kun ylläpito on tehty, kirjaa tehty työ ylläpidon lokitiedostoon painamalla Valmis-painiketta 
(Valmis). 
 

5.5.6. Sulje  
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Valitse Pesumenettely päivän päätteeksi (Pesu päivän päätteeksi menettely (procedure)) tai Sulje 
ohjelma (Sulje ohjelma (Close program)): 

Pesu päivän päätteeksi menettely (procedure) alkaa pestä kaikkia pipettejä, neulaa, täyttösuutinta 
ja huuhtelusuutinta (pesuasema). Toiminto voidaan asettaa automaattisesti toteutettavaksi 
seuraavassa näytössä. 

Sulje ohjelma (Close program) vain sulkee ohjelman. 
 
 

5.5.7. End-of-day-wash schedule settings 

 
 

5.6. Asetukset-näyttö (Settings) 

Huolto-näyttö (ASETUKSET (SETTINGS)) on tarkoitettu erikoiskoulutetuille valvojille ja teknikoille ja on 
näiden käyttöohjeiden kattaman alueen ulkopuolella. 
 

5.7. Huolto-näyttö (Service) 

Huolto-näyttö HUOLTO (SERVICE) on tarkoitettu erikoiskoulutetuille teknikoille ja on näiden 
käyttöohjeiden kattaman alueen ulkopuolella. 
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6. RAPORTOINTI 

Interrliner pystyy käsittelemään erilaisia protokollatyyppejä. Valinta tehdään LIMS-asetuksissa 
HUOLTO (SERVICE) -(LIMS-SETTINGS). 
 

6.1. Protokollat 

Protokolla on joukko sääntöjä, jotka hallitsevat tietoliikennettä ja tietojen siirtoa koneiden välillä, 
kuten tietokonejärjestelmässä. Se on myös muodollinen joukko sääntöjä ja menettelyjä, joita on 
noudatettava tietojen pyynnön aikana ennen kuin tiedot siirtyvät koneiden ja tietokonejärjestelmien 
välillä.  
Seuraavat protokollat voidaan valita, kun siirretään tietoja laboratoriotietoja käsittelevään 
tietokoneeseen. 

1. Ei lähtöä 
2. MECHATRONICS-01 kaksisuuntainen 
3. MECHATRONICS-02 yksisuuntainen 
4. Sysmex SE 9000 
5. Sysmex SE-9000 yksisuuntainen 
6. Sysmex R-3500 
7. Sysmex R-3500 yksisuuntainen 
8. Sysmex R-3500 EPU 
9. Compact kaksisuuntainen 
10. Compact unidirectional (StaRRsedin merkkijonomuoto) 
11. StaRRsed III (V14) 
12. Vesmatic 
13. Sedimatic 15 
14. Sedimatic 100 
15. Opus kaksisuuntainen 
16. Advia 120 kaksisuuntainen 
17. Advia 120 yksisuuntainen 
 

Protokolla voidaan asettaa välilehdellä HUOLTO (SERVICE) - LIMS-asetukset (LIMS settings). Tallenna 
uudet asetukset protokollan valinnan jälkeen painamalla asetuksen tallennusnäppäintä (Save 
setting). 
 

6.2. Tulosten tulostus 

ESR-mittausten tulokset voidaan lähettää tulostimeen. Raportin asettelu riippuu 60 tai 30 minuutin 
menetelmän valinnasta. 
 

6.2.1. Raportti, 60 minuutin tila 

Sarakkeet: 

1. Näytetunnus= potilasnumero. 
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2. Hh= ei korjattu 30 minuutin ESR-tulos (vain jos 30 minuutin tila on aktiivinen). 
3. ESR= Ei korjattu 60 minuutin ESR-tulos. 
4. Tc= 60 minuutin ESR-tulos millimetreinä, korjattu lämpötilaan 18 °C. (vain käytössä, jos 

lämpötilan korjaus on aktiivinen). 
5. Aspekti (kirkas, utuinen). 
6. Pip.= sedimentaatiopipetin numero (pipettihihnan numero). 
7. Aika= Todellinen sedimentaatioaika minuutteina. 
8. T= lämpötila (Celsius-asteina). 
9. Virhe= virheviesti (jos analysaattori tunnistaa virheen). 
10. EDTA-tila. 

+ ESIMERKKIRAPORTTI +(ei skaalattava) 
 

-- StaRRsed--   Aika: 15:28    

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

905001   84 75 KIRKAS 
(CLEAR) 

17 60 23  EDTA 

905002   14 13 Utuinen (Hazy) 
<10 mm 

18 60 23  EDTA 

905003   22 21 Utuinen (Hazy) 
<25 mm 

19 60 23  EDTA 

905004   67 61 Utuinen (Hazy) 
<25 mm 

20 60 23  EDTA 

905005       KIRKAS 
(CLEAR) 

21 60  23    EDTA 

905006   5 5 KIRKAS 
(CLEAR)  

22 60 23   EDTA 079 

905007     24 60 23 Löytynyt liian monta rajaa 

905008     25 60 23 L_err(---/ 84/  75/200) EDTA 
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905002/905003/905004 
Näytetulokset, kun aspekti on utuinen 

905005: 
Näytetulos, jossa on manuaalinen aspekti ja jossa manuaalinen aspekti näkyy numerona 3 tämän 
tietuenäytteen sarakkeessa 6. 

905006: 
Tässä näytteessä laimennusasteessa on 21 %:n laimennusvirhe, ja se tulostuu muodossa EDTA 
079. 

905007 
Näytetulokset, joissa on tekstivirhe. Näyte antaa liian monta rajaa -virheen (Too many borders 
found). Pipetin tulos mahdollisesti täytetty ilmakuplilla. 

905008 
Näytetulos, jossa on tekstivirhe. Näytteelle annetaan rajavirhe L_err(---/ 84/ 75/200) 

 
 

6.2.2. Raportti, 30 minuutin tila 

Sarakkeet: 

1. Näytetunnus= potilasnumero. 
2. Hh= ei korjattu 30 minuutin ESR-tulos (vain jos 30 minuutin tila on aktiivinen). 
3. ESR= Ei korjattu 60 minuutin ESR-tulos. 
4. Tc= 60 minuutin ESR-tulos millimetreinä, korjattu lämpötilaan 18 °C. (vain käytössä, jos 

lämpötilan korjaus on aktiivinen). 
5. Aspekti (kirkas, utuinen). 
6. Pip.= sedimentaatiopipetin numero (pipettihihnan numero). 
7. Aika= Todellinen sedimentaatioaika minuutteina. 
8. T= lämpötila (Celsius-asteina). 
9. Virhe= virheviesti (jos analysaattori tunnistaa virheen). 
10. EDTA-tila. 

+ ESIMERKKIRAPORTTI +(ei skaalattava) 
 

- StaRRsed--   Aika: 15:28   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

915001 42 84 75 KIRKA
S 

(CLEA
R) 

17 30 23  EDTA 
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6.2.3. ESR-virhe 

Virheviestit ovat tulosteen sarakkeessa 10. 
Jos mittauksen aikana ilmenee virheitä, ESR-yksikkö antaa äänihälytyksen. 
Virheviesti tulee näkyviin päänäyttöön. 
 

6.2.3.1. ESR-virhe- ja varoituskoodiviestit 

ESR-virhe- ja varoituskoodiviestit ("ERROR" ja "WARNING") Tämä koodi tulee näkyviin 
näytetietueen sarakkeessa 10. 
Virhe: ESR-tulosta ei anneta 
Varoitus: Tulos on arvioitava ennen sen välittämistä eteenpäin. 

Seuraavat koodit määritetään: 
 

0 Ei virheitä   
 

1 Soluja/plasmaa ei löydy (No 
cells/plasma found) 

Virhe Pipetistä ei voitu tunnistaa mitään sisältöä. 

2 ESR luultavasti > 140 mm 
(ESR Probably > 140 mm) 

Virhe Erittäin korkea ESR-arvo. 

3 Löytynyt liian monta rajaa 
(Too many borders found) 

Virhe Yli kolme reunaa löytynyt, mahdollisesti 
ilmakuplia. (More than three borders found, 
possibly air bubbles.) Lue lisää 
vianetsintäkohdasta Ilmakuplat (sivulta 
83). 

4 Pylvään korkeus (Column 
height) <nnn> 

Varoitus Pylvään korkeuden on oltava 180–210 mm. 
<nnn> = pylvään todellinen korkeus. 

5 Mittausvirhe (Measure error) Varoitus Alalaskenta ei vastaa mittauspäästä saatua 
ylälaskentaa. 

6 Kuplia yläosassa (Bubbles on 
top) 

Varoitus Ilmakuplia ESR:n yläosassa. Lue lisää 
vianetsintäkohdasta Ilmakuplat (sivulta 
83). 

 

7 Rajavirhe (Limit error) Virhe Yksi seuraavista rajoista on asetusalueen 
ulkopuolella: 

 ESR-aika 

 Pylvään korkeus 

 Laimennus 

 Kuplia yläosassa (Bubbles on top) 

 Utuinen aspekti 

 Lämpötila 
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6.2.4. Rajavirheasetukset  

Kun jonkin vaihtoehdon arvoksi (rajavirheasetuksissa) asetetaan YES ja tämä virhe esiintyy, 
tulokset tulostuvat/lähetetään LIMS-ohjelmaan. Käyttäjä/analysoija voi sedimentaatioajan ja 
laimennusasteen (jotka tulostetaan yhä normaaliin kohtaan) avulla nähdä, mikä aiheutti virheen tai 
voi käyttää ESR-arvoja, jotka säilyvät virheviestissä. 

Kun vaihtoehdon arvoksi asetetaan NO ja tämä rajavirhe esiintyy, kentät 30 min ESR, 60 min ESR 
ja lämpötilakorjattu ESR) täytetään väleillä eikä tuloksia tulosteta/lähetetä LIMS-ohjelmaan. 

Virheviesti virhekentässä (sarake 10) osoittaa, että vähintään yksi rajoista (ESR-aika, 
laimennusaste, pylvään korkeus, kuplia päällä, utuinen aspekti ja lämpötila) on ylitetty. 

Virhesanoman L_err(hhh/www/ttt/ccc) kuvaus: 

 L_err tarkoittaa, että kyseessä on rajavirhe (limit error) 

 hhh on 30 minuutin ESR 

 www on 60 minuutin ESR 

 ttt on lämpötilakorjattu 60 minuutin tulos 

 ccc on pylvään korkeus 

 

Esimerkki rajavirheviestistä: 

 L_err( 42/ 84/ 75/200) tarkoittaa 42 mm 30 minuutin menetelmässä ja lämpötilakorjausta 75 
sekä oikeaa pylväskorkeutta. 

 L_err(---/ 84/ 75/200) tarkoittaa 84 mm 60 minuutin menetelmässä ja lämpötilakorjausta 75 
sekä oikeaa pylväskorkeutta. 

Huomautus: Jos LIMS-ohjelman rajavirhesuodattimet eivät vastaa instrumentin 
rajavirheasetuksia, on mahdollista, ettei kaikkia odotettuja tuloksia lähetetä LIMS-ohjelmaan. 

 
 

6.2.5. Raportointialue 

Raportointialue sarakkeissa columns 2, 3 ja 4 annetaan millimetreinä. Mittausalueen alku on 
meniskin yläreunasta alas 140 mm. Jos solujen/plasman tunnistus on yli 140 mm, raportti on >140. 
 



Raportointi  

 

Sivu 64     Interrliner 
                           Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

6.2.6. Aspekti utuinen (Hazy) 

Westergrenin sedimentaatiopipettien automaattinen luku tapahtuu liikuttamalla optista anturia 
pipettien suuntaisesti. Kun anturi liikkuu, luku tapahtuu 0,25 mm:n välein. Anturi lukee 
infrapunavalon imeytymisen verellä täytetyn Westergrenin pipetin läpi. Näistä lukemista 
määritetään arvot useilla imeytymistasoilla. Kaikki imeytymisluvut ovat suhteessa tummimpaan ja 
vaaleimpaan lukemaan (tummin = 100 % imeytymistä ja vaalein = 0 % imeytymistä). 

Määritelmän mukaan tasot ovat: 
 

87,5 % Solut/plasmaerotus 

75,0 % Utuinen tunnistus 

50,0 % Meniskin tunnistus 
 

 
Näytteen tyypilliset imeytymisarvot näyttävä kaavio 
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Sedimentaatioarvo on solujen/plasmatason (87,5 %:n imeytyminen) ja meniskin välinen etäisyys 
millimetreinä. Jos utuisuutta ei ole, imeytyminen putoaa nopeasti alle 75 %:n tason. Jos 87,5 %:n 
ja 75 %:n tason välinen etäisyys on alle 3 mm, raportissa näkyy "KIRKAS (CLEAR)". Jos 87,5 %:n 
ja 75 %:n tason välinen etäisyys on yli 3 mm, raportissa näkyy "UTUINEN (HAZY)". 

Utuisen alueen pituuden mukaan ilmoitetaan kolme utuisuusluokkaa (haziness). 
 

Alueen 
pituus 

 Ilmoitettu 
luokka 

 

Utuinen alue >25 mm Utuinen >25 mm 

Utuinen alue >10 mm <25 mm Utuinen <25 mm 

Utuinen alue >3 mm <10 mm Utuinen <10 mm 

Utuinen alue <3 mm 
KIRKAS 

(CLEAR) 
<3 mm 

 

Utuiset (Hazy) raportit tulevat näkyviin, kun muutos utuisesta tasosta solu-/plasmaerottelutasolle ei 
ilmene tietyn etäisyyden puitteissa. Seuraavat koodiviestit ilmoitetaan sarakkeessa 5. 
 

6.2.6.1. Analysaattorin HAZY-koodiviestit 

Seuraavat 4 koodia määritetään: 
 

0 Näyte on kirkas. 

1 Näyte on utuinen < 10  

2 Näyte on utuinen < 25  

3 Näyte on utuinen > 25  

Utuisen aspektin tulokset voivat olla piilotettuina valikossa Rajavirheasetukset (Limit error settings). 
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7. KÄYTTÖ 

7.1. Pika-aloitus 

Tämä jakso kuvaa nopean käynnistysmenettelyn ja antaa yleisen kuvauksen siitä, mitä tehdä 
ennen kuin aloittaa suuren näyte-erän ajon järjestelmän läpi.  

Interrliner voi käsitellä vain putkia, joiden korkit on suljettu oikein ja joissa on oikea tarra. 

 

 
 

7.1.1. Tarkistusluettelo 

Käy tämä tarkistusluettelo läpi ennen kutakin suurta näyte-erää. 

1. Jätesäiliön (jos sellainen on) on oltava tyhjä. 
2. Tarkista nestetasot.  
3. Tarkista, että Starrsed-ohjelmisto on normaalissa tilassa (NORMAL) eikä huoltotilassa 

(SERVICE). 

 
 

7.1.2. Aloitusallas 

Tarkista, että telineet on sijoitettu oikein aloitusaltaaseen. Telineen sivussa olevan uran on oltava 
kiinni säilytysalueen oikealla puolella olevassa liuskassa.  

Huomautus: Älä työnnä telineitä manuaalisesti etuosaa vasten tai siitä pois, sillä tämä häiritsee 
ejektorimekanismia. 
 

7.1.3. Käynnistysjakso 

 Tarkista, että sisäaltaan, liukuhihnan ja robottiyksikön kulkuteissä ei ole tukoksia. Telineitä voi 
olla vain altaan ruostumatonta terästä olevilla säilytysalueilla. Tarkista, onko robottikansi 
suljettu. 

 Sarjan aloitus: 

 Kytke ESR-yksikkö päälle. 

 Kytke PC ja monitori päälle. 

 Odota, kunnes Windows on käyttövalmis. 
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 Käynnistä Starrsed-ohjelmisto. 

 Tarkkaile robottikäsivarren liikettä käynnistyksen aikana, kun ESR-yksikkö on käyttövalmis 
jakson nollauksen jälkeen. 

 Kytke Interrliner päälle. Järjestelmä on käytössä, kun rivit "HST Version X.XX" ja "Lab 
Comm On (or OFF)" näkyvät näytössä. 

 Interrliner on käyttövalmis. 
 

7.1.4. Nestejärjestelmän pohjustus 

Valitse (Ylläpito)  YLLÄPITO (MAINTENANCE) -> (POHJUSTA/PUHDISTA) POHJUSTA/PUHDISTA ja toteuta kaikki 
pohjustusjaksot manuaalisesti. Tarkista nestevirtaus sovellettavissa olevan putken läpi. Toista 
vaihe, jos nestevirtaus ei ole oikea. 

1. POHJUSTUS PIPETIT (Pohjusta pipetit) aktivoi huuhtelupumpun. RINSE SOLUTION -liuoksen on virrattava 
pipetin läpi. 

2. POHJUSTUS NEULA/SUUTIN (Pohjusta neula/suutin) aktivoi suolaliuospumpun. Nesteen on 
huuhdeltava neulakokoonpanon läpi. 

3. POHJUSTUS LAIMENNUSJÄRJESTELMÄ (Pohjusta laimennusjärjestelmä) aktivoi laimennusjärjestelmän 
pohjustussyklin. Laimennusjärjestelmän on oltava täynnä laimenninta ja vailla ilmakuplia. 
Laimentimen pohjustussykli suoritetaan kerran. Tämä vaihe on tarpeen toteuttaa useita kertoja, 
jotta saat järjestelmän pohjustettua täysin. (Yksi sykli on 5 laimennusjärjestelmän viivaa) 

4. POHJUSTUS SUUTIN, JOSSA ON VETTÄ (Pohjusta suutin vedellä) aktivoi täyttösuuttimen vesiventtiilin. 
Deionisoidun veden on virrattava täyttösuuttimen korkkiin liitetyn putken läpi. 

5. POHJUSTUS JÄTEJÄRJESTELMÄ (Pohjusta jätejärjestelmä) aktivoi desinfiointiventtiilin. 
Desinfiointiaineen on virrattava pipetin pesuaseman liitetyn pienen putken läpi. 

Kun Interrliner on ollut käyttämättä yli kahdeksan tuntia, reagenssit voivat virrata takaisin 
painovoiman vaikutuksesta. Pohjusta kaikki putket ennen näytteiden käsittelyä käyttämällä 
toimintoa: 

 POHJUSTA KAIKKI YKSIKÖT 
Kaikki pohjustustoiminnot toteutetaan järjestyksessä kerran. 
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7.2. Täyttömenettely 

Suojakannen on oltava suljettuna, jotta estetään loukkaantuminen robottiyksikön liikkuvien osien 
takia. 

Täytä teline näyteputkilla ja aseta teline Interrliner-instrumentin syöttöaltaaseen. Valitse välilehti 
NÄYTE (SAMPLE) ja paina Näytetila (Sample mode) -painiketta. 

Teline kuljetetaan viivakoodin käsittelijälle, joka lukee viivakoodit. Tämän jälkeen teline siirtyy 
robottivarteen, ja kolme näyteputkea poimitaan sekoitettavaksi. Sekoituksen jälkeen putket 
asetetaan takaisin telineeseen, ja teline siirtyy yhden asennon verran. Robottivarsi poimii 
näyteputken ja asettaa putken neulayksikköön aspiroitavaksi.  

HUOMIO: Ei ole sallittua vaihtaa telineen näyteputkia tai poistaa näyteputkia, kun telinettä 
käsitellään. Tämä saattaa aiheuttaa instrumentin toimintahäiriön. 

 

Huomautus: VARMISTA, ETTÄ ESR-yksikkö ON ASETETTU OIKEAAN TILAAN eli EDTA tai 
CITRATE. 

 
 

7.2.1. Nestetasot 

Nestesäiliöt ja -tasot on tarkistettava usein.  
Jos käytetään pieniä mukana toimitettuja pulloja, pese ja käytä pulloja puhtaina, jotta vältät 
bakteerikasvun. 
 
Interrliner-instrumentissa on nestetasoantureita. Kun nestetason anturin hälytys tulee esiin, vaihda 
reagenssi mahdollisimman pian. 
 

7.3. Tarkistukset käytön aikana 

 Tarkista näytepipetit säännöllisesti silmämääräisesti ilmakuplien varalta, ks. Ilmakuplat (sivulta 
83). 

 Tarkista ohjelmiston ESR-tilastotiedot säännöllisesti siltä varalta, että ESR-virheet, utuisuus, 
laimennusvirheet tai päällä olevat kuplat ovat lisääntyneet varoituksissa, ks. ESR-tilastotietojen 
näytöt. 

Mikäli huomattavassa määrässä pipettejä on ilmakuplia: 

 Tee tarvittava ylläpito tai ota yhteys huoltoon. 
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7.4. Järjestelmän sammutus 

On suositeltavaa sammuttaa Interrliner päivän päätteeksi. On hyvä käytäntö toteuttaa päivittäinen 
ylläpito (sivulta 92) tai ainakin Pesu päivän päätteeksi -menettely ennen instrumentin 
sammuttamista Tämä auttaa pitämään instrumentin puhtaana ja lähes vapaana bakteerikasvusta 
päivien ajan. 

 

Ole aina tietoinen infektion vaaroista, etenkin ylläpidon aikana. Noudata 
asianmukaisia varotoimia. 

 

Huomautus: Interrliner saattaa pysyä kytkettynä päälle jatkuvasti. Asiakkaan on kuitenkin 
harkittava ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä, kuten energian kulutusta, kun instrumenttia ei 
käytetä vähään aikaan. On myös suositeltavaa täysin käynnistää instrumentti ja (jos 
sovellettavissa) Windows välillä muistin tyhjentämiseksi ja käyttöjärjestelmän vakauden 
valmistamiseksi. 
 
 

7.4.1. Pesumenettely päivän päätteeksi 

Valitse Ylläpito (YLLÄPITO (MAINTENANCE)) -välilehti ja paina Pesu päivän päätteeksi (Pesu päivän 
päätteeksi) -painiketta. Esiin tulee ponnahdusikkuna. 
Valinta Sulje ohjelma (Close program) pysäyttää ohjelman heti ilman Pesu päivän päätteeksi -
menettelyn suorittamista. 
Kun valitaan Pesu päivän päätteeksi menettely (procedure), tämän toiminnon valintanäyttö tulee 
näkyviin. 

Tälle toiminnolle on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot: 

1. Valitse luettelosta haluttu toiminto:  

 Ei (No) Pesu päivän päätteeksi: Toiminto ei ole aktiivinen  

 Heti (Immediately): Toiminto suoritetaan heti, kun painetaan OK. 

 Vain kerran (Only once): Toiminto suoritetaan vain kerran valittuna aikana.  

 Arkipäivinä (Weekdays): Toiminto suoritetaan vain valittuina työpäivänä valittuun 
kellonaikaan.  

 Päivittäin (Daily): Toiminto suoritetaan päivittäin valittuna kellonaikana.  

2. Valitse valitun vaihtoehdon aika päivästä tunteina ja minuutteina. 

Aktivoi asetukset painamalla OK. 
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7.4.2. Sammutuksen vaiheet 

 Sulje Interrliner-ohjelmisto. 

 Kytke Interrliner pois päältä. 

 Kytke (valinnainen) tulostin pois päältä. 

 Kytke ESR-yksikkö pois päältä. 

 Kytke Interrliner-telinejärjestelmä pois päältä. 
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8. LAADUNTARKASTUS 

8.1. Kontrollipipetit 

Interrliner-mittausyksikön laitteiston ja ohjelmiston oikea toiminto on tarkistettava säännöllisesti 
Mechatronicsin kontrollipipettien (tilausnro QTST049000) avulla. Lisätietoja on kontrollipipettien 
käyttöoppaassa (Control Pipette User Manual, MRN-019). 
 

8.2. Mittauslaadun seuranta Starrsed Control -materiaalilla 

Starrsed Control on diagnostinen in-vitro-laaduntarkastuksen kontrollimateriaali, joka valvoo 
erytrosyyttien sedimentaatiotasoa (ESR) tutkivia instrumentteja ja menettelyjä. Tämä ohje on 
sovellettavissa vain Starrsed Control -materiaaliin, jota käytetään Mechatronics ESR Starrsed -
instrumenteissa. 

Starrsed Control on saatavissa: 

- Epänormaalilla alueella (taso A) 

- Normaalilla alueella (taso N) 

Ohjelmisto voi tuottaa tilastotietoja lisäanalyysiin seuraavista: 

 Tarkastusrajojen määritys (hyväksy tai hylkää potilastulokset) 

 Virheiden tunnistus (systemaattiset tai satunnaiset virheet) 

 QC-tulosten arviointi 
 

8.2.1. Rajoitukset 

Starrsed Control on tarkoitettu käytettäväksi vain erytrosyyttien sedimentaatiotason testauksessa, 
eikä sitä saa käyttää minkään muun hematologisen toimenpiteen tarkastukseen.  
Starrsed Control -materiaalia ei saa käyttää standardina. 
Starrsed Control -materiaalia ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 
Mechatronics ei Starrsed Control -materiaalin toimittajana ole vastuussa mistään väitetyistä 
vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin suunnitellusta käytöstä. 
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8.2.2. Odotettu arvoalue 

Starrsed Control määritetään Starrsed ESR -analysaattoreille.  
Määritetyt keskiarvot ja odotetut alueet on johdettu useissa tutkimuspaikoissa ja useilla 
instrumenteilla tehdyistä analyyseistä. Arvot, jotka annetaan pakkausliitteessä ja jotka on koodattu 
putkien viivakoodiin, ovat tälle tuote-erälle ominaisia. Laboratorion on muodostettava omat 
hyväksytyt alueensa. Potilaan tuloksia on pidettävä epäkelpoina aina kun tarkastukset 
epäonnistuvat jatkuvasti hyväksyttyjen rajojen puitteissa. Pyydä tukea Starrsed-instrumentin 
toimittajalta. 
Jos tulokset vaihtelevat määritettyjen alueiden ulkopuolella, hävitä putki ja käytä uutta putkea. Jos 
ongelmat jatkuvat, pyydä lisätukea ja/tai ohjeita toimittajaltasi. 
 

8.2.3. Lämpötilan korjaus 

Määritetyt arvot perustuvat 60 minuutin ESR-tasoon, jossa käytetään laimennusta ja lämpötilan 
korjausta. Siksi mitattua ESR-arvoa on verrattava odotettuun arvoon käyttäen lämpötilan korjausta. 
30 minuutin mittauksen laskeminen 60 minuutin ESR-tulokseen, jossa on lämpötilan korjaus, 
vaikuttaa QC-tulokseen pyöristyksen takia. 

Ks. lisätietoja luvusta QC-tulokset (sivulta 74). 
 

8.2.4. Käyttövaihtoehdot 

Starrsed Control -materiaalia voidaan käyttää kahdella tavalla: 

1. Alkuperäisen Starrsed-viivakooditarran kanssa:  
Starrsed-ohjelmisto ylläpitää sisäistä QC-historiaa ja lähettää virheviestin, kun testitulokset 
ovat alueen ulkopuolella. 

2. Käyttäjän viivakooditarran kanssa:  
Käyttäjä voi käyttää omia tunnustarrojaan (jäljempänä "Lab-tunnus"). Olemassa olevia QC-
menettelyjä ja LIMS-liittymän asetuksia voidaan ylläpitää tekemättä mitään muutoksia. Lab-
tunnus linkitetään Starrsed-ohjelmistossa alkuperäiseen Starrsed Control-viivakoodiin.  
Ulkoista viivakoodin lukijaa voidaan käyttää lukemaan putken tai pakkausliitteen 10-
merkkisiä QC-viivakooditarroja ja luomaan linkin. Viivakoodin symbologia on "Code 39".  
 

Kun käytetään Starrsed Control -tarraa tai linkitettyä käyttäjän viivakooditarraa: 

 Starrsed-ohjelmisto tunnistaa Starrsed Control -näytteen viivakoodin rakenteesta, joka 
sisältää seuraavia tietoja: Taso A tai N, odotettu keskiarvo ja alue sekä viimeinen 
voimassaolopäivämäärä.  

 QC-tuloshistoriaa ylläpidetään sisäisesti. Virheviestejä luodaan, kun QC-tulokset ovat 
hyväksytyn alueen ulkopuolella. 

 LIMS-ohjelmisto voi valinnaisesti pyytää QC-näytteitä, tai QC-tulokset voidaan lähettää 
LIMS-ohjelmistoon. 
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Starrsed Control -materiaalia voidaan käyttää Starrsed analysaattoreissa EDTA- tai sitraattitilassa. 
Näytteiden laaduntarkastuskäsittely voidaan tehdä milloin tahansa normaalin ESR-menettelyn 
aikana käyttäjän laaduntarkastusaikataulun mukaan. 

Laaduntarkastuksen aikataulutus on käyttäjän vastuulla. Starrsed-ohjelmisto ei tarjoa 
laaduntarkastuksen aikataulutoimintoa. 
 

8.2.5. Laaduntarkastusmenettely 

Starrsed Control toimitetaan käyttövalmiissa näyteputkissa, ja sitä käytetään samalla tavalla kuin 
potilasnäytteitä. Starrsed Control -materiaalia käytetään Westergren-menetelmään laimennuksen 
kanssa vain seuraavien julkaisujen määräysten mukaisesti: "ICSH review of the measurement of 
the ESR" (2011) ja "CLSI Procedures for the ESR Test; Approved standard; H02-A5" (2011). 

Sitraattitila (Citrate mode): Kun Starrsed-analysaattoria käytetään sitraattitilassa, Starrsed Control -
materiaali on laimennettava manuaalisesti siirtämällä tarvittava määrä materiaalia esisitrattuun 
ESR-verenkeräysputkeen. Siirrä heti uudelleensekoittamisen jälkeen tarvittava määrä materiaalia 
esisitrattuun putkeen putken valmistajan ohjeiden mukaan. Sulje putki seoksella ja kääntele sitä 
ainakin 12 kertaa ja aseta sitten näyte analysaattoriin. 

1. Lab-tunnusta käytettäessä: Linkitä Lab-tunnus Starrsed Control -näytetunnukseen, ks. luku 
Linkitetyt QC-tunnukset. Liitä lab-tunnustarra alkuperäisen Starrsed Control -tarran päälle. 

2. Kääntele Starrsed Control -putkea, kunnes pakatut solut on täysin uudelleensekoittuneet.  (Ks. 
video-ohje https://portal.rrmechatronics.com/whatiseqas/) 
Jatka sekoittamista 30 sekuntia (ainakin 12 täyttä kääntelyä).  
Vältä vaahtoamista. ÄLÄ AIHEUTA PYÖRRETTÄ.  
HUOMAUTUS: Tarkastusmateriaali on sekoitettava ja käsiteltävä samalla tavalla joka kerta, 
jotta tulokset ovat yhtenäisiä ja uudelleentuotettavia. 

3. Aseta Starrsed Control -putki heti sekoittamisen jälkeen analysaattoriin. 
4. Käynnistä näytetila (Sample mode). Starrsed Control -näyte käsitellään samalla tavalla kuin 

potilasnäyte. Pyyntö ja/tai tulos lähetetään QC-asetusten ("QC settings") mukaan LIMS-
ohjelmistoon. 

5. Tee putkelle palautustoimi kunkin käytön jälkeen (18–30 °C:ssa). 

Ks. yksityiskohtaiset tiedot Starrsed Control -pakkausliitteestä. 

Yhden putken sisältö riittää kolmeen tarkastusnäytteeseen. Älä sekoita jäljelle jäänyttä materiaalia 
muista putkista peräisin olevaan materiaaliin. Älä käytä tyhjiä putkia uudelleen. 

Ohjelmistoliittymää kuvataan luvussa Historianäyttö (sivulta 31). 

 

Starrsed Control -materiaali on hävitettävä lääketieteellisenä jätteenä. 
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8.2.6. QC-tulokset 

Mitattuja QC-tuloksia verrataan määrityksen keskiarvoon ja hyväksyttävään alueeseen. 
Hyväksytyn alueen sovellettavissa olevat arvot riippuvat käyttäjäasetuksesta. Ks. lisätietoja luvusta 
"QC-asetukset". 

QC-tulos ilmoitetaan tarvittaessa LIMS-ohjelmistoon käyttämällä valittuja LIMS-asetuksia ja 
rajavirheasetuksia. 
 

8.2.6.1. QC-virheviestit 

Yleisiä ESR-virheitä ja -varoituksia sovelletaan myös QC-tuloksiin, ks. "ESR-virhe- ja 
varoituskoodiviestit (sivulta 62)" 

Kun tulos on alueella, viestiä ei tule näkyviin. 

Kun tulos on alueen ulkopuolella, näytenäytön (Sample) tilariville tulee virheviesti ja näytenäytössä 
vilkkuu QC-kuvake. Kun käyttäjä käynnistää uudelleen näytetilan, näkyviin tulee seuraavat viestit: 
Viimeinen QC-tulos oli alueen ulkopuolella! Jatkaminen voi tuottaa virheellisiä tuloksia! 
Haluatko kuitenkin jatkaa? (Last QC result was out of range! Continuing could produce 
incorrect results! Do you still want to continue?)  
Jatka näytteiden käsittelyä ilman uutta QC:tä painamalla Hyväksy, palaa painamalla Peruuta ja tee 
sopiva toimi. (Press "Accept" to continue sampling without performing a new QC, press "Cancel" 
to return and take appropriate action.) 

Viestejä, kun lämpötilan korjauksen ("Temperature Correction") yleisasetukseksi on asetettu ON: 

 "E116: QC on hyväksytyn alueen ulkopuolella! (QC is out of acceptable range!)" 
Näytetila kytketetään pois päältä automaattisesti. Jäljellä olevat pipetit käsitellään normaalisti. 
(Sample mode is switched OFF automatically. Remaining filled pipettes are processed in the 
normal manner.) 
 

Viestejä, kun lämpötilan korjauksen ("Temperature Correction") yleisasetukseksi on asetettu OFF: 
Ohjelmisto laskee aina lämpötilakorjatut tulokset, koska vain lämpötilakorjattuja tuloksia voidaan 
verrata määritettyyn keskiarvoon. (The software always calculates a temperature corrected result 
because only temperature corrected results can be compared with the Assay mean value.) 

 "E116: QC on hyväksytyn alueen ulkopuolella! (QC is out of acceptable range!)" 
Korjaamaton ja korjattu tulos ovat alueen ulkopuolella. 

 "E117: Korjaamaton QC-tulos on hyväksytyn alueen ulkopuolella, mutta korjattu tulos on 
alueen sisäpuolella! (Uncorrected QC result is out of acceptable range, but corrected result is 
within range!)" 
Korjaamaton tulos on alueen ulkopuolella, mutta korjattu tulos on alueen sisäpuolella. 
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 "E118: Korjaamaton QC-tulos on hyväksytyn alueen sisäpuolella, mutta korjattu tulos on 
alueen ulkopuolella! (Uncorrected QC result is within acceptable range, but corrected result is 
out of range!)" 
Korjaamaton tulos on alueen sisäpuolella, mutta korjattu tulos on alueen ulkopuolella. 

Ks. lisätietoja kohdista Laadun tarkastuksen vianetsintä (sivulta 87) ja QC-tulosnäyttö (sivulta 
39). 

 
 

8.2.6.2. QC-tulosten analyysi 

Valtuutetun henkilöstön on tunnistettava ja eroteltava hyväksytyt / ei hyväksyttävissä olevat 
satunnaiset virheet ja suuntaukset ja/tai muutokset tilastotietojen systemaattisissa virheissä. 
Analyysitulokset voidaan hyväksyä tai hylätä käyttäjien laaduntarkastusmenettelyjen mukaan. 

Muutokset QC-tuloksissa voivat olla vähittäisiä tai äkillisiä. Vähittäisiä muutoksia voivat aiheuttaa 
kontaminaatio ja satunnaiset ympäristövaihtelut. Äkillisiä muutoksia voi aiheuttaa muutos QC-
materiaalierässä tai mahdolliset laitevirheet. 

Jos tulokset ovat jatkuvasti alueen ulkopuolella johtuen huomattavasta erosta lasketun keskiarvon 
ja kontrolliarvon välillä, mutta tilastotiedot osoittavat tarkkoja tuloksia, joissa on pieniä poikkeamia, 
on harkittava QC-asetusten (QC Settings) hyväksyttävän alueen laajentamista. 

Jos tulokset ovat satunnaisesti alueen ulkopuolella, on suositeltavaa tehdä päivittäinen ylläpito 
ja/tai täytä ja puhdista -vaihe sekä toteuttaa toinen QC-näytevaihe ennen potilaan tulosten 
toimittamista eteenpäin. 

Jos tuloksia ei lähetetä LIMS-ohjelmaan, QC-tulokset voidaan viedä MS Excel -ohjelmaan CSV-
tiedostoina, jotta niitä voidaan analysoida lisää laboratorion omalla laaduntarkastuksen 
tietojärjestelmällä. 
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9. JÄTTEIDEN HÄVITYS 

Jätesäiliössä on tasoanturi, ja jätesäiliö on tyhjennettävä heti, kun tasoanturi luo jätevirheen. 
Jätettä on kohdeltava mahdollisesti tartuntavaarallisena ja se on hävitettävä paikallisten 
määräysten mukaan. Hävitä mieluummin koko jätesäiliö ja vaihda se uuteen puhdistettuun. 
Tyhjennä virhe. 

 

Vastuuvapauslauseke: Tarkista jätteiden hävitystä koskevat paikalliset ympäristösäännöt. 

Jos jätelinja on liitettävä keskitettyyn jätteenkeräysjärjestelmään, seuraavien ehtojen on täytyttävä: 

1. Jäteputki ei saa olla pitempi kuin 5 metriä (18 jalkaa).  
2. Valutuskorkeus ei saa olla korkeampi kuin alkuperäinen jätesäiliö instrumentin sisällä. 

Vastuuvapauslauseke: Tarkista keskusjätejärjestelmän jätteiden tyhjentämistä koskevat säännöt. 

 
 

9.1. Jätesäiliön vaihtaminen 

1. Nosta vasen kansi ja vedä jätesäiliötä eteenpäin. 
2. Ruuvaa korkki irti. 
3. Aseta uusi jätesäiliö ja kiristä ruuvattava korkki. 
4. Nosta vasen kansi ja aseta jätesäiliö takaisin ESR-yksikkö -yksikköön. 

Huomautus: Jos olet kierrättämässä jätesäiliöitä, varmista, että ne on käsitelty valkaisuaineella ja 
huuhdeltu perusteellisesti. 
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10. TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA 

Interrliner-instrumentilla on oma ulkoinen PC. Tämä tarkoittaa, että kaikki kerätyt tiedot tallentuvat 
ulkoisen tietokoneen kiintolevylle. 

Tämä tarkoittaa sitä että kaikki raakadata ja tulokset säilyvät virtakatkoksesta tai instrumentin 
tahattomasta sammuttamisesta huolimatta. Ohjelmisto tarkistaa käynnistysmenettelyn jälkeen, 
onko yhä keskeneräisiä ESR-tasoja. Jos niitä on, ne toteutetaan ensin. Virtakatkoksen jälkeen 
sedimentaatioaika (60 tai 30 min) voi pidentyä. Aloitusaika kuitenkin tallentuu, ja siksi todellinen 
sedimentaatioaika voidaan tarkistaa. 

Tärkeitä järjestelmäasetuksia säilytetään sisäisessä Flash Eprom -muistissa instrumentin sisällä. 
Jos tiedostoja vioittuu, ohjelma lataa automaattisesti varmuuskopioidut tiedostot ja käyttää niitä. 

 
 

10.1. Virtakatkos 

Jos ilmenee virtakatkos, on suositeltavaa, että Interrliner kytketään pois päältä virtakytkimestä. 
Kun virta palaa käyttöön, instrumentti voidaan kytkeä päälle. Interrliner jatkaa normaalin 
käynnistysprosessin jälkeen jäljellä olevien näytteiden käsittelyä. 

 

 



Vianetsintä  

 

Sivu 78     Interrliner 
                           Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

11. VIANETSINTÄ  

Pienet viat voivat toisinaan aiheuttaa suuria ongelmia. Tämä luku voi auttaa ratkaisemaan 
yleisimmät viat ja selittää, miksi jokin tietty ongelma ilmenee. 
Monet ongelma tai virheet johtuvat ylläpidon puutteesta. Muista, että tämä instrumentti käyttää 
huomattavan määrän kokoverta käytännössä laimentamattomana, tallentaa sen pipettiin yhdeksi 
tunniksi ja sitten puhdistaa pipetit uutta käyttöä varten. Siksi on tärkeää noudattaa 
ylläpitoaikatauluja. On suositeltavaa, että koulutettu huoltohenkilöstö tarkistaa ja tekee huollon 
instrumenttiin vähintään kerran vuodessa. Käyttäjä ei voi yleensä ratkaista virheitä, joita ei ole 
selitetty tässä jaksossa. Katso lisätietoja huolto-oppaasta (Service Manual, saatavilla vain 
englanniksi). 

Virhenumerot näkyvät PC-ohjelmistossa. 
 

11.1. Virheet 183 ja 193 

Virheviesti: "E193: Hissi moottorin aikakatkaisu! (motor timeout!)" tai "E183: Indeksoijan moottorin 
aikakatkaisu! (Indexer motor timeout!)". 

1. Tyhjennä virhe painamalla TYHJENNÄ VIRHE (CLEAR ERROR) -painiketta. 
2. Tarkista takana olevat nollattavat sulakkeet. Kun sulake on lauennut: 

a. Kytke ESR-yksikkö pois päältä. 

b. Sulje Starrsed-ohjelmisto. 

c. Tarkista, onko hississä/indeksoijassa mekaanisia esteitä. 

d. Palauta sulake. 

e. Kytke ESR-yksikkö päälle. 

f. Käynnistä PC-ohjelmisto uudelleen. 

3. Kun virhe ilmenee uudelleen, kytke kaikki yksiköt pois päältä ja ota yhteys huoltoon. 
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11.2. Virheet 165–171 ja 210–214 

Nämä virheviestit sisältävät sanan "communication" (tietoliikenne) tai "response" (vastaus). 

1. Tarkista, että telineen kuljetusyksikkö on kytketty päälle. 
2. Tyhjennä virhe painamalla TYHJENNÄ VIRHE (CLEAR ERROR) -painiketta. 
3. Kun virhe ilmenee uudelleen: 
4. Sulje Starrsed-ohjelmisto. 
5. Kytke ESR-yksikkö pois päältä. 
6. Kytke telineen kuljetusyksikkö pois päältä. 
7. Kytke ESR-yksikkö päälle. 
8. Käynnistä Starrsed-ohjelmisto. 
9. Kytke telineen kuljetusyksikkö päälle. 

Kun virhe ilmenee uudelleen, kytke kaikki yksiköt pois päältä ja ota yhteys huoltoon. 
 

11.3. Virheet 181–185 ja 193–201 

Nämä virheviestit sisältävät sanoja "motor timeout" (moottorin aikakatkaisu) tai ... not in 
position" (... ei asennossa). 

1. Avaa suojakansi. 
2. Tarkista putkien käsittely-yksikkö mekaanisten esteiden varalta ja poista sellaiset. 
3. Sulje suojakansi. 
4. Tyhjennä virhe painamalla TYHJENNÄ VIRHE (CLEAR ERROR) -painiketta. 

Kun virhe ilmenee uudelleen, kytke kaikki yksiköt pois päältä ja ota yhteys huoltoon. 
 

11.4. Huuhtelunesteet 

Koko järjestelmä pestään automaattisesti kunkin näyteaspiraation jälkeen. 
Jos nestevirtausta ei ole: 

 Tarkista, että peristaalipumput ovat toiminnassa. Jos pumppujen putket ovat kuluneet tai 
vuotavat, vaihda putket. 

 Tarkista, että pumppujen putket on asennettu oikein. 

 Tarkista säiliöiden ja pumppujen/venttiilien väliset putket.  

 Ruuvaa korkki pois säiliöstä. Tarkista säiliön pickup-putket ja että säiliössä on tarpeeksi 
nestettä. 

 Tarkista putket tukosten ja taipumien varalta. 
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11.5. Reagenssit (Reagents) 

Tarkista reagenssien viimeiset käyttöpäivämäärät säännöllisesti. Älä käytä reagensseja, jos ne 
ovat vanhentuneet. 

Huomautus: Jos vanhentunutta reagenssia käytetään vahingossa, sillä hankittuja tuloksia voidaan 
käyttää vain, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ylittynyt enintään 30 päivää. 

LAIMENNIN on herkkä bakteerikasvulle. Liuos on heitettävä pois, kun siitä tulee sameaa tai 
infektoitunutta. 
 

11.5.1. Reagenssihälytys 

Ohjelmisto tarkistaa reagenssitilan ennen uuden telineen aloittamista. Jos tasohälytys on päällä 
(ON), se ei käsittele uutta telinettä. Jos hälytykseksi tulee telineen aikana päälle (ON), laite vie 
loppuun kyseisen telineen (enint. 10 näytettä) aspiroinnin. Likaisten pipettien pesu jatkuu aina sen 
välttämiseksi, että näytteitä jää pipetteihin. 

Reagenssihälytys tulee myös päälle, kun reagenssin viimeinen voimassaolopäivämäärä ylittyy tai 
kun se on avattuna yli kolme kuukautta. Näkyviin tulee viesti Ei nyt sallittu! Ks. REAGENSSIT 
(REAGENTS)!. Uusien näytteiden käsittely pysähtyy. 
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11.6. Erotinvirhe 

Jos jätepumpulta vie liian kauan tyhjentää neste-erotin, järjestelmä luo erotinvirheen. 
 

Erotinvirheen voi aiheuttaa:  

Liiallisen vaahdon muodostuminen 
neste-erottimeen. 

Tarkista erotinkokoonpano ja -liitännät ilmavuotojen 
varalta. 

Neste-erottimen ja jätepumpun välisessä 
jäteputkessa on tukos. 

Vaihda putki. 

Jätepumpun ja jätesäiliön välisessä 
jäteputkessa on tukos. 

Vaihda putki. 

Jätepumppuhäiriö. Vaihda jätepumppukasetti. Jos virhe toistuu, ota 
yhteys huoltoon. 

Sähköinen silta jätetasoelektrodien 
välillä. 

Puhdista neste-erotin, ks. Neste-erottimen 
puhdistus (sivulta 120) 
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11.7. Täytön aikakatkaisuvirhe 

Täyttöjakso vie normaalisti n. 3 sekuntia. Jos täyttöjakso kuitenkin kestää kauemmin kuin 10 
sekuntia, järjestelmä luo täytön aikakatkaisuvirheen. ESR-yksikkö keskeyttää täyttöjakson, ja tämä 
virheviesti tulee näyttöön ja raportoidaan tulostimeen. 

 

Täytön aikakatkaisuvirheen voi aiheuttaa: 

1. Näytteessä olevat verihyytymät tai putken korkista tulleet kumiroskat. 

 Tarkista ulomman neulan kunto. 

2. Käyttäjä on keskeyttänyt täyttömenettelyn. 
3. Riittämätön näytetilavuus. 

 On oltava vähintään 1,4 ml. 

4. Viallinen täyttösuutin tai täyttösuuttimen aluslevy/O-rengas. 

 Tarkista täyttösuutin ja aluslevy/O-rengas. 

5. Virheellisesti säädetty näyteanturin syvyys.  

 Tarkista neulan syvyys: Asetukset (SETTINGS) - Yleisasetukset (GENERAL SETTINGS) - 
Näyteanturin syvyys (SAMPLE PROBE DEPTH) oletus 5 mm <default 5 mm> 

6. Ei alipainetta tai huono alipaine. 

 Tarkista alipaine Ylläpito (MAINTENANCE) - Tarkista anturit (CHECK SENSORS) - Tarkista 
virtausanturi (CHECK FLOW SENSOR) 

 

11.8. Utuisuusraportit 
 

Utuisuusraportteja ("Hazy") aiheuttaa yleensä proteiinien 
kertyminen pipettien sisäseinämään. Toinen syy on mikro-
organismien kasvu laimennusjärjestelmässä. On erittäin tärkeää, 
että järjestelmä pidetään steriilinä. 

Aja ensin ylimääräinen täytä ja puhdista (Fill & Clean) -jakso sekä 
tarkista päivän ajon jälkeen, onko utuisuus vähentynyt. Jos 
raportteja on yhä monia, on suositeltavaa täyttää 
laimennusjärjestelmä 5 %:n klooriliuoksella. Ks. WI-178 
Utuisuusongelmat (sivulta 119). 

 

Kuvaesimerkki utuisuudesta 
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11.9. Vuotavat pipetit 

1. Tarkista, onko pipettiventtiilissä hiukkasia, kuten täpliä, 
likaa tai karvoja. 

2. Jos hiukkasia ei löydy, vaihda venttiiliputki ja 
venttiilirunko. 

 
 

11.10. Nestetasoanturi ei tunnista 

1. Säiliössä olevaa nestettä ei tunnisteta. Tämä tapahtuu joskus deionisoitua vettä sisältävälle 
(DEIONISOITU VESI) pullolle, ja sen aiheuttaa hyvin alhainen johtavuus. 

2. Lisää johtavuutta lisäämällä yksi tai kaksi tippaa suolaliuosta (SALINE) deionisoituun veteen 
(DEIONISOITU VESI). 

 

11.11. Ilmakuplat 

Westergren-pipetissä ei saa olla ilmakuplia normaalin aspiraation jälkeen. Seuraavat esimerkit 
kuvaavat erilaisia ilmakuplia, jotka voivat tulla näkyviin pipeteissä. Ilmakuplat voivat vaikuttaa 
sedimentaatioon, ja ne raportoidaan yleensä virheinä eikä ESR-tulosta ilmoiteta. 

Yleensä kuplat ovat pipetin pohjassa olevan vuodon aiheuttamia. Jos ilmakuplia näkyy pipetissä, 
tarkista seuraavat: 
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11.11.1. Vaahto pylväässä 
 

 

Ilmakuplakerros, joka keskittyy veripylvään yläosaan, ei vaikuta itse 
sedimentaatioprosessiin. Sedimentaatio kehittyy normaalisti kuplien 
alle. Liian suuri määrä kuplia voi kuitenkin lyhentää todellista 
veripylvästä, mikä on poikkeama Westergrenin menetelmästä. 

Ilmakuplakerros enintään 5 mm: Ei viestiä. Ilmoitetaan normaali ESR-
tulos. 

Ilmakuplakerros 5–25 mm: ESR-varoitus 6: Kuplia päällä ("Bubbles on 
top"). Tulos on arvioitava ennen sen välittämistä eteenpäin. 

Ilmakuplakerros yli 25 mm: ESR-virhe 3: Löytynyt liian monta reunaa 
("Too many borders found"). ESR-tulosta ei anneta. 

1. Tarkista, etteivät putken liitännät vuoda. 
2. Tarkista täyttösuuttimen kunto: 

 Tarkasta täyttösuuttimen aluslevyä tai O-rengasta pitävästä 
alustasta, onko siinä halkeamia tai syviä naarmuja. 

3. Tarkista laimennusjärjestelmä ilman varalta. 
4. Tarkista, että näyteanturin O-rengas ei vuoda. 
5. Tarkista läpinäkyvä sekoituskappale halkeamien varalta. 

 
 

11.11.2. Pipetti näyttää raidalliselta  
 

 

Jos näin käy aina samalle pipetille, tarkista pipetin pohja seuraavien varalta: 

1. Lasi on saattanut halkeilla. 

 Vaihda pipetti. 

2. Lika, esim. kuivunut veri. 

 Puhdista pipetti. 

 Tarkista desinfiointiaineen virtaus huuhtelusuuttimessa. 

3. Pohjapinnan kohtisuoruus ja suoruus. 

 Vaihda pipetti. 

Jos näin käy satunnaisesti tai jokaiselle pipetille, tarkista seuraava: 

1. Täyttösuuttimen O-rengas tai litteä aluslevy. 
2. Täyttösuuttimen kohdistus pipettiin nähden. 

 Tarkista, että suutinvarsi on tiukasti takapystyakselissa. Yleensä 
tarvitaan teknikon apua. 

Raidallinen pipetti tuottaa ESR-virheen 3. 
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11.11.3. Yksi ilmakupla n. 5 mm meniskin alapuolella 
 

 

Täytön (aspiraation) nopeus ei ole kriittinen, mutta sen on oltava tiettyjen 
rajojen puitteissa. 

1. Jos vain yksi ilmakupla on noin 5 mm meniskin alapuolella, täytön 
nopeus saattaa olla liian suuri. 

2. Veripylväs ei saa ylittää täyttökorkeusanturia yli 10 mm. 

Yksi ilmakupla voi aiheuttaa ESR-virhekoodin 3. 

 

 
 

11.11.4. Yksi ilmakupla nousee pipetissä 
 

 

1. Tämän aiheuttaa yleensä märkä tai likainen täyttösuutin. 

 Veripylvään ei pidä ulottua aivan pipetin pohjaan. Kunkin 
pipetin pohjalla on oltava selvä 4–5 mm:n ilmaväli. 

2. Riittämätön näytetilavuus. 

 Näyteputkeen tarvitaan enemmän verta.  

Yksi nouseva ilmakupla voi aiheuttaa ESR-virhekoodin 3. 
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11.11.5. Pieniä ilmakuplia nousee ylöspäin pipetissä 
 

 

Tämän aiheuttaa yleensä likainen tai vaurioitunut täyttösuutin. 

 Noudata ylläpitoaikatauluja. 

 Puhdista täyttösuutin. 

 Tarkista täyttösuutin vaurion varalta. Vaihda täyttösuutin 
tarvittaessa. 

Näyteputki vuotaa täyttösuuttimen puolelta. 

 Vaihda silikoninen näyteputki. 

Pienet ilmakuplat voivat aiheuttaa ESR-virheen 3. 

 
 

11.11.6. Satunnaisia ilmakuplia pipetissä 
 

 

1. Tarkista laimentimen virtaus pohjustamalla 
laimennusjärjestelmä. 

2. Riittämätön näytetilavuus. 

Satunnaiset ilmakuplat voivat aiheuttaa ESR-virheen 3. 
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11.12. Laaduntarkastuksen vianetsintä 
 

Virheviestit Lisätietoja Toiminto 

E115: QC vanhentunut, 
näytettä ei käsitellä! (QC 
expired, not sampled!) 

Käytetty Starrsed Control -
materiaali on vanhentunut, ESR-
tulosta ei anneta 

 Tarkista viimeinen 
käyttöpäivämäärä 

 Käytä uutta Starrsed Control 
-erää 

E116: QC on hyväksytyn 
alueen ulkopuolella! (QC is out 
of acceptable range!) 

Tulos on alueen ulkopuolella. 
Hyväksytyn alueen 
sovellettavissa olevat arvot 
riippuvat käyttäjäasetuksesta. 
E116 tulee näytenäytön 
(Sample) tilariville, ja 
näytenäytössä vilkkuu QC-
kuvake. 

ESR-tulos annetaan. 

 Kokeile uutta QC-
näyteputkea (normaalit 
näytteet tehdään loppuun) 

 Tarkista QC-asetusten 
hyväksyttävä alue. Jos 
tulokset ovat jatkuvasti 
alueen ulkopuolella, mutta 
tilastotiedot osoittavat 
identtisiä/vakaita tuloksia, on 
harkittava QC-asetusten (QC 
Settings) hyväksyttävän 
alueen laajentamista.  

 Jos tämä virhe toistuu, 
tarkista/puhdista instrumentti 

E117: Korjaamaton QC-tulos 
on hyväksytyn alueen 
ulkopuolella, mutta korjattu 
tulos on alueen sisäpuolella! 
(Uncorrected QC result is out of 
acceptable range, but corrected 
result is within range!) 

ESR-tulos annetaan.  

Lämpötilan korjaus ei aktivoitu. 

 Pidä QC-näytettä oikeana. 
Keskiarvo määritetään 
lämpötilan korjauksella. 

 Tarkista lämpötilan 
korjausasetus. 

E118: Korjaamaton QC-tulos 
on hyväksytyn alueen 
sisäpuolella, mutta korjattu 
tulos on alueen ulkopuolella! 
(Uncorrected QC result is within 
acceptable range, but corrected 
result is out of range!) 

ESR-tulos annetaan. 

Lämpötilan korjaus ei aktivoitu. 

 Pidä QC-näytettä 
virheellisenä 

 Kokeile uutta QC-
näyteputkea (normaalit 
näytteet tehdään loppuun) 

 Tarkista QC-asetusten 
hyväksyttävä alue 

 Jos tämä virhe toistuu, 
tarkista/puhdista instrumentti 

 Tarkista lämpötilan 
korjausasetus. 
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QC-tulos, jossa on ESR-virhe 
(QC result with ESR error) 

ESR-tulosta ei anneta  Tarkista yleiset ESR-tiedot, 
ks. ESR-virhe (sivulta 62) 

 Tarkista näyteputken 
tilavuus 

 Kokeile uutta QC-
näyteputkea 

QC-tulos, jossa on ESR-
varoitus (QC result with ESR 
warning) 

ESR-tulos annetaan.  Tarkista yleiset ESR-tiedot, 
yleiset ESR-varoitukset 
(sivulta 62) 

 Tarkista raja-asetukset 
 

Näytön viestit Lisätietoja Toiminto 

QC-kuvake vilkkuu 
näytenäytössä (QC icon is 
blinking at Sample screen) 

Viimeinen QC-näyte ei ollut 
hyväksyttävällä alueella tai sillä 
ei ole tulosta 

 Paina QC-kuvaketta 

 Jatka näytteiden 
käsittelyä ilman uutta 
QC:tä painamalla 
Hyväksy (Accept), 
jatkaminen voi johtaa 
virheellisiin tuloksiin. 

 Palaa painamalla Peruuta 
(Cancel). Kokeile uutta 
QC-näyteputkea 
(normaalit näytteet 
tehdään loppuun) 

QC-tulos alueen ulkopuolella! 
(QC result out of range!) 

  Tee uusi QC-näyte, 
normaalit näytteet tehdään 
loppuun 

 Jos tämä virhe toistuu, 
tarkista/puhdista instrumentti 

QC-näyte vanhentunut! (QC 
sample expired!) 

  Käytä uutta Starrsed Control 
-erää 

Tätä laboratoriotunnusta ei voi 
linkittää. (It is not possible to 
link this Lab ID.) 
Laboratoriotunnus on jo 
linkitetty! (It is not possible to 
link this Lab ID. Lab ID is 
already linked!) 

Linkitetyn QC-tunnuksen (Linked 
QC ID's) taulukko voi sisältää 
vain yhden linkin tiettyyn lab-
tunnukseen.  

 Harkitse POISTA LINKITETTY QC-
TUNNUS AUTOMAATTISESTI 
TULOKSEN JÄLKEEN (AUTOMATICALLY 
REMOVE LINKED QC ID AFTER 
RESULT) -arvon muuttamista 
arvoksi kyllä (YES) 



 Vianetsintä 

 

Interrliner  Sivu 89 
Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

Viimeinen QC-tulos oli alueen 
ulkopuolella! Jatkaminen voi 
tuottaa virheellisiä tuloksia! 
Haluatko kuitenkin jatkaa? 
(Last QC result was out of 
range! Continuing could 
produce incorrect results! Do 
you still want to continue?) 

Viimeisen QC-näytteen tulos ei 
ollut hyväksyttävällä alueella. 

 

 Valtuutetun henkilöstön on 
arvioitava viimeinen QC-
tulos, jotta voidaan päättä, 
voiko Interrliner ajaa 
potilasnäytteitä virheiden 
luonteen mukaan. 

 Jatka näytteiden käsittelyä 
ilman uutta QC:tä painamalla 
kyllä (Yes), palaa painamalla 
Ei (No) tee sopiva toimi. 

 

Yleisiä virheitä Lisätietoja Toiminto 

Viivakoodi ei ole hyväksytty 
(Barcode is not accepted) 

Viivakoodia ei voi lukea 
Tiedot ovat virheelliset 

 Tarkista viivakoodi 

QC-näyte ei ole hyväksytty eikä 
sitä suoriteta (QC sample is not 
accepted and not performed) 

LIMS-ohjelma ei tunne Starrsed 
Control ID -tunnusta. 

 Tarkista viivakoodi 

QC-tulosta ei näy QC History -
tiedoissa (QC result is not 
visible in QC History) 

Tiettyä QC-tulosta ei löydy 
tulosluettelosta. 

 Tarkista Lab-tunnus-linkki 

 

Poikkeavat tulokset Lisätietoja Toiminto 

Systemaattiset QC-virheet, 
joissa on siirtymä 
kontrolliarvoissa (QC-tulokset 
alueen ulkopuolella) 
(Systematic QC errors with a 
shift in control values (QC 
results are out of range)) 

Mitatut kontrolliarvot vaihtuvat 
äkillisesti ylös- tai alaspäin. 

Älä vertaa 30 minuutin 
menetelmää 60 minuutin 
menetelmän tulokseen. 
Laskentatapa voi aiheuttaa 
jonkin verran poikkeamaa QC-
tulosten yleisiin tilastotietoihin. 

 Tarkista/puhdista 
instrumentti ja suorita uusi 
QC-näyte 

 Jos nämä virheet toistuvat, 
tee ylläpitovaihe 

 Vertaa vain yhden erän 
tuloksia.  

 Jos käytetään Lab-tunnusta, 
tarkista linkitetty Starrsed 
Control -tunnus. On 
mahdollista, että uusi erä on 
käytössä ilman vaihtoa 
uuteen määritettyyn 
keskiarvoon 
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Systemaattiset QC-virheet, 
joissa on kontrolliarvojen 
suuntaus (QC-tulokset alueen 
ulkopuolella tai lähes alueen 
ulkopuolella) (Systematic QC 
errors with a trend in control 
values (QC results out of the 
range or nearly out of the 
range)) 

Mitatut kontrolliarvot vaihtuvat 
vähitellen ylös- tai alaspäin. 

 Epäsäännöllinen tai 
riittämätön ylläpito voi 
aiheuttaa tarpeettomia QC-
virheitä ja ESR-virheitä/-
varoituksia 

Huomautus: QC-virheviestit näkyvät vain QC-tuloksissa ja tallentuvat niihin eikä niitä lähetetä 
LIMS-ohjelmaan. 
QC-tuloksen mukana annetaan samat yleisvirheet ja varoitukset kuin normaalin potilas-ESR-
tuloksenkin mukana. 
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12. VIANMÄÄRITYS <INSTRUMENTIN> KULJETUS 

Käyttäjä ei voi yleensä ratkaista virheitä, joita ei ole selitetty tässä jaksossa. Katso lisätietoja 
huolto-oppaasta (Service Manual, saatavilla vain englanniksi). 

Seuraavat numerot ovat 2 oikeanpuoleisinta numeroa vikakoodeissa, jotka tulevat näkyviin 
kuljetustelineen näytölle. 

Telineen virheet tulevat näkyviin tietokoneen ruudulle ja poistuvat, kun virhe on korjattu ja/tai 
poistettu näytöltä. Telineen viat kirjataan myös vikahistoriaan. 

Telineen viat näkyvät Starrsed-ohjelmistossa ilmoituksena "Interrliner rack transport error E_xx" 
 

12.1. Virheet 24–26, 38, 42–43, 62, 67, 70–75, 80 

Virheviestit sisältävät sanat "timeout" (aikakatkaisu) tai " rack lost" (teline menetetty) tai 
"blocked" (tukossa/estetty) tai "pos. error" (asentovirhe). 

1. Tarkista telinekuljetusyksiköt mekaanisten esteiden varalta ja poista sellaiset. 
2. Tyhjennä virhe painamalla syöttöaltaan näppäimistössä F3. 

Kun virhe ilmenee uudelleen, kytke kaikki yksiköt pois päältä ja ota yhteys huoltoon. 
 

12.2. Virheet 33 ja 37 

Virheviestit sisältävät sanat "ESRI ... timeout" ( ESRI ...  aikakatkaisu). 

1. Tarkista, että telineen kuljetusyksikkö on kytketty päälle. 
2. Tyhjennä virhe painamalla syöttöaltaan näppäimistössä F3. 
3. Kun virhe ilmenee uudelleen: 
4. Sulje Starrsed-PC-ohjelmisto. 
5. Kytke ESR-yksikkö pois päältä. 
6. Kytke telineen kuljetusyksikkö pois päältä. 
7. Kytke ESR-yksikkö päälle. 
8. Käynnistä Starrsed-PC-ohjelmisto. 
9. Kytke telineen kuljetusyksikkö päälle. 

Kun virhe ilmenee uudelleen, kytke kaikki yksiköt pois päältä ja ota yhteys huoltoon. 
 

12.3. Virheet 40 ja 81 

Virheviesti:  Aloitusallas täynnä ("Start pool full"). 

Tämä osoittaa, että aloitusallas on aivan täynnä telineitä. Virheet poistuvat automaattisesti, kun 
seuraava teline kuljetetaan ESR-yksikkö -yksikköön. 
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13. YLEINEN YLLÄPITO 

Interrliner on analysaattori, joka käyttää huomattavan määrän kokoverta käytännössä 
laimentamattomana ja tallentaa sen pipettiin yhdeksi tunniksi. Tästä syystä instrumentin ylläpito on 
erittäin tärkeää. 

Ylläpitomenettelyjä on ehdottomasti noudatettava instrumentin maksimaalisen luotettavuuden 
säilyttämiseksi. Kaikki menettelyt perustuvat näytteiden määrään. 

 

Ylläpitotasot  Työohje 

Päivittäin (Daily) (sivulta 92) WI-187 Päivittäin (sivulta 103) 

Viikoittain (sivulta 92) WI-191 Viikoittainen ylläpito (sivulta 104) 

Tason 4 ylläpito (sivulta 94) WI-1215 Tason 4 ylläpito (sivulta 108) 7 500 
näytteen välein 

Tason 3 ylläpito (sivulta 98) WI-224 Tason 3 ylläpito (sivulta 113) 23 000 
näytteen välein 

Tason 2 ylläpito WI-225 Tason 2 ylläpito 46000 näytteen välein 

Tason 1 ylläpito WI-199 Tason 1 ylläpito 91 000 näytteen välein 
 

Huomautus: Luvut perustuvat 5 päivän viikkoon, jossa käsitellään 350 näytettä päivässä. 

VAROITUS! 
Ole aina tietoinen infektion vaarasta, etenkin ylläpidon aikana. Noudata asianmukaisia varotoimia. 
Mukana on verta ja siksi TARTUNTAVAARA 

 
 

13.1. Päivittäin (Daily) 

Päivittäisen ylläpidon tarkoitus on pitää instrumentti puhtaana ja kontaminaatio mahdollisimman 
vähäisenä. 
Puhdista kaikki verelle altistuneet osat, pyyhi ulkopinta ja ruostumatonta terästä oleva levy 
pipettihihnan alla. Ks. WI Päivittäinen ylläpito (sivulta 103). 
 

13.2. Viikoittain 

Viikoittaisen ylläpidon tarkoitus on tehdä päivittäinen ylläpito ja lisäksi tarkistaa mittauspään 
optinen pää ja alipaine. 
Tämän menettelyn yksityiskohtaiset ohjeet ovat työohjeessa Viikoittainen ylläpito. (sivulta 104) 
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13.2.1. Anturien tarkistus huoltotilassa 

Alipaineen tarkistus  

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
virtausanturi (CHECK FLOW SENSOR) -ruutu 
Flow: 0925-0980-1020 Abs: 0330- 360 -0390 
Jos virtaus ei ole alueella, virtausanturiin johtavassa alipainevirtauslinjassa voi olla tukos. 

Täytön pysäytysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista täytön 
pysäytysanturi (CHECK FILL STOP SENSOR) -ruutu. 
Täytön pysäytysanturi  FS 90..140..165 

Laimennusjärjestelmän käynnistysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi (DILUTER START SENSOR) -ruutu. 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi 400-700 

Mittausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
mittausanturi (CHECK MEASURE SENSOR) -ruutu. 
Mittausanturi   MS 40..50..60 

Lämpötila-anturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
Lämpötila-anturi (CHECK TEMPERATURE SENSOR) -ruutu. 
Temperature sensor   TS [Room temperature] 
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Laimentimen virtausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
laimentimen virtausanturi (CHECK DILUENT FLOW SENSOR) -ruutu. 
Paina testiä. Kun testi päättyy, valmiustilasignaalin (Standby) ja virtauksen (Flow) täytyy näkyä 
aktivoituina. 

Erottimen tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
erotinanturi (CHECK SEPARATOR SENSOR) -ruutu. 
Erotinanturi <200  600  >700   

 
 

13.2.2. Neste-erottimen puhdistus 

Erotin on suunniteltu erottamaan nesteen ilmasta ja se voi käsitellä suurta määrää verta, 
huuhteluainetta ja muita käytettyjä reagensseja instrumentista. Tietyn ajan kuluttua erotin tulee 
likaiseksi ja on siksi puhdistettava viikoittain. 

Tämän menettelyn yksityiskohtaiset ohjeet ovat työohjeessa Neste-erottimen puhdistus (sivulta 
120). 

Likaisen erottimen oireita: 

1. Erotinvirheet. 
2. Vaahtoa erottimessa. 
3. Jätepumppu ei voi riittävästi poistaa jätettä erottimesta. 
 

13.3. Tason 4 ylläpito 

Tason 4 ylläpidon tarkoitus on toteuttaa päivittäinen/viikoittainen ylläpito ja vaihtaa pumppuputki, 
bakteerisuodattimet ja täyttösuuttimen O-rengas. Näiden vaihdon jälkeen instrumentti tarvitsee 
täyttö- ja puhdistusjakson pipettien puhdistamiseksi. Westergren-pipetteihin kertyy ajan mittaan 
proteiinia, joka on poistettava niistä voimakkaalla puhdistusaineella. 

Tämän menettelyn yksityiskohtaiset ohjeet ovat työohjeessa WI-1215 Tason 4 ylläpito (sivulta 
108). 
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13.3.1. Pumppuputken vaihto 
 

Uusi huuhtelupumpun putkikokoonpano 
ESRI090902. 

 

 Uusi huuhtelupumpun putkikokoonpano 
ESRI090903 

 

Uuden putken vaihto: 

1. Avaa vasen kansi. 
2. Vapauta putki pumppulevyn pitimestä vetämällä pumppuputkea hieman alaspäin ja samalla 

kohti yksikön etuosaa. 
3. Poista vanha putki peristaalipumpun roottorista. 
4. Irrota putki putkiliitinten molemmista päistä. 
5. Liitä uusi putki liitinten molempiin päihin. 
6. Aseta putken toinen pää pumppulevyn pitimeen. 
7. Vedä uusi putki peristaalipumpun roottorin päälle. 
8. Vedä pumppuputkea hieman alaspäin ja samalla kohti Interrliner-instrumentin takaosaa. 

Jos putki ei asennu oikein tai on kulunut, voi ilmetä seuraavia oireita. 

 Neste virtaa takaisin säiliöön. 

 Pipettihihnan ensimmäistä lasiputkea ei pestä riittävästi. 

Huomautus:  
Laajempi porattu putki on huuhtelupumppua varten. 
Kapeampi porattu putki on suolaliuospumppua varten. 

 
 

13.3.2. Bakteerisuodattimien vaihto 

Tämän menettelyn yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa WI Neste-erottimen puhdistus (sivulta 
120). 

HEPA-bakteerisuodatin QWLV040002 vaihdetaan uuteen osana neste-erottimen 
vaihtomenettelyä. 
 

Vaihda jätepullokokoonpanon bakteerisuodatin QWLV040001. 
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13.3.3. Täyttösuuttimen O-renkaan vaihto 

Kun täyttösuuttimen O-rengas (QWLV050004) vanhenee, se menettää joustavuuttaan, ja 
Westergren-pipeteissä voi esiintyä ilmakuplia, minkä takia aluslevy on vaihdettava. 

Huonon täyttösuuttimen O-renkaan oireita 
Westergren-pipetissä on raitakuvio (ilma-veri-ilma-veri-sarja pylväässä). 
Voi esiintyä alipaineen vakauttamisvirheitä. 
 

13.3.4. Täyttö- ja puhdistusmenettely 

Huomautus: Kukin pipettihihnan pipetti on täytetty Starrsed Cleaning Agent -puhdistusaineella. 
Ensimmäinen pipetti pestään ja kuivataan tunnin kuluttua. Täyttäminen ja puhdistus vie noin 1 ½ 
tuntia. 

Täyttö ja puhdistus sovittimella: 
 

Starrsed Cleaning Agent -valmiste Interrliner ESR-yksikkö: 
Täytä ja puhdista: 
Tämä sykli vie n. 90 minuuttia. 

1. Täytä puhdas sovitin EHST110907 kuumalla deionisoidulla 
vedellä. (+/- 150 ml) 

2. Lisää 15 ml Starrsed Cleaning Agent -puhdistusainetta 
(QRR 010905) sovittimen kuumaan veteen 

3. Aseta korkki sovittimeen ja sekoita hyvin. 
4. Laita sovitin, jossa on puhdistusainetta, alempaan putken 

pitimeen. 
5. Valitse Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehti, Pohjusta/Puhdista 

(PRIME/CLEAN), Täytä ja puhdista (FILL AND CLEAN). 

 

 

 

Aloita täyttö- ja puhdistusmenettely: 

1. Valitse OK. 
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2. Neula siirtyy alas ja prosessi alkaa. 
3. Kun kaikki pipetit on täytetty, neula palaa takaisin perusasentoon. 
4. Poista sovitin neulakokoonpanosta. 

Täyttö ja puhdistus ilman sovitinta: 

 

 

 

 
1. Neula tulee alas. 
2. Täytä säiliö 150 millilitralla kuumaa deionisoitua vettä. 
3. Lisää 15 ml puhdistusainetta. (QRR 010905) 
4. Sekoita valmistettua liuosta.  
5. Aseta säiliö lähelle neulan sijaintia. 
6. Työnnä silikoniputki näyteanturin yli. 
7. Paina Jatka (JATKA). 
8. Täyttö- ja puhdistusprosessi alkaa. 
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Virheellinen utuisuus näyttää enemmän hemolyyttiseltä plasmalta kuin "normaalilta" utuiselta 
plasmalta. Jos utuisia aspekteja on epänormaali määrä, tarkista jakelujärjestelmä huolellisesti ja 
puhdista se, jos on epäilystä. 

Kontaminoituneen instrumentin oireita:  

1. Jos yli 3… 5 /20 mittauksesta ilmoitetaan olevan UTUINEN (HAZY). 
2. Saattaa olla ilmoituksia huonosta meniskistä. 
3. Virheelliset tulokset. 

Ks. myös WI-178 Utuisuusongelmat (sivulta 119). 
 

13.4. Tason 3 ylläpito 

Tason 3 ylläpito on tason 4 ylläpito, johon lisätään seuraavia lisätoimintoja. 

1. Vaihda kiristysventtiiliputki ESRI010246. 
2. Vaihda sininen levysuodatin QWLV040003. 
3. Vaihda peristaalijätepumpun kasetti ESRI 090921, myös blottausaluslevy ESRI090920. 

Ole varovainen, sillä kasetissa voi olla verta. Valmista ensin vähän desinfiointiainetta ja laita se 
neste-erottimeen. Pumppaa desinfiointiaine pumppukasetin läpi painamalla Pohjusta 
desinfiointiaine (PRIME DISINFECTANT). 

Huonon tai viallisen jätepumppukasetin oireita: 

 Jäte-erotinvirhe. 

 Erottimen tyhjeneminen vie liian kauan. 

Tämän menettelyn yksityiskohtaiset ohjeet ovat työohjeessa Tason 3 ylläpito (sivulta 113).Tason 
3 ylläpito (sivulta 113). 

 
 

13.5. Näyteanturin tai ulomman neulan tarkistus tai vaihto 

Viallinen tai katkennut neula voi aiheuttaa täytön aikakatkaisuvirheen tai laimennusvirheen. 
Vaihda tarvittaessa näyteanturi tai ulompi neula. 

Nosta robottisuojakansi. 

Neulan vaihto: 

 

1. Ruuvaa näyteanturi irti käsin. (E) 
2. Merkitse kukin putki, jotta se voidaan helpommin liittää oikeaan nippaan. 
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3. Irrota putket ulommasta neulasta. 
4. Vedä näyteanturia, jossa on ulompi neula, kohti ESR-yksikkö -yksikön etureunaa. 

Ulompi neula on tuettava sen suojaamiseksi putoamiselta. 
5. Liu'uta uusi näyteanturi (uuteen) ulompaan neulaan. 
6. Varmista, että näyteanturissa on (uusi) O-rengas QWLV050003. 
7. Asenna (uusi) näyteanturi ESRI050909 yhdessä (uuden) ulomman neulan kanssa 

ESRI050901. 
8. Kiristä näyteanturi. Älä ylikiristä näyteanturia sekoituskappaleessa, tai se halkeaa tai 

naarmuttaa kierteitä kappaleen sisällä. 
9. Vaihda ulompaan neulaan oikeat putket. 
10. Sulje robottisuojakansi. 
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13.6. Reagenssien asennus 

Huomautus: Marraskuusta 2015 lähtien toimitetaan 5 litran pullo (joka sisältää erityisen 
tasoanturin) deionisoidun veden säilytystä varten. 

Käytä Interrliner-instrumenttiin vain aitoja suuria Mechatronics-reagenssisäiliöitä. Deionisoidun 
veden säilytykseen toimitetaan muovinen 5 litran pullo (joka sisältää erityisen tasoanturin). 

1. Avaa heiluriovi ja aseta säiliöt kääntöalustalle. 

 
 

2. Poista säiliön korkit ja vedä pullopakkausten kaulat pois pahvilaatikosta. 
3. Asenna tasoanturit ja välikkeet seuraavien kuvien mukaisesti. 

Varmista, että asetat sopivat tasoanturit säiliöihin, tarkistamalla, että värilliset tarrat vastaavat 
säiliöiden värikoodeja: 
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Antureilla ja reagensseillä on seuraavat värikoodit: 
 

Reagenssi Värikoodi 

Starrsed Rinse -liuos Vihreä 

Starrsed Saline Keltainen 

Starrsed Diluent Harmaa 

Deionisoitu vesi Sininen 

Starrsed Disinfectant Valkoinen 

HUOMAA: Virheellisesti asetetut pickup-putket voivat aiheuttaa virheellisiä tuloksia tai instrumentin 
virhetoiminnon. 

Käytä tasoanturia ESRI110937 (sininen tarra) deionisoitua vettä sisältävään pulloon. 

Nestejärjestelmä on kunkin reagenssien vaihdon jälkeen pohjustettava: 

1. Valitse YLLÄPITO (MAINTENANCE) -> POHJUSTA/PUHDISTA. 
2. Täytä putket reagenssilla ja poista ilma tekemällä sovellettavissa oleva pohjustusvaihe. 
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14. TYÖOHJE, INTERRLINER 

Työohjejakso 
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Työohje numero 187 

Sivu 1/ 1 Tarkoitus: Päivittäinen huolto  

Turvallisuus: Tartuntavaarallinen 
alue 

 

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 001, maaliskuu 2014 

 

Valmista desinfiointiaine: (ellei sitä ole jo valmistettu). 
Desinfiointiaine on tarkoitettu kaikkien verelle altistettuihin ulkoisten osien puhdistukseen. 
 

1. Siirry Ylläpito [YLLÄPITO (MAINTENANCE)] -välilehdelle ja tee Pesu päivän päätteeksi [Pesu päivän 
päätteeksi] -menettely. 

2. Tarkista järjestelmä vuotojen varalta. 

 Tutki peristaalipumppujen putket ja liitännät vuotojen varalta. 

 Tarkista, että neste ei palaa takaisin syöttöpulloihin, kun pumput ovat pysähtyneet. 

3. Puhdista ulompi neula desinfiointiaineella. 
4. Tarkista ruiskun putki siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
5. Tarkista laimenninruisku siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
6. Jos ilmakuplia havaitaan, siirry Ylläpito [YLLÄPITO (MAINTENANCE)] -välilehdelle, napsauta 

Pohjusta/Puhdista  [POHJUSTA/PUHDISTA] -painiketta ja tee Pohjusta 
laimennin/laimennusjärjestelmä [POHJUSTUS LAIMENNIN/LAIMENNUSJÄRJESTELMÄ] -toiminto. 

7. Pyyhi ulkopinta ja pipettien alla oleva ruostumattomasta teräksestä valmistettu levy 
desinfiointiaineella. 
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Työohjeen numero 191 

Sivu 1/ 3 Tarkoitus: Viikoittainen ylläpito  

Turvallisuus: Tartuntavaarallinen 
alue 

 

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 001, maaliskuu 2014 

Valmista desinfiointiaine: (ellei sitä ole jo valmistettu). 
Desinfiointiaine on tarkoitettu kaikkien verelle altistettuihin ulkoisten osien puhdistukseen. 
 

 

1. Puhdista täyttösuutin 
 

   

On suositeltavaa käyttää hammasharjaa ja pesuainetta. 

1. Harjaa huolellisesti täyttösuuttimen sisäpuoli. 
2. Kuivaa täyttösuutin paperiliinalla. 

 

  

 

 

 
 

2. Puhdista neste-erotin 
 

Poisto 
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Puhdistus 

 

A. Puhdista kaikki osaat kuumalla vedellä ja harjalla. 
B. Käytä lasipurkin ruuvikierteisiin vähän hapotonta vaseliinia. 

Takaisin laittaminen 
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C. Vähän silikonirasvaa erottimen reunassa helpottaa kokoamista ja säätämistä. 
D. Jos käytössä, vaihda HEPA-bakteerisuodatin (ylläpitotasoa 4 varten: Vaihda suodatin 
QWLV040002) 

 

3. Tarkista anturit 
 

Alipaineen tarkistus  

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
virtausanturi (CHECK FLOW SENSOR) -ruutu 
Flow: 0925-0980-1020 Abs: 0330- 360 -0390 
Jos virtaus ei ole alueella, virtausanturiin johtavassa alipainevirtauslinjassa voi olla tukos. 

Täytön pysäytysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista täytön 
pysäytysanturi (CHECK FILL STOP SENSOR) -ruutu. 
Täytön pysäytysanturi  FS 90..140..165 

Laimennusjärjestelmän käynnistysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi (DILUTER START SENSOR) -ruutu. 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi 400-700 

Mittausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
mittausanturi (CHECK MEASURE SENSOR) -ruutu. 
Mittausanturi   MS 40..50..60 

Lämpötila-anturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
Lämpötila-anturi (CHECK TEMPERATURE SENSOR) -ruutu. 
Temperature sensor   TS [Room temperature] 

Laimentimen virtausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
laimentimen virtausanturi (CHECK DILUENT FLOW SENSOR) -ruutu. 
Paina testiä. Kun testi päättyy, ala- ja yläsignaalin (Down ja Up) on oltava vihreä. 

Erottimen tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
erotinanturi (CHECK SEPARATOR SENSOR) -ruutu. 
Erotinanturi <200  600  >700   

 

4. Lopullinen valmistelu 
 

1. Siirry Ylläpito [YLLÄPITO (MAINTENANCE)] -välilehdelle ja tee Pesu päivän päätteeksi [Pesu päivän 
päätteeksi] -menettely. 

2. Tarkista järjestelmä vuotojen varalta. 

 Tutki peristaalipumppujen putket ja liitännät vuotojen varalta. 
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 Tarkista, että neste ei palaa takaisin syöttöpulloihin, kun pumput ovat pysähtyneet. 

3. Puhdista ulompi neula desinfiointiaineella. 
4. Tarkista ruiskun putki siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
5. Tarkista laimenninruisku siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
6. Jos ilmakuplia havaitaan, siirry Ylläpito [YLLÄPITO (MAINTENANCE)] -välilehdelle, napsauta 

Pohjusta/Puhdista  [POHJUSTA/PUHDISTA] -painiketta ja tee Pohjusta 
laimennin/laimennusjärjestelmä [POHJUSTUS LAIMENNIN/LAIMENNUSJÄRJESTELMÄ] -toiminto. 

7. Pyyhi ulkopinta ja pipettien alla oleva ruostumattomasta teräksestä valmistettu levy 
desinfiointiaineella. 
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Työohjeen numero 1215 

Sivu 1/ 6 Tarkoitus:Ylläpitotaso 4 

Turvallisuus: Tartuntavaarallinen alue  

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 002, syyskuu 2016 
 

1. Puhdista täyttösuutin ja vaihda täyttösuuttimen O-rengas 
 
 

   

On suositeltavaa käyttää hammasharjaa ja pesuainetta. 

1. Harjaa huolellisesti täyttösuuttimen sisäpuoli. 
2. Kuivaa täyttösuutin paperiliinalla. 
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2. Puhdista neste-erotin ja vaihda suodattimet 
 

Poisto 

 

Puhdistus 

 

A. Puhdista kaikki osaat kuumalla vedellä ja harjalla. 
B. Käytä lasipurkin ruuvikierteisiin vähän hapotonta vaseliinia. 

Takaisin laittaminen 

 

C. Vähän silikonirasvaa erottimen reunassa helpottaa kokoamista ja säätämistä. 
D. Jos käytössä, vaihda HEPA-bakteerisuodatin (ylläpitotasoa 4 varten: Vaihda suodatin 
QWLV040002) 

Jätepullo (jos käytössä): 

Vaihda jätepullokokoonpanon bakteerisuodatin QWLV040001. 
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3. Vaihda huuhtelu- ja suolaliuosputken kokoonpano 
 

Uusi huuhtelupumpun putkikokoonpano 
ESRI090902. 

 

 Uusi huuhtelupumpun 
putkikokoonpano ESRI090903 

 

Uuden putken vaihto: 

1. Avaa vasen kansi. 
2. Vapauta putki pumppulevyn pitimestä vetämällä pumppuputkea hieman alaspäin ja samalla 

kohti yksikön etuosaa. 
3. Poista vanha putki peristaalipumpun roottorista. 
4. Irrota putki putkiliitinten molemmista päistä. 
5. Liitä uusi putki liitinten molempiin päihin. 
6. Aseta putken toinen pää pumppulevyn pitimeen. 
7. Vedä uusi putki peristaalipumpun roottorin päälle. 
8. Vedä pumppuputkea hieman alaspäin ja samalla kohti Interrliner-instrumentin takaosaa. 

 

4. Täytä ja puhdista 
 

Starrsed Cleaning Agent -valmiste Interrliner ESR-yksikkö: 
Täytä ja puhdista: 
Tämä sykli vie n. 90 minuuttia. 

1. Täytä puhdas sovitin EHST110907 kuumalla deionisoidulla 
vedellä. (+/- 150 ml) 

2. Lisää 15 ml Starrsed Cleaning Agent -puhdistusainetta 
(QRR 010905) sovittimen kuumaan veteen 

3. Aseta korkki sovittimeen ja sekoita hyvin. 
4. Laita sovitin, jossa on puhdistusainetta, alempaan putken 

pitimeen. 
5. Valitse Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehti, Pohjusta/Puhdista 

(PRIME/CLEAN), Täytä ja puhdista (FILL AND CLEAN).  

Aloita täyttö- ja puhdistusmenettely: 

1. Valitse OK. 
2. Neula siirtyy alas ja prosessi alkaa. 
3. Kun kaikki pipetit on täytetty, neula palaa takaisin perusasentoon. 
4. Poista sovitin neulakokoonpanosta. 
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5. Tarkista anturit 
 

Alipaineen tarkistus  

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
virtausanturi (CHECK FLOW SENSOR) -ruutu 
Flow: 0925-0980-1020 Abs: 0330- 360 -0390 
Jos virtaus ei ole alueella, virtausanturiin johtavassa alipainevirtauslinjassa voi olla tukos. 

Täytön pysäytysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista täytön 
pysäytysanturi (CHECK FILL STOP SENSOR) -ruutu. 
Täytön pysäytysanturi  FS 90..140..165 

Laimennusjärjestelmän käynnistysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi (DILUTER START SENSOR) -ruutu. 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi 400-700 

Mittausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
mittausanturi (CHECK MEASURE SENSOR) -ruutu. 
Mittausanturi   MS 40..50..60 

Lämpötila-anturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
Lämpötila-anturi (CHECK TEMPERATURE SENSOR) -ruutu. 
Temperature sensor   TS [Room temperature] 

Laimentimen virtausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
laimentimen virtausanturi (CHECK DILUENT FLOW SENSOR) -ruutu. 
Paina testiä. Kun testi päättyy, ala- ja yläsignaalin (Down ja Up) on oltava vihreä. 

Erottimen tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
erotinanturi (CHECK SEPARATOR SENSOR) -ruutu. 
Erotinanturi <200  600  >700   

 

6. Lopullinen valmistelu 
 

Valmista desinfiointiaine: (ellei sitä ole jo valmistettu). 
Desinfiointiaine on tarkoitettu kaikkien verelle altistettuihin ulkoisten osien puhdistukseen. 
 

1. Tarkista järjestelmä vuotojen varalta. 

 Tutki peristaalipumppujen putket ja liitännät vuotojen varalta. 
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 Tarkista, että neste ei palaa takaisin syöttöpulloihin, kun pumput ovat pysähtyneet. 

2. Puhdista ulompi neula desinfiointiaineella. 
3. Tarkista ruiskun putki siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
4. Tarkista laimenninruisku siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
5. Jos ilmakuplia havaitaan, siirry Ylläpito [YLLÄPITO (MAINTENANCE)] -välilehdelle, napsauta 

Pohjusta/Puhdista  [POHJUSTA/PUHDISTA] -painiketta ja tee Pohjusta 
laimennin/laimennusjärjestelmä [POHJUSTUS LAIMENNIN/LAIMENNUSJÄRJESTELMÄ] -toiminto. 

6. Pyyhi ulkopinta ja pipettien alla oleva ruostumattomasta teräksestä valmistettu levy 
desinfiointiaineella. 
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Työohjeen numero 224 

Sivu 1/ 8 Tarkoitus: Ylläpitotaso 3 

Turvallisuus: Tartuntavaarallinen 
alue 

 

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 003, toukokuu 2018 
 
 

1. Puhdista täyttösuutin ja vaihda täyttösuuttimen O-rengas 
 
 

   

On suositeltavaa käyttää hammasharjaa ja pesuainetta. 

1. Harjaa huolellisesti täyttösuuttimen sisäpuoli. 
2. Kuivaa täyttösuutin paperiliinalla. 

 

   
 

  

 

 

 
 

2. Vaihda bakteerisuodatin 
 

Jätepullo (jos käytössä): 

Vaihda jätepullokokoonpanon bakteerisuodatin QWLV040001. 
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3. Vaihda huuhtelu- ja suolaliuosputken kokoonpano 
 

Uusi huuhtelupumpun 
putkikokoonpano ESRI090902. 

 

Uusi huuhtelupumpun 
putkikokoonpano ESRI090903 

 

Uuden putken vaihto: 

1. Avaa vasen kansi. 
2. Vapauta putki pumppulevyn pitimestä vetämällä pumppuputkea hieman alaspäin ja samalla 

kohti yksikön etuosaa. 
3. Poista vanha putki peristaalipumpun roottorista. 
4. Irrota putki putkiliitinten molemmista päistä. 
5. Liitä uusi putki liitinten molempiin päihin. 
6. Aseta putken toinen pää pumppulevyn pitimeen. 
7. Vedä uusi putki peristaalipumpun roottorin päälle. 
8. Vedä pumppuputkea hieman alaspäin ja samalla kohti Interrliner-instrumentin takaosaa. 

 

4. Täytä ja puhdista 
 

Starrsed Cleaning Agent -valmiste Interrliner ESR-yksikkö: 
Täytä ja puhdista: 
Tämä sykli vie n. 90 minuuttia. 

1. Täytä puhdas sovitin EHST110907 kuumalla deionisoidulla 
vedellä. (+/- 150 ml) 

2. Lisää 15 ml Starrsed Cleaning Agent -puhdistusainetta 
(QRR 010905) sovittimen kuumaan veteen 

3. Aseta korkki sovittimeen ja sekoita hyvin. 
4. Laita sovitin, jossa on puhdistusainetta, alempaan putken 

pitimeen. 
5. Valitse Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehti, Pohjusta/Puhdista 

(PRIME/CLEAN), Täytä ja puhdista (FILL AND CLEAN).  

Aloita täyttö- ja puhdistusmenettely: 

1. Valitse OK. 
2. Neula siirtyy alas ja prosessi alkaa. 
3. Kun kaikki pipetit on täytetty, neula palaa takaisin perusasentoon. 
4. Poista sovitin neulakokoonpanosta. 
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5. Anturitarkistus 
 

Alipaineen tarkistus  

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
virtausanturi (CHECK FLOW SENSOR) -ruutu 
Flow: 0925-0980-1020 Abs: 0330- 360 -0390 
Jos virtaus ei ole alueella, virtausanturiin johtavassa alipainevirtauslinjassa voi olla tukos. 

Täytön pysäytysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista täytön 
pysäytysanturi (CHECK FILL STOP SENSOR) -ruutu. 
Täytön pysäytysanturi  FS 90..140..165 

Laimennusjärjestelmän käynnistysanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> Tarkista anturi (CHECK SENSOR). Valitse 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi (DILUTER START SENSOR) -ruutu. 
Laimennusjärjestelmän käynnistysanturi 400-700 

Mittausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
mittausanturi (CHECK MEASURE SENSOR) -ruutu. 
Mittausanturi   MS 40..50..60 

Lämpötila-anturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
Lämpötila-anturi (CHECK TEMPERATURE SENSOR) -ruutu. 
Temperature sensor   TS [Room temperature] 

Laimentimen virtausanturin tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
laimentimen virtausanturi (CHECK DILUENT FLOW SENSOR) -ruutu. 
Paina testiä. Kun testi päättyy, ala- ja yläsignaalin (Down ja Up) on oltava vihreä. 

Erottimen tarkistus 

 Siirry Ylläpito (MAINTENANCE)  -välilehdelle -> TARKISTA ANTURI (CHECK SENSOR). Valitse Tarkista 
erotinanturi (CHECK SEPARATOR SENSOR) -ruutu. 
Erotinanturi <200  600  >700   

 

6. Puhdista erotin ja vaihda jätekasettikokoonpano 

Ole varovainen, sillä kasetissa voi olla verta. Valmista ensin vähän desinfiointiainetta ja laita se 
neste-erottimeen. Pumppaa desinfiointiaine pumppukasetin läpi painamalla Pohjusta 
desinfiointiaine (PRIME DISINFECTANT). 

 



 
 

Sivu 116     Interrliner 
                           Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

Puhdista erotin 

Jätejärjestelmä on puhdistettava ennen kuin 
jätepumppukasetti vaihdetaan. 

1. Avaa vasen kansi ja poista jätesäiliö. Neste-erotin on 
nyt näkyvissä. 

2. Nosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
alipaineputki vivun avulla. 

3. Vedä neste-erotin kohti ESR-yksikkö -yksikön etuosaa. 
(Huomautus: Erottimessa on kaksi anturiliitäntää 
takana) 

4. Poista HEPA-bakteerisuodatin 
5. Täytä jäte-erotin 100 millilitralla desinfiointiainetta tai 

100 millilitralla 2-prosenttista valkaisuainetta. 
6. Vaihda HEPA-bakteerisuodatin. 
7. Nosta vasen kansi. 
8. Nosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

alipaineputki ylös. 
9. Laita sisään neste-erotin liu'uttaen sen tukihyllyn yli. 
10. Työnnä neste-erotinta kohti takaosaa niin, että anturin 

liittimet ovat rei'issä. 
11. Vapauta ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

alipaineputki. 
12. Vaihda jätesäiliö. 
13. Sulje vasen kansi. 

 

 

Vaihda jätekasetti ja blottausaluslevy 

1. Irrota kaksi putkea jätepumppukasetista. 
2. Paina vipuja (kello kolmen ja yhdeksän asennossa) 

ja vedä samaan aikaan. 
3. Puhdista peristaalipumpun moottorin akseli 

käyttämällä alkoholissa liotettua paperipyyhettä. 
4. Poista vanha blottausaluslevy ESRI090026 , joka 

on moottorin akselin ympärillä. 
5. Aseta uusi blottausaluslevy ESRI090026. 
6. Työnnä uutta jätepumppukasettia ESRI090921, 

kunnes se napsahtaa paikalleen. 
7. Poista putkista suojakorkit. 
8. Yhdistä kaksi putkea uuteen jätepumppukasettiin.  

 

7. Vaihda kiristysventtiiliputki 
 

Vaihda kiristysventtiiliputki ESRI010246 
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8. Tarkasta tai vaihda näyteanturi tai ulompi neula 
 

Viallinen tai katkennut neula voi aiheuttaa täytön aikakatkaisuvirheen tai laimennusvirheen. 
Vaihda tarvittaessa näyteanturi tai ulompi neula. 

 

9. Tarkista ja puhdista instrument 
 

Valmista desinfiointiaine: (ellei sitä ole jo valmistettu). 
Desinfiointiaine on tarkoitettu kaikkien verelle altistettuihin ulkoisten osien puhdistukseen. 
 

1. Tarkista järjestelmä vuotojen varalta. 

 Tutki peristaalipumppujen putket ja liitännät vuotojen varalta. 

 Tarkista, että neste ei palaa takaisin syöttöpulloihin, kun pumput ovat pysähtyneet. 

2. Puhdista ulompi neula desinfiointiaineella. 
3. Tarkista ruiskun putki siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
4. Tarkista laimenninruisku siihen jääneiden ilmakuplien varalta. 
5. Jos ilmakuplia havaitaan, siirry Ylläpito [YLLÄPITO (MAINTENANCE)] -välilehdelle, napsauta 

Pohjusta/Puhdista  [POHJUSTA/PUHDISTA] -painiketta ja tee Pohjusta 
laimennin/laimennusjärjestelmä [POHJUSTUS LAIMENNIN/LAIMENNUSJÄRJESTELMÄ] -toiminto. 

6. Pyyhi ulkopinta ja pipettien alla oleva ruostumattomasta teräksestä valmistettu levy 
desinfiointiaineella. 

 
 

10. Vaihda ilmasuodatin 
 

Ilmasuodattimen vaihto QWLV040003 

1. Vedä molemmat putkiliittimet pois sinisestä suodattimesta. 

2. Aseta uusi sininen suodatin paikalleen. 
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3. Yhdistä putkiliittimet takaisin suodattimeen. 
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Työohjeen numero 178 

Sivu 1/ 1 Tarkoitus: Utuisuusongelmat 

Turvallisuus: Tartuntavaarallinen alue  

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 002, joulukuu 2013 
 

Valmista desinfiointiaine:  
Lisää 10 ml valkaisuainetta (natriumhypokloriittia) 190 millilitraan deionisoitua vettä. (5 % liuos) 

Laimennusjärjestelmän puhdistus: 

Vaihe 1 

1. Poista imuputki laimenninpullosta. 
2. Aseta imuputki klooriliuokseen. 
3. Käytä pohjusta laimennin [PRIME DILUENT] -toimintoa. Tämä täyttää jakelujärjestelmän 

desinfiointiaineella. 
4. Kun pohjustusjakso loppuu, täytä jakelujärjestelmä desinfiointiaineella painamalla pohjusta 

laimennin [PRIME DILUENT] 5 kertaa. 
5. Jätä desinfiointiaine järjestelmään 15 minuutiksi. 
. 

Vaihe 2 

1. Ota laimenninimuputki pois desinfiointiaineesta. 
2. Pyyhi putki puhtaaksi ja kuivaksi paperiliinalla. 
3. Aseta laimentimen imuputki kuumaan deionisoituun veteen (80 °C). 
4. Käytä pohjusta laimennin [PRIME DILUENT] -toimintoa. 
5. Kun pohjustusjakso loppuu, täytä jakelujärjestelmä kuumalla vedellä painamalla pohjusta 

laimennin [PRIME DILUENT] 5 kertaa. 
. 
 

Vaihe 3 

1. Puhdista laimenninpullo(t) desinfiointiaineella 
2. Huuhtele laimenninpullo kuumalla deionisoidulla vedellä (80 °C). 
3. Huuhtele laimenninpullo laimenninliuoksella. 
4. Täytä laimenninpullo uudella laimenninliuoksella. 
5. Käytä pohjusta laimennin [PRIME DILUENT] -toimintoa. 
6. Kun pohjustusjakso loppuu, täytä jakelujärjestelmä uudella laimenninliuoksella painamalla 

pohjusta laimennin [PRIME DILUENT] 5 kertaa. 
. 

Vaihe 4 

1. Valmistele täytä ja puhdista (Fill and Clean) -järjestely. 
2. Aja täytä ja puhdista -jakso. Kun kaikki pipetit on täytetty, neula palaa takaisin perusasentoon. 
3. Poista täytä ja puhdista -järjestely. 
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Työohjeen numero 196 

Sivu 1/ 1 Tarkoitus: Neste-erottimen puhdistus (versio 2) 

Turvallisuus: 
Tartuntavaarallinen alue 

 

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 003, joulukuu 2015 

 

Poisto 

 

Puhdistus 

 

A. Puhdista kaikki osaat kuumalla vedellä ja harjalla. 
B. Käytä lasipurkin ruuvikierteisiin vähän hapotonta vaseliinia. 

Takaisin laittaminen 

 

C. Vähän silikonirasvaa erottimen reunassa helpottaa kokoamista ja säätämistä. 
D. Jos käytössä, vaihda HEPA-bakteerisuodatin (ylläpitotasoa 4 varten: Vaihda suodatin 
QWLV040002) 
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Työohjeen numero 197 

Sivu 1/ 2 Tarkoitus: Täytä ja puhdista 

Turvallisuus: Tartuntavaarallinen 
alue 

 

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 003, syyskuu 2016 
. 

 

Starrsed Cleaning Agent -valmiste Interrliner ESR-yksikkö: 
Täytä ja puhdista: 
Tämä sykli vie n. 90 minuuttia. 

1. Täytä puhdas sovitin EHST110907 kuumalla deionisoidulla 
vedellä. (+/- 150 ml) 

2. Lisää 15 ml Starrsed Cleaning Agent -puhdistusainetta 
(QRR 010905) sovittimen kuumaan veteen 

3. Aseta korkki sovittimeen ja sekoita hyvin. 
4. Laita sovitin, jossa on puhdistusainetta, alempaan putken 

pitimeen. 
5. Valitse Ylläpito (MAINTENANCE) -välilehti, Pohjusta/Puhdista 

(PRIME/CLEAN), Täytä ja puhdista (FILL AND CLEAN). 

 

 

Aloita täyttö- ja puhdistusmenettely: 

1. Valitse OK. 
2. Neula siirtyy alas ja prosessi alkaa. 
3. Kun kaikki pipetit on täytetty, neula palaa takaisin perusasentoon. 
4. Poista sovitin neulakokoonpanosta. 
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Työohjeen numero 208 

Sivu 1/ 1 Tarkoitus: Näyteanturin tai ulomman neulan vaihto 

Turvallisuus: 
Tartuntavaarallinen alue 

 

Instrumentti: Interrliner Korjaus: 001, lokakuu 2008 
 

Nosta robottisuojakansi. 

Neulan vaihto: 

 

1. Ruuvaa näyteanturi irti käsin. (E) 
2. Merkitse kukin putki, jotta se voidaan helpommin liittää oikeaan nippaan. 
3. Irrota putket ulommasta neulasta. 
4. Vedä näyteanturia, jossa on ulompi neula, kohti ESR-yksikkö -yksikön etureunaa. 

Ulompi neula on tuettava sen suojaamiseksi putoamiselta. 
5. Liu'uta uusi näyteanturi (uuteen) ulompaan neulaan. 
6. Varmista, että näyteanturissa on (uusi) O-rengas QWLV050003. 
7. Asenna (uusi) näyteanturi ESRI050909 yhdessä (uuden) ulomman neulan kanssa 

ESRI050901. 
8. Kiristä näyteanturi. Älä ylikiristä näyteanturia sekoituskappaleessa, tai se halkeaa tai 

naarmuttaa kierteitä kappaleen sisällä. 
9. Vaihda ulompaan neulaan oikeat putket. 
10. Sulje robottisuojakansi. 
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15. INTERRLINER-INSTRUMENTIN LIITE 

Liitteet  
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Liite - Virheluettelo, Interrliner ESR-yksikkö 

Viimeksi päivitetty: 1.9.2014 
 

Virhe Lisäselitys Syy/ratkaisu 

E2: Tietoliikennevirhe! (Levy: 
%s (%x), Komento: %x, 
TWSR: %x  E: %d) 

Tietoliikenne tietokoneen ja 
Interrliner-instrumentin välillä 
menetetty 3 
uudelleenyrityksen jälkeen. 

 Virtajohtoa ei ole liitetty 
viestintä-PCB:hen, joka on 
asennettu taustapaneeliin. 

 I2C-kaapelia ei ole liitetty 

 Sarjakaapelia ei ole liitetty 

 Ei virtaa jossakin PCB:ssä 

 Oikosulku tai vika yhdessä 
PCB:istä 

E3: Mittausmoottorin 
aikakatkaisu! 

Mittauspään moottori ei 
liikkunut, tai moottorissa on 
tukos. 

 Mittauspää ei ole 
perusasennossa. 

 Tarkista perusasennon 
anturi. 

 Moottorissa on vika. 

 Ajolevyn moottorin ajuri on 
viallinen. 

 

E4: Näyteanturi ei ole 
yläasennossa! (perusasento) 

Näyteanturi ei ole palannut 
perusasentoon putken 
näytekäsittelyn jälkeen. 

 Tarkista näyteanturin 
perusasennon anturi. 

 Näyteanturin moottorissa 
on vika. 

 Neulalevyn näyteanturin 
moottorin ajuri on viallinen. 

 Näyteanturissa on tukos. 
 

E5: Kaksoistunnus! Näyte hylätty. Näyte jo 
karusellissä. 

 Odota, kunnes näyte 
mitataan 

 Tarkista yleisasetukset 
(Tarkista kaksoistunnukset 

 

E6: Ohjelmaa ei suljettu 
kunnolla. Tarkista asetukset 
ennen kuin jatkat! 

On mahdollista, että muutetut 
asetukset, joita ei ole 
tallennettu levyyn, menetettiin. 

 Ohjelma pysähtyi ja 
tietokone täytyi käynnistää 
uudelleen. 

 Tietokoneen 
uudelleenkäynnistys 
virtakatkoksen jälkeen. 
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E7: Ulomman neulan 
moottorin asentovirhe! 
Aikakatkaisu! (pistävä) 

Ulompi neula ei mennyt alas 
tietyn aikarajan puitteissa. 

 Ulomman neulan 
moottorissa on vika. 

 Neulalevyn näyteanturin 
ulomman neulan moottorin 
ajuri on viallinen. 

 Ulommassa neulassa on 
tukos. 

 

E8: Täyttösuutin ei ole 
täyttöasennossa! 

Täyttösuutin ei saavuttanut 
täyttöasentoa tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Täyttösuuttimen 
moottorissa on vika. 

 Täyttösuuttimen moottorin 
ajuri on viallinen. 

 Täyttösuutin on tukossa. 

E9: Ilmavirtaushäiriö! ESR-yksikkö ei voinut saada 
vakaata lukemaa 
alipainetestin aikana ennen 
näytteen aspiraatiota. 

 Tarkista, onko pipetissä tai 
täyttösuuttimessa vuoto. 

E10: Näyteanturi jumittui. 
Tarkista molemmat neulat 
ennen näytteen käsittelyä! 
(Sample probe was jammed. 
Check both needles before 
sampling!) 

Näyteanturi jäi luultavasti 
jumiin, kun se kulki alas ja ylitti 
nykyisen enimmäistason. 

Näyteanturi palasi 
perusasentoon virheen 
jälkeen. 

 Tarkista, onko kumi 
tukkinut ulomman neulan. 

 Näyteanturi voi olla 
taipunut. 

E11: Näyteanturi ei ole 
asennossa (menossa alas)! 
Aikakatkaisuvirhe! 

Näyteanturi ei mennyt alas 
tietyn aikarajan puitteissa. 

 Näyteanturin moottorissa 
on vika. 

 Neulalevyn näyteanturin 
moottorin ajuri on viallinen. 

 Näyteanturissa on tukos. 

E12: Laimennusvirhe: väärä 
tai muu kuin laimenninvirtaus. 
Tarkista laimennusjärjestelmä! 

Laimennusjärjestelmän 
toimintahäiriö 

 Tarkista 
laimenninvirtauksen anturi 

 Tarkista 
laimennusjärjestelmän 
putket 

E13: Täyttösuutin ei ole 
perusasennossa! 

Täyttösuutin ei saavuttanut 
perusasentoa tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Täyttösuuttimen 
moottorissa on vika. 

 Täyttösuuttimen moottorin 
ajuri on viallinen. 

 Täyttösuutin on tukossa. 
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E14: Ulomman neulan 
moottorin asentovirhe! 
(perusasento) 

Ulompi neula ei saavuttanut 
perusasennon (yläasennon) 
anturia tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Tarkista näyteanturin 
perusasennon 
(yläasennon) anturi. 

 Ulomman neulan 
moottorissa on vika. 

 Neulalevyn näyteanturin 
ulomman neulan moottorin 
ajuri on viallinen. 

 Ulommassa neulassa on 
tukos. 

 

E18: Karusellin asentovirhe! 
Tarkista huuhteluasento. 

Potentiometrin arvo ei vastaa 
nykyisen huuhteluasennon 
muistiin tallentunutta arvoa. 

 Tarkista, onko 
huuhteluasento oikea. 

 Aseta oikea 
huuhteluasento ja tee "". 

 Tarkista mekaanisen 
yhteyden potentiometrit. 

 

E19: Ajomoottorin 
aikakatkaisu! 

Ajomoottori ei liikkunut tai 
moottori on tukossa 

 Tarkista perusasennon 
anturi 

 Moottorissa on vika 

 Ajolevyn moottorin ajuri on 
viallinen 

 

E22: Jätepullo täynnä! (Waste 
bottle full!) 

Tyhjennä jätepullo ja tyhjennä 
virhe. 

 Tarkista tasoanturi. 

E23: Täyttö- anturi alueen 
ulkopuolella. Tarkista/puhdista 
tämä anturi! 

Täyttöanturi on saavuttanut 
kriittisen tason.  

Jatkaminen voi johtaa 
täyttövirheisiin. 

 Tarkista ja/tai puhdista 
täyttöanturi. 

E24: "Laimennusjärjestelmän 
käynnistys" anturi alueen 
ulkopuolella. Tarkista/puhdista 
tämä anturi! 

Laimennusjärjestelmän 
käynnistysanturi on 
saavuttanut kriittisen tason.  

Jatkaminen voi johtaa 
täyttövirheisiin. 

 Tarkista ja/tai puhdista 
laimennusjärjestelmän 
käynnistysanturi. 

E25: "Mittaus" anturi alueen 
ulkopuolella. Tarkista/puhdista 
tämä anturi! 

Mittausanturi on saavuttanut 
kriittisen tason.  

Jatkaminen voi johtaa vääriin 
ESR-tuloksiin. 

 Tarkista ja/tai puhdista 
mittausanturi. 

E26: "Laimentimen virtaus" 
anturi alueen ulkopuolella. 
Tarkista/puhdista tämä anturi! 

EDTA-virtausanturi on 
saavuttanut kriittisen tason.  

Jatkaminen voi johtaa 
täyttövirheisiin. 

 Tarkista ja/tai puhdista 
EDTA-virtausanturi. 
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E27: "Lämpötila"-anturi alueen 
ulkopuolella. Tarkista 
asetukset! 

Mitattu huonelämpötila on 
saavuttanut kriittisen tason. 

Jatkaminen voi johtaa vääriin 
ESR-tuloksiin. 

 Tarkista lämpötila-anturin 
asetus. 

 Tarkista ja/tai puhdista 
lämpötila-anturi. 

 

E29: Tulospolkua ei löydy. 
Vaihdettu oletusarvoon (D:\). 
Tarkista tulospolun (Result 
Path) asetus. 

Valittu tulospolku ei kelpaa. 
Ohjelmisto käyttää 
oletusasetusta 

 Tarkista tulospolun asetus 

 Tarkista, käytetäänkö 
verkkoa tai USB-laitteita. 

 

E30: Ei kuittausta / NACK 
vastaanotettu isäntäkoneelta 
kyselyn lähetyksen jälkeen! 

Ei vastausta isäntäkoneelta 
tietyn aikarajan kuluessa 
kyselyn 3 lähetyksen jälkeen. 

 Tarkista isäntäkoneen ja 
Interrliner-tietokoneen 
välinen 
tietoliikennekaapeli. 

 Tarkista sarjaportin 
asetukset (baudinopeus 
jne...) 

 Tarkista protokolla-
asetukset. 

 Tarkista isäntätietokone. 
 

E31: NACK vastaanotettu 
isäntäkoneelta kyselyn 
lähettämisen jälkeen! (NACK 
received from host after 
sending inquiry!) 

Ei vastaanottanut kuittausta 
isäntäkoneelta, kun kysely oli 
lähetetty 3 kertaa. 

Ks. E30 

E32: LIMS-yhteyden 
aikakatkaisu. Isäntäkonetta ei 
löydy! 

ESR-yksikkö ei voinut 
muodostaa yhteyttä 
isäntäkoneeseen (HOST-
palvelin) TCP/IP:n kautta. 

 Tarkista TCP/IP-asetukset 

 Tarkista verkkokaapeli 

 Tarkista isäntäasetukset 
(HOST) 

 

E34: Ei vastausta 
isäntäkoneelta lähettämisen 
jälkeen Näytetietue! ("Sample 
data record") 

Ei vastausta isäntäkoneelta 
tietyn aikarajan kuluessa 3 
yrityksen jälkeen. 

Ks. E30 

E35: Ei vastausta 
isäntäkoneelta lähettämisen 
jälkeen Näytteen 
merkintätietue ("'Sample flag 
record")! 

Ei vastausta isäntäkoneelta 
tietyn aikarajan kuluessa 3 
yrityksen jälkeen. 

Ks. E30 

 

E36: Ei kuittausta / NACK 
vastaanotettu näytteen 
tulosmerkkijonon lähettämisen 
jälkeen! 

Ei vastausta isäntäkoneelta 
tietyn aikarajan kuluessa 3 
yrityksen jälkeen. 

Ks. E30 
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E37: NACK vastaanotettu 
isäntäkoneelta näytteen 
tulosmerkkijonon ("Sample 
result string") lähettämisen 
jälkeen! 

Ei vastaanottanut kuittausta 
isäntäkoneelta, kun näytteen 
tulosmerkkijono ("Sample 
result string") oli lähetetty 3 
kertaa. 

Ks. E30 

 

E40: Asennon asetusten 
virhe. Asetukset ladattu 
Eepromista. Tarkista 
asetukset ennen näytteen 
käsittelyä! 

Eeprom-muistissa olevat 
asentoasetukset eivät vastaa 
tiedostoon tallennettuja 
asetuksia. Asetukset 
Eepromissa OK ja ladattu 
Eepromista. Tarkista asennot 
ja tallenna asetukset. 

 Kokoonpanotiedosto on 
voinut vaurioitua. 

E41: Aikakatkaisuasetusten 
virhe. Asetukset ladattu 
Eepromista. Tarkista 
asetukset ennen näytteen 
käsittelyä! 

Eeprom-muistissa olevat 
ajastusasetukset eivät vastaa 
tiedostoon tallennettuja 
asetuksia. Asetukset 
Eepromissa OK ja ladattu 
Eepromista. Tarkista 
aikakatkaisut ja tallenna 
asetukset. 

 Kokoonpanotiedosto on 
voinut vaurioitua. 

 

E104: Neulayksikkö ei ole 
yläasennossa! 

Asentomoottoria ei voitu 
käynnistää, koska ulompi 
neula tai näyteanturi ei ole 
perusasennossaan 
(yläasento). 

 Tarkista ulomman neulan 
perusasennon anturi. 

 Tarkista näyteanturin 
perusasennon anturi. 

 Viallinen ulomman neulan 
moottori. 

 Viallinen näyteanturin 
moottori. 

 Tarkista, ovatko neulat 
tukossa. 

 Vialliset moottoriajurit 
neulalevyssä. 

 

 

E116-118 Laaduntarkastusvirheet Lue lisää kohdasta 
Laaduntarkastuksen 
vianetsintä (sivulta 87) 
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E135: Hissiyksikkö ei toimi! Hissiyksikkö ei vastannut 
pääyksikölle käynnistyksen 
aikana. 

 Ei virtaa hissilevyssä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 

E136: Indeksointiyksikkö ei 
toimi! 

Indeksointiyksikkö ei 
vastannut pääyksikölle 
käynnistyksen aikana. 

 Ei virtaa 
indeksointilevyssä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 

 

E150: Luku virhe akun RAM-
muistin reaaliaikaisessa 
kellossa (RTC)! 

RTC:n ja pääsuorittimen välillä 
oli tietoliikennevirhe. 
Seuraavat asetukset 
menetettiin: 

 Karusellin asento. 

 Huolto- ja näytelaskin 

 Pipettitiedot. 

 Historiatiedot. 

 Viallinen RTC-siru 
(PCF8583) 
näppäimistössä. 

 RTC-sirua ei asennettu 
näppäimistöön. 

E151: Kirjoitus virhe akun 
RAM-muistin reaaliaikaisessa 
kellossa (RTC)! 

Kirjoitustoiminnon aikana 
tapahtui tietoliikennevirhe. 
Pääsuoritin ei voinut tallentaa 
asetuksia RTC:n akku-RAM-
muistiin. 

 Viallinen RTC-siru 
(PCF8583) 
näppäimistössä. 

 RTC-sirua ei asennettu 
näppäimistöön. 

E152: TARKISTUSSUMMA 
(CHECKSUM) virhe akun RAM-
muistin reaaliaikaisessa 
kellossa (RTC)! 

Kun RTC:n asetukset oli 
luettu, laskettu 
tarkistussumma ei täsmännyt 
RTC:hen tallennetun 
tarkistussumman kanssa. 
Asetukset on menetetty (ks. 
virhe 20). 

 Viallinen RTC-siru 
(PCF8583) 
näppäimistössä. 

E155: Luku virhe sarja-
EEPROM-muistissa 
seuraavassa: näppäimistö! 

EEPROM-muistin ja 
pääsuorittimen välillä ilmeni 
tietoliikennevirhe 

 Viallinen EEPROM 
(24C01) näppäimistössä. 

 EEPROM-muistia ei 
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lukutoiminnon aikana. 
Oletusasetukset on ladattu! 
Tarkista kaikki asetukset (ks. 
alla oleva virheluettelo)! 

asennettu näppäimistöön. 

E156: Kirjoitus virhe sarja-
EEPROM-muistissa 
seuraavassa: näppäimistö! 

Kirjoitustoiminnon aikana 
tapahtui tietoliikennevirhe. 
Pääsuoritin ei voinut tallentaa 
asetuksia (ks. virheluettelo 
alla) EEPROM-muistiin. 

 Viallinen EEPROM 
(24C01) näppäimistössä. 

 EEPROM-muistia ei 
asennettu näppäimistöön. 

E157: TARKISTUSSUMMA 
(CHECKSUM) virhe sarja-
EEPROM-muistissa 
seuraavassa: näppäimistö! 

Kun asetukset oli luettu 
EEPROM-muistista, laskettu 
tarkistussumma ei täsmännyt 
EEPROM-muistiin tallennetun 
tarkistussumman kanssa. 
Oletusasetukset on ladattu! 
Tarkista kaikki asetukset (ks. 
alla oleva virheluettelo)! 

 Viallinen EEPROM 
(24C01) näppäimistössä. 

E158: Luku virhe sarja-
EEPROM-muistissa 
seuraavassa: Hissi tai 
Indeksoija levy! 

Sarja-EEPROM-muistin 
(hississä tai 
indeksointilevyssä) ja 
pääsuorittimen (näppäimistö) 
välillä ilmeni tietoliikennevirhe 
lukutoiminnon aikana. 

 Viallinen EEPROM 
(24C01) hississä tai 
indeksointilevyssä. 

 EEPROM-muistia ei 
asennettu hissi- tai 
indeksointilevyyn. 

 EEPROM asennettu sekä 
hissi- että 
indeksointilevyyn. 
EEPROM saa olla 
asennettuna vain yhteen 
levyyn. 

E159: Kirjoitus virhe sarja-
EEPROM-muistissa 
seuraavassa: Hissi tai 
Indeksoija levy! 

Sarja-EEPROM-muistin 
(hississä tai 
indeksointilevyssä) ja 
pääsuorittimen (näppäimistö) 
välillä ilmeni viestintävirhe 
kirjoitustoiminnon aikana. 

 Viallinen EEPROM 
(24C01) hississä tai 
indeksointilevyssä. 

 EEPROM-muistia ei 
asennettu hissi- tai 
indeksointilevyyn. 

 EEPROM asennettu sekä 
hissi- että 
indeksointilevyyn. 
EEPROM saa olla 
asennettuna vain yhteen 
levyyn. 
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E160: Tarkistussummavirhe 
indeksoija-asetuksissa! 

Kun asetukset oli luettu 
EEPROM-muistista, laskettu 
tarkistussumma ei täsmännyt 
EEPROM-muistiin tallennetun 
tarkistussumman kanssa. 
Indeksoijan oletusasetukset 
on ladattu! 

 Viallinen EEPROM 
(24C01) hississä tai 
indeksointilevyssä. 

 Asetukset voi tarkistaa 
(huoltoteknikko) Interrliner-
instrumentin Test-
ohjelmalla. 

E161: Tarkistussummavirhe 
hissiasetuksissa! 

Kun asetukset oli luettu 
EEPROM-muistista, laskettu 
tarkistussumma ei täsmännyt 
EEPROM-muistiin tallennetun 
tarkistussumman kanssa. 
Hissin oletusasetukset on 
ladattu! 

 Viallinen EEPROM 
(24C01) hississä tai 
indeksointilevyssä. 

 Asetukset voi tarkistaa 
(huoltoteknikko) Interrliner-
instrumentin Test-
ohjelmalla. 

E165: I2C-tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: PC ja 
Indeksoija levy! 

Ilmeni tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: 
Indeksointilevy ja pääsuoritin 
I2C-toiminnon aikana. 

 Ei virtaa 
indeksointilevyssä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 

E166: I2C-tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: PC ja Hissi 
levy! 

Ilmeni tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä:  Hissilevy ja 
pääsuoritin I2C-toiminnon 
aikana. 

 Ei virtaa hissilevyssä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 

E167: I2C-tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: PC ja Hissi 
,Indeksoija tai Neula levy! 

Ilmeni tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: Hissi-, 
indeksoija- tai neulalevy ja 
pääsuoritin I2C-toiminnon 
aikana. 

 Ei virtaa jossakin levyistä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

 Huomautus: ESR-
yksikkö-yksikön levyt on 
yhdistetty sarjoina. 



Interrliner-instrumentin liite  

 

Sivu 132     Interrliner 
                           Versio 2.00 MRN-164_2-FI 
 

 

E168: I2C-tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: PC ja 
Laimennusjärjestelmä tai 
Neula levy! 

Ilmeni tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä:  
Laimennusjärjestelmä- tai 
neulalevy ja pääsuoritin I2C-
toiminnon aikana. 

 Ei virtaa jossakin levyistä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 

E169: I2C-tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: PC ja Ajo 
levy! 

Ilmeni tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: Ajurilevy ja 
pääsuoritin I2C-toiminnon 
aikana. 

 Ei virtaa ajurilevyssä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 

 

E170: I2C-tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: PC ja Ajo 
levy! 

Ilmeni tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: Ajolevy ja 
pääsuoritin I2C-toiminnon 
aikana. 

 Ei virtaa ajolevyssä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 

E171: I2C-tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: PC ja Hissi 
levy! 

Ilmeni tietoliikennevirhe 
seuraavien välillä: Hissilevy ja 
pääsuoritin I2C-toiminnon 
aikana. Ajoyksikkö ei 
vastannut. 

 Ei virtaa hissilevyssä. 

 I2C-kaapelia/kaapeleita ei 
liitetty. 

 Huono(ja) I2C-
kaapeli/kaapeleita. 

Huomautus: ESR-yksikkö-
yksikön levyt on yhdistetty 
sarjoina. 
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E181: Viivakoodin ylä-
/alamoottorin aikakatkaisu! 

Viivakoodin pystymoottori ei 
saavuttanut ylä- tai ala-
asentoaan tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Tarkista ylä- ja ala-anturit. 

 Viallinen viivakoodin 
pystymoottori. 

 Viivakoodin 
rotaattoriyksikkö 
mekaanisesti estetty. 

 Viivakoodin 
pystymoottorissa 
katkennut vaijeri. 

 Viallinen viivakoodin 
pystyajuri 
indeksoijalevyssä. 

E183: Indeksoijan moottorin 
aikakatkaisu! (Indexer motor 
timeout!) 

Indeksoija ei saavuttanut 
asentoaan tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Sulake laukesi. 

 Viallinen 
indeksointimoottori. 

 Indeksoija mekaanisesti 
estetty. 

 Indeksoijassa katkennut 
vaijeri / katkenneita 
vaijereita 

E184: Indeksoijavirhe: 
viivakoodirotaattori ei ole 
yläasennossa! 

Indeksoija ei voinut siirtyä 
uuteen asentoon, koska 
viivakoodin rotaattori ei ollut 
yläasennossaan. 

 Tarkista 
viivakoodirotaattorin ylä-
/alamoottori. 

 Tarkista 
viivakoodirotaattorin ylä-
/alayksikön anturit. 

E185: Indeksoijavirhe: 
hissilava ei ole taka-
asennossa! 

Indeksoija ei voinut siirtyä 
uuteen asentoon, koska 
hissilava ei ollut taka-
asennossaan. 

 Tarkista lavan 
liukumoottori. 

 Tarkista lavayksikön 
perusasennon anturi. 

 

E193: Hissi moottorin 
aikakatkaisu! (motor timeout!) 

Hissi ei saavuttanut 
asentoaan tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Sulake laukesi. 

 Viallinen hissimoottori. 

 Hissi mekaanisesti estetty. 

 Nostomoottorissa 
katkennut vaijeri / 
katkenneita vaijereita 

 Viallinen 
nostomoottoriajuri 
hissilevyssä. 
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E194: Putkiyksikön etu-
/takamoottorin aikakatkaisu! 

Lavan liu'utin ei saavuttanut 
etu- tai taka-asentoa tietyn 
aikarajan puitteissa. 

 Tarkista lavan 
perusasento- ja etuanturi. 

 Viallinen lavan 
liukumoottori. 

 Lavayksikkö mekaanisesti 
estetty. 

 Lavan liukumoottorissa 
katkennut vaijeri. 

 Viallinen lavan 
liukumoottorin ajuri 
hissilevyssä. 

E195: Näyteyksikön sisä-
/ulkomoottorin aikakatkaisu! 

Näytevarsiyksikön sisä-/ulko-
osa ei saavuttanut sisä- 
(=neula) tai ulkoasentoa (= 
teline) tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Tarkista näytevarren ulko- 
ja perusasentoanturi. 

 Viallinen rotaatiomoottori. 

 Näytevarsiyksikkö 
mekaanisesti estetty. 

 Rotaatiomoottorissa 
katkennut vaijeri. 

 Viallinen 
rotaatiomoottoriajuri 
hissilevyssä. 

E196: Sekoitinmoottorin 
aikakatkaisu! 

Sekoitin ei saavuttanut ylä- tai 
ala-asentoa. tietyn aikarajan 
puitteissa. 

 Tarkista sekoitinanturit. 

 Viallinen sekoitinmoottori. 

 Sekoitinmoottori 
mekaanisesti estetty. 

 Sekoitinmottorissa 
katkennut vaijeri. 

 Viallinen 
sekoitinmoottoriajuri 
hissilevyssä. 

E197: Näyteyksikön sisä-
/ulkovirhe: hissilava ei ole 
taka-asennossa! 

Näytevarsiyksikkö ei voinut 
siirtyä uuteen asentoon, koska 
hissilava ei ollut taka-
asennossaan. 

 Tarkista lavan 
liukumoottori. 

 Tarkista lavan liukuyksikön 
taka-anturi. 

E198: Näyteyksikön sisä-
/ulkovirhe: hissi ei ole 
yläasennossa! 

Näytevarsiyksikkö ei voinut 
siirtyä uuteen asentoon, koska 
hissi ei ollut yläasennossaan. 

 Tarkista hissimoottori 
(katso myös telineen 
kuljetusvirhe 63). 

E199: Putkiyksikön etu-
/takavirhe: Näytevarsi ei ole 
ulkoasennossa! 

Lavan liukuyksikkö ei voinut 
siirtyä uuteen asentoon, koska 
näytevarsi ei ollut taka-
asennossaan (= telineasento). 

 Tarkista rotaatiomoottori. 

 Tarkista näytevarren 
ulkoanturi. 
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E200: Näyteyksikön sisä-
/ulko-osa ja putkiyksikön etu-
/takaosa eivät ole asennossa 
hissin aloituksen aikana! 

Hissin aloitusrutiini 
peruutettiin, koska 
näytevarsiyksikkö ei ollut 
asennossaan (= telineasento) 
ja koska lavan liukuyksikkö ei 
ollut etuasennossaan. 
Kummankin yksikön asento on 
tuntematon! 

 Tarkista rotaatiomoottori. 

 Tarkista näytevarsiyksikön 
anturit. 

 Tarkista lavan 
liukumoottori. 

 Tarkista lavan liukuyksikön 
etuanturi. 

 

E201: Ulompi neula ei ole 
yläasennossa hissin 
aloituksen aikana! 

Hissin aloitusrutiini 
peruutettiin, koska ulompi 
neula (näyteputken pidin) ei 
ollut yläasennossaan. 

 Tarkista ulomman neulan 
anturi. 

 Tarkista ulomman neulan 
moottori. 

E210: Huono tietoliikenne 
ESR-yksikön ja syöttöaltaan 
välillä! 

Huono tietoliikenne ESR-
yksikkö-yksikön ja 
syöttöaltaan välillä, tai 
viestintä ESR-yksikkö ja 
syöttöaltaan välillä keskeytyi. 

 Interrliner-instrumentin 
kytkeminen pois päältä voi 
aiheuttaa virheen. Tämä 
on normaalia. 

 Tarkista hissilevyn ja 
Interrliner-instrumentin 
kuljetuslevyn välinen 
RS232-kaapeli. 

E211: Tuntematon komento 
syöttöaltaalta! 

Viestintä oli OK, mutta 
syöttöaltaasta vastaanotettiin 
tuntematon komento. 

 Tarkista hissilevyn ja 
Interrliner-instrumentin 
kuljetuslevyn välinen 
RS232-kaapeli. 

 Jos ESR-yksikkö -
yksikössä on I2C-virheitä: 
tarkista I2C-kaapeli(t). 

 Jos Interrliner-
instrumentissa on I2C-
virheitä: tarkista I2C-
kaapeli(t). 

E212: Huono tietoliikenne 
ESR-yksikön ja syöttöaltaan 
välillä! 

ESR-yksikkö ei vastaanottanut 
hyvää vastausta 
(ensimmäinen osa), kun se oli 
lähettänyt kyselyn 
syöttöaltaalle. 

 Tarkista hissilevyn ja 
kuljetuslevyn välinen 
RS232-kaapeli. 

 Jos ESR-yksikkö -
yksikössä on I2C-virheitä: 
tarkista I2C-kaapeli(t). 

 Jos InteRRliner-
instrumentissa on I2C-
virheitä: tarkista 
InteRRliner I2C-kaapeli(t). 
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E213: Huono tietoliikenne 
ESR-yksikön ja syöttöaltaan 
välillä! 

ESR-yksikkö ei vastaanottanut 
hyvää vastausta (toinen osa), 
kun se oli lähettänyt kyselyn 
syöttöaltaalle. 

 Tarkista hissilevyn ja 
kuljetuslevyn välinen 
RS232-kaapeli. 

 Jos ESR-yksikkö -
yksikössä on I2C-virheitä: 
tarkista I2C-kaapeli(t). 

 Jos Interrliner-
instrumentissa on I2C-
virheitä: tarkista I2C-
kaapeli(t). 

E214: No response from 
Input-pool! 

Syöttöallas ei vastannut ESR-
yksikkö -yksikölle, kun se oli 
lähettänyt tuloksen 
syöttöaltaalle. 

 Interrliner-instrumentin 
kytkeminen pois päältä 
ajotilassa voi aiheuttaa 
virheen. Tämä on 
normaalia. 

 Tarkista hissilevyn ja 
kuljetuslevyn välinen 
RS232-kaapeli. 

 Jos ESR-yksikkö -
yksikössä on I2C-virheitä: 
tarkista I2C-kaapeli(t). 

 Jos Interrliner-
instrumentissa on I2C-
virheitä: tarkista I2C-
kaapeli(t). 
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Liite - Ylläpitoaikataulu 
 

Ylläpitoaikataulu, Interrliner (esimerkki) 

Näytetilavuus: 350 päivää kohti (5 
työpäivää) 

Päivittäin 
(Daily) 

Viikoittain Taso 4 
(kuukausit

tain) 

Taso 3 
(neljänne
svuosittai

n) 

Level 2 
(puolen 
vuoden 
välein) 

Taso 1 
(vuosittain) 

Osat Kokonaismää
rä/vuosi 

tai aiemmin näytteiden määrän mukaan   7 500 
näytettä 

23 000 
näytettä 

46 000 
näytettä 

91 000 
näytettä 

 Per 91 000 
näytettä 

Tee päivän päätteeksi tehtävä pesu X        

Puhdista aspiraationeulan ulkopuoli X        

Puhdista putki/laimenninruisku X        

Puhdista instrumentin ulkopuolelta X        

Puhdista täyttösuutin  X       

Puhdista neste-erotin  X       

Tarkista anturit  X       

Vaihda täyttösuuttimen O-rengas   X    QWLV050004 12 

Vaihda bakteerisuodatin (HEPA)   X    QWLV040002 12 

Vaihda levysuodatin (valkoinen) Vain, jos 
käytetään sisäistä jätesäiliötä 

  X    QWLV040001 12 
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Vaihda huuhteluputken kokoonpano   X    ESRI090902 12 

Vaihda suolaliuosputken kokoonpano   X    ESRI090903 12 

Aja täytä ja puhdista   X      

Vaihda jätekasettikokoonpano    X   ESRI090921 4 

Vaihda jätepumpun blottausaluslevy.    X   ESRI090026 4 

Vaihda kiristysventtiiliputki    X   ESRI010246 4 

Vaihda sininen levysuodatin    X   QWLV040003 4 

Tarkista neulan kunto     X    

Vaihda teflonkärjet (laimennusjärjestelmän 
ruiskun korjaussetti) 

    X  QWLV030901 2 

Vaihda jätepumpun moottori      X ESRI090920 1 

Vaihda täyttölohkon aluslevy      X ESRI030906 1 

Vaihda näyteanturikokoonpano      X ESRI050909 1 

Vaihda pipettianturirungot (84 kpl)      X QTST040001 84 

Vaihda ulompi neulakokoonpano      X ESRI050950 1 

Vaihda kaikki putket (ja putkisetti)      X EHST079200 1 

Puristusjousen ulompi neula      X EHST050053 1 

Neulakaapelikokoonpano       X EHST089056 1 
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16. ESR-TERMISANASTO 
E 
16.1.1.1.1. EDTA-tila 

EDTA-tilaa käytetään laimentamattomiin 
näytteisiin, jotka kerätään EDTA-
antikoagulanttia sisältäviin putkiin. Näytteet 
laimennetaan automaattisesti aspiraation 
aikana Interrliner-instrumentissa. 
Näyteputkien tavallinen EDTA-määrä on 1,8 
mg / 1 ml verta. 1 ml verta painaa n. 1 060 
mg, ja EDTA-pitoisuus on siksi 0,17 %, mikä 
on hyvin tämän instrumentin EDTA-tilan 
vaatimusten puitteissa. 
 

16.1.1.1.2. ESR 

ESR on lyhenne sanoista Erythrocyte 
Sedimentation Rate. Se on erytrosyyttien 
(punasolujen) sedimentaation 
(laskeutumisen) aste veripylväässä 
määritettynä aikana. 
 

I 
16.1.1.1.3. Isäntäkone 

Termillä isäntäkone (HOST) tarkoitetaan 
tässä oppaassa tietokonejärjestelmää ja 
siihen liittyvää ohjelmistoa (LIMS), joka 
tarjoaa näytteen hallinnan laboratoriolle. 
 

16.1.1.1.4. IVD 

IVD on lyhenne sanoista In Vitro Diagnostic. 
Tällaista diagnostiikkaa käytetään 
koeputkessa oleviin biologisiin näytteisiin tai 
yleisemmin elävän organismin ulkopuolella 
valvotussa ympäristössä. In vitro on latinaa ja 
tarkoittaa "lasissa". 
 

K 
16.1.1.1.5. Kaksisuuntainen 

(Bidirectional) 

Kaksisuuntainen viestintä tarkoittaa, että 
Interrliner-instrumentista isäntäkoneeseen 
(HOST) (näyttöpyynnöt ja -tulokset) ja 
isäntäkoneesta Interrliner-instrumenttiin 
(näytepyyntöjen vahvistus tai kielto) on 
kaksisuuntaista tietoliikennettä. 
 

L 
16.1.1.1.6. Lämpötilan korjaus 

Verisolujen sedimentaatio on lämpötilasta 
riippuvainen prosessi. Jotta saadaan 
verrattavissa olevat tulokset, on aina 
käytettävä lämpötilan korjausta. ESR-
tulokset korjataan tällöin arvoon, joka niillä 
olisi ollut vakiolämpötilassa 18,3 °C. 
 

M 
16.1.1.1.7. MRN 

MRN on lyhenne sanoista Master 
Registration Number. Sitä käytetään 
Mechatronics-tuotteiden käyttöoppaiden 
tunnusnumerona. 
 

16.1.1.1.8. MSDS 

MSDS on lyhenne sanoista Material Safety 
Data Sheet. Tässä MSDS-tyypissä on 
erilaisia tärkeitä tietoja reagensseista. 
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S 
16.1.1.1.9. Sitraattitila 

Sitraattitilaa (Citrate mode) käytetään 
esilaimennettuihin näytteisiin, jotka on kerätty 
natriumsitraatti-antikoagulantti-laimenninta 
sisältäviin putkiin. Näytteitä ei laimenneta 
Interrliner-instrumentilla aspiraation aikana. 
Natriumsitraatin pitoisuus 
laimenninliuoksessa on oltava 3,2 %.  Tätä ei 
saa sekoittaa veren ja laimentimen 
vaadittuun laimennustasoon.  
Esimerkiksi sitraattiputkessa, jonka 
kokonaistilavuus on 1,6 ml (= 5 tilavuutta), 
esitäytetyn laimentimen määrän on oltava 
0,32 ml (= 1 tilavuus). Jos putken valmistaja 
ei anna näitä tietoja, asiakkaan on 
tarkistettava asia. 
 

U 
16.1.1.1.10. Utuinen 

Sedimentaatio ilmoitetaan utuiseksi ("hazy"), 
kun veriplasman ja erytrosyyttien välistä rajaa 
ei voi määrittää selvästi. 
 

W 
16.1.1.1.11. WI 

WI on lyhenne sanoista Work Instruction, ja 
sitä käytetään indeksinumeron kanssa 
joukosta työohjeita. 
 

Y 
16.1.1.1.12. Yksisuuntainen 

(Unidirectional) 

Yksisuuntainen viestintä tarkoittaa, että 
Interrliner-instrumentista on vain 
yksisuuntaista kommunikaatiota 
isäntäkoneeseen (HOST). Vain näytetuloksia 
ja viesteihin liittyviä tuloksia lähetetään. 
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17. HAKEMISTO 
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Aloitusallas • 66 
Analysaattorin HAZY-koodiviestit • 65 
Anturien tarkistus huoltotilassa • 93 
ASENNUS • 22 
Aseta alku/loppupäivämäärä • 37 
Asetukset-näyttö (Settings) • 58 
Asiakirjahistoria • 5 
Aspekti utuinen (Hazy) • 38, 64 

B 

Bakteerisuodattimien vaihto • 95 

D 

Deionisoitu vesi • 21 

E 

EDTA-tila • 139 
End-of-day-wash schedule settings • 58 
EQAS • 14 
Erotinvirhe • 81 
ESR • 139 
ESR-instrumenttien Starrsed-sarja • 14 
ESR-tilastonäytöt • 38 
ESR-virhe • 38, 62, 88 
ESR-virhe- ja varoituskoodiviestit • 62, 74 

H 

Historianäytteen analyysivaihtoehto • 37 
Historianäyttö (History) • 25, 26, 31, 41, 43, 

73 
Huolto-näyttö (Service) • 58 
Huuhtelunesteet • 79 

I 

Ilmakuplat • 62, 68, 83 
INSTRUMENTIN KUVAUS • 16 
Instrumentin yleiskatsaus • 12 
INTERRLINER-INSTRUMENTIN LIITE • 123 
Isäntäkone • 139 
IVD • 139 

J 

JOHDANTO • 11 
Järjestelmän sammutus • 69 
Jätesäiliön vaihtaminen • 76 

JÄTTEIDEN HÄVITYS • 76 

K 

Kaksisuuntainen (Bidirectional) • 139 
Kontrollipipetit • 71 
Käynnistysjakso • 66 
Käytetyt reagenssit • 20 
KÄYTTÖ • 3, 66 
Käyttövaihtoehdot • 72 

L 

Laaduntarkastuksen vianetsintä • 75, 87, 128 
LAADUNTARKASTUS • 71 
Laaduntarkastusmenettely • 73 
Laimennusperiaate • 15 
Laitteen käyttöaihe • 11 
Laitteen käyttötarkoitus • 11 
Liikkuvien osien suojaus • 24 
Liite - Virheluettelo, Interrliner ESR-yksikkö • 

124 
Liite - Ylläpitoaikataulu • 137 
Linkitetyt QC-tunnukset (Linked QC IDs) • 32, 

39, 45 
Lämpötilan korjaus • 72, 139 

M 

Mittauslaadun seuranta Starrsed Control -
materiaalilla • 71 

MRN • 139 
MSDS • 139 

N 

Neste-erottimen puhdistus • 94 
Nestejärjestelmän pohjustus • 67 
Nestetasoanturi ei tunnista • 83 
Nestetasot • 68 
Näyteanturin tai ulomman neulan tarkistus tai 

vaihto • 98 
Näyte-näyttö (Sample) • 25, 26 
Näytä näytehistoria (Display sample history) • 

31, 33, 44 
Näytä näytehistoria (QC) (Display sample 

history (QC)) • 44 
Näytä pipettitiedot (Display pipette data) • 31, 

32 
Näytä potilastulokset (Display patient results) 

• 34 
Näytä reagenssihistoria (Display reagent 

history) • 48 
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Näytä telinehistoria (Display rack history) • 
28, 31, 35 

Näytä telinetila (Display rack status) • 31, 36 
Näytä virhehistoria (Display Error history) • 

50, 56 
Näytä ylläpitohistoria (Display maintenance 

history) • 50, 56 

O 

Odotettu arvoalue • 72 
Ohjelmistoversio • 26 

P 

PC-käyttö ja käyttöliittymä • 17 
Pesumenettely päivän päätteeksi • 53, 69 
Pieniä ilmakuplia nousee ylöspäin pipetissä • 

86 
Pika-aloitus • 66 
Pipetti näyttää raidalliselta • 84 
Pipettitiedot • 30 
Pohjusta/Puhdista (Prime / Clean) • 50, 51 
Protokollat • 59 
Pumppuputken vaihto • 95 
Päivittäin (Daily) • 69, 92 
Päänäyttö ja näppäimistö • 29 
Päänäytön osat • 28 
Pääsähköliitännät • 22 

Q 

QC-tarkastuksen epänormaalit tulokset 
(kaavio) • 42 

QC-tarkastuksen epänormaalit tulokset 
(taulukko) • 40 

QC-tarkastuksen epänormaalit tulokset 
laajennettuina • 43 

QC-tarkastuksen normaalit tulokset 
(taulukko) • 39 

QC-tulokset • 72, 74 
QC-tulosnäytöt • 32, 39, 75 
QC-tulosten analyysi • 46, 75 
QC-virheviestit • 74 

R 

Rajavirheasetukset • 63 
Rajoitukset • 71 
RAPORTOINTI • 59 
Raportointialue • 63 
Raportti, 30 minuutin tila • 61 
Raportti, 60 minuutin tila • 59 
Reagenssien asennus • 100 

Reagenssihälytys • 80 
Reagenssinäyttö (Reagents) • 25, 26, 47 
Reagenssit (Reagents) • 80 

S 

Saatavilla olevat asiakirjat • 14 
Sammutuksen vaiheet • 70 
Satunnaisia ilmakuplia pipetissä • 86 
Sedimentaation mittausperiaate • 15 
Sitraattitila • 140 
Starrsed Cleaning Agent • 21 
Starrsed Diluent • 21 
Starrsed Disinfectant • 21 
Starrsed Rinse solution • 20 
Starrsed Saline • 20 
STARRSED-OHJELMA • 25 
Sulje • 57 
Symbolien selitys • 13 

T 

Tarkista anturit (Check sensors) • 50, 54 
Tarkistukset käytön aikana • 68 
Tarkistusluettelo • 66 
Tason 3 ylläpito • 92, 98 
Tason 4 ylläpito • 92, 94 
Tekniset tiedot • 18 
TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA • 77 
Tulosten historia-analyysi • 46 
Tulosten tulostus • 59 
Turvallisuusvaroitus • 23 
TYÖOHJE, INTERRLINER • 102 
Täyttö- ja puhdistusmenettely • 53, 96 
Täyttömenettely • 68 
Täyttösuuttimen O-renkaan vaihto • 96 
Täytä ja puhdista -näyttö (Fill and Clean) • 53 
Täytön aikakatkaisuvirhe • 82 
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Utuinen • 140 
Utuisuusraportit • 82 
Uuden reagenssin syöttäminen • 49 
Uuden reagenssin syöttäminen (jatkoa) • 49 

V,W 

Vaahto pylväässä • 38, 84 
WI • 140 
VIANETSINTÄ • 78 
VIANMÄÄRITYS <INSTRUMENTIN> 

KULJETUS • 91 
Viikoittain • 92 
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Virheet 165–171 ja 210–214 • 79 
Virheet 181–185 ja 193–201 • 79 
Virheet 183 ja 193 • 78 
Virheet 24–26, 38, 42–43, 62, 67, 70–75, 80 • 

91 
Virheet 33 ja 37 • 91 
Virheet 40 ja 81 • 91 
Virtakatkos • 77 
Vuotavat pipetit • 83 

Y 

Yksi ilmakupla n. 5 mm meniskin alapuolella • 
85 

Yksi ilmakupla nousee pipetissä • 85 
Yksisuuntainen (Unidirectional) • 140 
YLEINEN YLLÄPITO • 92 
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET • 23 
Ylläpitonäyttö (Maintenance) • 25, 26, 50 
Ylläpitotiedot (Maintenance Info) • 50, 57 
 


