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1. GIRIŞ 
 

1.1. Cihazın kullanım amacı 

Westergren standardına uygun insan kan numunelerinin Eritrosit Sedimantasyon Hızının (ESR) in 
vitro belirlenmesi için otomatik analizör. Yalnızca tıbbi laboratuvarlarda profesyonel kullanım içindir. 
Tüm hasta popülasyonları için kullanılmak üzere yaş veya başka herhangi bir anatomik veya 
fizyolojik özellik ile sınırlı değildir. 

 
 

1.2. Cihaz kullanım gösterimi 

(Şüphelenilen) İnflamatuvar rahatsızlıkları olan hastaların izlenmesi ve takibi içindir. 
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1.3. Cihaz genel görünümü 

 Starrsed Kan Sedimentasyon Hızı Cihazı  (bundan sonra Interrliner olarak anılacaktır), 
Westergren  yöntemine göre eritrosit sedimentasyon hızı analizi yapan, CLSI onaylı H02-A5 
standartlarına uygun ve sitrat ya da EDTA kanı ile dolu kapalı örnek tüpleri kullanan bir in vitro 
tanılama tıbbi cihazıdır. 

Bu Interrliner geleneksel ESR prosedürlerinin yanı sıra benzersiz özellikler ve faydalar sunan 
gelişmiş bir ESR sistemidir. Bu yöntemi otomatikleştirmenin faydaları şöyle sıralanabilir: 

• Westergren pipetleri her zaman doğru seviyeye kadar dolar.  

• Örnek tüplerinin kapalı olması hem kullanıcı hem de çevre açısından bulaşma riskini azaltır. 

• Standart cam Westergren pipetleri ölçümün doğru olması adına sabit bir sıcaklıkta (18 C°) 
kullanılır. Kan örneğinin nerede ve ne zaman alındığına bakmaksızın en ufak anormallikler dahi 
uzun süre boyunca tespit edilebilir. 

• Her bir sedimentasyon ölçümü, tanımlanmış tek bir örneğe direkt olarak bağlı olduğundan, elde 
yapılacak herhangi bir çalışma tablosuna gerek yoktur. Barkod okuyucu sayesinde hasta 
kimliği ile ilgili hatalar en aza indirilmiştir. 

• EDTA modu devredeyken sitrat ile yapılacak olan EDTA kan seyreltimi, "hafifçe dokundurarak" 
ya da önceden içinde sitrat çözeltisi olan kan alma tüplerinin kullanarak yapılacak manuel bir 
seyreltime göre çok daha hatasızdır. 

• Verileri Laboratuvar Bilgi Sisteminize yollayabilirsiniz. 

• Kullanılmış tortulaşma pipetleri otomatik olarak yıkanır ve kurutulur. 

• Minimum örnek hacmi  1,4 ml Interrliner için. 

• Interrliner, Sysmex HST - XN hattı ile birleştirilir. 

Bu Interrliner modeli bir ön dönüş hattı ile birlikte gelir ve Sysmex örnek rafları kullanır. 

Gelişmiş yazılım, Interrliner cihazının Sysmex Lab Comm ana bilgisayar sistemleri ile iletişim 
kurmasını sağlar. 

Not:  
Bazı ayrıntılar bu kılavuzda açıklanmamıştır; bu ayrıntılar, varsa aşağıdaki kılavuzlarda bulunabilir: 
Interrliner Kurulum kılavuzu MRN-023. 
Interrliner Servis kılavuzu MRN-125. 
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1.4. Sembollerin açıklaması 

Bu kılavuzda ve cihaz için aşağıdaki semboller kullanılabilir: 

 

Biyotehlikeden dolayı fiziksel yaralanmaları önlemek için uyarı 
işareti. 

 

Hareketli parçalardan dolayı fiziksel yaralanmaları önlemek için 
uyarı işareti. 

 

Keskin nesnelerden dolayı fiziksel yaralanmaları önlemek için 
uyarı işareti. 

 

Sıcak yüzeylerden dolayı fiziksel yaralanmaları önlemek için uyarı 
işareti. 

 

Elektrik şokundan dolayı fiziksel yaralanmaları önlemek için uyarı 
işareti. 

 

Genel uyarı. 

 

Genel not. 

 

Bu sembol, bu veya diğer ürün dokümanlarına yapılan referansı 
belirtir 

 
 



Giriş  
 

 Page 14     Interrliner 
                           Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

1.5. ESR cihazları Starrsed ailesi 

Otomatik ESR cihazlarının Starrsed ailesi, seyreltilmiş EDTA kanı ile çalışması da dahil olmak 
üzere Westergren Yöntemini otomatikleştirmesi ve yayımlanmış referans yönteme tamamen uygun 
olması ile bir ilktir. Starrsed ailesi birkaç tip ESR analizörü sunar. Çözümlemelerimiz tüp bazlı, raf 
bazlı ya da ray bazlı olarak değişiyor, sondakinin otomasyonu ise mümkün olan en yüksek 
seviyededir. Farklı kapasitelerdeki farklı cihazlar ile çalışan laboratuvarlara eksiksiz ve tamamen 
güvenilir bir bağlantı garantisi verilir. 

Starrsed ST, Starrsed RS, Starrsed RL ve Starrsed TL, RR Mechatronics'in cihaz isimleridir. 2014 
yılına kadar Starrsed ST, Inversa 24M olarak; Starrsed RS, AutoCompact olarak; Starrsed RL ise 
Interrliner (Standalone) olarak adlandırılıyordu. RR Mechatronics, Starrsed markasının uluslararası 
tanınmışlığından daha fazla faydalanabilmek için ürün isimlerini değiştirmiştir. 

 
 

1.6. Mevcut belgelerin açıklaması 

Interrliner kılavuzları üç seviyede mevcut: operatör için, süpervizör için ve servis mühendisi için. 

Aşağıdaki kılavuzlar mevcuttur: 

1. Kullanım Talimatları (IFU) 
Operatör için hazırlanmıştır: Normal çalıştırma, güvenlik, önleyici bakım ve en sık karşılaşılan 
sorunları çözmek amacıyla arıza tespiti prosedürleri için talimatlar içerir. Birkaç dil seçeneği 
mevcuttur. 

2. Kullanıcı Kılavuzu (UM) 
Laboratuvar süpervizörü için hazırlanmıştır. Ayarlarla ilgili IFU bilgileri ve ek bilgiler, servis, 
daha yüksek bakım seviyeleri ve daha karmaşık sorunları çözmek amacıyla arıza tespiti 
prosedürleri ile ilgili bilgiler içerir. Sadece İngilizce dil seçeneği mevcuttur. 

3. Servis Kılavuzu (SM) 
Eğitimli servis mühendisleri için hazırlanmıştır. Cihazın bakım, servis ve onarımı hakkında 
ayrıntılı açıklamalar yapar. Parçaların ayrıntılı açıklamaları, montaj çizimleri, değişiklikler, geniş 
çaplı arıza tespiti, akış diyagramı gibi bilgiler içerir. Sadece İngilizce dil seçeneği mevcuttur. 

4. Kurulum Kılavuzu (IM) 
Eğitimli servis mühendisleri için hazırlanmıştır. Kurulum ve çalıştırma ile ilgili talimat ve 
prosedürleri içerir. Sadece İngilizce dil seçeneği mevcuttur. 

Kılavuzlar PDF ve HTML biçiminde mevcut olup http://www.rrmechatronics.com adresinden 
indirilebilir. 
 

1.7. EQAS 

EQAS, laboratuvarınızdaki Starrsed cihazının performansını periyodik olarak değerlendirmeye 
yarayan çok amaçlı bir RR Mechatronics aracıdır. EQAS sayesinde Starrsed Kontrol ile elde edilen 
test sonuçları, dünya genelindeki aynı tip cihazı kullanan gruplar ile objektif olarak karşılaştırılır. 
Müşterilerimiz web sayfamızdan http://www.rrmechatronics.com  portalımıza üye olabilir. 
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1.8. Sedimentasyon ölçüm ilkeleri 

Westergren sedimentasyon pipetlerinin otomatik okuma işlemi, bir optik sensör pipetlerin üzerinde 
hareket ettirilerek gerçekleştirilir. Sensörün hareketi esnasında her 0,25 mm'de bir okuma yapılır. 
Sensörler, kan ile doldurulmuş Westergren pipetlerinden geçen kızılötesi ışığın emilimini okur. Bu 
okumalara bağlı olarak bir dizi emilim seviyesindeki değerler saptanır. Emilim rakamları en koyu ve 
en açık değerler arasında değişir (en koyu = % 100 ve en açık = % 0 emilim). 

Bu seviyeler aşağıdaki gibidir: 
 

%87,5 Hücre/plazma ayrımı 

%75,0 Bulanık deteksiyon 

%50,0 Menisküs deteksiyonu 
 

 
Bir örnekten alınmış tipik emilim değerlerini gösteren grafik 

 

1.9. Seyreltim ilkesi 

Tam kan akışına Seyreltici eklenmesi ilkesi kendine özgü bir işlemdir. Interrliner cihazının 
aspirasyon çevrimi esnasında hava yer değişimini gösterebilme özelliği vardır. Buna online 
seyreltim adı verilir. CPU, hava akımı sensörlerinden verileri alıp şırınga hızını hesaplar. 
Seyrelticinin hassasiyeti ± %3'tür. 

Sitrat seyrelmesi (4:1) tortulaşma prosesinde HCt (Hematokrit) etkisini azaltmak için meydana 
gelir. Seyrelme, Hct seviyesini (normal bir seviye olarak düşünülen) 0,45'ten 0,36'ya getirir. ICSH 
(1993), 0,35 veya daha az oranda bir Hct seviyesine sahip EDTA örneklerinin kullanılmasını 
önermiştir. %25'e kadar olan seyrelme hataları, hazırlanan örneğin Hct seviyesinde %5'lik bir 
farklılığa neden olur. Bu, insanlar arasındaki Hct seviyesinde doğal farklılık içindedir ve ESR 
ölçümünün doğruluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. 
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2. CIHAZ AÇIKLAMASI 

 

Interrliner aşağıdaki temel modüllerden oluşmaktadır: 

Başlatma havuzu  

• Kayışlı taşıma sistemiyle rafların yüklenmesi 

• 21 Sysmex raf tutma kapasitesi 

• Klavye (çekmecede) 

• (İsteğe bağlı: Yazıcıyı tutmak için yazıcı standı) 

 

Tüp kullanma ve ta şıma 

• Rafları başlatıp örnek tüpleri ve örnek raflarının barkodunu okuyan dizin oluşturucusu birimi. 

• Aspirasyon işlemi için örnek tüplerini karıştıran ve bütün örnek tüplerini sırayla ESR Analiz 
cihazı birimine yerleştiren örnek robot birimi. 

• Başlatma havuzundan başlayan taşıyıcı bant. 

• Örnek alma işleminden sonra rafları tekrar Sysmex HST - XN kısmına taşımak için ön Dönüş 
hattı. 

• Koruyucu başlık. 
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ESR Analiz cihazı  

• 84 hassas geçişli cam Westergren pipet kapasiteli bandı olan ESR ölçüm cihazı.  

• Örnek tüpünün otomatik aspirasyonu.  

• EDTA kan örneğinin sitrat ile otomatik seyreltilmesi. 

• 30 ve 60 dakika sonra otomatik ESR ölçümü. 

• Pipetlerin otomatik temizlenmesi ve kurulanması. 

 

Reaktif kasası  

• Kolay erişim sağlayan döner kapı 

• Gerekli bütün reaktifleri depolamaya yetecek kapasite 

 

Dokunmatik ekranlı LCD monitörlü PC  

• Windows tabanlı platform 

• Özel cihaz yazılımı 

• Opsiyonel ağ bağlantıları  

• USB girişi 

 

Seçenek: 

ESR Analiz cihazı biriminin USB bağlantı noktasına bağlanabilen harici barkod okuyucu. Bu barkod 
okuyucu, reaktif kullanımı ve örnek geçmişi aramasındaki kimlik girişi için kullanılabilir. 
 

2.1. PC İşlemi ve Kullanıcı Arayüzü 

Tüm Interrliner işlemi, Windows işletim sistemli bir kişisel bilgisayar ile yürütülür. Kullanıcı arayüzü 
sezgiseldir ve klavye veya isteğe bağlı dokunmatik ekran aracılığıyla etkinleştirilebilir. İşlenmemiş 
ölçüm verileri ve pipetin resimsel gösterimi de dahil olmak üzere her bir numuneden alınan veriler 
saklanır ve gerektiğinde alınabilir. 

Ana ekran, hangi pipetlerin kullanımda olduğunu gösterir. Her pipet için numune numarası ve 
durumu (sonuca ulaşmadan önce "çalıştırma zamanı" da dahil) gösterilir. 

Ölçüm noktasındaki pipetin resimsel gösterimi ve tüm pipet uzunluğu boyunca optik yoğunluk 
grafiği yan tarafta gösterilir. Bu veriler, gerektiğinde daha sonra geri bulmak üzere bellekte 
saklanır. 
 



Cihaz açıklaması  
 

 Page 18     Interrliner 
                           Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

2.2. Teknik spesifikasyonlar 

 
 

Cihaz modelleri Model adı Katalog numarası (REF) 

 Interrliner XN1 FRL/XN2 
FRL EHST109621/622 

 
 

ESR yöntemi 
Westergren yöntemi 
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 

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

30 dakika yöntemi R. Rogers: Medical Laboratory World 1994 

Yapılabilecek kan tahlili 
tipleri 

EDTA modu için: < %1 EDTA antikoagülan ile tam kan. 

Otomatik seyreltme 
4 hacim kan + 1 hacim sodyum sitrat seyrelticisi (%3,2 
NaCl); doğruluk ±%3 

Raporlanan sonuçlar mm 1 saat sonra 
 

Verim (%100 dolu) tek çift  

30 dakika yöntemi 140/saat 240/saat  

60 dakika yöntemi 75/saat 140/saat  
 

Reaktifler 
 

Kullanılan reaktifler 
QRR 010931 Starrsed Diluent 
QRR 010947 Starrsed Disinfectant 
QRR 010933 Starrsed Saline 
QRR 010934 Starrsed Rinse solution 
Deiyonize su 
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Kan hacmi: 
 

Örnek ba şına aspire edilen 
kan hacmi 

EDTA modunda 1,4 ml 

 

Raf ve tüp tipleri: 
 

Raf tipi Sysmex örnek rafı (alçak profilli) 

Örnek tüpü tipleri 
En çok kullanılan markalar/tipler. 
Sadece eş merkezli kapakları olan kapalı tüpler. 

 

Barkod okuyucu:  

Barkod okuyucu tipi CCD. 

Okuma kapasitesi 
En sık kullanılan barkod etiketleri 
Code39, ITF, Industrial 2 veya 5, CodaBar,EAN/UPC, 
CODE128 

 

Çevre: 
 

Ses seviyesi  <65 dBA 

Çevre sıcaklı ğı 18 - 28 °C 

Bağıl nem 10-90% 
 
 

Toplam güç özellikleri  

Şebeke gerilimi 115-230VAC, 50-60 Hz 

Sigorta (20 x 5 mm) Alet ESR Birimi  Yavaş vuruş 230V 2.5 Amp / 115V 5 
Amp 

 Taşıma Birimi Yavaş vuruş 230V 1.6 Amp / 115V 3.15 
Amp  

  XN1 XN2 XN3 
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Güç tüketimi 
Bekleme 90 VA 2x90VA 3x90VA 

 Maksimum 650 VA 2x1225 VA 3x1225 VA 

Isı çıkı şı 
Bekleme 86 Watt  2x86 Watt 3x86 Watt 

 Çalışma 460 Watt  2x460 Watt 3x460 Watt 
 
 

Boyutlar XN1 FRL XN2 FRL  

Genişlik 1400 mm 2500 mm  

Yükseklik 1530 mm 1530 mm  

Derinlik 1150 mm 1150 mm  

Boş ağırlık (Toplam) 238 kg 519 kg  
al 

Ağırlık 
 

ESR Analiz cihazı 45 kg 

Başlatma havuzu 63 kg 

Taşıyıcı/robot birim dahil Ön 
Dönüş birimi 160 kg 

Koruyucu başlık 12 kg 

Arka paneller 18 kg (tek), 22 kg (çift) 
 

LIS bağlantısı:  

İleti şim Ethernet ve seri, çeşitli protokollere göre çift yönlü 
 

Veri depolama: 
 

Depolama ortalaması Harici bilgisayarda 20 Gb Hard disk 

Depolama kapasite 
göstergeleri 

yaklaşık olarak her 1000 örnekte 5 Mb (sonuçlar ve 
işlenmemiş veriler) 

 
 

2.3. Kullanılmı ş reaktifler 
 

2.3.1. Starrsed Rinse solution 

Starrsed Rinse solution çözeltisi IVD'ye özel bir ürün olup sadece Starrsed ESR analizörlerindeki 
Westergren pipetlerinin otomatik durulanması için geliştirilmiştir. Her bir örnek için yaklaşık olarak 8 
ml kullanılmaktadır. 
Bu reaktif 20 litrelik bir kapta tedarik edilir (QRR 010934). 
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2.3.2. Starrsed Saline 

Starrsed Saline, IVD'ye özel bir ürün olup sadece Starrsed ESR analizörlerindeki iğne ve doldurma 
ağzı tertibatının otomatik olarak temizlenmeleri için geliştirilmiştir. Her bir örnek için yaklaşık olarak 
1 ml serum fizyolojik kullanılmaktadır. 
Bu reaktif 5 litrelik bir kapta tedarik edilir (QRR 010933). 
 

2.3.3. Starrsed Diluent 

Starrsed Diluenti IVD'ye özel bir ürün olup sadece Starrsed ESR analizörlerindeki kan örneklerinin 
otomatik seyreltimi için geliştirilmiştir. 

• Her bir örnek için yaklaşık olarak 0,5 ml seyreltici kullanılmaktadır.  

• Her bir pompalama çevriminde yaklaşık olarak 2,5 ml seyreltici kullanılmaktadır. 

Bu reaktif 5 litrelik bir kapta tedarik edilir (QRR 010931). 

Çözelti, bulanıklaştığı takdirde atılmalıdır.  
Seyrelticinin bulanıklaşması halinde, seyreltici haznesini %10 sodyum hipoklorit ile iyice temizleyin. 
Temizleme işleminden sonra haznenin deiyonize su ile tamamen durulandığından emin olun. 
 

2.3.4. Deiyonize su 

Her aspirasyondan sonra doldurma ağzı deiyonize su ile yıkanır. Su haznesi 5 litrelik bir haznedir 
ve boşaldığında doldurulmalıdır. 

 <bottle empty alarm>  almamak için deiyonize suya bir iki damla kadar Starrsed serum fizyolojik 
ekleyin. 
 

2.3.5. Starrsed Disinfectant 

Starrsed Disinfectant IVD'ye özel bir ürün olup sadece Starrsed ESR analizörlerindeki atık 
sisteminin otomatik dezenfeksiyonu için geliştirilmiştir. Her bir pipet durulandıktan sonra yaklaşık 
olarak 0,5 ml dezenfektan kullanılmaktadır. 
Bu reaktif 5 litrelik bir kapta tedarik edilir (QRR 010947). 

 
 

2.3.6. Starrsed Cleaning Agent 

Starrsed Cleaning Agent Starrsed ESR analizöründeki Westergren pipetlerinde biriken proteinin 
temizlenmesi için kullanılır. 

Starrsed Temizleme Maddesi, 4. seviye bakımda kullanılan temizleme işlemi için hazırlanmalıdır. 
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3. KURULUM 
Cihaz çalıştırılmadan önce eğitimli bir teknisyen tarafından ambalajından çıkarılmalı, kurulmalı ve 
kontrol edilmelidir. 
Ayrıntılı kurulum talimatları Interrliner kurulum kılavuzunda verilmektedir. 

Cihazı yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir güç bağlantısına bağlayın. 
 

3.1. Ana elektrik ba ğlantıları 

ESR Analiz cihazı ünitesinin ana şalteri cihazın sol tarafında bulunur. 
Interrliner raf taşıma ünitesinin ana şalteri Başlatma Havuzunun altındaki kabindedir. 

Dikkat : Örnek robot ünitesi enerjisini ESR analizörünün güç kaynağından alır. Taşıma ünitelerini 
kapatmak örnek robotunu kapatmayacaktır!  

Bütün üniteleri ve ilave araçları birbirine bağlamak üzere merkezi bir güç dağıtım bloğu Başlatma 
havuzu yakınlarındaki destek ayaklarından birinde bulunmaktadır. Bu dağıtım bloğu üzerinde ana 
şalter ve ON ve OFF olmak üzere durum belirten sinyal lambası bulunur. 

 ESR Analiz cihazı ünitelerinden ve yazıcılardan gelen bütün güç kablolarının bu dağıtım blokuna 
bağlı olduklarından emin olun. 

Not : Normal çalışma esnasında Interrliner cihazını kapatmayın! 



Genel güvenlik bilgileri  
 

 Page 24     Interrliner 
                           Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

 

4. GENEL GÜVENLIK BILGILERI 
Bu kılavuzda tanımlanan cihaz sadece tam anlamıyla eğitim almış personellerin kullanımı için 
tasarlanmıştır. Bu cihazın doğru ve güvenli kullanımı için, hem işletim hem de servis personelinin 
bu kılavuzda verilen güvenlik önlemlerinin yanı sıra kabul görmüş güvenlik prosedürlerini de 
uygulamaları gerekmektedir. 

• Yapacaklarınızı bu kılavuz doğrultusunda yapın. Cihazı çalıştırmadan önce talimatları okuyun. 
Kılavuzda ve cihazdaki tüm ikaz işaretlerini göz önünde bulundurun. Bu kılavuzu ileride tekrar 
kullanmak üzere saklayın. 

• Kan ile temas eden parçalar ile çalışırken biyolojik güvenlik prosedürlerini uygulayın. 

• İğne tertibatını temizlerken ya da yeniden yerleştirirken iğnenin elinize batmamasına dikkat 
edin. 

• Tamirat işlemleri ancak eğitimli ve uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

• Koruyucu elbise giyin. 

• Cihaz çalışıyorken şunları yapmayın: 

• Güvenlik kapaklarının açmak ya da çıkarmak. 

• Hareketli kısımlara dokunmak. 

• Yetkili olmayan kişileri hiç bir surette cihaza yaklaştırmayın. 

• Güvenlik- koruma konusunda herhangi bir eksiklik olduğunda cihaz durdurulmalı ve 
istenmeyen bir işlemin gerçekleşmesi engellenmelidir. Daha sonra durum uzman teknisyenlere 
yönlendirilmelidir. 

• Cihaz istenen ölçümleri yaptığı sırada başarısız olur ya da gözle görülür bir hasar ya da 
alışılmadık bir koku, duman, sıvı sızdırırsa güvenlik sorunu ihtimali yüksek demektir. 

 

 

4.1. Güvenlik uyarısı 

Interrliner cihazında hasara sebebiyet verecek herhangi bir durum söz konusu olmuş ise lütfen 
cihazı kullanmaya devam etmeden önce yetkilileri ve cihazın yerel bayisini durumdan haberdar 
edin. 

Örnek:  

• Cihaza hareketli bir cismin ya da birinin çarpması 

• Cihazın üzerine bir şey düşürülmesi 

• Cihaza herhangi bir sıvının dökülmesi 
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4.2. Hareket eden parça koruması 

Ağu. 2015 veya Modifikasyon kiti EHST120923 kurulumundan sonra dağıtılan cihazlar için 
geçerlidir (bk. Servis Bülteni IB 2015015) 

Interrliner hareket eden parça korumasıyla donatılmıştır. 

Örnek robot birimi bir robot kapak ile kapatılır ve örnek alma sırasında otomatik olarak kilitlenir. 

Tüp kullanma biriminin kapağı ("robot kapak"), çalışma sırasında kapağı otomatik olarak kilitleyen 
bir kilitleme cihazıyla donatılmıştır. Robot kapak tüp kullanma mekanizmaları çalışırken açılamaz. 

Örnek modunu başlatmak için: 

• Kapağı kapatıp "Örnek modu" düğmesine basın. 

• Kapak otomatik olarak kilitlenir ve örnek modu AÇIK duruma geçer  

• Kapak açıkken "Örnek modu" düğmesine basılırsa, operatörün kapağı kapatması talimatını 
veren sesli bir uyarı mesajı ekranda gösterilir. Mekanizmalar kapak kapatılıp kilitlenene kadar 
durdurulur. 

Tüp kullanma mekanizmasına bakım veya diğer gerekli operatör müdahalesi gibi bir amaçlar 
erişmek için: 

• "Örnek modu"nu KAPALI yapmak için örnek düğmesine basın. 

• Örnek dizisi düzenli ve güvenli bir şekilde iptal edilir. Tüp kullanma mekanizmaları durduğunda 
kapağın kilidi açılır. 

• Operatör etkileşimi gerektiren bir hata durumunda "Örnek modu" otomatik olarak KAPALI 
duruma geçer ve kapağın kilidi açılır. 
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5. INTERRLINER PROGRAMI (KULLANICI BÖLÜMÜ) 
Bu Interrliner, Interrliner yazılımının çalıştırıldığı harici bir bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir. 
Bu yazılımın fonksiyonları altı sekmeli ekran altında sınıflandırılır. Yazılım fare imleci ya da 
doğrudan dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilir. Sayısal ya da alfasayısal bir girdi gerektiğinde 
sanal klavye ekranda otomatik olarak belirecektir. 

ÖRNEK ve GEÇMIŞ ekranları normal işlevsel ekranlardır. 
REAKTIFLER ekranı ise reaktif seviyelerinin kontrolü etmek ve değişimlerini kaydetmek için kullanılır. 
Pompalama dizilerini ve temizleme çalışmalarını etkinleştirmek için BAKIM ekranı kullanılır. 
AYARLAR ve SERVIS ekranları yanlışlıkla olabilecek ayar değişikliklerine karşı bir parola ile 
korunmaktadır. SERVIS menüsü ise servis ve kontrol için kullanılmaktadır. 

 

ÖRNEK ekran  (sayfa 27)  

 

GEÇMIŞ ekran  (sayfa 32) 

 

REAKTIFLER ekran  (sayfa 54) 

 

BAKIM ekran  (sayfa 57) 

 

AYARLAR ekran  
 (bu kılavuzda açıklanmamıştır) 

 

SERVIS ekran  
 (bu kılavuzda açıklanmamıştır) 
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5.1. Yazılım versiyonu 

Interrliner cihazı için en son yazılım ve kılavuzları web sayfamızdan indirebilirsiniz; 
www.rrmechatronics.com. 

Aşağıdaki program tanımı 5.09 versiyonuna kadar olan yazılımlar için geçerlidir. 

V5.00 ve daha yüksek yazılım versiyonları sadece Windows 7 PC'lerde çalışır. 

 
 

5.2. Örnek ekranı 

 

Servis modundayken durum satırını ekranı: 

 

İşlem esnasında ekranda ana menü gösterilir. Diğer menülere erişmek için ekrandaki gerekli 
sekmeyi seçin. 
Aşağıda verilen ekranlar ilgili sekmeler üzerinden açılabilir: 

1. ÖRNEK ekran  (sayfa 27) 
2. GEÇMIŞ ekran  (sayfa 32) 
3. REAKTIFLER ekran  (sayfa 54) 
4. BAKIM ekran  (sayfa 57) 
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5. AYARLAR ekran 
6. SERVIS ekran 

Yukarıda verilen resim normal çalışma modundaki ÖRNEK ESR Analiz cihazı ekranı örneğidir. 
Durum satırında ışıklı Servis modu tuşu görülüyor ise ESR Analiz cihazı servis modunda çalışıyor 
anlamına gelir. Manuel kullanıcı tuşu da aynı durum satırında bulunur. Interrliner kullanma 
kılavuzunu açmak için bu tuşa tıklayın. 

 
ESR Analiz cihazı, Servis modunda çalışırken bütün ayarlar değiştirilebilir. Bu durumda cihaz 
değiştirilmiş ayarlara göre çalışmaya devam edecektir. Örneğin ESR zamanı 12 dakika olarak 
ayarlandığında Karusel bu saat ayarına göre tam zamanında ölçüm noktasında olacak şekilde 
hareket edecektir. 
Servis modu etkinleştirildiğinde normal örnek alma işlemini yapmayın. 

ESR Analiz cihazı, NORMAL MODDA çalışırken cihaz standart kayıtlı ayarları kullanacaktır. 
Örneğin ESR zamanı kullanılan yönteme göre 60 ya da 30 dakika olarak ayarlanacaktır. 
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5.2.1. Örnek ekranı kısımları hakkında genel bilgil er 
 

1.  Karusel : 
Karuselin grafiksel bir temsili. Bir ESR gerektiğinde karusel Ölçme konumuna doğru hareket 
eder. Bant da aynı doğrultuda ilerler. Pipetlerin yanlarındaki ondalık sayılar pipet bandının 
numaralarıdır. 
Pipetler başarılı bir şekilde doldurulduklarında üzerlerinde kırmızı bir nokta işareti çıkar. Eğer 
doldurma işlemi başarılı olmazsa pipet üzerine çıkacak olan işaret yanıp sönen bir kırmızı 
nokta olur. 
Örnek ile ilgili bütün bilgileri GEÇMIŞ sekmesinden bulabilirsiniz. 

2.  Ölçüm noktası : 
Örneğin ESR değerinin ölçüldüğü ölçüm noktasının konumudur. 

3.  Yıkama noktası : (Ya da Durulama noktası) 
Örneğin pipetten yıkandığı yerdir. Bu işlemden sonra pipetler temiz ve kurulanmış hale gelir. 

4.  Doldurma noktası : 
Pipetin kan örneği ile doldurulduğu yerdir. 

5.  Pipet : 
Pipetin grafiksel bir temsili. Bu şekil ESR ölçüm sonuçlarından türetilmiştir. Olası hava 
kabarcıklarının yerini saptamada kullanılabilir. 

6.  Raf : 
Bu çalışmakta olan bir raf temsilidir. Boş konumlar, o konumda herhangi bir örnek tüpü 
bulunamadığını gösterir. 

Piktogram kombinasyonlarının aşağıdaki gibi anlamları vardır: 
 

 Barkod okunamıyor (okuma sorunu). 

 
Barkod doğru okundu, LIMS yanıtı bekleniyor 

 
Barkod doğru bir şekilde okundu ancak bu örnek için ESR 
istenmedi. 

 ESR istendi ve yapılması bekleniyor. 

 ESR başarılı bir şekilde ölçüldü. 

 
ESR yapıldı ancak doldurma hatası verdi. 

Raf işleminden sonra raf bilgisi RAF GEÇMIŞINI GÖRÜNTÜLE (sayfa 37) ekrana transfer edildi. 

7.  Örnek modu Tu ş:  
Bu tuş, cihazın çalışma modunu başlatmaya ya da durdurmaya yarar. 

8.  Versiyon bilgisi:  
Yazılımın versiyon bilgisini gösterir. 
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9.  Örnek bilgisi:  
Örnek sonuçları ölçümden sonra bu pencerede gösterilir. Bu pencere her yeni örnek sonucu 
geldiğinde yenilenir. 

10.  Durum:  
Seçilen mod (EDTA ya da Citrate), seçilen yöntem (60 ya da 30 dakika) ve bazı bakım 
durumlarıyla QC örnek durumu (mevcut ise) gibi şeylere dikkat çeken semboller gibi cihazın 
güncel durumu ile ilgili bilgiler burada gösterilir. 

 

 
 

5.2.2. Klavyeli örnek ekranı 

Belli bir pipetin durumunu görmek için direkt olarak pipetin üzerine ya da bant simgesinin 
ortasındaki alana tıklayın. Sanal bir numara tuş takımı açılacaktır.  
İstediğiniz pipetin numarasını yazarak OK tuşuna basın. Pipet bilgisi ekranı açılacaktır. 
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5.2.3. Pipet bilgileri 

 

Aşağıdaki bilgiler gösterilmektedir: 

• Örnek kimliği: 
Örnek tüpü için örnek tanıması (barkod). 

• Seyreltim: 
Bu örneğin aspirasyon prosesi sırasında hesaplanan seyrelme oranı. 

• Doldurulan zaman: 
Örneğin aspire edildiği tarih ve saat. 

• Kalan zaman: 
Örnek ölçümü yapılana kadar beklenecek dakika sayısı. 

Sağ taraftaki göstergeler seçilen pipetin geçerli durumlarını gösterir: 

• Pipetler başarılı bir şekilde dolduruldu:  
Bir örnek herhangi bir sorun olmadan pipet içine aspire edildi. 

• Pipetler kirli:  
Örneğin ölçümü yapıldı ve pipet, durulama istasyonuna ulaşınca yıkanacak olarak işaretlendi. 
Bu gösterge, örnek düzgün bir şekilde aspire edilmediği zaman da açık. 
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5.3. Geçmi ş ekranı 

 

Geçmiş bölümünden şu seçenekleri seçebilirsiniz: 

• PIPET VERILERINI GÖRÜNTÜLE (sayfa 33) 
Seçilmiş verileri yazıcıya göndermek için YAZDIR tuşuna basın. 
 

• ÖRNEK GEÇMIŞINI GÖRÜNTÜLE (sayfa 34) 

• TAM HASTA SONUCU GÖRÜNTÜLE (sayfa 35) 
Örnek geçmişi ekranında karşılaşacağınız seçenekler aşağıdaki gibidir: 

YAZDIR: Seçilmiş sonuçları yazıcıya gönder.  
SONUÇ BAŞLIKLARINI YAZDIRMA: Sadece Settings - General settings (Ayarlar - Genel ayarlar) 
altındaki "ÖLÇÜM SONRASI YAZDIR", ON konumundaysa sonuçlar başlığını yazdırmak mümkün 
olabilir. 
HEPSINI SUNUCUYA GÖNDER: Bütün sonuçları tekrar SUNUCU'ya gönder. 
HASTA SONUÇLARINI SUNUCUYA GÖNDER: Sadece seçilmiş hasta sonucunu SUNUCU'ya gönder. 
 

• RAF GEÇMIŞINI GÖRÜNTÜLE (sayfa 37) 

• RAF DETAYLARINI GÖRÜNTÜLE (sayfa 38) 
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• ANALIZ SONUÇLARI (sayfa 49) 
 

• ESR İSTATISTIKLERI (sayfa 39) 
 

• QC (KALITE KONTROL) SONUÇLARI (sayfa 40) (Starrsed Kontrolü ile birlikte) 

• BAĞLANTILI QC KIMLIĞI (sayfa 48) 

 
 

5.3.1. Pipet verilerini görüntüle 

 

Bu tablo, seçilmiş ESR işlemi esnasında karuseldeki örneklerin bilgilerini gösterir. Ölçümden sonra 
pipetteki veriler örnek geçmişi dosyalarına aktarılır. 

Tablonun en başında sütunların isimlerine yer verilir. Sütundakileri azalan sırada dizmek için 
istediğiniz sütunun başlığına çift tıklamak yeterlidir. 
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5.3.2. Örnek geçmi şini görüntüleme 

 

Seçilen tarihteki sonuçları seçmek için pencere Sonuçları görmek için tarih seçin:'deki dosya 
ismine çift tıklayın. 
Erişilebilir dosyaların listesini yenilemek için  Yenile 'e basın.  
Pencere Örnek kimliği 'da örnek kimlik bilgilerini girip Ara 'ye basın. 

Aşağıdaki arama seçenekleri için Seçenekler  'e basın: 

• Bugünün sonuçlarını göster. 

• Bugünün sonuçlarını belli bir zaman diliminde göster. 

• Geçmiş birkaç günün sonuçlarını göster. varsayılan değer 7 güne ayarlanmış şekildedir. 

• Belli bir günün sonuçlarını göster. 

• Seçilen seçilen iki gün arasındaki sonuçları göster. 

 

Seçtiğiniz örnek ile ilgili daha detaylı bilgi için tabloda bir 'Örnek kimliği seçerek TAM HASTA SONUCU 

GÖRÜNTÜLE (sayfa 35) tuşuna basın. 

Tablonun en başında sütunların isimlerine yer verilir. Sütundakileri azalan sırada dizmek için 
istediğiniz sütunun başlığına çift tıklamak yeterlidir. 
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5.3.2.1. Hasta sonuçları görüntüleme 
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Seçilen tarihteki sonuçları seçmek için pencere Sonuçları görmek için tarih seçin:'deki dosya 
ismine çift tıklayın. 
Erişilebilir dosyaların listesini yenilemek için  Yenile 'e basın.  
Pencere Örnek kimliği 'da örnek kimlik bilgilerini girip Ara 'ye basın. 

Aşağıdaki arama seçenekleri için Seçenekler  'e basın: 

• Bugünün sonuçlarını göster. 

• Bugünün sonuçlarını belli bir zaman diliminde göster. 

• Geçmiş birkaç günün sonuçlarını göster. varsayılan değer 7 güne ayarlanmış şekildedir. 

• Belli bir günün sonuçlarını göster. 

• Seçilen seçilen iki gün arasındaki sonuçları göster. 

Seçilen Örnek kimliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler bu ekranda gösterilir. 
 

Örnek kimliği Örnek tanıma numarası 

Unsur kod Görünüş kodunu gösterir (ör. Puslu <10)  

ESR 30 dk 30 dakika yöntemi kullanılır. Bu, ölçülen 30 dakika değeridir.  

ESR 60 dk 60 dakika yöntemi kullanıldığında, ölçülen değer 60 dakika 
değeridir. 
30 dakika yöntemi kullanıldığında, hesaplanan değer 60 
dakika değeridir. 

ESR 60 dk T.Corr Sıcaklık düzeltmesi kullanılır. Bu, 18°C olarak düzeltilen 60 
dakika değeridir. 

Tarih / saat Sonucun ölçümünün tarih ve saati.   

ESR saati (min.) Gerçek ESR süresi. 

Seyreltim % Örneğin aspirasyondan sonra hesaplanan seyrelme oranı. 

Sıcaklık (°C) Örne ğin ölçüm zamanındaki oda sıcaklığı. 

Pipet numarası Örnek ölçümünün yapıldığı pipet. 

Hata kodu ESR hatalarını veya uyarı kodlarını gösterir (ör. "Çok fazla 
çizgi"). 

Ölçüm verilerinin eksiksiz bir genel görünümü, "İşlenmemiş verileri görüntüle" seçeneğinin 
etkinleştirildiğinde gösterilir. 
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5.3.3. Raf geçmi şini görüntüle 

 

Rafın tamamlanmasından sonra raf durumu burada gösterilir. Son 10 raf depolanır istendiğinde 
seçilebilir. Seçilen raf solda (seçenek pencerelerinin üstünde) görüntülenir. Son 4 raf bilgisi de 
görüntülenir ve aynı anda kontrol edilebilir. Seçilen raf ile ilgili daha detaylı bilgiye RAF DETAYLARINI 
GÖRÜNTÜLE (sayfa 38) ON ile erişebilirsiniz. 

Piktogram kombinasyonlarının aşağıdaki gibi anlamları vardır: 
 

 Barkod okunamıyor (okuma sorunu). 

 
Barkod doğru okundu, LIMS yanıtı bekleniyor 

 
Barkod doğru bir şekilde okundu ancak bu örnek için ESR 
istenmedi. 

 ESR istendi ve yapılması bekleniyor. 

 ESR başarılı bir şekilde ölçüldü. 

 
ESR yapıldı ancak doldurma hatası verdi. 

Raf geçmişini temizle tuşu ile raf geçmişindeki bütün içeri silinecek ve yeni bir raf geçmişi dosyası 
oluşturmaya başlanacaktır. 

"Raf sayısını oku" seçeneği "AÇIK" (Servis - Genel/Barkod) ise, raf numarası tarih/saat kısmının 
altında gösterilir. 
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5.3.3.1. Raf durumunu görüntüle 

 

Seçilen raftaki örnekler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi durum tablosunda bulabilirsiniz. 
Son 10 raf depolanır istendiğinde seçilebilir. 

Raf geçmişini temizle tuşu ile raf geçmişindeki bütün içeri silinecek ve yeni bir raf geçmişi dosyası 
oluşturmaya başlanacaktır. 
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5.3.4. ESR İstatistik ekranları 

 

Seçilen bir süre için istatistiksel bir grafik oluşturur. Aşağıdaki grafiklerden birini seçin; 

• Günlük ortalama (mm) 
Bu grafiği ESR'nin günlük ortalamasındaki değişiklikleri kontrol etmek için kullanın. 
 

• Bulanık (%) 
Bulanık görüntülerin artması cihazın kontamine olduğunu gösteriyor olabilir, bk. Bulanık 
Görünüm  (sayfa 74) 
 

• Seyreltim (%) 
Seyreltici hatalarının artması, seyreltici sisteminin bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir. 
 

• Tepede hava kabarcıkları (%) 
Hava kabarcıklı örneklerin artması aspirasyon sisteminin bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir, bk. 
Sütunda köpük  (sayfa 93) 
 

• ESR hatalar (%) 
 ESR hatalar'teki artışlar bakıma ihtiyaç olduğunu gösterir, bk. ESR Hatası  (sayfa 71) 
 

• Örnek sayısı 
Bu özellik iş yükü içindeki doküman çeşitleri için kullanılabilir. 
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5.3.5. QC Sonuç ekranları 

Bu bölümde QC örneklerinin sonuçları ve istatistikleri görüntülenir, bu bölümde QC örnek kimlikleri 
ve Lab kimlikleri arasında Bağlantılı QC Kimlikleri  (sayfa 48)bağlantıları oluşturulabilir. 

Starrsed Kontrolü Seviye N ve Seviye A sonuçları ayrı ayrı tablolarda gösterilir. Her iki tablonun da 
biçimi ve seçenekleri aynıdır. Sonuçlar tablo ya da grafik formatında görüntülenebilir. 

Starrsed Kontrol örnek kimliği kullanıldığında sonuçlar sadece burada listelenecektir. Lab kimliği 
barkodu kullanıldığında QC sonuçları aynı zamanda "Hasta sonuçları" bölümünde de 
listelenecektir. 

Not:  Yazılımın bu parçası sadece kalite kontrol malzemesi olarak Starrsed Kontrol ile birlikte 
kullanılabilir. 
 

5.3.5.1. QC Normal sonuçlar (tablo) 
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Ekran Sonuçlar (tablo): 
Sonuçlar varsayılan olarak tablo şeklinde gösterilir. 
 
QC örneği Kimlik:  
Barkod ile okuma Orijinal Starrsed Kontrol barkodu (=parti numarası) 
 
Bağlantılı lab Kimlik:  
Lab kimliği ancak Starrsed Kontrol örnek kimliği ile bağlantılı ise verilebilir  
 
Örnek alma tarihi:  
QC örneğinin aspire edildiği tarih ve saat. 
 
Son kullanma tarihi:  
Starrsed Control son kullanma tarihi aşıldıysa QC örneklerine devam etmek mümkün değildir. 
Örnek ölçülmedi ancak başarısız denemeler tabloya kaydedildi. 
 
Beklenen ESR:  
Bu sıcaklığı düzeltilmiş ortalama değerdir (Starrsed barkoduna dahil) ve kabul edilir sapma 
aralığıdır. Geçerlilik aralığındaki uygulanabilir değerler kullanıcı ayarlarına bağlıdır. 
 
ESR 60:  
QC örneklerinden düzeltilmemiş sonuçlar. 
 
ESR 60 T.CORR.: 
QC örneklerinden sıcaklığı düzeltilmiş sonuçlar. 
 
T(°C): 
Örneğin ölçüldüğü sıcaklık. 
 
Hata/Uyarı:  
Burada sadece belli QC hatalarından bahsedilir, genel ESR uyarı ve hataları yan sütunda 
verilmiştir. 
 
Bu sütunlardan sonra ek veriler gösterilmektedir: pipet numarası, seyreltim oranı, ESR30, ESR 
zamanı ve Görünüm. Sağa kaydırın. 
 
Sonuçlar ayarlara SIC. DÜZELTME (ON ya da OFF). 

Şu seçenekleri seçilebilirsiniz: 
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BAĞLANTILI HASTA SONUÇLARI 
Bu ekran "Örnek geçmişi görüntüle" ekranına benzer. QC bağlantılı hasta sonuçları ile standart 
hasta geçmişi tablolarının sonuçlarının birbirinden ayırt edilebilmesi için hasta geçmişi tablosunun 
arka plan rengi açık yeşil olarak değiştirilir. QC örnek sıklığına bağlı olarak bağlantılı hasta 
sonuçları birden fazla güne yayılabilir ve tarih tarih listelenir. 
 
EXCEL'E AKTAR (CSV) 
Sonuçlar daha sonraki analizler için .CSV dosya formatına aktarılabilir ve MS Excel dosyasında 
açılabilir. 
 
PARTI 
Kullanılan bütün Starrsed Control partileri görüntülenir, seçtiğiniz parti kimliğinin sonuçları 
görüntülenecektir. 
 
KAPAT 
Geçmiş Ekrana geri dönün. 
 
 

5.3.5.2. QC normal sonuçlarının ekranı geni şler. 

 

QC'den gelen genel veriler tarandıktan sonra sonuçlar gösterilir. 
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5.3.5.3. QC Normal sonuçlar (grafik) 

 

 
Ekran İstatistikler (grafik): 

Seçilmiş Starrsed Control partisindeki bütün QC sonuçları çizelge olarak gösterilir. 

Grafik olarak gösterim: 

• QC sonuçları (kırmızı) = tarih tarih ölçüm değerleri 

• Hesaplanmış ortalama (sarı) = belli bir partideki bütün QC sonuçlarının ortalama değeri 

• Tahmini ESR (yeşil) = seçilmiş Starrsed Kontrolünün Elde edilmiş ortalama değeri 

Değer olarak gösterim: 

• Hesaplanmış ortalama = belli bir partideki bütün QC sonuçlarının ortalama değeri 

• Standart sapma = tahmini ESR'ye kıyasla bütün QC sonuçlarındaki ortalama sapma 

• Belirsizlik katsayısı (%) = tahmini ESR için standart sapma oranı, yüzdelik ifade 

• QC sonuç sayısı 

Bu grafik <instrument> cihazının ölçüm istikrarının ilk göstergesidir. Sistematik hatalar üzerine 
daha fazla analiz ve tanımlama kullanıcının Kalite Kontrol Sisteminde yapılmalıdır. 
 
KAPAT 
Geçmiş Ekrana geri dön 
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5.3.5.4. QC anormal sonuçlar (tablo) 

 

 

Starrsed Control seviye A sonuçları gösterilir. 

Ekran Sonuçlar (tablo) 

QC örneği Kimlik:  
Barkod ile okuma Orijinal Starrsed Kontrol barkodu (=parti numarası) 
 
Bağlantılı lab Kimlik:  
Lab kimliği ancak Starrsed Kontrol örnek kimliği ile bağlantılı ise verilebilir  
 
Örnek alma tarihi:  
QC örneğinin aspire edildiği tarih ve saat. 
 
Son kullanma tarihi:  
Starrsed Control son kullanma tarihi aşıldıysa QC örneklerine devam etmek mümkün değildir. 
Örnek ölçülmedi ancak başarısız denemeler tabloya kaydedildi. 
 
Beklenen ESR:  
Bu sıcaklığı düzeltilmiş ortalama değerdir (Starrsed barkoduna dahil) ve kabul edilir sapma 
aralığıdır. Geçerlilik aralığındaki uygulanabilir değerler kullanıcı ayarlarına bağlıdır. 
 
ESR 60:  
QC örneklerinden düzeltilmemiş sonuçlar. 
 
ESR 60 T.CORR.: 
QC örneklerinden sıcaklığı düzeltilmiş sonuçlar. 
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T(°C): 
Örneğin ölçüldüğü sıcaklık. 
 
Hata/Uyarı:  
Burada sadece belli QC hatalarından bahsedilir, genel ESR uyarı ve hataları yan sütunda 
verilmiştir. 
 
Bu sütunlardan sonra ek veriler gösterilmektedir: pipet numarası, seyreltim oranı, ESR30, ESR 
zamanı ve Görünüm. Sağa kaydırın. 
 
Sonuçlar ayarlara SIC. DÜZELTME (ON ya da OFF). 

Şu seçenekleri seçilebilirsiniz: 

BAĞLANTILI HASTA SONUÇLARI 
Bu ekran "Örnek geçmişi görüntüle" ekranına benzer. QC bağlantılı hasta sonuçları ile standart 
hasta geçmişi tablolarının sonuçlarının birbirinden ayırt edilebilmesi için hasta geçmişi tablosunun 
arka plan rengi açık yeşil olarak değiştirilir. QC örnek sıklığına bağlı olarak bağlantılı hasta 
sonuçları birden fazla güne yayılabilir ve tarih tarih listelenir. 
 
EXCEL'E AKTAR (CSV) 
Sonuçlar daha sonraki analizler için .CSV dosya formatına aktarılabilir ve MS Excel dosyasında 
açılabilir. 
 
PARTI 
Kullanılan bütün Starrsed Control partileri görüntülenir, seçtiğiniz parti kimliğinin sonuçları 
görüntülenecektir. 
 
KAPAT 
Geçmiş Ekrana geri dönün. 
 

5.3.5.5. QC anormal sonuçlar ekranı geni şler. 

 

QC'den gelen genel veriler tarandıktan sonra sonuçlar gösterilir. 
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5.3.5.6. QC Anormal sonuçlar (grafik) 

 

 

Ekran İstatistikler (grafik): 

Seçilmiş Starrsed Control partisindeki bütün QC sonuçları çizelge olarak gösterilir. 

Grafik olarak gösterim: 

• QC sonuçları (kırmızı) = tarih tarih ölçüm değerleri 

• Hesaplanmış ortalama (sarı) = belli bir partideki bütün QC sonuçlarının ortalama değeri 

• Tahmini ESR (yeşil) = seçilmiş Starrsed Kontrolünün Elde edilmiş ortalama değeri 

Değer olarak gösterim: 

• Hesaplanmış ortalama = belli bir partideki bütün QC sonuçlarının ortalama değeri 

• Standart sapma = tahmini ESR'ye kıyasla bütün QC sonuçlarındaki ortalama sapma 

• Belirsizlik katsayısı (%) = tahmini ESR için standart sapma oranı, yüzdelik ifade 

• QC sonuç sayısı 

Bu grafik <instrument> cihazının ölçüm istikrarının ilk göstergesidir. Sistematik hatalar üzerine 
daha fazla analiz ve tanımlama kullanıcının Kalite Kontrol Sisteminde yapılmalıdır. 
 
KAPAT 
Geçmiş Ekrana geri dön 
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5.3.5.7. Örnek geçmi şini görüntüle (QC) 

 

Bu ekran seçilmiş QC sonucundan sonraki QC sonucuna kadar ölçülmüş bütün hasta sonuçlarını 
gösterir. Örnek sonuçları "ÖRNEK GEÇMIŞINI GÖSTER (sayfa 34)" ekranı düzeninde gösterilir. QC örnek 
sıklığına bağlı olarak bağlantılı hasta sonuçları birden fazla güne yayılabilir ve tarih tarih listelenir. 
Bütün genel ESR verileri ve QC örnek hataları burada gösterilir. 
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5.3.5.8. Bağlantılı QC Kimli ği 

 

Bu ekran Starrsed Control örnek kimliğini Lab kimliği ile birbirine bağlamak ya da mevcut 
bağlantının etkinliğini kontrol etmek içindir. 

1. "Starrsed Kontrol örnek kimliği": Parça numarasını girin ya da orijinal Starrsed Kontrol tüpü 
etiketindeki barkodu okutun. Orijinal etiketi, Lab kimliği ile kapatılmış ise parça numarası ile 
barkodu kullanma talimatından bulabilirsiniz. 

2. "Lab kimliği": Hasta numarasını girin ya da laboratuvarın örneği tanımlamak için kullandığı 
etiketin barkodunu okutun. 

3. Bağlantılı kimlikleri listeye eklemek için "Kimlik bağlantısı oluşturma" tuşuna basın. "Bağlantı 
tarihi" otomatik olarak eklenecektir. 

4. Lab kimlik etiketini, Starrsed Control örnek tüpünün üzerine orijinal barkodu tamamen 
kapatacak şekilde yapıştırın ve <instrument> cihazının sadece Lab kimliği barkodunu 
okuyacağından emin olun. 

Starrsed Kontrol örnek kimliğinin doğru olmaması ya da son kullanma tarihinin aşılması halinde bir 
mesaj görüntülenecek ve kimlikler listeye eklenmeyecektir. 

Artık kullanılmayan bir bağlantıyı kaldırmak için, tablodaki bağlantıyı seçerek "BAĞLANTI KALDIRMA"i 
tıklayın.  

"SONUÇ ALINDIKTAN SONRA QC VE KIMLIK ARASI BAĞLANTIYI OTOMATIK SONLANDIR" opsiyonel ayarlarına göre, 
(AYARLAR - QC AYARLARI) bağlantılar kullanılabilir ESR sonuçları belli bir Lab kimliğine raporlandığında 
otomatik olarak kaldırılabilir. 
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5.3.5.9. QC Sonuç analizi 

Yetkili personel hataları tanımlayıp istatistiksel verilere bakarak kabul edilebilir/edilemez rastgele 
hatalar ile sistematik hataya eğilim ve/veya dönüşüm içinde olan hataları birbirinden ayırmalıdır. 
Kullanıcının Kalite Kontrol Prosedürlerine bağlı olarak analitik sonuçlar kabul edilebilir yada 
edilemez. 

QC sonuçlarındaki değişiklikler kademeli ya da ani olabilir. Kademeli değişimler, kontaminasyon ve 
tesadüfi çevresel değişkenlerden kaynaklanabilir. Ani değişiklikler ise QC maddesi partisi ya da 
muhtemel donanım hataları kaynaklıdır. 

Hesaplanan ortalama ve kontrol değeri arasındaki farka bağlı olarak sonuçlar devamlı olarak 
olması gereken aralığın dışında kalıyor ancak istatistikler ufak sapmalar dışında benzer sonuçlar 
gösteriyorsa QC Ayarları bölümünden geçerlilik aralığının genişletilmesi düşünülebilir. 

Sonuçların tesadüfi olarak olması gereken aralığın dışında kalıyorsa günlük bakım ve/veya doldur 
ve temizle adımlarının uygulanması ve hasta sonuçlarından önce bir başka QC örneğine 
kullanılması tavsiye edilir. 

Sonuçlar LIMS'e yollanmadıysa, QC Sonuçları laboratuvarın kendi Kalite Kontrol veri sistemindeki 
gelecek analizler için MS Excel CSV dosyası olarak dışarı aktarılabilir. 
 

5.3.6. Geçmiş analiz sonuçları 

 

SEYRELTIM HATASI 
Seyreltme hatası tespiti bir kullanıcı ayarıdır ve AYARLAR konumundan değiştirilebilir - %0 ... 25'e 
kadar seyreltici hatası tespiti. Bu örnekte seyreltme hatası tespit oranı %10; hata sınırlandırma ise 
EVET olarak ayarlanmıştır. 
 Seyreltim >= 110 seçildiğinde seyreltme oranı >= 110 olan bütün örnekler tablo halinde gösterilir. 
Seyreltim <= 90 seçildiğinde seyreltme oranı <= 90 olan bütün örnekler tablo halinde gösterilir. 

 

Tablonun en başında sütunların isimlerine yer verilir. Sütundakileri azalan sırada dizmek için 
istediğiniz sütunun başlığına çift tıklamak yeterlidir. 
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5.3.7. Geçmiş analiz sonuçları yüksek seyreltme 

 

SEYRELTIM HATASI 
Seyreltme hatası tespiti bir kullanıcı ayarıdır ve AYARLAR konumundan değiştirilebilir - %0 ... 25'e 
kadar seyreltici hatası tespiti. Bu örnekte seyreltme hatası tespit oranı %10; hata sınırlandırma ise 
EVET olarak ayarlanmıştır. 
 Seyreltim >= 110 seçildiğinde seyreltme oranı >= 110 olan bütün örnekler tablo halinde gösterilir. 
Seyreltim <= 90 seçildiğinde seyreltme oranı <= 90 olan bütün örnekler tablo halinde gösterilir. 

Tablonun en başında sütunların isimlerine yer verilir. Sütundakileri azalan sırada dizmek için 
istediğiniz sütunun başlığına çift tıklamak yeterlidir. 
 

5.3.8. Geçmiş unsuru 

 

UNSUR 
Üç Bulanık görüntü kodundan birini seçilerek görüntü kodlu bütün örnekler, hata halleri de dahil, 
tablo halinde gösterilir. 

Tablonun en başında sütunların isimlerine yer verilir. Sütundakileri azalan sırada dizmek için 
istediğiniz sütunun başlığına çift tıklamak yeterlidir. 
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5.3.9. Geçmiş analiz hatası 

 

HATA 
Hata kodlarından birini seçtiğinizde bu hata koduna sahip bütün örnekler tablo halinde gösterilir. 

Tablonun en başında sütunların isimlerine yer verilir. Sütundakileri azalan sırada dizmek için 
istediğiniz sütunun başlığına çift tıklamak yeterlidir. 
 

5.3.10. Geçmiş analiz uyarısı 

 

UYARI 
Uyarı kodlarından birini seçtiğinizde bu uyarı koduna sahip bütün örnekler tablo halinde gösterilir. 

 

Tablonun en başında sütunların isimlerine yer verilir. Sütundakileri azalan sırada dizmek için 
istediğiniz sütunun başlığına çift tıklamak yeterlidir. 
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5.3.11. Örnek analiz geçmi şi gün seçenekleri 

 

Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:  

1. Belli sayıda geçmiş gün. 
2. Belli bir tarih. 
3. Belli bir başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki günler. 
 

5.3.12. Örnek analiz geçmi şi seçenekleri 

 

Bugünün bütün sonuçları ya da bugünkü başlangıç saati ile bitiş saati arasındaki sonuçları seçin. 
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5.3.13. Başlangıç tarihini belirleme 

 

Başlangıç tarihi ve saatini girme. 
 

5.3.14. Biti ş tarihini belirleme 

 

Bitiş tarihi ve saatini girme. 
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5.4. Reaktif ekranı 

 

Herhangi bir sensör alarmı olduğunda, sekmede bir alarm göstergesi görülür REAKTIFLER. Haznelerin 
uyarı durumları ve ayırıcı bu ekranda gösterilir. Yanıp sönen kırmızı ve sarı ışıklar boş hazneyi 
işaret eder. 
Hazne durumu ekranı etkinleştirildiğinde hazne sesli uyarısı kapanacaktır.  
Reaktif bilgileri metin kutucuklarında gösterilir. Reaktif haznesi değiştirilirken yeni bir reaktif bilgisi 
eklemek için doğru metin kutucuğunu işaretleyin. 

Not: Son kullanma tarihi geçildiğinde metin kutusunda kırmızı ışık yanıp sönecektir. 

Yazılım yeni bir rafa başlamadan önce haznelerdeki durumu kontrol eder. Herhangi seviyede bir 
uyarının ON olması halinde yeni rafı işleme almayacaktır. Uyarının raf işlemi esnasında ON olması 
halinde bu rafın aspirasyonu bitirilecektir (en fazla 10 örnek). Kirli pipetlerin yıkanması işlemi ise 
içlerinde örneklerin kalmasını engellemek için daima devam eder. 

Reaktif uyarısı aynı zamanda reaktifin son kullanma tarihi aşıldığında ya da açılışının üstünden üç 
aydan fazla zaman geçtiğinde uyarı verecek şekilde ayarlanmıştır. Ekranda Şu anda izin 
verilmiyor! Bk. REAKTIFLER! mesajı çıkar. Yeni örneklerle yapılacak işlemler durdurulur. Bütün 
reaktiflerin kaydedilmeye uygundur ve REAKTIF GEÇMIŞINI GÖRÜNTÜLEME (sayfa 55)'e basarak kaydedilir. 
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5.4.1. Reaktif geçmi şini görüntüleme 

 

Bu ekran reaktif kullanım geçmişini gösterir. 
Sağ kısımdan reaktif tiplerini seçin. 

Bilgilerin harici kullanımı için kayıtlı olan bütün reaktif veriler, Excel'e aktar (CSV) seçeneğine 
tıklayarak EXCEL'e .CSV formatında aktarılabilir. 
 

5.4.2. Yeni reaktif giri şi 

 

Yeni reaktifler için giriş ekranı Yeni (varsayılan ayar) eklemek ya da mevcut bilgileri silmek için bir 
seçim yaparak "İleri" ile devam edin. 

Not:  Bu kılavuzda sadece Durulama çözeltisi giriş ekranı gösterilmektedir. Bütün reaktifler için giriş 
ekranı aynıdır. 
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5.4.2.1. Yeni reaktif giri şi (devamı) 

 

Veriler klavye yardımı ile ya da barkod okuyucu ile girilir. 

1. Öncelikle aç/oku Madde numarası 
2. Aç/oku Parti numarası. 
3. Aç/oku Son kullanma tarihi (barkod okuyucu kullanılacaksa imlecin bu iki kutucuktan birinde 

olması gerekmektedir) 
4. Gerekli durumlarda reaktifin yerleştirildiği tarihi tekrar ayarlayın. 
5. Ön izleme kutusunun doğru bilgiyi gösterdiğinden emin olduktan sonra OK seçeneğine basın. 
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5.5. Bakım ekranı 

 

Herhangi bir sensör alarmı olduğunda, sekmede bir alarm göstergesi görülür BAKIM. 

Bu ekranın 5 alt ekranı vardır: 

1. DOLDUR (SAYFA 58) / TEMIZLE 
2. SENSÖRLERIN KONTROLÜ (sayfa 62) 
3. HATA GEÇMIŞINI GÖRÜNTÜLE (sayfa 65) 
4. BAKIM GEÇMIŞINI GÖRÜNTÜLE (sayfa 65) 
5. BAKIM BILGISI (sayfa 66) 
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5.5.1. Doldur / Temizle 

 

Sıvı sistemi ile ilgili bütün bakım fonksiyonları DOLDUR / TEMIZLE (sayfa 58) tuşu altındadır. 

Doldur: 

Her reaktif değişimi sonrası sıvı sistemi ilgili tüplerin reaktif ile doldurulup havadan arındırılması için 
pompalanmalıdır. Bu aynı zamanda günlük başlangıcın bir parçasıdır. İlgili tuşa basarak şu 
reaktiflerin pompalanma devrinin otomatik hale getirebilirsiniz: 

• POMPALA DURULAMA ÇÖZELTISI: 
Her ölçümden sonra pipetler otomatik olarak yıkanıp kurutulur. 

• POMPALA SERUM FIZYOLOJIK: 
Her bir aspirasyondan sonra dış iğne, örnek sondası ve doldurma ağzı serum fizyolojikle 
yıkanır. 

• POMPALA SEYRELTICI:  
Seyreltici ön çevrimi, 5 şırınga devrinden oluşur. 

• POMPALA DEIYONIZE SU: 
Her aspirasyondan sonra doldurma ağzı deiyonize su ile yıkanır. 

• POMPALA DEZENFEKTAN: 
Bir pipet durulama çevriminde pipetlerin dibine ve atık sistemine az miktarda dezenfektan atılır. 

Interrliner sekiz saat kadar boşta durduğunda yerçekimine bağlı olarak reaktiflerin geri akması söz 
konusu olabilir. Örnek almadan önce bütün boru sistemini şu fonksiyon ile hazırlayın: 
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• BÜTÜN ÜNITELERI ÇALIŞTIR 
Bütün pompalama fonksiyonları tek seferde sırayla uygulanır. 

Temizle: 

• Her bir pipetin yıkanması:  
Pipet bandı bir yöne doğru döndüğünde durulama noktasında bulunan pipet, doldurulmuş ya 
da doldurulmamış olmasından bağımsız olarak, durulanıp kurutulacaktır. 

• Sadece örnek bulunan pipetlerinin yıkanması: 
O esnada içinde örnek bulunan bütün pipetler yıkanıp kurulanmıştır.  
Ekranda şöyle bir uyarı çıkar: <Pipet verileri kaybolacaktır!>. 
 
NOT: Bu fonksiyonu çalıştırmadan önce pipet bandında ölçülmeyi bekleyen bir örnek 
olmadığından emin olun. 
Örneklerden birinin bantta kalması halinde örnek yıkanacak ve ÖLÇÜLEMEYECEKT İR! 

• Bütün pipetlerin yıkanması: 
Pipet bandındaki bütün pipetler birer kez yıkanıp kurutulur. 
Ekranda şöyle bir uyarı çıkar: <Pipet verileri kaybolacaktır!>. 
 
NOT: Bu fonksiyonu çalıştırmadan önce pipet bandında ölçülmeyi bekleyen bir örnek 
olmadığından emin olun. 
Örneklerden birinin bantta kalması halinde örnek yıkanacak ve ÖLÇÜLEMEYECEKT İR! 

• Doldur ve Temizle: 
Bu tuş Doldur ve Temizle prosedürünü başlatır. Cihazın uzun süreli kullanımı sırasında 
Westergren pipetlerinde proteinler birikir ve bunların güçlü bir temizlik maddesiyle arındırılması 
gerekir. Bu fonksiyon bütün pipetlere temizlik maddesi doldurur ve belirli bir süre sonra bu 
maddeden arındırır. 

• Gün sonu yıkama: 
Bütün pipetler tek seferde yıkanacak ve iğne, doldurma ağzı ve durulama ağzı (yıkama 
noktası) hazırlanacaktır. 

 
 

5.5.1.1. Durulama çözeltisinin pompalanması 

• POMPALA DURULAMA ÇÖZELTISI: 
Her ölçümden sonra pipetler otomatik olarak yıkanıp kurutulur. 

 
 

5.5.1.2. Serum Fizyolojik Pompalama 

• POMPALA SERUM FIZYOLOJIK: 
Her bir aspirasyondan sonra dış iğne, örnek sondası ve doldurma ağzı serum fizyolojikle 
yıkanır. 

 
 



Interrliner programı (kullanıcı bölümü)  
 

 Page 60     Interrliner 
                           Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

5.5.1.3. Seyreltici pompalama 

• POMPALA SEYRELTICI:  
Seyreltici ön çevrimi, 5 şırınga devrinden oluşur. 

 
 

5.5.1.4. Deiyonize su pompalama 

• POMPALA DEIYONIZE SU: 
Her aspirasyondan sonra doldurma ağzı deiyonize su ile yıkanır. 

 
 

5.5.1.5. Dezenfektan pompalama 

• POMPALA DEZENFEKTAN: 
Bir pipet durulama çevriminde pipetlerin dibine ve atık sistemine az miktarda dezenfektan atılır. 

 
 

5.5.1.6. Bütün üniteleri çalı ştır 

Interrliner sekiz saat kadar boşta durduğunda yerçekimine bağlı olarak reaktiflerin geri akması söz 
konusu olabilir. Örnek almadan önce bütün boru sistemini şu fonksiyon ile hazırlayın: 

• BÜTÜN ÜNITELERI ÇALIŞTIR 
Bütün pompalama fonksiyonları tek seferde sırayla uygulanır. 

 
 

5.5.1.7. Her bir pipetin yıkanması 

• Her bir pipetin yıkanması:  
Pipet bandı bir yöne doğru döndüğünde durulama noktasında bulunan pipet, doldurulmuş ya 
da doldurulmamış olmasından bağımsız olarak, durulanıp kurutulacaktır. 

 
 

5.5.1.8. Sadece örnek bulunan pipetlerinin yıkanmas ı 

• Sadece örnek bulunan pipetlerinin yıkanması: 
O esnada içinde örnek bulunan bütün pipetler yıkanıp kurulanmıştır.  
Ekranda şöyle bir uyarı çıkar: <Pipet verileri kaybolacaktır!>. 
 
NOT: Bu fonksiyonu çalıştırmadan önce pipet bandında ölçülmeyi bekleyen bir örnek 
olmadığından emin olun. 
Örneklerden birinin bantta kalması halinde örnek yıkanacak ve ÖLÇÜLEMEYECEKT İR! 
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5.5.1.9. Bütün pipetlerin yıkanması 

• Bütün pipetlerin yıkanması: 
Pipet bandındaki bütün pipetler birer kez yıkanıp kurutulur. 
Ekranda şöyle bir uyarı çıkar: <Pipet verileri kaybolacaktır!>. 
 
NOT: Bu fonksiyonu çalıştırmadan önce pipet bandında ölçülmeyi bekleyen bir örnek 
olmadığından emin olun. 
Örneklerden birinin bantta kalması halinde örnek yıkanacak ve ÖLÇÜLEMEYECEKT İR! 

 
 

5.5.1.10. Doldur ve Temizle 

• Doldur ve Temizle: 
Bu tuş Doldur ve Temizle prosedürünü başlatır. Cihazın uzun süreli kullanımı sırasında 
Westergren pipetlerinde proteinler birikir ve bunların güçlü bir temizlik maddesiyle arındırılması 
gerekir. Bu fonksiyon bütün pipetlere temizlik maddesi doldurur ve belirli bir süre sonra bu 
maddeden arındırır. 

 
 

5.5.1.11. Doldur ve temizle ekranı 

Doldur ve Temizle: 
Otomatik doldur temizle fonksiyonu pipet bandındaki her bir pipet temizleme çözeltisi ile doldurur. 
Cihazın uzun süreli kullanımı sırasında Westergren pipetlerinde proteinler birikir ve bunların güçlü 
bir temizlik maddesiyle arındırılması gerekir.  
Bu çevrim yaklaşık 90 dakika sürer. 
Doldur ve Temizle fonksiyonu aylık bakım prosedürünün bir parçasıdır.  
Ekranda şöyle bir uyarı çıkar: <Pipet verileri kaybolacaktır!>. 
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Anahtarı ON konumuna getirerek doldur temizle adaptörünü kullanılabilirsiniz. 

Anahtarı OFF konumuna getirerek adaptörsüz doldur temizle kullanılabilir. 

Daha fazla bilgi için Bakım bölümü Doldur ve temizle prosedürleri  (sayfa 105) başlığına bakın. 
 

5.5.1.12. Gün sonu yıkama prosedürü 

• Gün sonu yıkama: 
Bütün pipetler tek seferde yıkanacak ve iğne, doldurma ağzı ve durulama ağzı (yıkama 
noktası) hazırlanacaktır. 

 
 

5.5.2. Sensörlerin kontrolü 
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Herhangi bir sensör alarmı olduğunda, sekmede bir alarm göstergesi görülür BAKIM. 

Sensörlerin durumunu kontrol eden bütün fonksiyonlar SENSÖRLERIN KONTROLÜ (sayfa 62) tuşu 
altındadır. 

• Kontrol Doldurma sonu sensörü: Kontrol tuşuna basın. Sensör değeri olması gereken aralıkta 
ise yeşil ışık yanar. 

• Kontrol sıcaklık sensörü: Değerler pipet bandı yakınlarındaki gerçek oda sıcaklığına eşit 
olmalıdır. 
Sıcaklık ayarlarını AYARLAR sekmesinden yapabilirsiniz. 

• Kontrol Seyreltici başlatma sensörü: Bu sensör sadece EDTA modunda kullanılabilir. Eğer 
seyreltici aspirasyon esnasında çalışmaya başlamıyorsa sensörün durumu kontrol edilmelidir. 
Kontrol tuşuna basın. Sensör değeri olması gereken aralıkta ise yeşil ışık yanar.  

• Kontrol Seyreltici akış sensörü: Bu sensör sadece EDTA modunda kullanılabilir. 
Etkinleştirildiğinde LED Aşağı yeşil, LED Yukarı ise kırmızı olur. Test tuşuna tıklandığında LED 
Yukarı yeşil renge dönmelidir. Test bittikten sonra ise her iki LED de yeşil olur. 

• Kontrol Ayırıcı sensörü: Kontrol tuşuna basın. Sensör değeri olması gereken aralıkta ise yeşil 
ışık yanar. 

• Kontrol Akış sensörü: Kontrol tuşuna basın. Sensör değeri olması gereken aralıkta ise yeşil ışık 
yanar. 

• Kontrol Ölçüm sensörü: Kontrol tuşuna basın. Sensör değeri olması gereken aralıkta ise yeşil 
ışık yanar. 
 ÖLÇÜM tuşuna basın. Mevcut durumda ölçme noktasında bulunan pipet ölçülecektir. 
Sonuçlar grafik olarak gösterilecektir: 

 

 

Ölçme başı 
başlangıç 

konumu doğru 

 

Ölçme başı 
başlangıç 

konumu yanlış 

NOT:  
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Bu fonksiyonu uygulamadan önce sensörleri temizleyin. 

Test edilen bir pipet ölçüm konumuna yüklendiğinde sonuçlarına "ESR (mm)" alanından 
ulaşabilirsiniz. 

 

 

Sensör olması gerektiği aralıkta değil ilse ve ışığı kırmızı ise sensör değerleri 
servis moduna geçilerek kontrol edilebilir. 
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5.5.3. Hata geçmi şi görüntüleme 

 

Herhangi bir sensör alarmı olduğunda, sekmede bir alarm göstergesi görülür BAKIM. 

İşlem esnasında oluşan bütün hatalar otomatik olarak kayıt edilir. 
Bu liste saha mühendisleri tarafından cihazın durumunu kontrol etmek ve muhtemel problemleri 
belirlemek için kullanılır.  

Bu kaydı Save as (Farklı Kaydet) ...  tuşuna basarak herhangi bir taşınabilir belleğe kayıt 
edebilirsiniz. 
 

5.5.4. Bakım geçmi şini görüntüleme 

 

Herhangi bir sensör alarmı olduğunda, sekmede bir alarm göstergesi görülür BAKIM. 

Uygulanan bütün bakım işlemleri otomatik olarak kayıt edilir. 

Bu kaydı Save as (Farklı Kaydet) ...  tuşuna basarak herhangi bir taşınabilir belleğe kayıt 
edebilirsiniz. 
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5.5.5. Bakım bilgisi 

 

Bu ekran 6 bakım seviyesi bölümüne ayrılır. 1. ve 4. seviye arasındaki bakımların durumları 
görüntülenir ve zamanı geçen bakımlar işaretlenerek belirtilir. 

Herhangi bir bakım seviyesinin iş talimatlarını açmak için Bilgi 'e basın. 

Bakımı yaptıktan sonra Bitti  tuşuna basarak tamamlanmış işlemi bakım kayıt dosyasına kaydedin. 
 

5.5.6. Kapat 
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Gün sonu yıkama prosedür ya da Programı kapat öğesini seçin: 

Gün sonu yıkama prosedür Bütün pipetler, iğne, doldurma ağzı ve durulama ağzı yıkanmaya 
başlayacaktır (yıkama noktası). Bu fonksiyon aşağıda verilen ekrandan otomatik uygulama için 
ayarlanabilir. 

Programı kapat sadece programı kapatacaktır. 

 
 

5.5.7. Gün sonu yıkama seçenekleri 

Gün sonu yıkama prosedür: 
Bütün pipetler bir kez yıkanacak ve iğne, doldurma ağzı ve durulama ağzı (yıkama noktası) 
doldurulacaktır. 

 

 

Bu fonksiyon için aşağıdaki ayarlar seçilebilir: 

• Hayır Gün sonu yıkama: Fonksiyon etkin değil. 

• Hemen: OK tuşuna bastığınızda fonksiyon çalışmaya başlar. 

• Sadece tek seferlik: Bu işlev yalnızca seçilen zamana mahsus olarak bir kez çalışır.  

• Hafta içi günler: Bu fonksiyon yalnızca seçildiği zamanın iş günlerinde (Pazartesi-Cuma) çalışır.  

• Günlük: Bu işlev seçildiği zamanda günlük bazda çalışır.  

 
 



Interrliner programı (kullanıcı bölümü)  
 

 Page 68     Interrliner 
                           Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

5.5.8. Gün sonu yıkama planı ayarları 

Gün sonu yıkama prosedür: 
Bütün pipetler bir kez yıkanacak ve iğne, doldurma ağzı ve durulama ağzı (yıkama noktası) 
doldurulacaktır. 

 

 

Bu işlevin otomatik olarak başlatılması için saat ve dakika olarak zaman belirleyin. 
 

5.6. Ayarlar ekranı 

Bu AYARLAR ekran özel eğitimli denetçi ve teknisyenler içindir ve Kullanım Talimatları dahilinde 
değildir. 

 
 

5.7. Servis ekranı 

Bu SERVIS ekran özel eğitimli teknisyenler içindir ve Kullanım Talimatları dahilinde değildir. 
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6. RAPORLAMA 
Interrliner cihazı çeşitli protokol tipleriyle çalışabilir. Bu seçimi SERVIS - LIMS ÇIKIŞ AYARLARI kısmından 
yapabilirsiniz. 
 

6.1. Protokoller 

Protokol, makine ve bilgisayar sistemi arasındaki bağlantı ve veri transferini yöneten kurallar 
bütünüdür. Aynı zamanda da verilerin bilgi sorgulama esnasında makineler ve bilgisayar sistemleri 
arasındaki transferinden önce uygulanması gereken kurallar ve prosedürler bütünüdür.  
Aşağıda verilen protokoller Laboratuvar veri işlemci bilgisayarına veri transferi için seçilebilir. 

1. Çıkış Yok 
2. MECHATRONICS-01 bidirectional (çift yönlü) 
3. MECHATRONICS-02 unidirectional (tek yönlü) 
4. Sysmex SE 9000 
5. Sysmex SE-9000 unidirectional (tek yönlü) 
6. Sysmex R-3500 
7. Sysmex SE-3500 unidirectional (tek yönlü) 
8. Sysmex R-3500 EPU 
9. Compact bidirectional (iki yönlü) 
10. Compact unidirectional (tek yönlü) (Starrsed için String formatı) 
11. Starrsed III (V14) 
12. Vesmatic 
13. Sedimatic 15 
14. Sedimatic 100 
15. Opus çift yönlü 
16. Advia 120 bidirectional (çift yönlü) 
17. Advia 120 unidirectinoal (tek yönlü) 
 

Protokolü SERVIS sekmesindeki LIMS settings (LIMS ayarlar) üzerinden seçebilirsiniz. İstediğiniz 
protokolü seçtikten sonra yeni ayarlarınızı kaydetmek için Save setting (Ayarları kaydet) tuşuna 
basın. 
 

6.2. Sonuç Çıktısı 

ESR ölçüm sonuçları yazıcıya gönderilir. Raporların düzeni 60 ya da 30 dakikalık yöntemlerden 
hangisinin seçildiğine bağlı olarak değişir. 

 

6.2.1. 60 Dakika modu raporu 

Sütunlar: 

1. Örnek kimliği=Hasta numarası 
2. Hh=Düzeltilmemiş 30 dakika ESR sonuçları (sadece 30 dakika modu etkinse) 
3. ESR=Düzeltilmemiş 60 dakika ESR sonuçları/ 
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4. Tc=60 dakika ESR sonuçları, milimetre cinsinden, 18°C'ye göre düzeltilmi ş. (Sadece sıcaklık 
düzeltmesi etkinse). 

5. Görünüş (temiz, bulanık). 
6. Elle girilmiş kod numarası. 
7. Pip.=Sedimentasyon pipet numarası (pipet bandı üzerindeki numaralar). 
8. Zaman=dakika cinsinden gerçek sedimentasyon zamanı. 
9. T= Sıcaklık (Santigrat derece cinsinden). 
10. Hata= Hata mesajı (Analizör bir hata tespit ederse) 
11. EDTA modu. 

+ RAPOR ÖRNEĞİ +(Ölçeksiz) 
 

-- StaRRsed--   Tarih 20/05/14 Zaman: 15:28    

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

905001   84 75 CLEAR  17 60 23  EDTA 

905002   14 13 Hazy<10mm  18 60 23  EDTA 

905003   22 21 Hazy<25mm  19 60 23  EDTA 

905004   67 61 Hazy>25mm  20 60 23  EDTA 

905005       CLEAR 3 21 60  23    EDTA 

905006   5 5 CLEAR   22 60 23   EDTA 079 

905007      24 60 23 Çok fazla çizgi 

905008      25 60 23 L_err(---/ 84/ 75/200)  EDTA 
 

905002/905003/905004 
Bulanık görüntülü örnek sonuçları 

905005: 
Bu veri kayıt örneğinin 6. sütununda 3  numara olarak görülen manuel görünümlü örnek sonuçları. 

905006: 
Bu örnekte seyreltim oranı hatası %21 olarak belirlenmiş ve EDTA 079. olarak yazdırılmıştır. 

905007 
Yazım hatalı örnek sonuçları. Bu örnek çok fazla çizgi uyarısı veriyor. Pipet sonuçlarının 
muhtemelen hava kabarcıkları ile doludur. 

905008 
Yazım hatalı örnek sonuçları. Bu örneğe hata sınırı verilir L_err(---/ 84/ 75/200) 

 

6.2.2. 30 Dakika modu raporu 

Sütunlar: 

1. Örnek kimliği=Hasta numarası 
2. Hh=Düzeltilmemiş 30 dakika ESR sonuçları (sadece 30 dakika modu etkinse) 
3. ESR=Düzeltilmemiş 60 dakika ESR sonuçları/ 
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4. Tc=60 dakika ESR sonuçları, milimetre cinsinden, 18°C'ye göre düzeltilmi ş. (Sadece sıcaklık 
düzeltmesi etkinse). 

5. Görünüş (temiz, bulanık). 
6. Elle girilmiş kod numarası. 
7. Pip.=Sedimentasyon pipet numarası (pipet bandı üzerindeki numaralar). 
8. Zaman=dakika cinsinden gerçek sedimentasyon zamanı. 
9. T= Sıcaklık (Santigrat derece cinsinden). 
10. Hata= Hata mesajı (Analizör bir hata tespit ederse) 
11. EDTA modu. 

+ RAPOR ÖRNEĞİ +(Ölçeksiz) 
 

- StaRRsed--   Tarih 20/05/14 Zaman: 15:28   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

915001 42 84 75 CLEAR  17 30 23  EDTA 

 
 

6.2.3. ESR Hatası 

Hata mesajlarını 10. sütundaki dökümde bulabilirsiniz. 
Ölçümler esnasında herhangi bir hatanın tespit edilmesi durumunda, ESR Analiz cihazı sesli bir 
uyarı verir. 
Hata mesajı ana ekranda görüntülenecektir. 
 

6.2.3.1. ESR Hatası ve Uyarı kodu mesajları 

ESR "HATA" ve "UYARI" kodu mesajları. Bu kod sütun 10'daki "örnek veri kaydı" bölümünde 
görünür. 
Hata: Hiçbir ESR sonucu alınmadı 
Uyarı: Sonuç, yayınlanmadan önde incelenmelidir. 

Aşağıdaki kodlar şöyle tanımlanır: 
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0 Hata yok   
 

1 Hücre/plazma bulunamadı Hata Pipet içinde hiçbir içerik tespit edilemedi. 

2 ESR Muhtemelen > 140 mm Hata Çok yüksek ESR değeri 

3 Çok fazla çizgi Hata Üçten fazla çizgi, muhtemelen hava 
kabarcıkları, saptandı Arıza Tespiti Hava 
kabarcıkları  (sayfa 92) bölümüne bakın. 

4 Sütun yüksekliği <nnn> Uyarı Sütun yüksekliği 180 ve 210 mm arasında 
olmalıdır. <nnn> = gerçek sütun yüksekliği. 

5 Ölçüm hatası Uyarı Geri sayım, ölçme başlığından başlayan 
ileri sayım ile eşit değil. 

6 Tepede hava kabarcıkları Uyarı ESR'nin tepesindeki hava kabarcıkları 
Arıza Tespiti Hava kabarcıkları  (sayfa 92) 
bölümüne bakın. 

 

7 Hata sınırı Hata Aşağıda verilen sınırlardan bir tanesi 
olması gereken ayarda değil: 

• ESR Zamanı 

• Sütun yüksekliği 

• Seyreltim 

• Tepede hava kabarcıkları 

• Bulanık görünüm 

• Sıcaklık 
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6.2.4. Hata sınırı ayarları 

Hata sınırı ayarlarındaki seçeneklerden biri EVET olarak ayarlanmış ise bu hata sınırına 
ulaşıldığında sonuçlar yazdırılacak ya da LIMS'e gönderilecektir. Tortulaşma süresi ve seyrelme 
oranı (bunlar hala her zamanki konumda yazdırılmaktadır) ile birlikte operatör/analist, nelerin 
hataya neden olduğunu ve hata mesajında saklanan ESR değerleri kullanıp kullanamayacağını 
görebilir. 

Hata sınırı ayarlarındaki seçeneklerden biri NO olarak ayarlanmış ise bu hata sınırına ulaşıldığında, 
30 dk ESR, 60 dk ESR  ve ESR sıcaklık düzenlemesi  alanları boşluk kalacak ve sonuçlar 
yazdırılmayacak ya da LIMS'e gönderilmeyecektir. 

Hata alanındaki (sütun 10) hata mesajı en az bir tane limitin (ESR zamanı, seyreltme oranı, sütun 
yüksekliği, tepede hava kabarcıkları, bulanık görünüm ve sıcaklık) aşıldığını göstermektedir. 

Hata mesajı tanımı  L_err(hhh/www/ttt/ccc)  : 

• L_err , "hata sınırı" 

• hhh , 30 dk ESR 

• www , 60 dk ESR 

• ttt , sıcaklık düzenlemesi yapılmış 60 dk sonuçları 

• ccc , sütun yüksekliği anlamlarına gelmektedir. 

 

Bir hata limiti mesajı örneği: 

• L_err( 42/ 84/ 75/200) hata mesajı 42 mm, 30 dk yöntemi, sıcaklık düzenlemesi 75 ve doğru 
sütun yüksekliği anlamına gelmektedir. 

• L_err( ---/ 84/ 75/200) hata mesajı 84 mm, 60 dk yöntemi, sıcaklık düzenlemesi 75 ve doğru 
sütun yüksekliği anlamına gelmektedir. 

Not:  LIMS içindeki limit hata filtreleri cihazdaki limit hata ayarlarıyla uyumlu değilse, bütün 
beklenen sonuçların LIMS'e gönderilmemesi muhtemeldir. 

 
 

6.2.5. Raporlama aralıkları 

columns üzerindeki 2, 3 ve 4. raporlama aralıkları milimetre cinsindendir. Ölçüm aralığı 
menisküsün en tepesinden başlar ve 140 mm'dir. Hücre/plazma oranının 140 mm'den yüksek 
çıkması halinde değer >140 olarak raporlanacaktır. 
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6.2.6. Bulanık Görüntü 

Westergren sedimentasyon pipetlerinin otomatik okuma işlemi, bir optik sensör pipetlerin üzerinde 
hareket ettirilerek gerçekleştirilir. Sensörün hareketi esnasında her 0,25 mm'de bir okuma yapılır. 
Sensörler, kan ile doldurulmuş Westergren pipetlerinden geçen kızılötesi ışığın emilimini okur. Bu 
okumalara bağlı olarak bir dizi emilim seviyesindeki değerler saptanır. Emilim rakamları en koyu ve 
en açık değerler arasında değişir (en koyu = % 100 ve en açık = % 0 emilim). 

Bu seviyeler aşağıdaki gibidir: 
 

%87,5 Hücre/plazma ayrımı 

%75,0 Bulanık deteksiyon 

%50,0 Menisküs deteksiyonu 
 

 
Bir örnekten alınmış tipik emilim değerlerini gösteren grafik 
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'Sedimentasyon' değeri, hücre/plazma seviyesi (%87,5 emilim) ve menisküs arasındaki mesafenin 
milimetre cinsinden değeridir. Herhangi bir bulanıklık yoksa, emilim kısa bir süre içinde %75 
seviyesinin altına düşer. %87,5 ve %75 seviyeleri arasındaki mesafenin 3 mm'den az olması 
durumu, raporda 'HAZY' ('TEMİZLE') şeklinde belirtilecektir. %87,5 ve %75 seviyeleri arasındaki 
mesafenin 3 mm'den fazla olması durumu ise raporda 'CLEAR' ('BULANIK') şeklinde belirtilecektir. 

'Bulanık' alanın uzunluğuna bağlı olarak üç farklı 'bulanıklık' sınıfı raporlanır, 
 

Alanın 
uzunlu ğu 

 Raporlan
an sınıf 

 

Bulanık alan >25 mm Bulanık >25 mm 

Bulanık alan >10 mm <25 mm Bulanık <25 mm 

Bulanık alan >3 mm < 10 mm Bulanık <10 mm 

Bulanık alan < 3 mm TEMİZLE <3 mm 
 

Bulanıklık seviyesinden hücre/plazma ayrımı seviyesine geçiş belirlenen aralıkta 
gerçekleşmediğinde, Bulanık raporu gösterilir. Aşağıdaki kod mesajları 5. sütunda gösterilir. 
 

6.2.6.1. "HAZY" (BULANIK) kod mesajları analizörü 

Aşağıdaki 4 kod şöyle tanımlanır: 
 

0 Örnek temiz. 

1 Örnek Bulanık < 10  

2 Örnek Bulanık < 25  

3 Örnek Bulanık > 25  

Bulanık içerikli sonuçlar Hata sınırı ayarları menüsünden kaldırılabilir. 
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7. İŞLEM 
 

7.1. Hızlı başlatma 

Bu bölüm hızlı başlatma prosedürünü ve büyük bir parti örneğe başlamadan önce bütün sisteme 
bir göz atmak için neler yapılması gerektiğini genel olarak açıklar.  
 

7.1.1. Kontrol listesi 

Büyük bir parti örnek öncesinde bu kontrol listesini uygulayın. 

1. Atık haznesinin (mevcut ise) boş olması gerekir.  
2. Sıvı seviyelerini kontrol edin.  
3. Starrsed Yazılımının SERVİS modunda değil, NORMAL modda olduğundan emin olun. 

 
 

7.1.2. Başlatma havuzu 

Rafların Başlatma Havuzuna doğru bir şekilde yerleştiğinden emin olun; Raf üzerindeki oyuk, 
depolama alanının sağ tarafındaki şeride denk gelmelidir.  

Not : Rafları ön yüzden ileriye ya da geriye itmeyin; bu durum çıkarma mekanizmasını 
engelleyebilir. 
 

7.1.3. Güç arttırma dizini 

• Engellenmemiş geçiş yolları için iç havuz, taşıyıcı kemer ve robotik birimi kontrol edin. Raflar 
sadece havuzun paslanmaz çelikten depolama alanlarında mevcuttur.  

• Başlatma dizini: 

• ESR Analiz cihazı birimini AÇIK  konuma getirin. 

• Bilgisayar ve ekranı AÇIK  konuma getirin. 

• "Windows" kullanıma hazır olana kadar bekleyin. 

• Starrsed yazılımını başlatın. 

• Başlatma sırasında Robotik kol hareketini gözlemleyin, sıfırlama dizini bittikten sonra ESR 
Analiz cihazı kullanıma hazırdır. 

• Interrliner cihazını AÇIK  konuma getirin. Ekranda "HST Sürümü X.XX" ve "Lab Comm Açık 
(veya KAPALI)" sıraları ekranda gösterildiğinde sistem çalışır duruma gelir. 

• Interrliner kullanıma hazır. 
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7.1.4. Sıvı sisteminin pompalanması 

BAKIM -> DOLDUR / TEMIZLE (sayfa 58) konumunu seçerek bütün pompalama dizisini manuel olarak 
uygulayın. Kullanılan boru sistemindeki sıvı akışını kontrol edin. Sıvı akışı normal değilse aynı 
adımı tekrarlayın. 

1. DURULAMA ÇÖZELTISI POMPALAMA, Durulama pompasını etkinleştirir. DURULAMA ÇÖZELTISI pipetten 
akmalıdır. 

2. SERUM FIZYOLOJIK POMPALAMA, SERUM FIZYOLOJIK pompasını etkinleştirir. Sıvı, iğne tertibatından 
akmalıdır. 

3. SEYRELTICI POMPALAMA, seyreltici pompalama çevrimini etkinleştirir. Seyreltici sistemi seyreltici ile 
dolu olmalı ve hava kabarcığı içermemelidir. 

• Seyreltici pompalama çevrimi tek bir kez yürütülür. Bütün bir sistemi çalıştırmak 
istediğinizde bu adımın birkaç kez tekrarlanması gerekecektir. (Bir çevrim, 5 Seyreltici 
hareketinden oluşur) 

4. DEIYONIZE SU POMPALAMA, doldurma ağzı su valfini etkinleştirir. DEIYONIZE SU doldurma ağzı başlığı ile 
bağlantılı olan borudan akmalıdır. 

5. DEZENFEKTAN POMPALAMA, dezenfektan valfini etkinleştirir. Dezenfektan pipet yıkama noktası ile 
bağlantılı olan küçük borudan akmalıdır. 

 

Interrliner sekiz saat kadar boşta durduğunda yerçekimine bağlı olarak reaktiflerin geri akması söz 
konusu olabilir. Örnek almadan önce bütün boru sistemini şu fonksiyon ile hazırlayın: 

• BÜTÜN ÜNITELERI ÇALIŞTIR 
Bütün pompalama fonksiyonları tek seferde sırayla uygulanır. 

 

 

7.2. Doldurma prosedürü 

Robotik ünitenin hareketli kısmından kaynaklanabilecek yaralanmaları engellemek için koruyucu 
kapak kapatılmalıdır. 

Örnek tüplerini doldurduktan sonra rafı Interrliner cihazının girdi havuzuna yerleştirin. ÖRNEK 
sekmesini seçip Örnek modu tuşuna basın. 

Raf buradan barkod etiketlerinin okunması için barkod manipülatörüne iletilir. Raf daha sonra 
robotik kola taşınacak ve karıştırılmak üzere üç örnek tüpü seçilecektir. Tüpler karıştırıldıktan sonra 
rafa yeniden yerleştirilir ve raf bir pozisyon ileri kayar. Robotik kol örnek tüpünü alır ve 
aspirasyonun yapılacağı iğne ünitesine yerleştirir.  

DİKKAT:  Raf çalışırken içindeki örnek tüplerini değiştirmeye ya da çıkarmaya izin verilmez. Bu 
durum cihazın arızalanmasına sebebiyet verebilir. 

Not:  ESR Analiz cihazı ÜNİTESİNİN EDTA YA DA SİTRAT VB. MODLARDAN DOĞRU OLANA 
AYARLANDIĞINDAN EMİN OLUN. 
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7.2.1. Sıvı seviyeleri 

Sıvı hazneleri ve sıvı seviyeleri sık sık kontrol edilmelidir.  
Eğer cihaz üzeri küçük şişeler kullanılacaksa bakteri oluşumunu engellemek için şişeleri yıkayın ve 
temiz tutun. 
 
Interrliner cihazında sıvı seviyesi sensörleri bulunur. Seviye sensörü uyarısı belirdiğinde en kısa 
zamanda reaktifleri değiştirin. 
 

7.3. İşlem esnası kontrolleri 

• Örnek pipetlerinde düzenli olarak hava kabarcığı için görsel kontroller yapın, bk. Hava 
kabarcıkları  (sayfa 92). 

• ESR hataları, bulanıklık, seyreltme hataları ya da tepede toplanan hava kabarcıklarında 
herhangi bir artış olup olmadığını gözlemek için yazılımdaki ESR istatistiklerini düzenli olarak 
kontrol edin, bk. ESR İstatistik ekranları  (sayfa 39). 

Çok sayıda pipette hava kabarcığı ile karşılaşılması durumunda: 

• Gerekli bakım işlemlerini uygulayın ya da servis temsilcisi ile iletişime geçin. 
 

7.4. Kapatma 

Interrliner cihazını gün sonunda kapatmanız tavsiye edilir. Cihazı kapatmadan önce Günlük 
Bakımın  (sayfa 101) ya da en azından Gün sonu yıkama prosedürünün uygulanması iyi olacaktır. 
Böylece cihaz temiz kalacak ve belli bir süreliğine de olsa bakteri oluşumu engellenecektir. 

 

Her zaman, özellikle de bakım esnasında, enfeksiyon  tehlikesi oldu ğu 
unutmayın. Gerekli önlemleri alın.  

 

Not:  Interrliner devamlı olarak açık kalabilir. Ancak kullanıcıların, cihazın kullanılmadığı zamanda 
tüketmeye devam edeceği enerji gibi çevresel konuları göz ardı etmemelidir. Aynı zamanda 
belleğin temizlenmesi ve sağlıklı bir işletim sistemini için cihazın ve (mümkün ise)Windows'un belli 
süreler içinde tamamen yeniden başlatılması tavsiye edilir. 
 
 

7.4.1. Gün sonu yıkama prosedürü 

BAKIM sekmesini seçip Gün sonu yıkama tuşuna basın. Karşınıza bir açılır pencere çıkacaktır. 
Programı kapat seçeneğini seçerek daha Gün sonu yıkama prosedürü uygulamaya başlamadan  
programı derhal durdurabilirsiniz. 
 Gün sonu yıkama prosedür seçildiğinde ise bu fonksiyon için yeni bir seçim ekranı açılacaktır. 

Bu fonksiyon için aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

1. İstediğiniz seçeneği listeden seçin:  

• Hayır Gün sonu yıkama: İşlev etkin değil  
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• Hemen: OK tuşuna bastığınızda sistem hemen çalışmaya başlar. 

• Sadece tek seferlik: Bu işlev yalnızca seçilen zamana mahsus olarak bir kez çalışır.  

• Hafta içi günler: Bu işlev yalnızca seçildiği zamanın iş günlerinde çalışır.  

• Günlük: Bu işlev seçildiği zamanda günlük bazda çalışır.  

2. Yaptığınız seçim için saat ve dakika olarak zaman belirleyin. 

OK tuşuna basarak ayarları etkinleştirebilirsiniz. 
 

7.4.2. Kapatma sırası 

• Interrliner yazılımını kapatın. 

• PC ve monitörü OFF konumuna getirerek kapatın. 

• (Tercihe bağlı) Yazıcıyı OFF konumuna getirerek kapatın. 

• ESR Analiz cihazı ünitesini OFF konumuna getirin. 

• Interrliner raf sistemini OFF konumuna getirerek kapatın. 
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8. KALITE KONTROL 
 

8.1. Pipetlerin kontrolü 

<instrument> cihazının ölçüm ünitesinin donanım ve yazılımının doğru işleyişi Mechatronics 
Control Pipettes (Order nr. QTST049000) yardımı ile düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Daha 
fazla bilgiye Kontrol Pipeti Kullanma Kılavuzundan (MRN-019) ulaşabilirsiniz. 
 

8.2. Starrsed Control ile ölçüm kalitesinin denetle nmesi 

Starrsed Control, Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) cihazlarının ve prosedürlerinin doğruluğu ve 
kesinliğini denetleyen bir in vitro teşhis kalite kontrol maddesidir. Bu talimat ancak Mechatronics 
ESR Starrsed cihazlarında kullanılan Starrsed Kontrol için uygundur. 

Starrsed Control şu durumlarda mümkündür: 

- Anormal aralık (Seviye A) 

- Normal aralık (Seviye N) 

Yazılım daha sonraki analizler için istatistiksel veriler oluşturur: 

• Kontrol limitlerinin tanımlanması (hasta sonuçlarının kabul edilmesi ya da reddi) 

• Hata saptama (sistematik ya da rastgele hatalar) 

• QC sonuçlarının değerlendirilmesi 
 

8.2.1. Sınırlandırmalar 

Starrsed Control gereci, sadece Eritrosit Sedimentasyon Hızını test etmek için kullanılır; diğer 
hematoloji prosedürleri için kullanılmamalıdır.  
Starrsed Control gereci bir standart olarak kullanılmamalıdır. 
Starrsed Control gereci kullanma süresini doldurduktan sonra kullanılmamalıdır. 
Starrsed Control gerecinin tedarikçisi olan Mechatronics, cihazın kullanım amacı dışında 
kullanmasından doğabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değildir. 
 

8.2.2. Tahmini de ğer aralığı 

Starrsed Control, Starrsed ESR analizörüne göre ayarlanmıştır.  
Elde edilen ortalama değerler ve tahmin edilen değerler birden fazla cihazda gerçekleştirilmiş farklı 
alan çalışmalarından alınan çeşitli analizlerden elde edilir. Kullanma talimatı üzerinde verilen ve tüp 
barkodlarına kodlanan değerler söz konusu ürün numarası için geçerlidir. Lab kendi geçerlilik 
aralığını oluşturmalıdır. Kontrollerin geçerli aralıkta istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmemesi 
halinde hasta sonuçları geçersiz kabul edilmelidir. Yardım için Starrsed cihazınızın tedarikçisi ile 
iletişime geçin. 
Sonuçların belirtilen elde edilmiş geçerlilik aralığının dışında olması durumunda tüpü çıkarın ve 
yeni bir tüp kullanın. Bu konuda zorluk yaşamaya devam ederseniz daha fazla yardım ve bilgi için 
tedarikçin ile iletişime geçin. 
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8.2.3. Sıcaklık düzenleme 

Elde edilmiş değerleri seyreltici ve sıcaklık düzenleme uygulanmış 60 dk ESR sonuçlarını baz alır. 
Böylece ölçülmüş ESR değeri  sıcaklık düzenlemesi kullanarak tahmini değer ile 
karşılaştırılmalıdır. 30 dk ölçümünün, sıcaklık düzeltmeli 60 dk ESR sonucu olarak hesaplanması 
yuvarlamalar nedeniyle QC sonuçlarını etkiler. 

Daha fazla bilgi için QC Sonuçları  (sayfa 83) bölümüne bakın. 
 

8.2.4. Kullanım seçenekleri 

Starrsed Control iki farklı şekilde kullanılabilir: 

1. Orijinal Starrsed barkod etiketiyle:  
Starrsed yazılımı iç QC geçmişini saklar ve test sonuçlarının olması gereken aralıkta 
olmadığında hata mesajı yollar. 

2. Kullanıcı barkodu etiketiyle:  
Kullanıcı kendi kimlik etiketlerini kullanabilir (bu noktadan sonra "Lab kimliği"). Var olan QC 
prosedürleri ve LIMS arayüz ayarları hiçbir değişiklik yapmadan saklanabilir. Lab kimliği, 
Starrsed yazılımına orijinal Starrsed Kontrol barkodu ile bağlıdır.  
Bağlantı kurmak için tüp ya da kullanım talimatları üzerinde bulunan 10 karakterlik QC 
barkodlarını okuyacak harici bir barkod okuyucu kullanılabilir. Barkod "Kod 39" olarak 
simgelenir.  
 

Starrsed Control etiketi ya da bağlantılı kullanıcı etiketi kullanıldığında: 

• Starrsed yazılım, Starrsed Control örneğini barkodun yapısından tanımaktadır, bu yapıda şu 
bilgiler bulunabilir: Seviye A ya da N, tahmini ortalama değer ve aralık, son kullanma tarihi.  

• QC sonuçları geçmişi içeride saklanır. QC sonuçları geçerli aralığın dışında ise hata 
mesajları oluşturulur. 

• QC örnekleri tercihe bağlı olarak LIMS tarafından da istenebilir ve QC sonuçları LIMS'e 
gönderilebilir. 

 

Starrsed Control, EDTA ya da Sitrat modundaki Starrsed analizöründe kullanılabilir. Kalite Kontrol 
örnekleri kullanıcının Kalite Kontrol planına bağlı olarak normal ESR prosedürü esnasında 
herhangi bir zamanda uygulanabilir. 

Kalite Kontrol planlaması kullanıcının sorumluluğundadır. Starrsed yazılımı işlevsel olarak Kalite 
Kontrol planlaması sağlamaz. 
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8.2.5. Kalite kontrol prosedürleri 

Starrsed Control kullanıma hazır tüplerde yapılır ve tüplerin kullanımı hasta örneklerinin kullanımı 
ile aynıdır. Starrsed Control sadece "ESR ölçümü ICSH değerlendirmesi" (2011) ve "ESR Testi için 
CLSI Prosedürleri; Onaylı Standart; H02-A5" (2011) metinlerinde tanımlandığı şekillerde seyrelticili 
Westergren yöntemi için kullanılabilir. 

Sitrat modu: Sitrat modundayken Starrsed analizörü kullanıldığında, Starrsed Control maddesi 
gerekli miktarda maddenin önceden sitratlanmış ESR kan toplama tüpüne manuel olarak 
aktarılması ile seyreltilmesi gerekmektedir. Ters çevirerek hücreleri dağıttıktan hemen sonra 
gerekli miktarda maddeyi tüp üreticilerinin talimatları doğrultusunda önceden sitratlanmış tüpe 
aktarın. Karışım dolu tüpü kapatın ve örneği en az 12 kez ters düz ederek analizöre yerleştirin. 

1. Lab kimliğini kullanırken: Lab kimliği ile Starrsed Control Örnek kimliği arasında bağlantı 
oluşturun, bk. bölüm Bağlantılı QC kimli ği (sayfa 48). Lab kimliği etiketini, tüpün üzerindeki 
orijinal Starrsed Kontrol etiketinin üzerine gelecek şekilde yapıştırın 

2. Tek bir yerde toplanmış hücreleri tekrar dağıtmak için Starrsed Kontrol tüplerini ters düz çevirin. 
Bu karıştırma işlemini 30 saniye kadar sürdürün (en azından 12 kez tam çevirin).  
Köpüklenmesini önleyin. DAİRESEL ÇALKAMA YAPMAYIN.   
NOT: Tutarlı ve yeniden üretilebilir sonuçlar için Kontrol maddesinin tam anlamıyla ve her 
seferinde aynı şekilde karıştırılması gerekmektedir. 

3. Starrsed Control tüpünü, karıştırdıktan hemen sonra analizöre yerleştirin. 
4. Örnek modunu başlatın. Starrsed Control örneklerine uygulanan işlem, hasta örneklerine 

uygulanan işlem ile aynıdır. "QC ayarları" kısmındaki ayarlara bağlı olarak LIMS'e bir istek 
ve/veya sonuç gönderilir. 

5. Her kullanımdan sonra tüpün yenilenmesi (18°-30° C arasında). 

Daha detaylı bilgi için Starrsed Control Kullanım Talimatını okuyun. 

5 ml'lik bir tüpün içeriği üç Kontrol örneği için yeterlidir. Artan maddeleri öteki tüplerdeki madde ile 
karıştırmayın. Boş tüpleri tekrar kullanmayın. 

 

Yazılım arayüzü Geçmi ş ekranı  (sayfa 32)bölümünde tanımlanmaktadır. 

 

Starrsed Control örneği daha sonra tıbbi atık olarak atılmalıdır. 
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8.2.6. QC (Kalite Kontrol) Sonuçları 

Ölçülen QC sonuçları Elde edilmiş ortalama değer ve geçerlilik aralığı ile karşılaştırılır. Geçerlilik 
aralığındaki uygulanabilir değerler kullanıcı ayarlarına bağlıdır. Daha fazla bilgi için "QC Ayarları" 
bölümüne bakın. 

Uygun olduğunda QC sonuçları seçilen LIMS ve hata sınırı ayarları kullanılarak LIMS'e raporlanır. 

 
 

8.2.6.1. QC Hata mesajları 

Genel ESR hataları ve uyarıları da QC sonuçları için geçerlidir; bk. "ESR Hata ve Uyarı kodu 
mesajları  (sayfa 71)" 

Sonuç aralık içindiyse herhangi bir mesaj gösterilmez. 

Sonuç aralık dışındaysa Örnek ekranı durum çubuğunda bir hata mesajı gösterilir ve QC simgesi 
Örnek ekranında yanıp sönmeye başlar. Örnek modu operatör tarafından yeniden başlatıldığında, 
aşağıdaki mesaj görünür: 
Son QC sonucu geçerli aralıkta de ğil! Devam etmek hatalı sonuçlara sebep olabilir! De vam 
etmek istiyor musun?   
Yeni bir QC yapmadan örnek almaya devam etmek için "Kabul Et " seçeneğine basın, geri dönüp 
uygun işlemi yapmak için "İptal " seçeneğine basın. 

Genel ayar "Sıcaklık Düzeltmesi" AÇIK duruma getirildiğinde gösterilen mesajlar: 

• "E116: QC geçerli aralıkta değil!" 
Örnek modu otomatik olarak KAPALI duruma getirilir. Kalan dolu pipetler normal bir şekilde 
işlenir. 
 

Genel ayar "Sıcaklık Düzeltmesi" KAPALI duruma getirildiğine gösterilen mesajlar: 
Yazılım her zaman sıcaklığı düzeltilmiş bir sonucu hesaplar, çünkü sadece sıcaklığı düzeltilmiş 
sonuçlar elde edilen ortalama değeri ile karşılaştırılabilir. 

• "E116: QC geçerli aralıkta değil!" 
Düzeltilmemiş ve düzeltilmiş sonuçlar aralık dışındadır. 

• "E117: Düzeltilmemiş QC sonuçları geçerli aralıkta değil, ancak düzeltilmiş sonuçlar geçerli 
aralıkta!" 
Düzeltilmemiş sonuç aralık dışındadır, ancak düzeltilmiş sonuç aralık içindedir. 

• "E118: Düzeltilmemiş QC sonuçları geçerli aralıkta, ancak düzeltilmiş sonuçlar geçerli aralıkta 
değil!" 
Düzeltilmemiş sonuç aralık içindedir, ancak düzeltilmiş sonuç aralık dışındadır. 

Daha fazla ayrıntı için Kalite kontrol arıza tespiti  (sayfa 96) ve QC Sonuçları ekranı  (sayfa 40) 
bölümlerine bakın. 
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8.2.6.2. QC Sonuç analizi 

Yetkili personel hataları tanımlayıp istatistiksel verilere bakarak kabul edilebilir/edilemez rastgele 
hatalar ile sistematik hataya eğilim ve/veya dönüşüm içinde olan hataları birbirinden ayırmalıdır. 
Kullanıcının Kalite Kontrol Prosedürlerine bağlı olarak analitik sonuçlar kabul edilebilir yada 
edilemez. 

QC sonuçlarındaki değişiklikler kademeli ya da ani olabilir. Kademeli değişimler, kontaminasyon ve 
tesadüfi çevresel değişkenlerden kaynaklanabilir. Ani değişiklikler ise QC maddesi partisi ya da 
muhtemel donanım hataları kaynaklıdır. 

Hesaplanan ortalama ve kontrol değeri arasındaki farka bağlı olarak sonuçlar devamlı olarak 
olması gereken aralığın dışında kalıyor ancak istatistikler ufak sapmalar dışında benzer sonuçlar 
gösteriyorsa QC Ayarları bölümünden geçerlilik aralığının genişletilmesi düşünülebilir. 

Sonuçların tesadüfi olarak olması gereken aralığın dışında kalıyorsa günlük bakım ve/veya doldur 
ve temizle adımlarının uygulanması ve hasta sonuçlarından önce bir başka QC örneğine 
kullanılması tavsiye edilir. 

Sonuçlar LIMS'e yollanmadıysa, QC Sonuçları laboratuvarın kendi Kalite Kontrol veri sistemindeki 
gelecek analizler için MS Excel CSV dosyası olarak dışarı aktarılabilir. 
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9. ATIK UZAKLA ŞTIRMA 
Atık haznesinde seviye sensörleri bulunmaktadır ve bu sensörden bir atık hatası geldiği takdirde 
hazne hemen boşaltılmalıdır. Atık potansiyel olarak bulaşıcı (biyozararlı) madde olarak kabul 
edilmeli ve yerel yönetmelikler doğrultusunda atılmalıdır. Atık haznesinin tamamen çıkarılıp temizi 
ile değiştirilmesi tavsiye edilir. Hatayı silin. 

 

Yasal uyarı: Atıkların uzaklaştırılması konusunda yerel çevre yönetmeliklerini dikkate alın. 

Atık hattı merkezi bir atık toplama sistemine bağlanacaksa, aşağıda verilen adımların uygulanması 
gerekir: 

1. Atık borusunun uzunluğu en fazla 5 metre ya da 18 foot olmalıdır.  
2. Tahliye borusu cihazın içinde bulunan orijinal atık kabından daha yüksekte olmamalıdır. 

Yasal uyarı: Merkezi atık sistemi özelliklerinin atıkların atılması konusundaki yönetmeliğe uygun olup 
olmadığını kontrol edin. 

 
 

9.1. Atık kabı de ğişimi 
1. Sol kapağı kaldırın ve atık haznesini öne çekin. 
2. Kapağı çevirerek açın. 
3. Yeni atık haznesini yerleştirip kapağı çevirerek sıkıca kapatın. 
4. Sol kapağı kaldırın ve atık haznesini tekrar ESR Analiz cihazı ünitesine yerleştirin. 

Not : Atık haznelerini geri dönüşüme yolluyorsanız, her birinin iyice temizlenip durulandığından 
emin olun. 
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10. VERI GÜVENLIĞI YÖNETIMI 
Bu Interrliner harici bir bilgisayara bağlıdır. Diğer bir deyişle toplanan bütün veriler bu harici 
bilgisayarın hard-diskine depolanmaktadır. 

İşlenmemiş veriler ve sonuçlar herhangi bir elektrik kesintisi ya da bilgisayarın yanlışlıkla 
kapatılmasına bağlı olmaksızın saklanmaktadır. Başlat prosedüründen sonra yazılım, sırada 
bekleyen ESR olup olmadığını kontrol eder. Eğer var ise öncelik bu onlara verilir. Elektrik kesintisi 
durumunda sedimentasyon zamanı (60 ya da 30 dk) uzayabilir. Ancak başlangıç saati 
kaydedildiğinden gerçek sedimentasyon zamanı kontrol edilebilir. 

Önemli sistem ayarları cihazda bulunan dahili bir Flash Eprom'da saklanır. 
Dosyaların zarar görmesi halinde program otomatik olarak yedeklenmiş dosyaları yükleyip 
kullanacaktır. 

 
 

10.1. Elektrik arızası 

Elektrik arızası durumunda, Interrliner güç anahtarından kapatılıp OFF konumuna getirilmedir. 
Elektrikler geldiğinde cihaz tekrar açılıp ON konumuna getirilebilir. Standart başlatma işlemlerinden 
sonra Interrliner kalan diğer örnekler üzerine işlem yapmaya devam edecektir. 
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11. ARIZA TESPITI 
Küçük hatalar bazen büyük problemler doğurabilir. Bu bölümde sıkça yapılan hataların 
düzeltilmesine ve problemlerin neden yaşandığını açıklama konuları ele alınacaktır. 
Pek çok problem ve hatanın sebebi bakıma gereken önemin verilmemesidir. Bu cihaz çok miktarda 
neredeyse hiç seyreltilmemiş haldeki tam kanı işleme alır, bir saat pipetlerde tutar ve pipetleri 
sonra tekrar kullanılmak üzere temizler. Bu nedenle bakım planını uygulamanın önemi büyüktür 
Cihazın eğitimli servis elemanları tarafından en az senede bir kere kontrol edilip bakımının 
yapılması tavsiye edilir. Bu bölümde açıklanmayan hatalar genellikle operatör tarafından 
çözülebilecek hatalar değildir. Daha fazla bilgi için Servis kılavuzuna bakabilirsiniz (sadece 
İngilizcesi mevcuttur). 

Hata numaraları bilgisayar yazılımında gösterilir. 
 

11.1. Hata 183 ve 193 

Hata mesajı: "E193: Kaldıraç motor zamanlama hatası!" ya da "E183: Dizin oluşturucusu 
zamanlama hatası!". 
 

1. HATA SIL tuşuna basarak hata mesajını silin. 
2. Arkada bulunan yeniden ayarlanabilir kapsülleri kontrol edin. Kapsül ateşlendiğinde: 

a. ESR Analiz cihazı ünitesini OFF konumuna getirin. 

b. Starrsed yazılımını kapatın. 

c. Kaldıraç/dizin oluşturucusunda mekanik bir engel olmadığından emin olun. 

d. Kapsülü sıfırlayın. 

e. ESR Analiz cihazı ünitesini ON konumuna getirin. 

f. PC yazılımını yeniden başlatın. 

3. Aynı hatanın tekrarlaması durumunda bütün üniteleri kapatın ve servisi arayın. 
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11.2. Hata 165-171 ve 210-214 

Bu hata mesajlarında "communication " (iletişim) ya da "response " (yanıt) gibi kelimeler vardır. 

1. Raf taşıma ünitesinin ON (Açık) konumunda olduğundan emin olun. 
2. HATA SIL tuşuna basarak hata mesajını silin. 
3. Aynı hatanın tekrarlanması durumunda: 
4. Starrsed yazılımını kapatın. 
5. ESR Analiz cihazı ünitesini OFF konumuna getirin. 
6. Raf taşıma ünitesini OFF konumuna getirin. 
7. ESR Analiz cihazı ünitesini ON konumuna getirin. 
8. Starrsed yazılımını başlatın. 
9. Raf taşıma ünitesini ON konumuna getirin. 

Aynı hatanın tekrarlaması durumunda bütün üniteleri kapatın ve servisi arayın. 
 

11.3. Hata 181-185 ve 193-201 

Bu hata mesajlarında "motor timeout " (motor zaman aşımı) ya da "... not in position " (... doğru 
konumda değil) gibi kelimeler vardır. 

1. Koruyucu başlığı açın. 
2. Tüplerin hareketi önünde herhangi bir mekanik engel olmadığından emin olun, engel var ise 

kaldırın. 
3. Koruyucu başlığı kapatın. 
4. HATA SIL tuşuna basarak hata mesajını silin. 

Aynı hatanın tekrarlaması durumunda bütün üniteleri kapatın ve servisi arayın. 
 

11.4. Yıkama sıvıları 

Her örnek aspirasyonundan sonra bütün sistem otomatik olarak yıkanır. 
Eğer bir sıvı akışı yok ise: 

• Peristaltik pompaların çalıştığından emin olun. Pompa boruları yıpranmışsa ya da borularda bir 
sızıntı varsa, boruları değiştirin. 

• Pompa borularının doğru şekilde takıldığından emin olun. 

• Hazneler ve pompalar/vanalar arasındaki boruları kontrol edin.  

• Haznenin kapağını çevirerek çıkarın. Haznedeki toplama borularını kontrol edin ve haznede 
yeteri kadar sıvı bulunup bulunmadığına bakın. 

• Borularda herhangi bir tıkanma ya da bükülme olmadığından emin olun. 

 
 



 Arıza  tespiti 
 

Interrliner  Page 89 
Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

11.5. Reaktifler 

Reaktiflerin son kullanma tarihlerini düzenli olarak kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş 
reaktifleri kullanmayın. 

Not:  Hata ile son kullanma tarihini aşmış bir reaktif kullanıldığında, ilk 30 gün içinde elde edilen 
sonuçlar kullanılabilir. 

SEYRELTICI bakteri üremesine duyarlıdır. Çözelti bulanıklaştığı ya da enfekte olduğu takdirde 
atılmalıdır. Cihaz üzeri küçük kaplar kullanılıyorsa bütün SEYRELTICI kabı %10 sodyum hipoklorit ile 
temizleyin. Temizleme işleminden sonra kabın tamamen durulandığından emin olun. 
 

11.5.1. Reaktif uyarısı 

Yazılım yeni bir rafa başlamadan önce haznelerdeki durumu kontrol eder. Herhangi seviyede bir 
uyarının ON olması halinde yeni rafı işleme almayacaktır. Uyarının raf işlemi esnasında ON olması 
halinde bu rafın aspirasyonu bitirilecektir (en fazla 10 örnek). Kirli pipetlerin yıkanması işlemi ise 
içlerinde örneklerin kalmasını engellemek için daima devam eder. 

Reaktif uyarısı aynı zamanda reaktifin son kullanma tarihi aşıldığında ya da açılışının üstünden üç 
aydan fazla zaman geçtiğinde uyarı verecek şekilde ayarlanmıştır. Ekranda Şu anda izin 
verilmiyor! Bk. REAKTIFLER! mesajı çıkar. Yeni örneklerle yapılacak işlemler durdurulur. 
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11.6. Ayırıcı hatası 

Atık pompasının sıvı ayırıcıyı boşaltması çok uzun sürüyorsa, sistem ayırıcı hatası verir. 
 

Ayırıcı hatalarının sebepleri:  

Sıvı ayırıcının içinde aşırı köpük birikimi. Hava kaçağı ihtimaline karşı ayırıcı tertibatını ve 
bağlantılarını kontrol edin. 

Sıvı ayırıcısı ve atık pompası arasındaki 
atık borusunun tıkanması. 

Boruyu değiştirin. 

Atık pompası ve atık kabı arasındaki atık 
borusunun tıkanması. 

Boruyu değiştirin. 

Atık pompasının bozulması. Atık pompası kasetini değiştirin. Sorunun 
tekrarlanması halinde servisi arayın. 

Atık seviyesi elektrotları arasındaki 
elektrik atlaması. 

Sıvı ayırıcısını temizleyin, bk. Temizleyici sıvı 
ayırıcısı  (sayfa 129) 
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11.7. Zamansız doldurma hatalarının 

Genellikle doldurma süresi yaklaşık 3 saniye sürer. Doldurma süresinin 10 saniyeyi aşması ile 
doldurma zamanlama hatası ortaya çıkar. ESR Analiz cihazı dizinin doldurulmasını durdurur; 
ekranda hata mesajı görüntülenir ve yazıcıya rapor gönderilir. 

 

Doldurma zamanı sonu hatasının sebepleri: 

1. Örnek içindeki kan pıhtıları ya da boru kapağı kaynaklı lastik döküntüleri. 

• Dış iğnenin durumunu kontrol edin. 

2. Operatörün doldurma prosedürünü durdurması. 
3. Yetersiz örnek hacmi. 

• En az 1,4 ml olmalıdır. 

4. Bozuk doldurma ağzı ya da doldurma ağzı ara parçası/yuvarlak contası. 

• Doldurma ağzı ve ara parça/conta kontrolü yapın. 

5. Örnek sondası derinliğinin yanlış ayarlanması  

• İğne derinliğini kontrol edin, AYARLAR - GENEL AYARLAR - ÖRNEK SONDASI DERINLIĞI <varsayılan 5 
mm> 

6. Vakumun az olması ya da hiç olmaması 

• Vakumu kontrol edin, BAKIM - SENSÖR KONTROLÜ - AKIŞ SENSÖRÜ KONTROLÜ 
 

11.8. Bulanıklık raporları 

"Bulanık" raporları, genellikle pipetlerin iç duvarlarında biriken proteinlerden kaynaklanır. Bir diğer 
nedeni ise seyreltici sisteminde gelişen mikroorganizmalardır. Sistemin steril tutulması konusu çok 
önemlidir. 

Öncelikle yeni bir Doldur ve Temizle dizi deneyip bir günlük çalışmanın ardından bulanıklığın azalıp 
azalmadığını kontrol edin. Raporların sayısı hala çok fazla ise seyreltici sistemine %5 klor çözeltisi 
doldurmanız tavsiye edilir. Bk. WI-178 Bulanıklık problemi  (sayfa 128) 

 
Bulanıklık örneği resmi 
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11.9. Pipetlerin sızdırması 

1. Pipet valfinde herhangi bir kir ya da saç partikülü 
olmadığından emin olun. 

2. Herhangi bir partikül yok işe valf borusunu ve gövdesini 
değiştirin. 

 
 

11.10. Sıvı seviyesi sensörünün algılamaması 
1. Haznedeki sıvı tanımlanmıyor. Şişe ile ilgili olan bu durum DEIYONIZE SU iletkenliğin çok düşük 

olmasından kaynaklanmaktadır. 
2. İletkenliği artırmak için DEIYONIZE SU'ye bir ya da iki damla kadar SERUM FIZYOLOJIK ekleyin. 
 

11.11. Hava kabarcıkları 

Normal bir aspirasyondan sonra Westergren pipetlerinde hiç hava kabarcığı olmamalıdır. 
Aşağıdaki örneklerde, pipetlerde oluşabilecek farklı hava kabarcığı desenleri gösterilmektedir. 
Hava kabarcıkları sedimentasyonu etkiler ve genellikle ya hata olarak raporlanır ya da ESR sonucu 
vermez. 

Hava kabarcıkları genellikle pipetlerin alt kısımlarındaki sızıntılar sebebiyle oluşur. Pipette hava 
kabarcıkları varsa aşağıdakileri kontrol edin: 
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11.11.1. Sütunda köpük 
 

 

Kan sütunu üzerinde toplanan hava kabarcığı katmanı sedimentasyon 
işlemini etkilemez. Sedimentasyon genellikle hava kabarcıklarının 
altında gerçekleşir. Ancak yine de çok fazla kabarcık etkili bir kan 
sütunu oluşumunu kısıtlayarak Westergren yönteminden sapılması 
anlamına gelebilir. 

5 mm'ye kadar olan hava kabarcığı katmanı: Mesaj yok. Normal ESR 
sonuçları raporlanır. 

5- 25 mm arası hava kabarcığı katmanı: ESR uyarı 6: "Tepede hava 
kabarcıkları". Sonuçların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

25 mm'den fazla hava kabarcığı katmanı: ESR hata 3: "Çok fazla 
çizgi". ESR sonucu verilmez. 

1. Boru bağlantılarının akıtmadığından emin olun. 
2. Doldurma ağzının durumunu kontrol edin: 

• Doldurma ağzı rondelası ya da contasının tutturulduğu zeminde 
herhangi bir çatlak ya da derin çizik olmadığından emin olun. 

3. Seyreltici sisteminde hava kontrolü yapın. 
4. Örnek sondası contasının sızıntı yapmadığından emin olun. 
5. Şeffaf karıştırma parçası gövdesinde herhangi bir çatlak 

olmadığından emin olun. 
 

11.11.2. Pipetlerde zebra deseni görünümü olması 
 

 

Bu problem hep belli bir pipette yaşanıyorsa aşağıda verilenler 
doğrultusunda pipetin alt kısmını kontrol edin: 

1. Cam çatlamış olabilir. 

• Pipeti değiştirin. 

2. Kurumuş kan gibi kirler. 

• Pipeti temizleyin. 

• Durulama ağzındaki dezenfektan akışını kontrol edin. 

3. Alt yüzün dik ve düz olması. 

• Pipeti değiştirin. 

Bu durumla sık sık karşılaşıyorsanız ya da aynı sorun bütün pipetlerde 
yaşanıyorsa aşağıda verilenleri kontrol edin: 

1. Doldurma ağzı contası ya da yassı ara parça. 
2. Doldurma ağzının pipete hizası. 

• Ağız kolunun arka düşey mil üzerindeki sıkılığı kontrol edin. 
Genellikle teknisyen yardımı gerekir. 

Zebra deseni şeklinde görünen pipetler ESR 3 Hatasını verir. 
 



Arıza tespiti  
 

 Page 94     Interrliner 
                           Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

11.11.3. Menisküsün 5 mm kadar altında tek bir hava  kabarcı ğı 
 

 

Doldurma (aspirasyon) hızı çok kritik olmasa da belirli limitler içinde 
olmalıdır. 

1. Menisküsün 5 mm kadar altında tek bir hava kabarcığı varsa, doldurma 
hızı çok yüksek olabilir. 

2. Kan sütunu, doldurma yüksekliği sensörünü 10 mm'den fazla 
geçmemelidir. 

Tek bir hava kabarcığı ESR Hatası kod 3'e yol açabilir. 

 

 
 

11.11.4. Pipette yükselen tek bir hava kabarcı ğı 
 

 

1. Bu durum genellikle ıslak ya da kirli doldurma ağzından 
kaynaklanır. 

• Kan sütunu pipetin en altına erişmemelidir. Her bir 
pipetin alt kısmında 4-5 mm'lik bir hava boşluğu 
olmalıdır. 

2. Yetersiz örnek hacmi. 

• Örnek tüpündeki kan yeterli değildir.  

Yükselen tek bir hava kabarcığı ESR Hatası kod 3'e yol 
açabilir. 
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11.11.5. Pipetin içinde yükselen küçük hava kabarcı kları 
 

 

Bu durum genellikle kirli ya da hasarlı doldurma ağzından 
kaynaklanır. 

• Bakım takvimini uygulamayı aksatmayın. 

• Doldurma ağzını temizleyin. 

• Doldurma ağzının hasar görmemiş olduğundan emin 
olun. Gerekli durumlarda doldurma ağzını değiştirin. 

Örnek tüpü, doldurma ağzı tarafından sızdırıyor. 

• Silikon örnek tüpünü değiştirin 

Küçük hava kabarcıkları ESR Hata 3'e yol açabilir. 

 
 

11.11.6. Pipette düzensiz hava kabarcıkları 
 

 

1. Seyreltici sistemini pompalayarak seyreltici akışını kontrol 
edin. 

2. Yetersiz örnek hacmi. 

Düzensiz hava kabarcıkları ESR Hata 3'e yola açar. 
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11.12. Kalite kontrol arıza tespiti 
 

Hata mesajları Ek bilgi Eylem 

E115: Kalite kontrol (QC) süresi 
aşıldı, örnekleme yapılmadı! 

Kullanılan Starrsed Control 
güncelliğini yitirmiş, ESR sonucu 
verilemiyor 

• Son kullanma tarihini kontrol 
edin 

• Yeni bir Starrsed Kontrol 
takımı kullanın 

E116: QC geçerli aralıkta değil! Sonuçlar olması gereken 
aralıkta değil, geçerlilik 
aralığındaki uygulanabilir 
değerler kullanıcı ayarlarına 
bağlıdır. Örnek ekranı durum 
çizgisinde E116 belirir ve Örnek 
ekranında QC ikonu yanıp 
söner. 

ESR sonucu verildi 

• Yeni bir QC örnek tüpü 
deneyin (normal örnekler 
bitecektir) 

• QC ayarlarından geçerlilik 
aralığı kontrol edin. Sonuçlar 
devamlı olarak olması 
gereken aralığın dışında 
ancak istatistikler birbiri ile 
aynı/sabit sonuçlar 
gösteriyor ise QC 
ayarlarından geçerlilik 
aralığının genişletilmesi 
düşünülebilir.  

• Aynı hatanın devam etmesi 
halinde cihazı kontrol edip 
temizleyin 

E117: Düzeltilmemiş QC 
sonuçları geçerli aralıkta değil, 
ancak düzeltilmiş sonuçlar 
geçerli aralıkta! 

ESR sonucu verildi  

Sıcaklık düzenlemesi etkin değil. 

• QC Örneğini doğru olarak 
kabul edin. Ortalama değer, 
sıcaklık düzenlemesi ile 
ayarlanır 

• Sıcaklık düzenleme 
ayarlarını kontrol edin. 

E118: Düzeltilmemiş QC 
sonuçları geçerli aralıkta, ancak 
düzeltilmiş sonuçlar geçerli 
aralıkta değil! 

ESR sonucu verildi 

Sıcaklık düzenlemesi etkin değil. 

• QC Örneğini yanlış olarak 
kabul edin. 

• Yeni bir QC örnek tüpü 
deneyin (normal örnekler 
bitecektir) 

• QC ayarlarından geçerlilik 
aralığı kontrol edin 

• Aynı hatanın devam etmesi 
halinde cihazı kontrol edip 
temizleyin 

• Sıcaklık düzenleme 
ayarlarını kontrol edin. 
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ESR hatası veren QC sonuçları ESR sonucu verilmedi • Genel ESR verilerini kontrol 
edin, bk. ESR Hatası  (sayfa 
71) 

• Örnek tüpünün hacmini 
kontrol edin 

• Yeni bir QC örnek tüpü 
deneyin 

ESR hatası veren QC sonuçları ESR sonucu verildi • Genel ESR verilerini kontrol 
edin, bk. ESR Uyarıları  
(sayfa 71) 

• Sınır ayarlarını kontrol edin 
 

Ekran mesajları Ek bilgi Eylem 

QC ikonu Örnek ekranında yapı 
sönüyor 

Son QC örneği geçerlilik 
aralığında değil ya da sonuç 
vermemiş 

• QC simgesine basın 

• Yeni bir QC uygulamadan 
devam etmek için "Kabul 
et" tuşuna basın, ancak 
devam etmek hatalı 
sonuçlar doğurabilir. 

• Geri dönmek için "İptal" 
tuşuna basın. Yeni bir QC 
örnek tüpü deneyin 
(normal örnekler 
bitecektir) 

QC sonucu geçerli aralıkta 
değil! 

 • Yeni bir QC örneği deneyin, 
normal örnekler bitecektir 

• Aynı hatanın devam etmesi 
halinde cihazı kontrol edip 
temizleyin 

QC süresi a şıldı!   • Yeni bir Starrsed Kontrol 
takımı kullanın 

Bu Lab kimliğine bağlanamıyor. 
Lab kimliği zaten kullanılıyor! 
[Lab ID is already linked!] 

"Bağlantılı QC kimlikleri" 
tablosunda belli bir Lab kimliği 
için tek bir bağlantı olabilir.  

• SONUÇ ALINDIKTAN SONRA QC VE 

KIMLIK ARASI BAĞLANTIYI OTOMATIK 

SONLANDIR Seçenekleri EVET 
olarak değiştirmeyi düşünün. 
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Son QC sonucu geçerli 
aralıkta de ğil! Devam etmek 
hatalı sonuçlara sebep 
olabilir! Devam etmek istiyor 
musun?  

Son QC örneği geçerlilik 
aralığında değil 

 

• Yetkili personel son QC 
sonuçlarını değerlendirilip, 
hataların cinsine bağlı olarak 
<instrument> cihazının hasta 
örnekleri üzerinde çalışıp 
çalışmayacağına karar verir. 

• Yeni bir QC uygulamadan 
devam etmek için "Evet" 
tuşuna, geri dönüp gerekli 
işlemleri yapmak için ise 
"Hayır" tuşuna basın. 

 

Genel hatalar Ek bilgi Eylem 

Barkod kabul edilmedi Barkod okunamıyor 
Veri hatalı 

• Barkodu kontrol edin 

QC örneği kabul edilmedi ve 
işleme alınmadı 

Starrsed Control kimliği LIMS'te 
bilinmiyor. 

• Barkodu kontrol edin 

QC Geçmişinde QC sonuçları 
görüntülenmiyor 

Belli bir QC sonucu, sonuçlar 
listesinde bulunamıyor. 

• Lab- Kimlik Kontrolü 

 

Sapan sonuçlar Ek bilgi Eylem 

Kontrol değerlerindeki değişim 
ile sistematik Kalite Kontrol 
(QC) hataları (QC sonuçları 
aralık dışıdır) 

Ölçülen kontrol değerleri 
aniden yukarı veya aşağı 
doğru değişir. 

30 dakika yöntemini 60 
dakika yöntemi sonucuyla 
karşılaştırmayın. Hesaplama 
yöntemi genel QC sonuçları 
istatistiklerinde bir takım 
sapmalara neden olabilir. 

• Cihazı kontrol edin/temizleyin ve 
yeni bir QC örneği uygulayın 

• Bu hatalar devam ederse bakım 
aşamasını uygulayın 

• Sadece bir yığının sonuçlarını 
karşılaştırın.  

• Laboratuvar kimliği kullanılırsa 
bağlantılı Starrsed Kontrol 
Kimliğini kontrol edin. 
Çözümlenen yeni ortalama 
değerde değişiklik yapmadan 
yeni bir yığının kullanılması 
mümkündür. 

Kontrol değerlerindeki yönelme 
ile sistematik Kalite Kontrol 
(QC) hataları (QC sonuçları 
aralık dışıdır veya neredeyse 
aralık dışıdır) 

Ölçülen kontrol değerleri 
kademeli olarak yukarı veya 
aşağı doğru değişir. 

• Düzensiz veya yetersiz bakım, 
gereksiz QC hatalarına ve ESR 
hata/uyarılarına neden olabilir. 

Not: QC Hata mesajları sadece QC sonuçları kısmında görüntülenir ve depolanır; LIMS'e 
gönderilmez. 
QC sonuçlar, normal bir hasta ESR sonucundaki gibi genel hata ve uyarılar ile verilir. 
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12. INTERRLINER TAŞIMA ARIZA TESPITI 
Bu bölümde açıklanmayan hatalar genellikle operatör tarafından çözülebilecek hatalar değildir. 
Daha fazla bilgi için Servis kılavuzuna bakabilirsiniz (sadece İngilizcesi mevcuttur). 

Aşağıdaki numaralar raf taşıma sistemi ekranındaki hata numaralarının en sağındaki 2 rakamdır. 

Raf hataları, PC Ekranında da görüntülenir ve ekrandaki hata silindikten ve/veya sorun 
çözüldükten sonra kaybolacaktır. Raf hataları, Hata geçmişi bölümüne de kaydedilir. 

Raf hataları, Starrsed Yazılımında "Interrliner rack transport error E_xx" olarak görünür. 
 

12.1. Hata 24-26, 38, 42-43, 62, 67, 70-75, 80 

Bu hata mesajlarında "timeout " (zaman aşımı) ya da "track lost " (rafın sapması) ya da "blocked " 
(bloke olmuş) ya da "pos. error " (konum hatası) gibi kelimeler vardır. 

1. Raf hareket ünitelerinin önünde herhangi bir mekanik engel olmadığından emin olun, engel var 
ise kaldırın. 

2. Girdi havuzunun klavyesinden F3'e basarak hatayı temizleyin. 

Aynı hatanın tekrarlaması durumunda bütün üniteleri kapatın ve servisi arayın. 
 

12.2. Hata 32 ve 49-54 

Bu hata mesajlarında "host " (sunucu) ya da "ID" (kimlik) gibi kelimeler vardır. 

Sunucu sisteminin ON konumunda olduğundan emin olun. 
 

12.3. Hata 33 ve 37 

Bu hata mesajlarında "ESRI ... timeout " (ESRI ... zaman aşımı) gibi kelimeler vardır. 

1. Raf taşıma ünitesinin ON (Açık) konumunda olduğundan emin olun. 
2. Girdi havuzunun klavyesinden F3'e basarak hatayı temizleyin. 
3. Aynı hatanın tekrarlanması durumunda: 
4. Starrsed bilgisayar yazılımını kapatın. 
5. ESR Analiz cihazı ünitesini OFF konumuna getirin. 
6. Raf taşıma ünitesini OFF konumuna getirin. 
7. ESR Analiz cihazı ünitesini ON konumuna getirin. 
8. Starrsed bilgisayar yazılımını başlatın. 
9. Raf taşıma ünitesini ON konumuna getirin. 

Aynı hatanın tekrarlaması durumunda bütün üniteleri kapatın ve servisi arayın. 
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12.4. 40 ve 81 numaralı hatalar 

Hata mesajı: "Başlatma havuzu dolu ." 

Bu mesaj Başlatma havuzunun tamamen raf ile dolu olduğunu gösterir. Bir sonraki raf ESR Analiz 
cihazı kısmına aktarılınca hatalar otomatik olarak silinir. 
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13. BAKIM 
Bu Interrliner  çok miktarda neredeyse hiç seyreltilmemiş haldeki tam kanı işleme alıp bir saat 
kadar pipetlerde tutan bir analizördür. Bu nedenle cihazın bakımı çok önemlidir. 

Cihazdan maksimum güvenilirlik elde etmek için bakım prosedürlerinin sıkı sıkıya uygulanması 
şarttır. Bütün prosedürler birkaç örneğe dayanmaktadır. 

 

Bakım seviyeleri   İş talimatları  

Günlük  (sayfa 101) WI-187 Günlük  (sayfa 112) 

Haftalık  (sayfa 101) WI-191 Günlük bakım  (sayfa 113) 

4. seviye bakım  
(sayfa 103) 

WI-1215 4. seviye bakım  (sayfa 116) Her 7500 
örnekte bir 

3. seviye bakım  
(sayfa 107) 

WI-224 3. seviye bakım  (sayfa 121) Her 22500 
örnekte bir 

2. seviye bakım WI-225 2. seviye bakım Her 45000 örnekte bir 

1. seviye bakım WI-199 1. seviye bakım Her 90000 örnekte bir 
 

Not : Rakamlar için günlük 350 örnek ile 5 günlük çalışma baz alınmıştır. 

UYARI!!!  
Her zaman, özellikle de bakım esnasında, enfeksiyon tehlikesi olduğu unutmayın. Gerekli önlemleri alın. 
Kan ile ilgili olan her şeyde BİYOLOJ İK TEHL İKE vardır. 

 
 

13.1. Günlük 

Günlük bakımın amacı cihazı temiz ve kirlenme riskini düşük tutmaktır. 
Kana temas eden bütün parçaları temizleyerek dış yüzeyi ve pipet bandının altındaki paslanmaz 
çelik levhayı silin. Bk. WI Günlük bakım  (sayfa 112). 
 

13.2. Haftalık 

Haftalık bakımın amacı ise günlük bakımı sürdürmenin yanı sıra buna ek olarak ölçüm başlığı ve 
vakum basıncı optik sensörlerinin kontrolüdür. 
Bu prosedür ile ilgili detaylı bilgileri İş Talimatları bölümünde bulabilirsiniz Haftalık bakım.  (sayfa 
113) 
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13.2.1. Servis modunda sensör kontrolü 

Vakum basıncı kontrolü  

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. CHECK FLOW SENSOR (Akış 
sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Akış: 0925-0980-1020 Abs: 0300-380-0390 Ofset: 0045-0050-0055  
Akış düzenli değilse, vakum akış hattından akış sensörüne kadar olan yerde bir tıkanma 
olabilir. 

Doldurma sonu sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın.  CHECK FILL STOP SENSOR 
(Doldurma sonu sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Doldurma sonu sensörü  FS 90..140..165 

Seyreltici başlatma sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. DILUTER START SENSOR 
(Seyreltici başlatma sensörü) kutucuğunu işaretleyin. 
Seyreltici başlatma sensörü 400-700 

Ölçüm sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK MEASURE SENSOR 
(Ölçüm sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ölçüm sensörü   MS 40..50..60 

Sıcaklık sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK TEMPERATURE SENSOR 
(Sıcaklık sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Sıcaklık sensörü   TS [Oda sıcaklığı] 

Seyreltici akış sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK DILUENT FLOW SENSOR 
(Seyreltici akış sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Basınç testi. Test bittiğinde Aşağı ve Yukarı işaretleri yeşil olmalıdır. 

Ayırıcı kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK SENSÖRÜ SENSOR 
(Ayırıcı sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ayırıcı sensörü <200  600  >700   
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13.2.2. Temizleyici sıvı ayırıcısı 

Ayırıcı, havadan sıvıyı ayırmak üzere tasarlanmıştır ve çok miktarda kanı, temizleyiciyi ve 
kullanılan diğer reaktifleri cihazdan uzak tutar. Belli bir süre sonra ayırıcı kirlenecektir; bu nedenle 
haftada bir temizlenmelidir. 

Bu prosedür ile ilgili detaylı bilgileri İş Talimatları bölümünde bulabilirsiniz Temizleyici sıvı ayırıcısı 
(sayfa 129).  

Ayırıcının kirlendi ğini gösteren durumlar:  

1. Ayırıcı hata verir. 
2. Ayırıcıda köpüklenme. 
3. Atık pompasının ayırıcıdaki atıkları yeteri kadar atamaması. 

 
 

13.3. 4. seviye bakım 

4. seviye bakımın amacı günlük/haftalık bakımların yanı sıra pompa borusu, bakteri filtresi ve 
doldurma ağzı yuvarlak contasının değiştirilmesidir. Bu parçaların değiştirilmesinden sonra 
pipetlerin temizlenmesi için cihaza Doldur ve Temizle işlem dizisi uygulanmalıdır. Westergren 
pipetlerinde bir ay içerisinde protein biriktiğinden pipetlerin güçlü temizlik maddeleri ile proteinden 
arındırılması gerekir. 

Bu prosedür ile ilgili detaylı bilgileri İş Talimatları bölümünde bulabilirsiniz WI-1215 4. seviye 
bakım  (sayfa 116). 
 

13.3.1. Durulama pompası boru de ğişimi 

Yeni durulama pompası borusunun montajı ESRI090902. 

 

Yeni boru yerleştirme: 

1. Sol kapağı açın. 
2. Boruyu pompa kalıbı tutucusundan çıkarmak için hem aşağıya hem de ünitenin ön tarafına 

doğru hafifçe çekin. 
3. Eski boruyu peristaltik pompa rotorundan çıkarın. 
4. Boru bağlantılarının her iki ucundaki boru sistemini birbirinden ayırın. 
5. Yeni boru sistemini boru bağlantılarının her iki ucuna da bağlayın. 
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6. Borunun bir ucunu pompa levhası tutucusuna yerleştirin. 
7. Yeni boruyu peristaltik pompa rotorunun üzerine çekin. 
8. Pompa borusunu hem aşağıya hem de Interrliner cihazının arka tarafına doğru hafifçe çekin. 

 

Borunun doğru bir şekilde yerleştirilmemesi ya da yıpranması durumunda aşağıdaki durumlar baş 
gösterebilir. 

• Sıvının hazneye geri akması. 

• Pipet bandında bulunan ilk cam tüpün yeterince temiz olmaması. 

Not: Daha geniş çaplı olan boru durulama pompasına aittir. 
 

13.3.2. Serum fizyolojik pompası boru de ğişimi 

Yeni serum fizyolojik pompası pompası borusunun montajı ESRI090903 

 

Yeni boru yerleştirme: 

1. Sol kapağı açın. 
2. Boruyu pompa kalıbı tutucusundan çıkarmak için hem aşağıya hem de ünitenin ön tarafına 

doğru hafifçe çekin. 
3. Eski boruyu peristaltik pompa rotorundan çıkarın. 
4. Boru bağlantılarının her iki ucundaki boru sistemini birbirinden ayırın. 
5. Yeni boru sistemini boru bağlantılarının her iki ucuna da bağlayın. 
6. Borunun bir ucunu pompa levhası tutucusuna yerleştirin. 
7. Yeni boruyu peristaltik pompa rotorunun üzerine çekin. 
8. Pompa borusunu hem aşağıya hem de Interrliner cihazının arka tarafına doğru hafifçe çekin. 

Borunun doğru bir şekilde yerleştirilmemesi ya da yıpranması durumunda aşağıdaki durumlar baş 
gösterebilir. 

• Sıvının hazneye geri akması. 

• Örnek iğnesi yeteri kadar yıkanmamıştır. 

Not: Daha dar çaplı olan boru serum fizyolojik pompasına aittir. 
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13.3.3. Bakteri filtrelerini de ğiştirin 

Bu prosedür için ayrıntılı talimatlar WI Temizleme sıvı ayırıcısı (sayfa 129) bölümünde 
bulunabilir.  

Temizleme sıvı ayırıcısı prosedürünün bir parçası olarak bakteriyel Hepa filtresi QWLV040002 
yenisiyle değiştirilir. 
 

Atık haznesi tertibatındaki QWLV040001 bakteri filtresinin değişimi 
 

13.3.4. Doldurma a ğzı conta de ğişimi 

Doldurma ağzı contası (QWLV050004) zaman içinde aşındıkça esnekliğini kaybederek 
Westergren pipetlerinde hava kabarcıklarına sebebiyet verebilir. Ara parçanın değiştirilmesi 
gerekir. 

Doldurma a ğzı contasının bozuldu ğunu gösteren belirtiler  
Aspirasyon işleminden sonra Westergren pipetlerinde zebra deseni oluşması (sütunda hava-kan-
hava-kan şeklinde belirgin bölümlenmeler). 
Vakum stabilizasyon hataları ortaya çıkabilir. 
 

13.3.5. Doldur ve temizle prosedürü 

Not : Pipet bandındaki bütün pipetler Starrsed Temizlik Maddesi ile doldurulacak ve bir saat sonra 
ilk pipet yıkanıp kurulanacaktır. Doldurup temizleme işlemi yaklaşık 1,5 saat sürer. 

Adaptör ile doldur temizle: 
 

Starrsed Temizlik Maddesi hazırlama Interrliner ESR Analiz cihazı: Doldur ve temizle: 
Bu çevrim yaklaşık 90 dakika sürer. 

1. Temizleme adaptörü EHST110907'i deiyonize 
sıcak su ile doldurun. (150 ml) 

2. Adaptördeki sıcak suya 15 ml Starrsed Temizlik 
Maddesi (QRR 010905) ekleyin. 

3. Adaptör kapağını kapatıp iyice karıştırın. 
4. Temizleme çözeltisi taşıyan adaptörü altta bulunan 

tüp tutacağına yerleştirin. 
5. BAKIM sekmesi, POMPALA/TEMIZLE, DOLDUR/TEMIZLE tuşu. 
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Doldur ve temizle prosedürü başlatma: 

1.  OK tuşunu seçin. 
2. İğne aşağı iner ve işlem başlar. 
3. Bütün pipetler dolduğunda iğne ana konumuna geri döner. 
4. Adaptörü iğne tertibatından çıkarın. 

 

Adaptörsüz doldur temizle: 

 

 

 
1. İğne aşağı iner. 
2. Hazneyi 150 ml deiyonize sıcak su ile doldurun. 
3. 15 ml temizlik maddesi ekleyin. (QRR 010905) 



 Bakım 
 

Interrliner  Page 107 
Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

4. Hazırlanan çözeltisi çalkalayın.  
5. Hazneyi iğneye yakın bir yere koyun. 
6. Örnek sondası üzerindeki silikon tüpü asılın. 
7.  DEVAM ET'e basın. 
8. Doldur ve temizle işlemi başlar. 

 

Hatadan kaynaklı bulanıklık görüntüsü, 'normal' bulanık plazmadan çok hemolitik plazmaya 
benzer. Eğer çok sayıda 'bulanık' görünüm var ise dağıtıcı sistemi dikkatlice kontrol edin ve en ufak 
bir şüphede dahi dağıtıcıyı temizleyin. 

Cihazın kontamine oldu ğunu gösteren belirtiler:  

1. 20 ölçümden 3… 5 'i BULANIK  olarak raporlanıyorsa. 
2. Hatalı menisküs rapor edilebilir. 
3. Yanlış sonuçlar. 

 

Bk. WI-178 Bulanıklık problemleri  (sayfa 128). 
 

13.4. 3. seviye bakım 

3. seviye bakım, 4. seviye bakımın aşağıdaki ilave unsurlar eklenmiş halidir. 

1. Esnek valf borusunu değiştirin ESRI010246. 
2. QWLV040003 mavi disk filtresinin değiştirilmesi. 
3. ESRI 090921 peristaltik atık pompası kasetinin ve ESRI090920 emme pedi ara parçasının 

değiştirilmesi. 

Dikkatli olun, kasete kan bulaşmış olabilir. Öncelikle bir miktar dezenfektan hazırlayıp sıvı 
ayırıcısına koyun. Pompa kasetine dezenfektan pompalamak için PRIME DISINFECTANT 
(Dezenfektan Pompala) seçeneğine basın. 

Atık pompa kasetinin hatalı ya da bozuk oldu ğunu gösteren durumlar:  

• Atık ayırıcı hatası. 

• Ayırıcının boşaltılmasının çok uzun sürmesi. 

 

Bu prosedür ile ilgili detaylı bilgileri İş Talimatları bölümünde bulabilirsiniz 3. seviye bakım  (sayfa 
121). 
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13.5. Reaktiflerin yüklenmesi 

Not: Deiyonize suyun saklanması için Kasım 2015'ten beri 5 litrelik bir şişe (özel bir seviye sensörü 
dahil) verilmektedir. 

Interrliner cihazında sadece hakiki Mechatronics dökme reaktif hazneleri kullanın. Deiyonize suyun 
saklanması için 5 litrelik plastik bir şişe (özel bir seviye sensörü dahil) verilmektedir. 

1. Döner kapıyı açın ve kapları döner levhaya yerleştirin. 

 
 

2. Haznelerin döner kapaklarını çıkarın ve şişeleri boyunlarından asılarak karton kutulardan 
çıkarın. 

3. Seviye sensörlerini ve aralıklarını aşağıdaki resme göre kurun 
Tüplerin ve haznenin üzerindeki renk kodlarını eşleştirerek seviye sensörlerini doğru 
yerleştirdiğinizden emin olun. 
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Sensörler ve reaktiflerde aşağıdaki renk kodları vardır: 
 

Reaktif Renk kodu 

Starrsed Rinse 
solution 

Yeşil 

Starrsed Saline Sarı 

Starrsed Diluent Gri 

Deiyonize su Mavi 

Starrsed 
Disinfectant 

Beyaz 

NOT: Yanlış yerleştirilmiş toplama tüpleri hatalı sonuçlara ya da cihaz arızalanmalarına sebep 
olabilir. 

Deiyonize suların tutulduğu şişelerde ESRI110937 seviye sensörü (Mavi etiket) kullanın. 

Her reaktif değişimi sonrası sıvı sistemi tekrar kullanıma hazırlanmalıdır: 

1. BAKIM -> DOLDUR / TEMIZLE (sayfa 58) seçeneklerini seçin. 
2. İlgili tüplerin reaktif ile doldurulup havadan arındırılması için geçerli pompalama adımı 

uygulanmalıdır. 

 
 

13.6. Örnek sondasını ile dı ş iğneyi kontrol edin ve gerekli ise de ğiştirin. 

Sorunlu ya da bozuk bir iğne, doldurma zamanlama hatasına ya da seyreltici hatasına sebep 
olabilir. 
Gerekli olduğu durumlarda örnek sondasını ya da dış iğneyi değiştirin. 

Robotik koruma kapağını kaldırın. 

İğne değişimi: 

 

1. Örnek sondasını çevirerek sökün. (E) 
2. Tüpleri tekrar aynı uca bağlarken zorlanmamak için işaretleyin. 
3. Tüpleri dış iğneden ayırın. 
4. Örnek sondasını dış iğne ile birlikte ESR Analiz cihazı ünitesinin ön ucuna doğru çekin. 

Dış iğnenin yere düşmemesi için desteklenmesi gerekir. 
5. Yeni örnek sondasını (yeni) dış iğnenin içine kaydırın. 
6. Örnek sondasına (yeni) bir QWLV050003 conta taktığınızdan emin olun. 
7. Yeni örnek sondasını ESRI050909'u (yeni) dış iğne ile birlikte kurun ESRI050901. 
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8. Örnek sondasını sıkın. Karıştırıcıdaki örnek sondasını çok fazla sıkmayın, aksi takdirde 
çatlayabilir ya da blok içerisindeki dişleri sıyırabilir. 

9. Tüpleri dış iğnedeki doğru yerlerine tekrar yerleştirin. 
10. Robotik koruma kapağını kapatın. 

 

 



 İş talimatları Interrliner 
 

Interrliner  Page 111 
Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

14. İŞ TALIMATLARI INTERRLINER 
İş talimatları bölümü 
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İş talimatları Sayı 187  

Sayfa 1/  1 Hedef:  Günlük bakım  

Güvenlik: Biyolojik Tehlike alanı  

Cihaz : Interrliner Revizyon:  001, Mart 2014 

 

Dezenfektan hazırlama (zaten hazır değil ise) 
Bu dezenfektan kan ile temas eden tüm dış parçaların temizlenmesi için uygundur. 
 

1. [BAKIM] sekmesine giderek [Gün sonu yıkama] prosedürünü uygulayın. ( Doldur ve Temizle 
uygulandığında Gün sonu yıkama'e gerek yoktur) 

2. Sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Peristaltik pompa borularını ve bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Pompaların durmasından sonra sıvıların tekrar tedarik şişelerine geri akmadığından emin 
olun. 

3. Dış iğneyi dezenfektan ile temizleyin. 
4. Boru sisteminin içinde kalabilecek hava kabarcıklarını şırıngadan kontrol edin. 
5. Seyreltici şırıngasını içinde hava kabarcığı kalma ihtimaline karşı kontrol edin. 
6. Sıkışmış hava kabarcıkları varsa [BAKIM] sekmesindeki  [DOLDUR / TEMIZLE (SAYFA 58)] tuşuna 

basarak [POMPALA SEYRELTICI] fonksiyonunu uygulayın. 
7. Dış yüzeyi ve pipetlerin altındaki paslanmaz çelik levhayı dezenfektan ile silin. 
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İş talimatı Sayısı  191 

Sayfa 1/  3 Hedef:  Haftalık bakım  

Güvenlik: Biyolojik Tehlike alanı  

Cihaz : Interrliner Revizyon:  001, Mart 2014 

Dezenfektan hazırlama (zaten hazır değil ise) 
Bu dezenfektan kan ile temas eden tüm dış parçaların temizlenmesi için uygundur. 
 

 

1. Doldurma a ğzını temizle  
 

 

Doldurma ağzını sökün: 

1. Kolu sağa çevirin. 
2. Bu işlemden sonra doldurma 

ağzını çıkarabilirsiniz. 
3. Silikon boruyu doldurma 

ağzından sökün. 

 

Temizlik için diş fırçası ve 
deterjanlardan faydalanmanızı 
tavsiye ederiz. 

1. Doldurma ağzının iç yüzünü 
dikkatlice ovalayın. 

2. Doldurma ağzını bir bez 
yardımıyla kurulayın. 

 

 

Doldurma ağzını sökün: 

1. Kolu sağa çevirin. 
2. Bu işlemden sonra doldurma 

ağzını çıkarabilirsiniz. 
3. Silikon boruyu doldurma 

ağzından sökün. 

 
 

2. Sıvı ayırıcısını temizle  
 

Çıkarma 
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Temizleme 

 

A. Bütün parçaları sıcak su ve fırça yardımı ile temizleyin. 
B. Cam kavanozun dişleri için asitsiz bir vazelin kullanın. 

Tekrar yerleştirme 

 

C. Ayırıcının ağzına sürülecek az miktarda silikon gres montajı ve ayarı kolaylaştıracaktır. 
D. Eğer mevcut ise HEPA bakteri filtresini değiştirin (4. Seviye Bakım için: QWLV040002 filtresini 
değiştirin) 

 

3. Sensörlerin kontrolü  
 

Vakum basıncı kontrolü  

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. CHECK FLOW SENSOR (Akış 
sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Akış: 0925-0980-1020 Abs: 0300-380-0390 Ofset: 0045-0050-0055  
Akış düzenli değilse, vakum akış hattından akış sensörüne kadar olan yerde bir tıkanma 
olabilir. 

Doldurma sonu sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın.  CHECK FILL STOP SENSOR 
(Doldurma sonu sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Doldurma sonu sensörü  FS 90..140..165 

Seyreltici başlatma sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. DILUTER START SENSOR 
(Seyreltici başlatma sensörü) kutucuğunu işaretleyin. 
Seyreltici başlatma sensörü 400-700 



 İş talimatları Interrliner 
 

Interrliner  Page 115 
Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

Ölçüm sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK MEASURE SENSOR 
(Ölçüm sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ölçüm sensörü   MS 40..50..60 

Sıcaklık sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK TEMPERATURE SENSOR 
(Sıcaklık sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Sıcaklık sensörü   TS [Oda sıcaklığı] 

Seyreltici akış sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK DILUENT FLOW SENSOR 
(Seyreltici akış sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Basınç testi. Test bittiğinde Aşağı ve Yukarı işaretleri yeşil olmalıdır. 

Ayırıcı kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK SENSÖRÜ SENSOR 
(Ayırıcı sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ayırıcı sensörü <200  600  >700   

 

4. Son hazırlık  
 

1. [BAKIM] sekmesine giderek [Gün sonu yıkama] prosedürünü uygulayın. ( Doldur ve Temizle 
uygulandığında Gün sonu yıkama'e gerek yoktur) 

2. Sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Peristaltik pompa borularını ve bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Pompaların durmasından sonra sıvıların tekrar tedarik şişelerine geri akmadığından emin 
olun. 

3. Dış iğneyi dezenfektan ile temizleyin. 
4. Boru sisteminin içinde kalabilecek hava kabarcıklarını şırıngadan kontrol edin. 
5. Seyreltici şırıngasını içinde hava kabarcığı kalma ihtimaline karşı kontrol edin. 
6. Sıkışmış hava kabarcıkları varsa [BAKIM] sekmesindeki  [DOLDUR / TEMIZLE (SAYFA 58)] tuşuna 

basarak [POMPALA SEYRELTICI] fonksiyonunu uygulayın. 
7. Dış yüzeyi ve pipetlerin altındaki paslanmaz çelik levhayı dezenfektan ile silin. 
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İş talimatı Sayısı  1215 

Sayfa 1/  6 Hedef: 4. seviye bakım 

Güvenlik: Biyolojik Tehlike alanı  

Cihaz : Interrliner Revizyon:  001, Mart 2014 
 

1. Doldurma a ğzını temizleyin ve Doldurma A ğzı yuvarlak contasını de ğiştirin  
 

 

Doldurma ağzını sökün: 

1. Kolu sağa çevirin. 
2. Bu işlemden sonra doldurma ağzını 

çıkarabilirsiniz. 
3. Silikon boruyu doldurma ağzından 

sökün. 

Temizlik için diş fırçası ve deterjanlardan 
faydalanmanızı tavsiye ederiz. 

1. Doldurma ağzının iç yüzünü dikkatlice 
ovalayın. 

2. Doldurma ağzını bir bez yardımıyla 
kurulayın. 

 

 

Doldurma ağzı kolunu sökün:  

1. Kolu sağa çevirin. 
2. Bu işlemden sonra doldurma ağzını 

çıkarabilirsiniz 

 

Yuvarlak contayı değiştirin: 

  

Yuvarlak contayı sökün. (QWLV050004) Yerine yeni bir yuvarlak conta takın. 
(QWLV050004) 
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Doldurma ağzı kolunu monte edin: 

Üst plastik kısmı aşağı yönde baskı yayına 
doğru itin. 

1. Plastik üst kısmı tık sesini duyana 
kadar çevirin 

2. Plastik üst kısmı saat yönünde 1,5 tur 
çevirin. 

 

Doldurma ağzını monte edin: 

1. Silikon boruyu doldurma ağzına 
bağlayın. 

2. Doldurma ağzını kola takın. 
3. Doldurma ağzını yukarı doğru ittirip 

kolu sağa çevirin. 

 

2. Sıvı Ayırıcıyı temizleyin ve filtreleri de ğiştirin  

Çıkarma 

 

Temizleme 
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A. Bütün parçaları sıcak su ve fırça yardımı ile temizleyin. 
B. Cam kavanozun dişleri için asitsiz bir vazelin kullanın. 

Tekrar yerleştirme 

 

C. Ayırıcının ağzına sürülecek az miktarda silikon gres montajı ve ayarı kolaylaştıracaktır. 
D. Eğer mevcut ise HEPA bakteri filtresini değiştirin (4. Seviye Bakım için: QWLV040002 filtresini 
değiştirin) 

 

Atık haznesinde (kullanılıyorsa): 

Atık haznesi tertibatındaki QWLV040001 bakteri filtresinin değişimi 
 

3. Durulama ve Serum fizyolojik boru tertibatını de ğiştirin  
 

Yeni durulama pompası 
borusunun montajı ESRI090902. 

 

 

Yeni serum fizyolojik pompası 
pompası borusunun montajı 
ESRI090903 

 

 

Yeni boru yerleştirme: 

1. Sol kapağı açın. 
2. Boruyu pompa kalıbı tutucusundan çıkarmak için hem aşağıya hem de ünitenin ön tarafına 

doğru hafifçe çekin. 
3. Eski boruyu peristaltik pompa rotorundan çıkarın. 
4. Boru bağlantılarının her iki ucundaki boru sistemini birbirinden ayırın. 
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5. Yeni boru sistemini boru bağlantılarının her iki ucuna da bağlayın. 
6. Borunun bir ucunu pompa levhası tutucusuna yerleştirin. 
7. Yeni boruyu peristaltik pompa rotorunun üzerine çekin. 
8. Pompa borusunu hem aşağıya hem de Interrliner cihazının arka tarafına doğru hafifçe çekin. 

 

4. Doldur ve Temizle  
 

Starrsed Temizlik Maddesi hazırlama Interrliner ESR Analiz cihazı: Doldur ve temizle: 
Bu çevrim yaklaşık 90 dakika sürer. 

1. Temizleme adaptörü EHST110907'i deiyonize sıcak su ile 
doldurun. (150 ml) 

2. Adaptördeki sıcak suya 15 ml Starrsed Temizlik Maddesi 
(QRR 010905) ekleyin. 

3. Adaptör kapağını kapatıp iyice karıştırın. 
4. Temizleme çözeltisi taşıyan adaptörü altta bulunan tüp 

tutacağına yerleştirin. 
5. BAKIM sekmesi, POMPALA/TEMIZLE, DOLDUR/TEMIZLE tuşu. 

 

 
 

 

Doldur ve temizle prosedürü başlatma: 

1.  OK tuşunu seçin. 
2. İğne aşağı iner ve işlem başlar. 
3. Bütün pipetler dolduğunda iğne ana konumuna geri döner. 
4. Adaptörü iğne tertibatından çıkarın. 

 

5. Sensörlerin kontrolü  
 

Vakum basıncı kontrolü  

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. CHECK FLOW SENSOR (Akış 
sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Akış: 0925-0980-1020 Abs: 0300-380-0390 Ofset: 0045-0050-0055  
Akış düzenli değilse, vakum akış hattından akış sensörüne kadar olan yerde bir tıkanma 
olabilir. 
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• Doldurma sonu sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın.  CHECK FILL STOP SENSOR 
(Doldurma sonu sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Doldurma sonu sensörü  FS 90..140..165 

Seyreltici başlatma sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. DILUTER START SENSOR 
(Seyreltici başlatma sensörü) kutucuğunu işaretleyin. 
Seyreltici başlatma sensörü 400-700 

Ölçüm sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK MEASURE SENSOR 
(Ölçüm sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ölçüm sensörü   MS 40..50..60 

Sıcaklık sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK TEMPERATURE SENSOR 
(Sıcaklık sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Sıcaklık sensörü   TS [Oda sıcaklığı] 

Seyreltici akış sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK DILUENT FLOW SENSOR 
(Seyreltici akış sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Basınç testi. Test bittiğinde Aşağı ve Yukarı işaretleri yeşil olmalıdır. 

Ayırıcı kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK SENSÖRÜ SENSOR 
(Ayırıcı sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ayırıcı sensörü <200  600  >700   

 

6. Son hazırlık  
 

Dezenfektan hazırlama (zaten hazır değil ise) 
Bu dezenfektan kan ile temas eden tüm dış parçaların temizlenmesi için uygundur. 
 

1. [BAKIM] sekmesine giderek [Gün sonu yıkama] prosedürünü uygulayın. ( Doldur ve Temizle 
uygulandığında Gün sonu yıkama'e gerek yoktur) 

2. Sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Peristaltik pompa borularını ve bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Pompaların durmasından sonra sıvıların tekrar tedarik şişelerine geri akmadığından emin 
olun. 

3. Dış iğneyi dezenfektan ile temizleyin. 
4. Boru sisteminin içinde kalabilecek hava kabarcıklarını şırıngadan kontrol edin. 
5. Seyreltici şırıngasını içinde hava kabarcığı kalma ihtimaline karşı kontrol edin. 
6. Sıkışmış hava kabarcıkları varsa [BAKIM] sekmesindeki  [DOLDUR / TEMIZLE (SAYFA 58)] tuşuna 

basarak [POMPALA SEYRELTICI] fonksiyonunu uygulayın. 
7. Dış yüzeyi ve pipetlerin altındaki paslanmaz çelik levhayı dezenfektan ile silin. 
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İş talimatı Sayısı  224 

Sayfa 1/  8 Hedef:  3. seviye bakım 

Güvenlik: Biyolojik Tehlike alanı  

Cihaz: Interrliner Revizyon:  002, Eylül 2015 
 
 

1. Doldurma a ğzını temizleyin ve Doldurma A ğzı yuvarlak contasını de ğiştirin  
 

 

Doldurma ağzını sökün: 

1. Kolu sağa çevirin. 
2. Bu işlemden sonra doldurma ağzını 

çıkarabilirsiniz. 
3. Silikon boruyu doldurma ağzından 

sökün. 

Temizlik için diş fırçası ve deterjanlardan 
faydalanmanızı tavsiye ederiz. 

1. Doldurma ağzının iç yüzünü dikkatlice 
ovalayın. 

2. Doldurma ağzını bir bez yardımıyla 
kurulayın. 

 

 

Doldurma ağzı kolunu sökün:  

1. Kolu sağa çevirin. 
2. Bu işlemden sonra doldurma ağzını 

çıkarabilirsiniz 

 

Yuvarlak contayı değiştirin: 

  

Yuvarlak contayı sökün. (QWLV050004) Yerine yeni bir yuvarlak conta takın. 
(QWLV050004) 
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Doldurma ağzı kolunu monte edin: 

Üst plastik kısmı aşağı yönde baskı yayına 
doğru itin. 

1. Plastik üst kısmı tık sesini duyana 
kadar çevirin 

2. Plastik üst kısmı saat yönünde 1,5 tur 
çevirin. 

 

Doldurma ağzını monte edin: 

1. Silikon boruyu doldurma ağzına 
bağlayın. 

2. Doldurma ağzını kola takın. 
3. Doldurma ağzını yukarı doğru ittirip 

kolu sağa çevirin. 

 

2. Bakteri filtresini de ğiştirin  
 

Atık haznesinde (kullanılıyorsa): 

Atık haznesi tertibatındaki QWLV040001 bakteri filtresinin değişimi 
 

3. Durulama ve Serum fizyolojik boru tertibatını de ğiştirin  
 

Yeni durulama pompası 
borusunun montajı ESRI090902. 

 

 

Yeni serum fizyolojik pompası 
pompası borusunun montajı 
ESRI090903 

 

 

Yeni boru yerleştirme: 

1. Sol kapağı açın. 
2. Boruyu pompa kalıbı tutucusundan çıkarmak için hem aşağıya hem de ünitenin ön tarafına 

doğru hafifçe çekin. 
3. Eski boruyu peristaltik pompa rotorundan çıkarın. 
4. Boru bağlantılarının her iki ucundaki boru sistemini birbirinden ayırın. 
5. Yeni boru sistemini boru bağlantılarının her iki ucuna da bağlayın. 
6. Borunun bir ucunu pompa levhası tutucusuna yerleştirin. 
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7. Yeni boruyu peristaltik pompa rotorunun üzerine çekin. 
8. Pompa borusunu hem aşağıya hem de Interrliner cihazının arka tarafına doğru hafifçe çekin. 

 

4. Doldur ve Temizle  
 

Starrsed Temizlik Maddesi hazırlama Interrliner ESR Analiz cihazı: Doldur ve temizle: 
Bu çevrim yaklaşık 90 dakika sürer. 

1. Temizleme adaptörü 
EHST110907'i deiyonize sıcak 
su ile doldurun. (150 ml) 

2. Adaptördeki sıcak suya 15 ml 
Starrsed Temizlik Maddesi 
(QRR 010905) ekleyin. 

3. Adaptör kapağını kapatıp iyice 
karıştırın. 

4. Temizleme çözeltisi taşıyan 
adaptörü altta bulunan tüp 
tutacağına yerleştirin. 

5. BAKIM sekmesi, POMPALA/TEMIZLE, 
DOLDUR/TEMIZLE tuşu. 

 

 

 

 

Doldur ve temizle prosedürü başlatma: 

1.  OK tuşunu seçin. 
2. İğne aşağı iner ve işlem başlar. 
3. Bütün pipetler dolduğunda iğne ana konumuna geri döner. 
4. Adaptörü iğne tertibatından çıkarın. 
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5. Sensör kontrolü  
 

Vakum basıncı kontrolü  

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. CHECK FLOW SENSOR (Akış 
sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Akış: 0925-0980-1020 Abs: 0300-380-0390 Ofset: 0045-0050-0055  
Akış düzenli değilse, vakum akış hattından akış sensörüne kadar olan yerde bir tıkanma 
olabilir. 

Doldurma sonu sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın.  CHECK FILL STOP SENSOR 
(Doldurma sonu sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Doldurma sonu sensörü  FS 90..140..165 

Seyreltici başlatma sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (Sensör kontrolü) sekmelerini açın. DILUTER START SENSOR 
(Seyreltici başlatma sensörü) kutucuğunu işaretleyin. 
Seyreltici başlatma sensörü 400-700 

Ölçüm sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK MEASURE SENSOR 
(Ölçüm sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ölçüm sensörü   MS 40..50..60 

Sıcaklık sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK TEMPERATURE SENSOR 
(Sıcaklık sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Sıcaklık sensörü   TS [Oda sıcaklığı] 

Seyreltici akış sensörü kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK DILUENT FLOW SENSOR 
(Seyreltici akış sensörü kontrolü) kutucuğunu işaretleyin. 
Basınç testi. Test bittiğinde Aşağı ve Yukarı işaretleri yeşil olmalıdır. 

Ayırıcı kontrolü 

• MAINTENANCE (Bakım) -> CHECK SENSOR (SENSÖR KONTROLÜ) SEKMELERINI AÇIN. CHECK SENSÖRÜ SENSOR 
(Ayırıcı sensörü kontrolü) kutucuğunu seçin. 
Ayırıcı sensörü <200  600  >700   

 

6. Ayırıcıyı temizleyin ve Atık kaset tertibatını d eğiştirin.  

Dikkatli olun, kasete kan bulaşmış olabilir. Öncelikle bir miktar dezenfektan hazırlayıp sıvı 
ayırıcısına koyun. Pompa kasetine dezenfektan pompalamak için PRIME DISINFECTANT (Dezenfektan 
Pompala) seçeneğine basın. 
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Ayırıcının temizlenmesi 

Atık pompa kaseti değiştirilmeden önce atık sistemi 
temizlenmelidir. 

1. Sol kapağı açın ve atık haznesini çıkarın. Artık sıvı 
ayırıcısını görebilirsiniz. 

2. Paslanmaz çelik vakum borusunu manivela yardımı ile 
kaldırın. 

3. Sıvı ayırıcısını ESR Analiz cihazı ünitesinin ön ucuna 
doğru çekin. (Note: Ayırıcının arka kısmında iki sensör 
bağlantısı vardır) 

4. HEPA bakteri filtresini çıkarın/ 
5. Atık ayırıcısını 100 ml dezenfektan ya da %2'si 

ağartıcılı 100 ml su ile doldurun. 
6. HEPA bakteri filtresini değiştirin. 
7. Sol kapağı kaldırın. 
8. Paslanmaz çelik vakum borusunu yukarı kaldırın. 
9. Sıvı ayırıcısını destek rafına kaydırarak yerleştirin. 
10. Sıvı ayırıcısını deliklerinde sensör bağlantıları bulunan 

arka kısmına doğru itin. 
11. Paslanmaz çelik vakum borusunu çıkarın. 
12. Atık haznesini yerleştirin. 
13. Sol kapağı kapatın. 

 

 

Atık Kaseti ve emme pedi ara parçasının değişimi 

1. İki boruyu da atık pompa kasetinden ayırın. 
2. Kumanda kollarını (saat üç ve dokuz 

konumundakiler) bastırarak asılın. 
3. Peristaltik pompa motor milini alkole batırılmış bir 

bez yardımı ile temizleyin. 
4. Eski emme pedi ara parçasını ESRI090026 motor 

milinden sökün. 
5. Yeni emme pedi ara parçasını ESRI090026 

yerleştirin. 
6. Yeni atık pompası kasetini ESRI090921 yerine 

oturana dek itin. 
7. Koruma kapaklarını borulardan çıkarın. 
8. Bu iki boruyu atık pompası kasetine bağlayın. 

 

7. Esnek vana borusunu de ğiştirin  
 

ESRI010246 esnek valf borusunu değiştirin 
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8. Örnek sondasını ya da dı ş iğneyi inceleyin veya de ğiştirin  
 

Sorunlu ya da bozuk bir iğne, doldurma zamanlama hatasına ya da seyreltici hatasına sebep 
olabilir. 
Gerekli olduğu durumlarda örnek sondasını ya da dış iğneyi değiştirin. 

 

9. Cihazı kontrol edin ve temizleyin  
 

Dezenfektan hazırlama (zaten hazır değil ise) 
Bu dezenfektan kan ile temas eden tüm dış parçaların temizlenmesi için uygundur. 
 

1. [BAKIM] sekmesine giderek [Gün sonu yıkama] prosedürünü uygulayın. ( Doldur ve Temizle 
uygulandığında Gün sonu yıkama'e gerek yoktur) 

2. Sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Peristaltik pompa borularını ve bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

• Pompaların durmasından sonra sıvıların tekrar tedarik şişelerine geri akmadığından emin 
olun. 

3. Dış iğneyi dezenfektan ile temizleyin. 
4. Boru sisteminin içinde kalabilecek hava kabarcıklarını şırıngadan kontrol edin. 
5. Seyreltici şırıngasını içinde hava kabarcığı kalma ihtimaline karşı kontrol edin. 
6. Sıkışmış hava kabarcıkları varsa [BAKIM] sekmesindeki  [DOLDUR / TEMIZLE (SAYFA 58)] tuşuna 

basarak [POMPALA SEYRELTICI] fonksiyonunu uygulayın. 
7. Dış yüzeyi ve pipetlerin altındaki paslanmaz çelik levhayı dezenfektan ile silin. 

 

10. Hava filtresini de ğiştirin  
 

Hava filtresi değişimi QWLV0400003 

1. Her iki boru bağlantısını da mavi filtreden çıkarın. 

2. Yeni bir mavi filtre yerleştirin 
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3. Filtre üzerindeki boru bağlantılarını tekrar bağlayın 
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İş talimatı Sayısı  178 

Sayfa 1/  1 Hedef:  Bulanıklık problemleri 

Güvenlik: Biyolojik Tehlike alanı  

Cihaz : Interrliner Revizyon:  002, Aralık 2013 
 

Dezenfektan hazırlama:  
190 ml  deiyonize suya 10 ml  ağartıcı (sodyum hipoklorit) ekleyin. (%5 çözelti)  

Seyreltici sisteminin temizlenmesi: 

Adım 1 

1. Seyreltici haznesindeki emme borusunu çıkarın. 
2. Emme borusunu klor çözeltisine yerleştirin. 
3. [SEYRELTICI POMPALAMA] fonksiyonunu kullanın. Bu fonksiyon dağıtım sistemini dezenfektan ile 

doldurur. 
4. Pompalama dizisi durduğunda dağıtım sistemini dezenfektan ile doldurmak için [SEYRELTICI 

POMPALAMA] seçeneğine 5 kez basın. 
5. Dezenfektanı sistem içinde 15 dakika kadar bekletin. 
. 

Adım 2 

1. Seyreltici emme tüpünü dezenfektandan çıkarın. 
2. Tüpü silin ve bir bez yardımı ile kurulayın. 
3. Seyreltici emme tüpünü deiyonize sıcak su içerisine koyun (80°C). 
4. [SEYRELTICI POMPALAMA] fonksiyonunu kullanın. 
5. Pompalama dizisi durduğunda dağıtım sistemini sıcak su ile doldurmak için [SEYRELTICI 

POMPALAMA]seçeneğine 5 kez basın. 
. 
 

Adım 3 

1. Seyreltici şişelerini dezenfektan ile temizleyin. 
2. Seyreltici şişesini deiyonize sıcak suda (80°C) durulayın. 
3. Seyreltici şişesini seyreltici çözeltisi ile durulayın. 
4. Seyreltici şişesini tekrar seyreltici çözeltisi ile doldurun. 
5. [SEYRELTICI POMPALAMA] fonksiyonunu kullanın. 
6. Pompalama dizisi durduğunda dağıtım sistemini yeni seyreltici çözeltisi ile doldurmak için 

[SEYRELTICI POMPALAMA] seçeneğine 5 kez basın. 
. 

Adım 4 

1. Doldur ve Temizle ayarı yapın. 
2. Doldur ve temizle dizisini çalıştırın. Bütün pipetler dolduğunda iğne ana konumuna geri döner. 
3. Doldur ve te düzenlemesini kaldırın. 

 



 İş talimatları Interrliner 
 

Interrliner  Page 129 
Versiyon 1.01 MRN-164_1-TR 

 

 
 

 

İş talimatı Sayısı  196 

Sayfa 1/  1 Hedef:  Temizleyici sıvı ayırıcısı (2. Versiyon) 

Güvenlik: Biyolojik Tehlike alanı  

Cihaz : Interrliner Revizyon:  003, Aralık 2015 

Çıkarma 

 

Temizleme 

 

A. Bütün parçaları sıcak su ve fırça yardımı ile temizleyin. 
B. Cam kavanozun dişleri için asitsiz bir vazelin kullanın. 

Tekrar yerleştirme 

 

C. Ayırıcının ağzına sürülecek az miktarda silikon gres montajı ve ayarı kolaylaştıracaktır. 
D. Eğer mevcut ise HEPA bakteri filtresini değiştirin (4. Seviye Bakım için: QWLV040002 filtresini 
değiştirin) 
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İş talimatı Sayısı  197 

Sayfa 1/  2 Hedef: Doldur ve Temizle 

Güvenlik: Biyolojik Tehlike alanı  

Cihaz : Interrliner Revizyon:  002, Eylül 2012 
. 

 

Starrsed Temizlik Maddesi hazırlama Interrliner ESR Analiz cihazı: Doldur ve temizle: 
Bu çevrim yaklaşık 90 dakika sürer. 

1. Temizleme adaptörü 
EHST110907'i deiyonize sıcak 
su ile doldurun. (150 ml) 

2. Adaptördeki sıcak suya 15 ml 
Starrsed Temizlik Maddesi 
(QRR 010905) ekleyin. 

3. Adaptör kapağını kapatıp iyice 
karıştırın. 

4. Temizleme çözeltisi taşıyan 
adaptörü altta bulunan tüp 
tutacağına yerleştirin. 

5. BAKIM sekmesi, POMPALA/TEMIZLE, 
DOLDUR/TEMIZLE tuşu. 

 

 

 

 

Doldur ve temizle prosedürü başlatma: 

1.  OK tuşunu seçin. 
2. İğne aşağı iner ve işlem başlar. 
3. Bütün pipetler dolduğunda iğne ana konumuna geri döner. 
4. Adaptörü iğne tertibatından çıkarın. 
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İş talimatı Sayısı  208 

Sayfa 1/  1 Hedef:  Örnek sondası ya da dış iğne değişimi 

Güvenlik: Biyolojik Tehlike 
alanı 

 

Cihaz : Interrliner Revizyon:  001, Ekim 2008 
 

Robotik koruma kapağını kaldırın. 

İğne değişimi: 

 

1. Örnek sondasını çevirerek sökün. (E) 
2. Tüpleri tekrar aynı uca bağlarken zorlanmamak için işaretleyin. 
3. Tüpleri dış iğneden ayırın. 
4. Örnek sondasını dış iğne ile birlikte ESR Analiz cihazı ünitesinin ön ucuna doğru çekin. 

Dış iğnenin yere düşmemesi için desteklenmesi gerekir. 
5. Yeni örnek sondasını (yeni) dış iğnenin içine kaydırın. 
6. Örnek sondasına (yeni) bir QWLV050003 conta taktığınızdan emin olun. 
7. Yeni örnek sondasını ESRI050909'u (yeni) dış iğne ile birlikte kurun ESRI050901. 
8. Örnek sondasını sıkın. Karıştırıcıdaki örnek sondasını çok fazla sıkmayın, aksi takdirde 

çatlayabilir ya da blok içerisindeki dişleri sıyırabilir. 
9. Tüpleri dış iğnedeki doğru yerlerine tekrar yerleştirin. 
10. Robotik koruma kapağını kapatın. 
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15. INTERRLINER IÇIN EKLER 
Ek kısmı  
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Ek kısım- Hata listesi Interrliner ESR Analiz cihaz ı 

son güncelleme: 01-09-2014 
 

Hata Ek açıklama Sorun/Çözüm 
E2: Bağlantı hatası! (Pano: %s (%x), 
Komut: %x, TWSR: %x E: %d) 

3 kez tekrar denemeden sonra 
Bilgisayar ve <instrument> arasında 
bağlantının kopması. 

• Güç kablosunun arka panele 
monte edilmiş PCB bağlantısına 
bağlı olmaması. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
olmaması 

• Seri kabloların bağlı olmaması 

• PCB'lerden birine güç gitmemesi 

• PCB'lerden birinde kısa devre ya 
da arıza 

E3: Ölçüm motoru zamanlama 
hatası! 

Ölçme başı motoru hareket etmiyor 
ya da bloke olmuş. 

• Ölçme başı Ana konumunda 
değil. 

• Ana konum sensörünü kontrol 
edin. 

• Motor arızalı. 

• Sürücü panosundaki motor 
sürücüsü arızalı. 

E4: Örnek sondası tüpten üst 
konumda (ana konum) değil! 

Örnek sondası, tüpten örnek aldıktan 
sonra Ana konumuna dönmüyor. 

• Örnek sondası ana konum 
sensörlerini kontrol edin. 

• Örnek sonda motoru çalışmıyor. 

• İğne panosundaki örnek sonda 
motoru sürücüsü çalışmıyor. 

• Örnek sondası bloke olmuş. 

E5: Tekrarlanan kimlik!! Örnek reddedilmiş. Örnek zaten 
karuselde. 

• Örnek ölçülene kadar bekleyin 

• Genel ayarları kontrol edin 
(mükerrer kimlikleri kontrol edin) 

E6: Program doğru bir şekilde 
kapatılmamış. Devam etmeden önce 
ayarları kontrol edin! 

Diske kaydedilmeden değiştirilen 
ayarların kaybolma riski vardır. 

• Program çalışmayı durdurdu ve 
bilgisayarın sıfırlanması 
gerekiyor. 

• Elektrik kesintisinden sonra 
bilgisayarın sıfırlanması. 

E7: Dış iğne motoru konum hatası! 
Zamanlama hatası! (delme) 

Dış iğne gerekli süre içinde aşağıya 
inmiyor. 

• Dış iğne motoru çalışmıyor. 

• İğne panosundaki dış iğne motor 
sürücüsü çalışmıyor. 

• Dış iğne bloke olmuş. 

E8: Doldurma ağzı doldurma 
noktasında değil! 

Doldurma ağzı gerekli süre içinde 
doldurma konumuna varmıyor. 

• Doldurma ağzı motoru 
çalışmıyor. 

• Püskürtücü panosundaki 
doldurma ağzı motor sürücüsü 
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çalışmıyor. 

• Doldurma ağzı bloke olmuş. 

E9: Hava akışının kesilmesi! ESR Analiz cihazı, örneğin 
aspirasyondan önceki vakum testi 
esnasında sabit bir okuma 
gerçekleştiremedi. 

• Pipet ya da doldurma ağzında 
sızıntı olmadığından emin olun. 

E10: Örnek sondası sıkışmış. Her iki 
iğneyi de örnek almadan önce kontrol 
edin! 

Örnek sondası muhtemelen aşağıya 
inerken sıkıştığından maksimum 
mevcut seviye aşıldı. 

Örnek sondası hatadan sonra Ana 
konumuna döndü. 

• Dış iğnenin lastik ile 
tıkanmadığından emin olun. 

• Örnek sondası yamulmuş 
olabilir. 

E11: Örnek sondası olması gereken 
konumda değil (aşağıya iniyor)! 
Zamanlama hatası! 

Örnek sondası gerekli süre içinde 
aşağıya inmiyor. 

• Örnek sonda motoru çalışmıyor. 

• İğne panosundaki örnek sonda 
motoru sürücüsü çalışmıyor. 

• Örnek sondası bloke olmuş. 

E12: Seyreltim hatası: seyreltici 
akışının hatalı olması ya da hiç 
olmaması. Seyrelticiyi kontrol edin! 

Seyreltici arızası •  Seyreltici akış sensörlerini 
kontrolü 

• Tüp seyreltici sisteminin kontrolü 

E13: Doldurma ağzı ana konumunda 
değil! 

Doldurma ağzı gerekli süre içinde 
Ana konuma varmıyor. 

• Doldurma ağzı motoru 
çalışmıyor. 

• Püskürtücü panosundaki 
doldurma ağzı motor sürücüsü 
çalışmıyor. 

• Doldurma ağzı bloke olmuş. 

E14: Dış iğne motoru konum hatası! 
(ana konum) 

Dış iğne gerekli süre içinde ana 
konumuna (tepe) varmıyor. 

• Ana konum (tepe) sensörünü 
kontrol edin. 

• Dış iğne motoru çalışmıyor. 

• İğne panosundaki dış iğne motor 
sürücüsü çalışmıyor. 

• Dış iğne bloke olmuş. 

E18: Karusel konum hatası! 
Durulama konumunu kontrol edin. 

Potansiyometre değeri, mevcut 
durulama konumunda saklanan 
değer ile uyuşmuyor. 

• Durulama konumunun doğru 
olduğundan emin olun. 

• Doğru durulama konumunu seçin 
ve "Karusel konumunu öğren" 
uygulamasını gerçekleştirin. 

• Potensiyometrelerin mekanik 
bağlantılarını kontrol edin. 

 

E19: Sürücü motoru zamanlama 
hatası! 

Sürücü motoru hareket etmiyor ya da 
bloke olmuş 

• Ana konum sensörünün kontrolü 

• Motor arızalı 

• Sürücü panosundaki motor 
sürücüsü arızalı 

E22: Atık haznesi dolu! Atık haznesini boşaltıp hatayı silin. • Seviye sensörlerini kontrol edin. 
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E23: "Doldur" sensör olması gereken 
aralığın dışında. Sensörü kontrol edip 
temizleyin! 

Doldurma sensörü kritik bir seviyeye 
çıkmış.  

İşleme devam etmek doldurma 
hataları ile sonuçlanabilir. 

• Doldurma sensörünü kontrol edip 
gerektiğinde temizleyin. 

E24: "Seyreltici Başlatma" sensör 
olması gereken aralığın dışında. 
Sensörü kontrol edip temizleyin! 

Seyreltici Başlatma sensörü kritik bir 
seviyeye ulaşmış.  

İşleme devam etmek doldurma 
hataları ile sonuçlanabilir. 

• Seyreltici Başlatma sensörünü 
kontrol edip gerektiğinde 
temizleyin. 

E25: "Ölçüm" sensör olması gereken 
aralığın dışında. Sensörü kontrol edip 
temizleyin! 

Ölçme sensörü kritik bir seviyeye 
ulaşmış.  

İşleme devam etmek hatalı ESR 
sonuçlarına sebep olabilir. 

• Ölçme sensörünü kontrol edip 
gerektiğinde temizleyin. 

E26: "Seyreltici Akışı" sensör olması 
gereken aralığın dışında. Sensörü 
kontrol edip temizleyin! 

EDTA akış sensörü kritik bir seviyeye 
çıkmış.  

İşleme devam etmek doldurma 
hataları ile sonuçlanabilir. 

• EDTA akış sensörünü kontrol 
edip gerektiğinde temizleyin. 

E27: "Sıcaklık" sensörü olması 
gereken aralığın dışında Ayarları 
kontrol edin! 

Ölçülen hava sıcaklığı kritik bir 
seviyeye çıkmış. 

İşleme devam etmek hatalı ESR 
sonuçlarına sebep olabilir. 

• Sıcaklık sensörü ayarlarını 
kontrol edin. 

• Sıcaklık sensörünü kontrol edip 
gerektiğinde temizleyin. 

E29: Sonuç şekli bulunamadı. 
varsayılan moda geçildi (D:\). "Sonuç 
Şekli" ayarlarını kontrol edin. 

Seçilen sonuç şekli geçerli değil. 
Yazılım varsayılan ayarları kullanır. 

• Sonuç şekli ayarlarını kontrol 
edin 

• Ağ ya da USB cihazlarının 
kullanılıp kullanılmadığını kontrol 
edin. 

E30: İstek gönderildikten sonra 
sunucudan ACK/NACK gelmedi! 

3 kez istek gönderdikten sonra 
gerekli süre içinde Sunucudan yanıt 
gelmedi. 

• Sunucu ve <instrument> 
bilgisayar arasındaki bağlantı 
kablolarını kontrol edin. 

• Seri bağlantı noktalarını kontrol 
edin (veri iletişim hızı vb.) 

• Protokol ayarlarını kontrol edin. 

• Sunucu bilgisayarı kontrol edin. 

E31: İstek gönderildikten sonra 
sunucudan NACK geldi! 

3 kez istek gönderilse de sunucudan 
ACK gelmedi. 

Bk. E30 

E32: LIMS bağlantısı zamanlama 
hatası. Sunucu bulunamadı! 

ESR Analiz cihazı SUNUCU ile 
TCP/IP üzerinden bir bağlantı 
kuramadı. 

• TCP/IP ayarlarını kontrol edin 

• Ağ bağlantılarını kontrol edin 

• SUNUCU ayarlarını kontrol edin 

      

E34: İstek gönderildikten sonra 
sunucudan yanıt gelmedi "Örnek veri 
kaydı"! 

3 kez denemeden sonra gerekli süre 
içinde Sunucudan yanıt gelmedi. 

Bk. E30 

E35: İstek gönderildikten sonra 
sunucudan yanıt gelmedi 'Örnek 
uyarı işareti kaydı"! 

3 kez denemeden sonra gerekli süre 
içinde Sunucudan yanıt gelmedi. 

Bk. E30 
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E36: 'Örnek sonuç dizisi' 
gönderildikten sonra sunucudan 
ACK/NACK gelmedi! 

3 kez denemeden sonra gerekli süre 
içinde Sunucudan yanıt gelmedi. 

Bk. E30 

E37: 'Örnek sonuç dizisi' 
gönderildikten sonra sunucudan 
NACK geldi! 

'Örnek sonuç dizgisi' 3 kez 
gönderilse de Sunucudan ACK 
gelmedi. 

Bk. E30 

E40: Konum ayarları hatası. 
Eeprom'dan yüklenen ayarlar. Örnek 
almadan önce ayarları kontrol edin! 

Eeprom'daki konum ayarları dosyaya 
kaydedilmiş ayarlarla uyuşmuyor. 
Eeprom ayarlarında sorun yok ve 
yüklenebiliyor. Pozisyonları kontrol 
edin ve ayarları kaydedin. 

• Yapılandırma dosyası bozulmuş 
olabilir. 

E41: Zamanlama ayarları hatası. 
Eeprom'dan yüklenen ayarlar. Örnek 
almadan önce ayarları kontrol edin! 

Eeprom'daki zaman ayarları ile 
dosyaya kaydedilmiş ayarlar 
uyuşmuyor. Eeprom ayarlarında 
sorun yok ve yüklenebiliyor. Zaman 
aşımlarını kontrol edin ve ayarları 
kaydedin. 

• Yapılandırma dosyası bozulmuş 
olabilir. 

E104: İğne ünitesi yukarı konumda 
değil! 

Konum motoru başlatılamıyor, çünkü 
dış iğne ya da sonda ana 
konumunda (üst) değil. 

• İğne ana konum sensörünü 
kontrol edin. 

• Örnek sondası ana konum 
sensörlerini kontrol edin. 

• Dış iğne motorunda sorun. 

• Örnek sonda motorunda sorun. 

• İğnelerin bloke olmadığından 
emin olun. 

• İğne panosundaki motor 
sürücüsünde sorun. 

 

E116-118 Kalite Kontrol Hataları Kalite kontrol arıza tespiti  (sayfa 
96) kısmına bakın. 

E135: Kaldıraç ünitesi çalışmıyor! Kaldıraç ünitesi başlat esnasında ana 
üniteye yanıt vermedi. 

• Kaldıraç panosunda elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 

E136: Dizin oluşturucu ünitesi 
çalışmıyor! 

Dizin oluşturucu ünite başlat 
esnasında ana üniteye yanıt vermedi. 

• Dizin oluşturucu panosunda 
elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 
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E150: Oku hata batarya RAM gerçek 
zamanlı saat (RTC)! 

RTC ve ana işlemci arasında 
bağlantı hatası. Şu ayarlar 
kaybedilmiştir: 

• Karusel konumu. 

• Servis & Örnek sayacı. 

• Pipet verisi. 

• Geçmiş verisi. 

• Klavyede hatalı RTC çipi 
(PCF8583). 

• RTC çipi klavyeye monte değil. 

E151: Yaz hata batarya RAM gerçek 
zamanlı saat (RTC)! 

Yazma işlemi esnasında bağlantı 
hatası. Ana işlemci RAM bataryası ve 
RTC arasındaki ayarları saklamadı. 

• Klavyede hatalı RTC çipi 
(PCF8583). 

• RTC çipi klavyeye monte değil. 

E152: SAĞLAMA TOPLAMA hata batarya 
RAM gerçek zamanlı saat (RTC)! 

RTC'deki ayarların okunmasından 
sonra hesaplanan sağlama toplamı 
RTC'de saklanan sağlama toplamı ile 
uyuşmuyor. Ayarlar kaydedilmedi 
(bk. hata 20). 

• Klavyede hatalı RTC çipi 
(PCF8583). 

E153     

E154     

E155: Oku EEPROM hata serisi 
klavye! 

Okuma işlemi esnasında EEPROM 
ve ana işlemci arasında bağlantı 
hatası oluştu. Varsayılan ayarlar 
yüklendi! Bütün ayarları kontrol edin 
(aşağıdaki hata listesine bakın)! 

• Klavyede hatalı EEPROM 
(24C01). 

• EEPROM klavyeye monte değil. 

E156: Yaz EEPROM hata serisi 
klavye! 

Yazma işlemi esnasında bağlantı 
hatası. Ana işlemci EEPROM'daki 
ayarları saklamıyor (aşağıdaki hata 
listesine bakın). 

• Klavyede hatalı EEPROM 
(24C01). 

• EEPROM klavyeye monte değil. 

E157: SAĞLAMA TOPLAMA EEPROM hata 
serisi klavye! 

EEPROM'daki ayarların 
okunmasından sonra hesaplanan 
sağlama toplamı EEPROM'da 
saklanan sağlama toplamı ile 
uyuşmuyor. Varsayılan ayarlar 
yüklendi! Bütün ayarları kontrol edin 
(aşağıdaki hata listesine bakın)! 

• Klavyede hatalı EEPROM 
(24C01). 

E158: Oku EEPROM hata serisi 
Kaldıraç ya da Dizin oluşturucusu 
pano! 

Okuma işlemi esnasında seri 
EEPROM (Kaldıraç ya da Dizin 
oluşturucu panosu) ve ana işlemci 
(klavye) arasında bağlantı hatası 
oluştu. 

• Kaldıraç ya da Dizin oluşturucu 
panosunda hatalı EEPROM 
(24C01). 

• EEPROM, Kaldıraç ya da Dizin 
oluşturucu panosuna monte 
değil. 

• EEPROM, hem Kaldıraç hem de 
Dizin oluşturucu panosuna 
monte edilmiş. Bu panolardan 
sadece bir tanesine EEPROM 
monte edilmelidir. 

E159: Yaz EEPROM hata serisi 
Kaldıraç ya da Dizin oluşturucusu 

Yazma işlemi esnasında seri 
EEPROM (Kaldıraç ya da Dizin 
oluşturucu panosu) ve ana işlemci 

• Kaldıraç ya da Dizin oluşturucu 
panosunda hatalı EEPROM 
(24C01). 
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pano! (klavye) arasında bağlantı hatası 
oluştu. • EEPROM, Kaldıraç ya da Dizin 

oluşturucu panosuna monte 
değil. 

• EEPROM, hem Kaldıraç hem de 
Dizin oluşturucu panosuna 
monte edilmiş. Bu panolardan 
sadece bir tanesine EEPROM 
monte edilmelidir. 

 

E160: Sağlama toplamı hatası Dizin 
oluşturucu ayarları! 

EEPROM'daki ayarların 
okunmasından sonra hesaplanan 
sağlama toplamı EEPROM'da 
saklanan sağlama toplamı ile 
uyuşmuyor. Varsayılan Dizin 
oluşturucu ayarları yüklendi! 

• Kaldıraç ya da Dizin oluşturucu 
panosunda hatalı EEPROM 
(24C01). 

• Ayarlar, <instrument> Test 
programı ile (bir servis elemanı 
tarafından) kontrol edilebilir. 

E161: Sağlama toplamı hatası Dizin 
oluşturucu ayarları! 

EEPROM'daki ayarların 
okunmasından sonra hesaplanan 
sağlama toplamı EEPROM'da 
saklanan sağlama toplamı ile 
uyuşmuyor. Varsayılan Kaldıraç 
ayarları yüklendi! 

• Kaldıraç ya da Dizin oluşturucu 
panosunda hatalı EEPROM 
(24C01). 

• Ayarlar, Interrliner Test programı 
ile (bir servis elemanı tarafından) 
kontrol edilebilir. 

E162   

E163   

E164   

E165: I2C Cihaz CPU'ları arasında 
bağlantı hatası ve Dizin oluşturucusu 
pano! 

Bağlantı hatası Dizin oluşturucu pano 
ve ana işlemci; bir I2C işlemi 
esnasında. 

• Dizin oluşturucu panosunda 
elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 

E166: I2C Cihaz CPU'ları arasında 
bağlantı hatası ve Kaldıraç pano! 

Bağlantı hatası  Kaldıraç panosu ve 
ana işlemci; bir I2C işlemi esnasında. 

• Kaldıraç panosunda elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 
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E167: I2C Cihaz CPU'ları arasında 
bağlantı hatası ve Kaldıraç ,Dizin 
oluşturucusu ya da İğne pano! 

Bağlantı hatası Kaldıraç, Dizin 
oluşturucu ya da İğne panosu ve ana 
işlemci; bir I2C işlemi esnasında. 

• Panolardan birinde elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

• Not:  ESR Analiz cihazı 
ünitesindeki panolar seri olarak 
bağlantılıdır. 

E168: I2C Cihaz CPU'ları arasında 
bağlantı hatası ve Seyreltici ya da 
İğne pano! 

Bağlantı hatası  Seyreltici ya da İğne 
panosu ve ana işlemci; bir I2C işlemi 
esnasında. 

• Panolardan birinde elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 

E169: I2C Cihaz CPU'ları arasında 
bağlantı hatası ve Sürücü pano! 

Bağlantı hatası Sürücü panosu ve 
ana işlemci; bir I2C işlemi esnasında. 

• Sürücü panosunda elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 

E170: I2C Cihaz CPU'ları arasında 
bağlantı hatası ve Sürücü pano! 

Bağlantı hatası Sürücü panosu ve 
ana işlemci; bir I2C işlemi esnasında. 

• Sürücü panosunda elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 

E171: I2C Cihaz CPU'ları arasında 
bağlantı hatası ve Kaldıraç pano! 

Bağlantı hatası Kaldıraç panosu ve 
ana işlemci; bir I2C işlemi esnasında. 
Sürücü ünitesi yanıt vermedi. 

• Kaldıraç panosunda elektrik yok. 

• I2C kablolarından birinin bağlı 
değil. 

• Arızalı I2C kablosu ya da 
kabloları 

Not:  ESR Analiz cihazı ünitesindeki 
panolar seri olarak bağlantılıdır. 

E180   
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E181: Barkod yukarı/aşağı çevirme 
motoru zamanlama hatası! 

Düşey Barkod motoru üst ve alt 
konumlara erişemiyor. belli bir zaman 
sınırı içinde. 

• Üst ve alt sensörleri kontrol edin. 

• Düşey Barkod motorunda sorun. 

• Barkod çevirici ünite teknik 
olarak bloke olmuş. 

• Düşey barkod motoruna giden 
kablolarda sorun. 

• Dizin oluşturucu panosundaki 
düşey Barkod motor 
sürücüsünde sorun. 

E182:   

E183: Dizin oluşturucusu zamanlama 
hatası! 

Dizin oluşturucusu esas konumuna 
erişemiyor belli bir zaman sınırı 
içinde. 

• Kapsül ateşlendi. 

• Dizin oluşturucusu motorunda 
sorun. 

• Dizin oluşturucu teknik olarak 
bloke olmuş. 

• Dizin oluşturucuya giden 
kablolarda sorun. 

E184: Dizin oluşturucu hatası: barkod 
çevirici yukarı konumda değil! 

Dizin oluşturucu yeni bir konuma 
geçemiyor çünkü barkod çevirici 
yukarı konumunda değil. 

• Barkod çevirme yukarı/aşağı 
motorunu kontrol edin. 

• Barkod çevirme yukarı/aşağı 
ünitesi sensörlerini kontrol edin. 

E185: Dizin oluşturucu hatası: 
kaldıraç platformu eski konumunda 
değil! 

Dizin oluşturucu yeni bir konuma 
geçemiyor çünkü kaldıraç platformu 
arka konumunda değil. 

• Platform kaydırma motorunu 
kontrol edin. 

• Platform ünitesinin ana konum 
sensörlerini kontrol edin. 

E193: Kaldıraç motor zamanlama 
hatası! 

Kaldıraç esas konumuna erişemiyor 
belli bir zaman sınırı içinde. 

• Kapsül ateşlendi. 

• Kaldırma motorunda sorun. 

• Kaldıraç teknik olarak bloke 
olmuş. 

• Kaldırma motoruna giden 
kablolarda sorun. 

• Kaldıraç panosundaki kaldırma 
motoru sürücüsünde sorun. 

E194: Tüp ünitesi ön/arka motorları 
zamanlama hatası! 

Platform kaydırıcısı ön ya da arka 
konuma erişemiyor. belli bir zaman 
sınırı içinde. 

• Platformun ana konum ve ön 
sensörlerini kontrol edin. 

• Platform kaydırma motorunda 
sorun. 

• Platform ünitesi teknik olarak 
bloke olmuş. 

• Platform kaydırıcısı motoruna 
giden kablolarda sorun. 

• Kaldıraç panosundaki platform 
kaydırıcısı motorunda sorun. 
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E195: Örnek ünitesi iç /dış motorları 
zamanlama hatası! 

Örnek kolu iç/dış ünitesi iç (=iğne) ya 
da dış (=raf) konumlara erişemiyor 
belli bir zaman sınırı içinde. 

• Örnek kolu dış ve ana konum 
sensörlerini kontrol edin. 

• Çevirme motorunda sorun. 

• Örnek kolu ünitesi teknik olarak 
bloke olmuş. 

• Çevirme motoruna giden 
kablolarda sorun. 

• Kaldıraç panosundaki çevirme 
motoru sürücüsünde sorun. 

E196: Karıştırma motoru zamanlama 
hatası! 

Karıştırıcı üst ve alt konumlara 
erişemiyor. belli bir zaman sınırı 
içinde. 

• Karıştırıcı sensörlerini kontrol 
edin. 

• Karıştırıcı motorunda sorun. 

• Karıştırıcı ünitesi teknik olarak 
bloke olmuş. 

• Karıştırıcı motoruna giden 
kablolarda sorun. 

• Kaldıraç panosundaki karıştırma 
motoru sürücüsünde sorun. 

E197: Örnek ünitesi iç /dış hatalar: 
kaldıraç platformu eski konumunda 
değil! 

Örnek kolu yeni bir konuma 
geçemiyor çünkü kaldıraç platformu 
arka konumunda değil. 

• Platform kaydırma motorunu 
kontrol edin. 

• Platform kaydırıcısı ünitesinin 
arka sensörlerini kontrol edin. 

E198: Örnek ünitesi iç /dış hatalar: 
kaldıraç ünitesi yukarı konumda 
değil! 

Örnek kolu yeni bir konuma 
geçemiyor çünkü kaldıraç yukarı 
konumunda değil. 

• Kaldırma motorunu kontrol edin 
(bk. raf taşıma hataları 63). 

E199: Tüp ünitesi ön/arka hatalar: 
örnek kolu olması gereken konumda 
değil! 

Platform kaydırıcısı yeni bir konuma 
geçemiyor çünkü örnek kolu esas dış 
konumunda (raf konumu) değil. 

• Çevirme motorunu kontrol edin. 

• Örnek kolu dış sensörlerini 
kontrol edin. 

E200: Örnek ünitesi iç/dış ve tüp 
ünitesi ön/arka kaldıracın yüklenmesi 
esnasında olması gereken yerde 
değiller! 

Kaldıracın rutin başlatması iptal edildi 
çünkü örnek kolu esas dış 
konumunda (raf konumu) değil ve 
Platform kaydırıcısı ünitesi de esas 
ön konumunda değil. Her iki ünitenin 
de konumları bilinmiyor! 

• Çevirme motorunu kontrol edin. 

• Örnek kolu ünitesinin dış 
sensörlerini kontrol edin. 

• Platform kaydırma motorunu 
kontrol edin. 

• Platform kaydırıcısı ünitesinin ön 
sensörlerini kontrol edin. 

 

E201: Dış iğne kaldıracın yüklenmesi 
esnasında yukarı konumda değil! 

Kaldıracın rutin başlatması iptal edildi 
çünkü dış iğne (örnek tüpü tutacağı) 
esas yukarı konumunda değil. 

• Dış iğne yukarı sensörünü 
kontrol edin. 

• Dış iğne motorunu kontrol edin. 

E210: ESR ünitesi ve Girdi havuzu 
arasında bağlantı sorunu! 

ESR Analiz cihazı ve Girdi havuzu 
arasında bağlantı sorunu yaşanması 
ya da bağlantının kopması 

• Interrliner cihazının kapatılması 
bu soruna sebep olabilir. Normal 
bir durumdur. 

• Kaldıraç panosu ve Interrliner 
Taşıma panosu arasındaki 
RS232 kablosunu kontrol edin. 
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E211: Girdi havuzundan bilinmeyen 
bir komut! 

Bağlantıda sorun yok ancak Girdi 
havuzundan bilinmeyen bir komut 
geldi. 

• Kaldıraç panosu ve Interrliner 
Taşıma panosu arasındaki 
RS232 kablosunu kontrol edin. 

• ESR Analiz cihazı ünitesinde I2C 
hatası yaşanıyor ise: I2C 
kablolarını kontrol edin. 

• Interrliner cihazında I2C hatası 
yaşanıyor ise: I2C kablolarını 
kontrol edin. 

E212: ESR ünitesi ve Girdi havuzu 
arasında bağlantı sorunu! 

ESR Analiz cihazı, Girdi havuzuna 
istek gönderdikten sonra iyi bir yanıt 
(ilk kısım) alamadı. 

• Kaldıraç panosu ve Taşıma 
panosu arasındaki RS232 
kablosunu kontrol edin. 

• ESR Analiz cihazı ünitesinde I2C 
hatası yaşanıyor ise: I2C 
kablolarını kontrol edin. 

• InteRRliner'de I2C hatası 
yaşanıyorsa: InteRRliner I2C 
kablolarını kontrol edin. 

E213: ESR ünitesi ve Girdi havuzu 
arasında bağlantı sorunu! 

ESR Analiz cihazı, Girdi havuzuna 
istek gönderdikten sonra iyi bir yanıt 
(ikinci kısım) alamadı. 

• Kaldıraç panosu ve Taşıma 
panosu arasındaki RS232 
kablosunu kontrol edin. 

• ESR Analiz cihazı ünitesinde I2C 
hatası yaşanıyor ise: I2C 
kablolarını kontrol edin. 

• Interrliner cihazında I2C hatası 
yaşanıyor ise: I2C kablolarını 
kontrol edin. 

E214: Girdi havuzundan yanıt 
alınamıyor! 

Girdi havuzuna sonuç gönderildikten 
sonra Girdi havuzu ESR Analiz cihazı 
ünitesinden yanıt alamadı. 

• Çalışma modundaki Interrliner 
cihazının kapatılması bu soruna 
sebep olabilir. Normal bir 
durumdur. 

• Kaldıraç panosu ve Taşıma 
panosu arasındaki RS232 
kablosunu kontrol edin. 

• ESR Analiz cihazı ünitesinde I2C 
hatası yaşanıyor ise: I2C 
kablolarını kontrol edin. 

• Interrliner cihazında I2C hatası 
yaşanıyor ise: I2C kablolarını 
kontrol edin. 
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Ek- Bakım planı 
 

Maintenance Schedule Interrliner (Example) 

Sample volume: 350 per day (5 working 
days) 

Daily Weekly Level 4 
(monthly) 

Level 3 
(quarterly

) 

Level 2 
(halfyearly

) 

Level 1 
(yearly) 

Parts Total 
amount/year 

or earlier after number of samples   8.750 
samples 

26.500 
samples 

52.500 
samples 

105.000 
samples 

 Per 105.000 
samples 

Perform End-of-day wash X        

Clean outside aspiration needle X        

Check tubing/diluent syringe X        

Clean outside instrument X        

Clean Fill nozzle  X       

Clean Liquid separator  X       

Check sensors  X       

Replace Fill nozzle O-ring   X    QWLV050004 12 

Replace bacterial air filter (HEPA)   X    QWLV040002 12 

Replace Disc filter (white) Only if internal 
waste container is used 

  X    QWLV040001 12 

Replace Rinse tube assembly   X    ESRI090902 12 
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Replace Saline tube assembly   X    ESRI090903 12 

Run Fill and clean   X      

Replace Waste cassette assembly    X   ESRI090921 4 

Replace Blotting washer waste pump    X   ESRI090026 4 

Replace Pinch valve tube    X   ESRI010246 4 

Replace Blue disc filter    X   QWLV040003 4 

Check needle condition     X    

Replace diluter syringe     X  QWLV030020 2 

Replace Waste pump motor      X ESRI090920 1 

Replace Fill block washer      X ESRI030906 1 

Replace Sample probe assembly      X ESRI050909 1 

Check Pipette valves bodies and replace if 
necessary (84 pieces) 

     X QTST040001 84 

Replace Outer needle assembly      X ESRI050950 1 

Replace all tubing (with Tubing set)      X EHST079200 1 

Compression spring outer needle      X EHST050053 1 

Needle cable assembly       X EHST089056 1 
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16. TERIMLER SÖZLÜĞÜ 
 

16.1.1.1.1. Bulanık 

Kan plazması ve eritrositler arasındaki sınırın 
kesin olarak tayin edilememesi durumunda 
sedimentasyon "bulanık " olarak raporlanır. 
 

16.1.1.1.2. Çift yönlü 

Çift yönlü  bağlantı ise hem <instrument> 
cihazından SUNUCU'ya (örnek talebi ve 
sonuçlar) hem de SUNUCU'dan <instrument> 
cihazına (örnek talebinin onayı ya da reddi) 
iki yönlü bir iletilişim olduğu anlamına gelir. 
 

16.1.1.1.3. EDTA modu 

EDTA modu , EDTA antikoagülan içeren 
tüplerde toplanmış seyreltilmemiş örnekler 
için kullanılır. Örnekler aspirasyon esnasında 
Interrliner tarafından otomatik olarak 
seyreltilmektedir. 
Örnek tüplerindeki EDTA miktarı 1 ml kan için 
1,8 mg'dır. 1 ml kan ca. 1060 mg olduğundan 
EDTA'nın yoğunluğu %0,17'dir ve bu cihazın 
EDTA modundaki gerekliliklerini 
karşılamaktadır. 
 

16.1.1.1.4. ESR 

ESR , Eritrosit Sedimentasyon Hızı  için 
kullanılan kısaltmadır. Bu hız, bir tüp kanda 
bulunan eritrositin (kırmızı kan hücreleri) 
belirli bir zaman içindeki sedimentasyon 
(çökme) miktarıdır. 
 

16.1.1.1.5. IVD 

IVD, Vitro te şhis  anlamına gelen bir 
kısaltmadır Bu tür teşhisler test tüpündeki 
biyolojik örnek üzerinde ya da, daha sıklıkla, 
yaşayan bir organizmanın dışındaki kontrollü 
alanda uygulanır. Latincedeki In vitro kelimesi 
cam içinde anlamına gelmektedir. 
 

16.1.1.1.6. MRN 

MRN, Ana Kayıt Numarası  için kullanılan bir 
kısaltmadır. Bu numaralar her bir 
Mechatronics ürününün kullanım kılavuzunu 
ayrı ayrı tanımlayan numaralardır. 
 

16.1.1.1.7. MSDS 

MSDS,  Materyal Güvenli ği Veri Ka ğıdı Bu 
tür MSDS'lerde reaktifler üzerine her türlü 
önemli verileri bulabilirsiniz. 
 

16.1.1.1.8. Sıcaklık düzenleme 

Kan hücrelerinin sedimentasyonu sıcaklığa 
bağlı bir işlemdir. Karşılaştırılabilir sonuçlar 
için her zaman sıcaklık düzenleme  
kullanılmalıdır. ESR sonuçları daha sonradan 
18.3°C standart sıcaklı ğındaki değerine göre 
ayarlanır. 
 

16.1.1.1.9. Sitrat modu 

Sitrat modu , sodyum sitrat antikoagülan-
seyreltici içeren tüplerde toplanmış önceden 
seyreltimli örnekler için kullanılır. Örnekler 
aspirasyon sırasında Interrliner tarafından 
seyreltilmez. 
Tüpteki seyreltici çözeltide bulunan sodyum 
sitrat oranı %3,2 olmalıdır. Ancak bu oran, 
kan ve seyreltici gerekli seyreltim oranı ile 
karıştırılmamalıdır.  
Toplam çekme hacmi 1,6 ml (= 5 hac.) olan 
bir sitrat tüpündeki önceden doldurulmuş 
seyreltici miktarı 0,32 ml (= 1 hac.) olmalıdır. 
Bu bilginin tüp imalatçısı tarafından 
verilmemesi durumunda müşteri tarafından 
kontrol edilmesi gerekmektedir. 
 

16.1.1.1.10. Sunucu 

Bu kılavuzda SUNUCU terimi bilgisayar 
sistemi ve laboratuvar kullanımı için örnek 
yönetimi sağlayan bağlantılı yazılımı (LIMS) 
belirtmek için kullanılmaktadır. 
 

16.1.1.1.11. Tek yönlü 

Tek yönlü  bağlantı <instrument> cihazından 
SUNUCU'ya tek yönlü bir iletişim olduğu 
anlamına gelir. Sadece örnek sonuçları ve 
mesajlar ile ilgili sonuçlar iletilir. 
 

16.1.1.1.12. WI 

WI, İş talimatları  için kullanılan bir kısaltma 
olup ilişiğindeki sayılar iş talimatının aralığını 
gösterir. 
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17. İNDEKS 
3 

3. seviye bakım - 101, 107 
30 Dakika modu raporu - 70 

4 

4. seviye bakım - 101, 103 
40 ve 81 numaralı hatalar - 100 

6 

60 Dakika modu raporu - 69 

A 

Ana elektrik bağlantıları - 23 
ARIZA TESPITI - 87 
Atık kabı değişimi - 85 
ATIK UZAKLAŞTIRMA - 85 
Ayarlar ekranı - 68 
Ayırıcı hatası - 90 

B 

Bağlantılı QC Kimliği - 33, 40, 48, 82 
BAKIM - 101 
Bakım bilgisi - 57, 66 
Bakım ekranı - 26, 27, 57 
Bakım geçmişini görüntüleme - 57, 65 
Bakteri filtrelerini değiştirin - 105 
Başlangıç tarihini belirleme - 53 
Başlatma havuzu - 76 
Belge geçmişine genel bakış - 5 
Bitiş tarihini belirleme - 53 
Bulanık - 145 
Bulanık Görüntü - 39, 74 
Bulanıklık raporları - 91 
Bütün pipetlerin yıkanması - 61 
Bütün üniteleri çalıştır - 60 

C 

CIHAZ AÇIKLAMASI - 16 
Cihaz genel görünümü - 12 
Cihaz kullanım gösterimi - 11 
Cihazın kullanım amacı - 11 

Ç 

Çift yönlü - 145 

D 

Deiyonize su - 21 

Deiyonize su pompalama - 60 
Dezenfektan pompalama - 60 
Doldur / Temizle - 57, 58, 77, 109, 112, 115, 

120, 126 
Doldur ve Temizle - 61 
Doldur ve temizle ekranı - 61 
Doldur ve temizle prosedürü - 62, 105 
Doldurma ağzı conta değişimi - 105 
Doldurma prosedürü - 77 
Durulama çözeltisinin pompalanması - 59 
Durulama pompası boru değişimi - 103 

E 

EDTA modu - 145 
Ek- Bakım planı - 143 
Ek kısım- Hata listesi Interrliner ESR Analiz 

cihazı - 133 
Elektrik arızası - 86 
EQAS - 14 
ESR - 145 
ESR cihazları Starrsed ailesi - 14 
ESR Hatası - 39, 71, 97 
ESR Hatası ve Uyarı kodu mesajları - 71, 83 
ESR İstatistik ekranları - 33, 39, 78 

G 

Geçmiş analiz hatası - 51 
Geçmiş analiz sonuçları - 33, 49 
Geçmiş analiz sonuçları yüksek seyreltme - 

50 
Geçmiş analiz uyarısı - 51 
Geçmiş ekranı - 26, 27, 32, 82 
Geçmiş unsuru - 50 
GENEL GÜVENLIK BILGILERI - 24 
GIRIŞ - 11 
Güç arttırma dizini - 76 
Gün sonu yıkama planı ayarları - 68 
Gün sonu yıkama prosedürü - 62, 78 
Gün sonu yıkama seçenekleri - 67 
Günlük - 78, 101 
Güvenlik uyarısı - 24 

H 

Haftalık - 101 
Hareket eden parça koruması - 25 
Hasta sonuçları görüntüleme - 32, 34, 35 
Hata 165-171 ve 210-214 - 88 
Hata 181-185 ve 193-201 - 88 
Hata 183 ve 193 - 87 
Hata 24-26, 38, 42-43, 62, 67, 70-75, 80 - 99 
Hata 32 ve 49-54 - 99 
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Hata 33 ve 37 - 99 
Hata geçmişi görüntüleme - 57, 65 
Hata sınırı ayarları - 73 
Hava kabarcıkları - 72, 78, 92 
Her bir pipetin yıkanması - 60 
Hızlı başlatma - 76 

I 

INTERRLINER IÇIN EKLER - 132 
INTERRLINER PROGRAMI (KULLANICI 

BÖLÜMÜ) - 26 
INTERRLINER TAŞIMA ARIZA TESPITI - 99 
IVD - 145 

İ 

İŞ TALIMATLARI INTERRLINER - 111 
İŞLEM - 76 
İşlem esnası kontrolleri - 78 

K 

KALITE KONTROL - 80 
Kalite kontrol arıza tespiti - 83, 96, 136 
Kalite kontrol prosedürleri - 82 
Kapat - 66 
Kapatma - 78 
Kapatma sırası - 79 
Klavyeli örnek ekranı - 30 
Kontrol listesi - 76 
Kullanılmış reaktifler - 20 
Kullanım seçenekleri - 81 
KURULUM - 23 

M 

Menisküsün 5 mm kadar altında tek bir hava 
kabarcığı - 94 

Mevcut belgelerin açıklaması - 14 
MRN - 145 
MSDS - 145 

Ö 

Örnek analiz geçmişi gün seçenekleri - 52 
Örnek analiz geçmişi seçenekleri - 52 
Örnek ekranı - 26, 27 
Örnek ekranı kısımları hakkında genel bilgiler 

- 29 
Örnek geçmişini görüntüle (QC) - 47 
Örnek geçmişini görüntüleme - 32, 34, 47 
Örnek sondasını ile dış iğneyi kontrol edin ve 

gerekli ise değiştirin. - 109 

P 

PC İşlemi ve Kullanıcı Arayüzü - 17 
Pipet bilgileri - 31 
Pipet verilerini görüntüle - 32, 33 
Pipetin içinde yükselen küçük hava 

kabarcıkları - 95 
Pipetlerde zebra deseni görünümü olması - 

93 
Pipetlerin kontrolü - 80 
Pipetlerin sızdırması - 92 
Pipette düzensiz hava kabarcıkları - 95 
Pipette yükselen tek bir hava kabarcığı - 94 
Protokoller - 69 

Q 

QC (Kalite Kontrol) Sonuçları - 81, 83 
QC Anormal sonuçlar (grafik) - 46 
QC anormal sonuçlar (tablo) - 44 
QC anormal sonuçlar ekranı genişler. - 45 
QC Hata mesajları - 83 
QC Normal sonuçlar (grafik) - 43 
QC Normal sonuçlar (tablo) - 40 
QC normal sonuçlarının ekranı genişler. - 42 
QC Sonuç analizi - 49, 84 
QC Sonuç ekranları - 33, 40, 83 

R 

Raf durumunu görüntüle - 32, 37, 38 
Raf geçmişini görüntüle - 29, 32, 37 
RAPORLAMA - 69 
Raporlama aralıkları - 73 
Reaktif ekranı - 26, 27, 54 
Reaktif geçmişini görüntüleme - 54, 55 
Reaktif uyarısı - 89 
Reaktifler - 89 
Reaktiflerin yüklenmesi - 108 

S 

Sadece örnek bulunan pipetlerinin yıkanması 
- 60 

Sedimentasyon ölçüm ilkeleri - 15 
Sembollerin açıklaması - 13 
Sensörlerin kontrolü - 57, 62, 63 
Serum Fizyolojik Pompalama - 59 
Serum fizyolojik pompası boru değişimi - 104 
Servis ekranı - 68 
Servis modunda sensör kontrolü - 102 
Seyreltici pompalama - 60 
Seyreltim ilkesi - 15 
Sıcaklık düzenleme - 81, 145 
Sınırlandırmalar - 80 
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Sıvı seviyeleri - 78 
Sıvı seviyesi sensörünün algılamaması - 92 
Sıvı sisteminin pompalanması - 77 
Sitrat modu - 145 
Sonuç Çıktısı - 69 
Starrsed Cleaning Agent - 21 
Starrsed Control ile ölçüm kalitesinin 

denetlenmesi - 80 
Starrsed Diluent - 21 
Starrsed Disinfectant - 21 
Starrsed Rinse solution - 20 
Starrsed Saline - 21 
Sunucu - 145 
Sütunda köpük - 39, 93 

T 

Tahmini değer aralığı - 80 
Tek yönlü - 145 
Teknik spesifikasyonlar - 18 
Temizleyici sıvı ayırıcısı - 103 

U 

UYGULAMA - 3 

V 

VERI GÜVENLIĞI YÖNETIMI - 86 

W 

WI - 145 

Y 

Yazılım versiyonu - 27 
Yeni reaktif girişi - 55 
Yeni reaktif girişi (devamı) - 56 
Yıkama sıvıları - 88 

Z 

Zamansız doldurma hatalarının - 91 
 


