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Tato příručka obsahuje provozní postupy pro následující výrobek Specific Diagnostics:  

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

Copyright © 2019 společnosti Specific Diagnostics, Inc. Všechna práva vyhrazena. 

 

 

Pouze pro diagnostické použití in vitro, 

Pouze pro profesionální použití. 

 

Poznámka: Následující symbol se v této příručce používá k upozornění na varování, upozornění nebo 

provozní postupy, které mohou přímo ovlivnit bezpečný provoz výrobku SPECIFIC REVEAL. Před použitím 

přístrojů SPECIFIC REVEAL je třeba si tyto pokyny a prohlášení přečíst a porozumět jim. 

 

Výstraha. Upozornění nebo provozní postup, který může přímo ovlivnit bezpečný provoz. 

 

 

 

    Vyhovující výrobek  

 

Specific Diagnostics a SPECIFIC REVEAL jsou registrované ochranné známky společnosti Specific 

Diagnostics, Inc v USA. 

 

Pro uživatele v Evropské unii (nařízení (EU) 2017/746) a v zemích s podobnými požadavky: Pokud během 

použití tohoto prostředku nebo v důsledku jeho použití dojde k závažnému problému, nahlaste jej výrobci 

a/nebo jeho zplnomocněnému zástupci a vnitrostátnímu orgánu. 
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Odpovědnost vlastníka 

Výrobek Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL bude fungovat tak, jak je popsáno v této příručce a na 

přiložených štítcích a/nebo vložkách, pokud je provozován, udržován a opravován v souladu s uvedenými 

pokyny. Výrobek SPECIFIC REVEAL je třeba pravidelně kontrolovat, jak je popsáno v této příručce. Vadný 

výrobek SPECIFIC REVEAL se nesmí používat. Díly, které jsou rozbité, chybí, jsou zjevně opotřebované, 

deformované nebo znečištěné, by měly být okamžitě vyměněny. Pokud je taková oprava nebo výměna nutná, 

doporučuje se zaslat žádost o servis společnosti Specific Diagnostics, Inc. Výrobek SPECIFIC REVEAL nebo 

jakákoli jeho část by měla být opravována pouze v souladu s pokyny společnosti Specific Diagnostics, Inc., 

autorizovaných zástupců společnosti Specific Diagnostics, Inc. nebo vyškoleného personálu společnosti 

Specific Diagnostics, Inc. Výrobek SPECIFIC REVEAL nesmí být upravován bez předchozího písemného 

souhlasu společnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Majitel tohoto výrobku nese výhradní odpovědnost za jakoukoli poruchu, která vznikne v důsledku 

nesprávného použití, chybné údržby, nesprávné opravy, poškození nebo úpravy provedené jinou osobou než 

autorizovanými zástupci společnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Jakákoli neoprávněná údržba, opravy nebo úpravy zařízení mohou vést ke ztrátě platnosti záruky výrobku 

SPECIFIC REVEAL. 

Kontaktní údaje společnosti Specific Diagnostics 

Společnost Specific Diagnostics vítá vaše dotazy a připomínky. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, 

obraťte se na náš tým služeb a podpory. 

 

Ředitelství Specific Diagnostics, servis a podpora 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 

www.Specificdx.com 

650.938.2030 

 

 

Evropský zástupce 

Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGIE 

www.QARAD.com 

Informace o produktu a poslední novinky o naší společnosti naleznete online na webu https://specificdx.com/. 

Pro zákaznickou podporu nám napište na adresu customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Indikace a konktraindikace použití 

Prohlášení zamýšleného použití 

Přístroj Reveal je stolní inkubátor, který zpracovává až čtyři jednorázové AST.  

Podrobnosti o instalaci a provozu přístroje Reveal jsou uvedeny v této příručce. 

Indikace k použití 

Systém Reveal Rapid AST je automatizovaná platforma pro provádění fenotypového kvantitativního a 

kvalitativního testování antimikrobiální citlivosti (AST) bakteriálních vzorků, včetně izolovaných bakteriálních 

kolonií nebo vzorků odebraných přímo z pozitivní krevní kultury.  Systém využívá principy bujónového 

mikrodilučního roztoku k rychlému stanovení minimálních inhibičních koncentrací (MIC) pro testovaná léčiva a 

v kombinaci s druhovou identifikací (získanou ze samostatné testovací metody nebo platformy) může 

poskytnout stanovení hodnocení citlivé / středně citlivé / rezistentní („S/I/R“) pro testované druhy.   

 

Systém Reveal detekuje růst bakterií pozorováním soustavy patentovaných chemických senzorů malých 

molekul (SMS), které mění barvu v přítomnosti různých metabolických plynů vylučovaných rostoucími 

bakteriemi během inkubace.  Vytištěná senzorická pole SMS jsou umístěna v každé jamce naočkované 

destičky s léčivem v sestavě AST na jedno použití.  Přístroj Reveal funguje jako inkubátor pro testované vzorky 

a opticky snímá barvy senzoru podle toho, jak bakterie rostou. Integrovaný software interpretuje výsledky testů 

a vytváří protokoly o testech. 

 

Výsledky jsou určeny k použití ve spojení s barvením podle Grama, identifikací organismu a dalšími klinickými 

laboratorními nálezy.  Systém Reveal generuje hodnoty MIC pro testované bakterie a léčiva.  Určení S/I/R 

statusu testovaného bakteriálního kmene vyžaduje druhovou identifikaci, kterou lze získat některou z několika 

běžných testovacích metod včetně hmotnostní spektroskopie MALDI-TOF nebo molekulárního testování PCR. 

Bezpečnostní opatření k použití 

• Hrozí skřípnutí při zavírání zásuvky. 

 

Kontraindikace použití 

• Určeno výhradně k použití s ANALÝZOU SPECIFIC REVEAL. 
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Bezpečnost: Výstrahy a upozornění 

Před použitím přístroje SPECIFIC REVEAL si přečtěte tuto příručku. 

 

NEBEZPEČÍ: Bezprostředně nebezpečná situace, které je třeba se vyhnout a 

která by měla za následek vážné zranění nebo smrt. 

 

• Elektrickou zástrčku SPECIFIC REVEAL neupravujte. SPECIFIC REVEAL je vybaven 

odnímatelným napájecím kabelem. 

• Nepoužívejte žádné elektrické adaptéry. V opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. 

• Před použitím prodlužovacích kabelů se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. Dlouhé 

prodlužovací kabely mohou způsobit pokles napětí v přístroji SPECIFIC REVEAL, což může 

způsobit jeho nesprávnou funkci. Napájecí kabel dodává společnost Specific Diagnostics. 

• Nepoužívejte přístroj SPECIFIC REVEAL v mokrém nebo vlhkém prostředí. 

• Před čištěním nebo údržbou vždy přístroj SPECIFIC REVEAL odpojte ze sítě. 

• Při čištění nenamáčejte žádnou část zařízení SPECIFIC REVEAL tekutinou; použijte rozprašovač 

nebo vlhký hadřík. Veškeré kapaliny uchovávejte mimo dosah elektrických součástí. Před čištěním 

a údržbou vždy odpojte přístroj SPECIFIC REVEAL ze sítě. 

• Servis by měl provádět autorizovaný technik společnosti Specific Diagnostics. Servis prováděný 

techniky neautorizovanými společností Specific Diagnostics má za následek ztrátu záruky. Než se 

vy nebo elektrikář pokusíte o jakoukoli údržbu, kontaktujte společnost Specific Diagnostics. 

• Na žádnou část přístroje SPECIFIC REVEAL nepokládejte žádné tekutiny. 

• Po instalaci přístroje SPECIFIC REVEAL neodpojujte ani neměňte žádné vnitřní zapojení. 
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UPOZORNĚNÍ: Potenciálně nebezpečná situace, které je třeba se vyhnout a která 
může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.. 

 

• Přístroj SPECIFIC REVEAL postavte a provozujte na pevném a rovném povrchu. 

• Nedotýkejte se rukou zásuvky, aby nedošlo ke skřípnutí. 

• Nepřibližujte ruce ke všem pohyblivým částem. 

• Bezpečnost a neporušenost přístroje SPECIFIC REVEAL lze zachovat pouze tehdy, pokud je 

přístroj SPECIFIC REVEAL pravidelně kontrolován z hlediska poškození a opotřebení a řádně 

opravován. Za zajištění pravidelné údržby odpovídá výhradně uživatel/vlastník nebo provozovatel 

zařízení. Opotřebované nebo poškozené součásti musí být okamžitě vyměněny a přístroj 

SPECIFIC REVEAL musí být do provedení opravy vyřazen z provozu. K údržbě a opravám zařízení 

SPECIFIC REVEAL by se měly používat pouze součásti dodané výrobcem nebo schválené 

výrobcem. 

 

SYMBOL

 

TEXT VÝSTRAHY NEBO VAROVÁNÍ 

VYSOKÉ NAPĚTÍ Nebezpečí úrazu vysokým napětím – neodstraňujte ani nepovolujte kryty.  Žádné 
díly opravitelné uživatelem.  Přístroj by měl být připojen k řádně uzemněné 
elektrické zásuvce. Do otvoru zásuvky nestrkejte prsty ani jiné cizí předměty.   

Nebezpečí 
popálení/požáru 

Neotevírejte ani neuvolňujte kryty.  Žádné díly opravitelné uživatelem.  Nevkládejte 
prsty ani jiné cizí předměty do otvoru zásuvky nebo jejího čela 

Nebezpečí 
rozdrcení 

Obsahuje pohyblivé prvky, které představují potenciální nebezpečí rozdrcení.  
Nikdy nevkládejte do zásuvky nebo do otvoru zásuvky nic jiného než výrobcem 
schválené senzorické sestavy.   

Nebezpečí 
převrácení, 
Reveal 

Přístroj Reveal by měl být instalován na stabilní a rovnou pracovní desku s 
dostatečným volným prostorem pro výfukové otvory a otevírání zásuvek.  Přístroj 
Reveal lze stohovat až do výšky tří jednotek a bez konzultace se zástupcem 
podpory by neměl být stohován výše než tři jednotky.  Aby se předešlo nebezpečí 
převrácení, měly by být přístroje umístěny na místě, kde do nich nebude narážet 
personál nebo zařízení, a mimo pěší zóny.  Nepokládejte předměty na horní část 
přístroje Reveal nebo stohu přístrojů.  

Upozornění na 
přehřívání 

Aby se zabránilo přehřátí, měly by být všechny sací a výfukové otvory jednotky 
bez překážek a filtry nasávaného vzduchu by měly být udržovány čisté a 
vyměňovány podle pokynů výrobce pro údržbu.   

Varování před 
biologickým 
nebezpečím, 
senzory 

Při přípravě vzorků by měly být všechny suspenze organismů považovány za 
potenciálně infekční biologicky nebezpečnou kapalinu.  Kvalifikovaní pracovníci 
laboratoře by měli používat přijatelné postupy pro manipulaci s biologicky 
nebezpečným materiálem a jeho likvidaci 

Varování před 
biologickým 
nebezpečím, 

Přestože je jednorázová senzorická sestava AST uzavřenou jednotkou, povrch a 
obsah sestavy je třeba považovat za potenciálně biologicky nebezpečný.  
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senzorická 
sestava 

Kvalifikovaný laboratorní personál by měl při manipulaci s jednorázovou 
senzorickou sestavou AST používat přijatelné postupy včetně ochranných rukavic.   

Varování před 
biologickým 
nebezpečím, 
použitý 
analytický 
senzor 

Přestože je jednorázová senzorická sestava AST uzavřenou jednotkou, povrch a 
obsah sestavy je třeba považovat za potenciálně biologicky nebezpečný.  Nikdy 
nepropichujte membránu senzoru ani jinak neotvírejte či nerozebírejte sestavu 
senzoru AST.  Použité sestavy by měly být likvidovány společně s ostatním 
biologicky nebezpečným odpadem v souladu s přijatelnými laboratorními postupy.   

Biologické a 
elektrické 
nebezpečí 

Je možné, že dojde ke kontaminaci krytu nebo vnitřních prvků zásuvky roztoky 
vzorků nebo jinou potenciálně biologicky nebezpečnou kapalinou.  Chcete-li 
vyčistit součásti zásuvky, je třeba jednotku vypnout a odpojit od napájení a nechat 
ji vychladnout.  Povrchy lze čistit alkoholickým nebo chlorovaným roztokem a 
měkkým hadříkem podle přijatelných laboratorních postupů.  Přístroj obsahuje 
citlivé elektronické prvky a je třeba dbát na to, abyste nikdy nestříkali čisticí roztoky 
do vnitřního prostoru přístroje otvorem zásuvky, větracími otvory nebo jiným 
způsobem.  Stříkáním jakýchkoli kapalin do přístroje ztrácíte záruku.  Pokud dojde 
ke kontaminaci vnitřku jednotky, je třeba ji vyřadit z provozu a kontaktovat servisní 
zástupce výrobce, aby zajistili dekontaminaci a kontrolu vnitřku.   

Upozornění na 
teplotu 

Vnitřní prostor přístroje Reveal je vyhřívaný prostor pro inkubaci vzorků a má 
přesně řízenou teplotu.  Pro úsporu energie a zajištění správné funkce systému by 
měla obsluha omezit dobu, po kterou je zásuvka přístroje otevřená pro 
vložení/vyjmutí.   

Upozornění na 
manipulaci se 
senzorickou 
sestavou 

Zapečetěná sestava vzorků je časově citlivá.  Pro zajištění co nejpřesnějších 
výsledků by měla být jednorázová sestava vložena do přístroje Reveal do patnácti 
minut po skončení cyklu. 

Krok vkládání, 
upozornění 

Dbejte na to, abyste desku zasunuli až na doraz a zajistili její rovinnost.  Zásuvku 
nikdy nezavírejte násilím. 

Nebezpečí 
přiskřípnutí 
prstů, přístroj 
Reveal 

Při zavírání zásuvek přístroje Reveal dbejte zvýšené opatrnosti, abyste si 
nepřiskřípli nebo nezasekli prsty.  
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Nastavení a instalace 

Přístroj SPECIFIC REVEAL bude po doručení nainstalován kvalifikovaným technikem společnosti Specific 

Diagnostics. Nezapomeňte při doručení zkontrolovat přístroj SPECIFIC REVEAL, zda nedošlo k poškození 

během přepravy. Pořiďte fotografie a okamžitě nahlaste jakékoli poškození přepravní společnosti a společnosti 

Specific Diagnostics.. Podpisem převzetí zásilky přístroje SPECIFIC REVEAL přebíráte odpovědnost za 

případné poškození, ke kterému může dojít před instalací. 

Elektrické požadavky 

Doporučené napětí elektrického přívodu pro přístroj SPECIFIC REVEAL činí 85–264 V stříd 

Požadavky na uzemnění 

VÝSTRAHA: Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení 

připojeno pouze k přívodu s ochranným uzemněním. 

 

Přístroj SPECIFIC REVEAL musí být elektricky uzemněn. Pokud dojde k elektrické poruše, uzemnění zajišťuje 

cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a snižuje tak riziko úrazu elektrickým proudem. Napájecí šňůra 

přístroje SPECIFIC REVEAL obsahuje uzemněnou zástrčku. Tato zástrčka musí být zapojena do vhodné 

zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s platným národními elektrickými předpisy a 

všemi místními předpisy a nařízeními. Pokud si těmito požadavky nejste jisti, obraťte se na společnost Specific 

Diagnostics nebo na kvalifikovaného elektrikáře. 

Přeprava přístroje SPECIFIC REVEAL 

Při přemísťování přístroje SPECIFIC REVEAL mezi jednotlivými místy se ujistěte, že jsou přítomny dvě osoby. 

Zajistěte dodržení požadavků na polohu přístroje SPECIFIC REVEAL.  Viz Dodatek A:Technické parametry 

SPECIFIC REVEAL. 

  



DML-00010 Rev E 10 z 32 

 REVEAL  

 

 

Součásti SPECIFIC REVEAL 

Klíčové součásti pro používání přístroje SPECIFIC REVEAL jsou označeny na fotografiích níže 

 

 

LED 
Stavová kontrolka – barvy zobrazené na podsvícené stavové kontrolce signalizují provozní stav 

přístroje Reveal.  Tabulka indikací je uvedena v části  věnované řešení problémů. 

LD 

nebo 

RD 

Vkládací zásuvky: Součásti senzorické sestavy se vkládají do nosiče umístěného ve vkládací 

zásuvce. 

 

  

Levá zásuvka 
(LD) Pravá 

zásuvka(RD) 

Levá zásuvka 
LED 

Pravá 
zásuvka LED 
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R1 Připojení napájecí zástrčky  

R2 Pojistka 

R3 Vypínač napájení 

R4 Výfukový ventilátor 

R5 Port sítě ethernet 

R6 Port sítě ethernet 

R7 USB port 

R8 USB port  

R9 HDMI port 

R10 Štítek produktu 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Provoz 

Poznámka: Následující pokyny k obsluze vykonává vyškolený laboratorní technik nebo osoba pod jeho 

vedením. Ujistěte se, že byl systém nainstalován podle pokynů uvedených ve stručné referenční příručce 

přiložené při dodání. 

 

Zapnutí přístroje SPECIFIC REVEAL 

 

1. Vypínač napájení se nachází na zadní straně 

přístroje SPECIFIC REVEAL. Pro spuštění 

systému a načtení softwaru jej zapněte.  

2. Pokud ještě není zapnutý, zapněte minipočítač a 

dotykovou obrazovku připojenou k minipočítači. 

 

 

3. Systém je připraven, když se přední kontrolky 

LED rozsvítí zeleně. 

Pokud během zapínání dojde k chybě, přední LED 

diody přístroje SPECIFIC REVEAL ji indikují 

specifickou barvou a vzorem. Viz část o řešení 

problémů v této příručce, kde jsou uvedeny odkazy 

a příslušné kroky.  
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Vložení a vyjmutí testu AST SPECIFIC REVEAL do přístroje 
SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Před zahájením utěsnění se ujistěte, že 

kontrolka LED trvale svítí zeleně. Pokud ne, 

ověřte, zda je přístroj zapnutý. Pokud je napájení 

zapnuté a trvale nesvítí ZELENÁ kontrolka, 

přečtěte si část o řešení problémů v této 

příručce. 

 

2. Monitor by se měl nacházet na obrazovce 

HLAVNÍ SPUŠTĚNÍ, pokud tomu tak není, 

stiskněte ikonu MENU umístěnou v levém 

horním rohu obrazovky, abyste se vrátili na 

hlavní obrazovku. 

 

3. Na hlavní obrazovce klepněte na tlačítko 

Vysunout a otevřete zásuvku.  

 

4. Uchopte okraje zásuvky a opatrně ji vytáhněte až 

do úplného vysunutí. 
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5. Se zcela otevřenou zásuvkou pro vkládání vložte 

SENZORICKÝ TEST REVEAL do ukládací 

přihrádky REVEAL tak, že zarovnáte štítky v 

následujícím pořadí: 

a. Desky vlevo by měly mít výstupky 

směrem k zadní části systému podél 

osy. 

b. Desky napravo by měly mít výstupky 

směrem k přední části systému podél 

osy. 

 

6. Uchopte okraje SENZORICKÉHO TESTU 

REVEAL a opatrně jej umístěte na vodicí plochu. 

TEST by měl sklouznout a dosednout na plochu. 

7. Ujistěte se, že SENZORICKÝ TEST REVEAL 

zcela rovně leží na ploše a není nakloněný nebo 

zachycený o vodicí blok plochy, viz obrázek. 

Pokud má nějaký problém, opravte jej podle 

potřeby. 

 

 

 

 

 

 



DML-00010 Rev E 15 z 32 

 REVEAL  

 

 

 

8. Po úplném vložení vzorku. Jemně zatlačte 

ZÁSUVKU REVEAL zpět do přístroje REVEAL, 

dokud neuslyšíte CVAKNUTÍ. 

 

9. Po zavření zásuvky spustí systém automatické 

odpočítávání 10 sekund před spuštěním. 

 

 

 

 

Pokud chcete automatické spuštění zrušit, 

klepněte na tlačítko Zastavit. 
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10. VOLITELNĚ: klepnutím na tlačítko upravit 

zadejte další metadata pro cyklus 

Systém Reveal zahájí testování bez zadání 

identifikace druhu. Pro získání výsledku MIC je však 

nutné zadat ID druhu. ID lze přidat kdykoli během 

cyklu nebo po něm 

 

Pokud je systém připojen k systému LIS nebo k 

systému identifikace druhů třetí strany, může být druh 

do systému Reveal zadán automaticky. 

 

Pokud systém Reveal není připojen k systému Rapid 

ID, musí být druh zadán v uživatelském rozhraní, aby 

bylo možné získat výsledky MIC.  

 

11. Kontrolka LED zásuvky přístroje REVEAL bude 

svítit ZELENĚ a po spuštění systému změní 

barvu na MODROU. Přístroj REVEAL poběží 

podle potřeby až do dokončení. 

12. Pokud systém během provozu narazí na nějakou 

chybu, zobrazí se na dotykovém monitoru 

chybové hlášení a kód. Informace naleznete v 

příručce v části ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ. 

ZELENÁ: POHOTOVOSTNÍ REŽIM 

 

 

MODRÁ: PROVOZNÍ REŽIM 
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13. Po dokončení inkubační doby přístroj REVEAL 

uvede výsledky testu na hlavní obrazovce. 

 

14. V hlavní nabídce se dotkněte tlačítka pro 

vysunutí umístění vzorku, který má být vyjmut. 

Přístroj REVEAL otevře vybranou zásuvku. 

 

15. Zásuvku opatrně otevřete až do úplného 

vysunutí. 
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16. Přidržením boků rámečku se vzorku opatrně 

vyjměte SENZORICKÝ TEST REVEAL z 

plochy. 

17. UPOZORNĚNÍ. Vzorek obsahuje 

BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ a měl by být podle 

potřeby zlikvidován.  

 

 

 

 

18. Během instalace přístroje REVEAL budou data 

vzorku přístrojem REVEAL automaticky 

odeslána do určeného úložiště. 
 

19. Informace o interpretaci údajů vzorku naleznete 

v části IFU SENZORU SPECIFIC. 
 

20. Po vyjmutí vzorku zavřete zásuvku přístroje 

REVEAL jemným zatlačením na zásuvku, 

dokud neuslyšíte CVAKNUTÍ. 
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21. Přístroj REVEAL se vrátí do 

POHOTOVOSTNÍHO režimu. 

 

 
 

Mapa OBRAZOVEK NABÍDKY 

POZNÁMKA: Následující obrazovky jsou určeny pouze pro servisní pracovníky a neměly by 

vyžadovat žádné zásahy nebo úpravy ze strany uživatele. Váš přístroj SPECIFIC REVEAL 

bude instalován kvalifikovaným servisním technikem podle požadavků pro vaši instalaci. 

 

Přihlašovací obrazovka 

Uživatel přihlášený do 

systému má funkce spojené 

se svou rolí.   

Po určité době nečinnosti 

bude uživatel automaticky 

odhlášen. 
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HLAVNÍ NABÍDKA 

Uživateli se zobrazí 

zobrazení míst připravených 

k načtení. Vložení zásuvky 

automaticky spustí cyklus a 

umožní palubnímu 

zobrazovacímu systému 

načíst potřebné informace. 

 

Uživatel vidí přehled zadané 

desky.  Může klepnout na 

ikonu „tužky“ a zadat druh 

nebo jiná metadata.  Pokud je 

systém připojen k systému 

LIS nebo k systému 

identifikace druhů třetí strany, 

může být druh do systému 

Reveal zadán automaticky. 

Stejným způsobem lze 

vkládat další destičky. 
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Průběh cyklu lze sledovat a 

výsledky MIC budou 

poskytnuty, jakmile budou k 

dispozici. 

 

 

Po dokončení cyklu budou k 

dispozici výsledky MIC, které 

lze zobrazit nebo exportovat. 

Uživatel pak může destičky 

vyjmout a spustit další cykly.  
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Mapa softwaru 

 

INFO 

Zobrazuje aktuální verze 

veškerého softwaru 

nahraného v přístroji. 

 

ALARMY 

Zobrazuje chybová hlášení a 

alarmy, které se vyskytly 

během inkubace. 

 

VYPNUTÍ/RESTART 

Zobrazí příkazy pro 

restartování řídicí služby 

nebo palubního počítače. 
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NASTAVENÍ PŘÍSTROJE 

Zobrazí aktuální konfiguraci 

přístroje a umožňuje ruční 

optickou kontrolu desek. 

 

PŘENOS DAT 

Zobrazí protokol přenosů dat 

a příslušná chybová hlášení. 

Umožňuje konfiguraci cílů 

přenosu dat. 

 

AKTUALIZACE SOFTWARU 

Zobrazí aktuální revize 

softwaru 
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INSTRUMENTS- 

Zobrazuje celkový počet 

zařízení REVEAL připojených 

k síti 

 

ODHLÁSIT SE- 

Zavře software REVEAL  

OPUSTIT APLIKACI-  

Zavře software REVEAL  
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Údržba, dezinfekce, Obecné čištění a kontroly 

 

PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY JE TŘEBA VYPNOUT NEBO ODPOJIT 
VEŠKERÉ NAPÁJENÍ OD HLAVNÍHO ZDROJE NAPÁJENÍ. 
 

Údržba  

Zařízení SPECIFIC REVEAL používá ventilátor k odvětrávání tepla z ovládacího hardwaru, ventilátor 

umístěný v zadní části přístroje REVEAL může být znečištěn žmolky. Nahromaděné žmolky je třeba 

vysávat nebo odstraňovat podle potřeby a tak často, jak je potřeba. 

 

Obecné čištění a kontrola 

Vnější povrchy lze čistit pomocí utěrky bez chloupků a 70% IPA.  
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Dodatek A: Technické parametry SPECIFIC REVEAL 

 

 

Rozměry jednotky Délka: 68,3 cm (26,9 palců) 

Šířka: 42,4 cm (16,7 palců) 

Výška: 20,1 cm (7,9 palců) 

Hmotnost: 29,5 kg (65 liber) 

Doporučené rozměry 
stolu 

Minimálně 12,7 cm (5 palců) odstup od zadní stěny (přístup napájení, napájecí 
šňůra, výstup ventilátoru) 

Minimálně 12,7 cm (5 palců) na každé straně (přístup k ručnímu otevření) 

Minimálně 38,1 cm (15 palců) před zařízením pro přístup do zásuvky. 

Půdorys odpovídající rozměrům jednotky 

Životní prostředí Pracovní podmínky: 

• Okolní teplota 18C až 28C 

• Relativní vlhkost: 20 % až 95 % 

Elektrické hodnocení Napájecí požadavky: 

• Doporučeno: 85–264 V stříd., 50–60 Hz 

• Provozní rozsah střídavého napětí; 85–264 V stříd., 50–60 Hz 

Umístění: Nainstalujte přístroj SPECIFIC REVEAL do 1,9 metrů od elektrické 

zásuvky. 

Elektrické zapojení (USA): Přístroj obsahuje zásuvku IEC 320-C14 pro přívod 

napájení. 

Mezinárodní konfigurace: Přístroj obsahuje zásuvku IEC 320-C14 pro 

přívod napájení.  
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Dodatek B: Doplňky a příslušenství 

Pro informace o cenách a objednávkách kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Specific 

Diagnostics 

 

Dodatek C: Řešení potíží 

Opravy přístroje SPECIFIC REVEAL musí ve většině případů provádět kvalifikovaný technik společnosti 

Specific Diagnostics. Obraťte se na zástupce společnosti Specific Diagnostics. 

Níže jsou uvedeny barvy LED a jejich indikace stavu systému. 

1. Svítí žlutě – při zapínání; po zapnutí a po vypnutí 
2. Svítí zeleně – nečinnost, připraveno ke spuštění 
3. Tři bílá bliknutí – uživatelské rozhraní se přepíná z jednoho přístroje Reveal na druhý 
4. Blikající zelená – otevřená dvířka 
5. Svítící modrá – probíhá cyklus 
6. Blikající oranžová – chyba zásuvky 
7. Svítí červená – problémový stav; obraťte se na podporu SpecificDx 

 

Pokud dojde k problému, uživatel bude rovněž upozorněn v části Alarmy.  Kód alarmu a zprávu je třeba sdělit 

podpoře SpecificDx, pokud systém alarm nevymaže nebo pokud jej uživatel není schopen vyřešit pomocí 

zpráv nebo pokynů, které alarmy poskytují. 

 

 

Níže je uveden seznam alarmů a jejich možné řešení. 

Kód 
alarmu 

Popis alarmu Postup zotavení 

2 AlarmSelháníKonfigurace Obraťte se na servis 

3 AlarmSelháníAktivace Obraťte se na servis 

4 AlarmNedostupnostiPřístroje 
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a připojený 
k síti. Zapněte a vypněte napájení. Pokud není 
problém vyřešen, obraťte se na servis. 

5 AlarmRežimuÚdržbyPřístroje 

Nastavte druhy ve stávajícím cyklu a počkejte, 
až se dokončí aktualizace softwaru. Nebo 
klikněte na konstrukční pásku a vyberte 
možnost „Přeplánovat“ a poté přístroj 
ovládejte. 

6 RežimSpánkuNeníDeaktivován Obraťte se na servis 

101 SelháníPřipojeníSkeneru 
Software se pokusí obnovit spojení. Pokud 
není problém vyřešen, obraťte se na servis. 

102 SelháníKomunikaceSkeneru 
Software se pokusí obnovit spojení. Pokud 
není problém vyřešen, obraťte se na servis. 

103 ChybějícíZdrojSkeneru Obraťte se na servis 

105 SelháníNapájeníSkeneru Zkuste přístroj vypnout a zapnout. Obraťte se 
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na servis, aby zkontroloval vnitřní kabely. 

106 OpakovanéOdpojeníSkeneru 
Zkuste přístroj vypnout a zapnout. Obraťte se 
na servis. 

201 SelháníPřipojeníKolébky Obraťte se na servis 

202 SelháníKomunikaceKolébky Obraťte se na servis 

203 SelháníNaváděníKolébky Obraťte se na servis 

204 SelháníPolohyKolébky Obraťte se na servis 

301 SelháníTeplotyPřipojení Obraťte se na servis 

302 SelháníKomunikaceTeploty Obraťte se na servis 

303 NízkáTeplota 
Pokud stav do několika minut nezmizí, 
kontaktujte servis. 

304 VysokáTeplota 
Pokud stav do několika minut nezmizí, 
kontaktujte servis. 

305 SelháníOvládáníTeploty Obraťte se na servis 

306 TeplotaMimoRozsah 
Pokud stav do několika minut nezmizí, 
kontaktujte servis. 

307 SelháníParityTeploty Obraťte se na servis 

401 SelháníPřipojeníZásuvky 
Zkuste přístroj vypnout a zapnout. Pokud není 
problém vyřešen, obraťte se na servis. 

402 SelháníKomunikaceZásuvky Obraťte se na servis 

701 NedostatenéMístoNaDiskuProUkládáníDat 
Kontaktujte servis, aby ověřil nastavení a 
uvolnil místo na jednotce 

801 ChybaZpracováníObrazu Automaticky nahlášeno službě 

802 ChybaMetadatAktualizaceDestičky Ověřte vstupní pole a zkuste to znovu 

803 DruhNerozpoznán Automaticky nahlášeno službě 

804 DestičkaNebylaNalezena Automaticky nahlášeno službě 

805 DestičkaNeníZarovnána 
Pozastavte cyklus, vysuňte zásobník, zasuňte 
desku až na doraz a znovu cyklus spusťte. 

807 NepodařiloSeVyhledatSenzor Špatný arch senzoru, připravte novou destičku. 

808 ChybaSouhrnuAnalýzy Automaticky nahlášeno službě 

809 NeznámýDruh Zadejte druh 

810 ZjištěnPoužitýSenzor Smažte starou destičku, znovu spusťte cyklus. 

812 DruhNeníPodporován 
Pro vybrané druhy se nezobrazí MIC / SIR, 
protože je algoritmus zatím nepodporuje. 

813 ChybaDetekceMapyDestičky Automaticky nahlášeno službě 

901 ChybaNačítáníČárovéhoKódu 
Vyčistěte oblast čárových kódů, znovu spusťte 
cyklus 

902 ChybějícíSouborDefiniceČárovéhoKódu Obraťte se na servis 

904 ChybaVytvořeníZkušebního souboru Obraťte se na servis 

905 ChybaVoláníMIC Automaticky nahlášeno službě 

906 ChybaVoláníSIR Automaticky nahlášeno službě 

907 ChybaVytvořeníSouhrnnéTabulky Automaticky nahlášeno službě 

908 ChybaAlgoritmuMIC Automaticky nahlášeno službě 

909 ChybaKonfiguraceMapyDestičky Obraťte se na servis a přeinstalujte software 

911 ChybaPomaléhoRůstu 
Nástroj nemusí mít dostatečné důkazy k 
provedení výzev MIC a interpretace SIR 

1002 ChybějícíVzorovýČárovýKód Zadejte ID vzorku ručně 

1003 ChybějícíČárovýKódSenzoru Automaticky nahlášeno službě 

1004 ChybějícíDestička Přidejte destičku 

1005 NeshodaČárovéhoKóduSenzoru Zkontrolujte informace o čárovém kódu 
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1006 NeshodaČárovéhoKóduVzorku Zkontrolujte informace o čárovém kódu 

1007 ChybaVytvořeníDestičky Automaticky nahlášeno službě 

1008 NalezenoPřílišMnohoČárovýchKódů 
Je možné, že software vybral špatný čárový 
kód pro identifikaci vzorku. Zkontrolujte nebo 
zadejte id vzorku ručně. 

1009 VadnýSenzor 
Platnost senzoru vypršela nebo je stažen z 
trhu. Připravte si další destičku se senzorem z 
jiné šarže. 

1101 ChybaPřipojeníPCB 
Přístroj zapněte a vypněte. Pokud není 
problém vyřešen, obraťte se na servis. 

1301 PřílišDlouhoOtevřenáDvířka Zavřete zásuvku 

1302 NesouladStavuSenzoruDveří Obraťte se na servis 

1303 DvířkaSeNeotevřela 
Zkuste znovu vysunout. Použijte manuální 
tlačítko na boku přístroje. Obraťte se na servis 

1304 NeočekávanéOtevřeníDvířek 
Zavřete zásuvku, možná bude možné 
normálně pokračovat v práci 

1305 NepodařiloSeNačístStavDvířek Obraťte se na servis 

1306 PřipojeníPoskytovateleDatabáze 
Kontaktní služba pro kontrolu konfigurace a 
databázová služba je spuštěna. 

1307 KonfiguracePoskytovateleDatabáze Obraťte se na servis 

1308 SelháníProvozuDatabáze Obraťte se na servis 

1309 SelháníPřenosuDatExperimentu Automaticky nahlášeno službě 

1310 SelháníVyčištěníPřenesenéhoSouboru Automaticky nahlášeno službě 

1311 SelháníPřevedeníSnímku Automaticky nahlášeno službě 

1313 SelháníOperaceDatabázeNačDatPřístroje Automaticky nahlášeno službě 

1315 VybránaChybnáMapaŠtítku Zkontrolujte výběr destičky 

1316 SelháníUpgraduSoftwaru Opakujte upgrade softwaru 

1317 SelháníMigračníDatabáze Obraťte se na servis 

1318 SelháníHistorieExperimentu Automaticky nahlášeno službě 

1319 SelháníAutSynchronizace 
Opakujte konfiguraci automatické 
synchronizace z nabídky aktualizací softwaru. 
Obraťte se na servis 

1320 CyklusSeNespustil 
Spusťte běh nebo otevřete zásuvku, abyste 
resetovali alarm a poté spustili běh 

1401 SelháníKomunikaceLabKonektoru 
Zkontrolujte konfiguraci konektorů laboratoře. 
Obraťte se na servis. 

1402 SelháníAnalýzyLabKonektoru Automaticky nahlášeno službě 

 

  



DML-00010 Rev E 30 z 32 

 REVEAL  

 

Opravy 

Věnujte pozornost následujícím informacím, abychom vám mohli co nejrychleji pomoci. 

• Jaké je sériové číslo přístroje SPECIFIC REVEAL? (Štítek výrobce se nachází na zadním panelu 

SPECIFIC REVEAL). 

• Co se stalo před vznikem problému? 

• Vyskytl se problém neočekávaně? 

• Zhoršoval se problém v průběhu času? 

• Pokud slyšíte neobvyklý zvuk, odkud pochází? 

• Používal někdo v době výskytu problému přístroj SPECIFIC REVEAL? 

• Všimněte si všech dalších příznaků, které by mohly být relevantní. 

• Zobrazuje dioda LED určité barvy nebo vzory? 

 

Systémové chyby 

Software SPECIFIC REVEAL má zabudovanou kontrolu chyb, která zajišťuje, že všechny systémy pracují v 

souladu se specifikacemi. Pokud je zjištěna chyba, LED dioda na předním panelu (F1) zobrazí určité barvy a 

vzory a na dotykovém displeji se zobrazí zjištěná chyba a chybová zpráva. Pokud si toho všimnete, zapište si 

barvu a vzor a popis okolností, za kterých k tomu došlo.  Podrobnosti naleznete v Dodatku C. 
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RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ ZÁSUVKY 

Pokud se po provedení části řešení problémů zásuvka neotevře, aby bylo možné vyjmout senzorický panel, 

můžete provést následující ruční postup pro otevření zásuvky: 

Před uvolněním západky zásuvky vždy vypněte napájení jednotky.  

Stisknutím západky zásuvky, která se nachází na spodní straně jednotky, ručně uvolněte zásuvku a vyjměte 

snímač.   
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Dodatek D: Prohlášení EMC 

Výstraha: 

• VIA SPECIFIC REVEAL je ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ a vyžaduje zvláštní 

opatření týkající se EMC a musí být instalováno a uvedeno do provozu podle informací o EMC 

uvedených v tomto návodu. 

• Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit TĚSNICÍ ZAŘÍZENÍ SPECIFIC 

REVEAL 

• Použití jiného příslušenství, snímačů a kabelů, než které specifikovala společnost Specific 

Diagnostics, může mít za následek zvýšení EMISÍ nebo snížení ODOLNOSTI PŘÍSTROJE. 

 Toto ZAŘÍZENÍ by nemělo být používáno v sousedství jiných zařízení nebo na sobě, a 

pokud je použití v sousedství nebo na sobě nezbytné, mělo by být ZAŘÍZENÍ pozorováno, 

aby se ověřil jeho normální provoz v konfiguraci, ve které bude používáno. 


