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W niniejszej instrukcji omówiono procedury robocze dotyczące następującego wyrobu firmy Specific 

Diagnostics:  

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

Copyright © 2019 by Specific Diagnostics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Wyłącznie do diagnostyki in vitro, 

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. 

 

Uwaga: W tej instrukcji przedstawiony poniżej symbol stosowany jest w celu zwrócenia uwagi na ostrzeżenia, 

przestrogi lub procedury robocze, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczną obsługę urządzenia 

SPECIFIC REVEAL. Przed obsługą zgrzewarki SPECIFIC REVEAL należy zapoznać się ze zrozumieniem z 

poniższymi instrukcjami i oświadczeniami. 

 

Ostrzeżenie. Ostrzeżenie lub procedura robocza mogąca bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo obsługi. 

 

 

 

    Wyrób zgodny  

 

Specific Diagnostics i SPECIFIC REVEAL są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Specific Diagnostics, 

Inc w Stanach Zjednoczonych. 

 

Informacje dla użytkowników znajdujących się w Unii Europejskiej (norma (EU) 2017/746) i w krajach, 

w których obowiązują podobne wymogi: W przypadku wystąpienia poważnego incydentu podczas stosowania 

niniejszego wyrobu lub na skutek jego użytkowania należy zgłosić tego rodzaju zdarzenie producentowi i/lub 

jego autoryzowanemu przedstawicielowi, a także lokalnym władzom. 
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Odpowiedzialność ze strony użytkownika 

Urządzenie Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL działa w sposób opisany w tej instrukcji oraz na 

dołączonych etykietach i/lub w ulotkach podczas jego obsługi i napraw zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. 

Zgodnie z opisem w tej instrukcji urządzenie SPECIFIC REVEAL musi być poddawane okresowym 

przeglądom. Nie należy używać wadliwego urządzenia SPECIFIC REVEAL. W przypadku zepsutych, 

brakujących, wyraźnie zużytych, zniekształconych lub zanieczyszczonych części należy dokonać 

natychmiastowej wymiany. W przypadku konieczności takiej naprawy lub wymiany, zaleca się zwrócić z 

prośbą do serwisu firmy Specific Diagnostics, Inc.Urządzenie SPECIFIC REVEAL lub jakiekolwiek jego części 

należy naprawiać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Specific Diagnostics, Inc., autoryzowanych 

przedstawicieli firmy Specific Diagnostics, Inc. lub przeszkolonych pracowników firmy Specific Diagnostics, Inc. 

Zmian w urządzeniu SPECIFIC REVEAL nie wolno wprowadzać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Specific 

Diagnostics 

Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, 

nienależytą konserwacją, nieprawidłową naprawą, uszkodzeniem lub zmianami wprowadzonymi przez osoby 

niebędące autoryzowanymi przedstawicielami firmy Specific Diagnostics, Inc. ponosi właściciel wyrobu. 

Wszelkie nieautoryzowane czynności konserwacyjne, naprawy lub modyfikacje urządzenia mogą skutkować 

unieważnieniem gwarancji na urządzenie SPECIFIC REVEAL. 

Informacje kontaktowe dotyczące firmy Specific Diagnostics 

Firma Specific Diagnostics z przyjemnością odpowie na Państwa pytania i uwagi. W przypadku jakichkolwiek 

pytań lub uwag należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi i pomocy technicznej. 

 

Dział serwisu i pomocy technicznej firmy Specific Diagnostics 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 

www.Specificdx.com 

650.938.2030 

 

 

Przedstawiciel w Europie 

Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGIA 

www.QARAD.com 

Informacje dotyczące produktów i najnowsze wiadomości na temat naszej firmy dostępne są na stronie 

internetowej https://specificdx.com/. W celu uzyskania pomocy technicznej dla klientów należy przesłać 

wiadomość e-mail na adres customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

Deklaracja dotycząca przeznaczenia 

Przyrząd Reveal to laboratoryjny inkubator, który może obsługiwać nawet cztery jednorazowe urządzenia AST.  

Ta instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i obsługi przyrządu Reveal. 

Wskazania do stosowania 

System Reveal Rapid AST jest zautomatyzowaną platformą do przeprowadzania fenotypowego ilościowego i 

jakościowego oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe (AST) próbek bakteryjnych, w tym 

izolowanych kolonii bakteryjnych lub próbek pobranych bezpośrednio z butelki do dodatniego posiewu krwi.  

System wykorzystuje zasady mikrorozcieńczeń bulionowych w celu szybkiego ustalenia minimalnych stężeń 

hamujących (MIC) dla badanych leków, a w połączeniu z identyfikacją gatunkową (uzyskaną za pomocą 

oddzielnej metody testowej lub platformy) może zapewnić oznaczenie parametrów „S/I/R” (Susceptible – 

wrażliwość / Intermediate – odczyt pośredni / Resistant – oporność) dla badanych gatunków.   

 

System Reveal wykrywa wzrost bakterii, obserwując szereg zastrzeżonych chemicznych czujników małych 

cząsteczek (SMS), które zmieniają kolor w obecności różnych gazów metabolicznych emitowanych przez 

inkubowane bakterie.  Drukowane szeregi czujników SMS są umieszczane przy każdym dołku inokulowanej 

płytki do badania leku w jednorazowym zestawie AST.  Przyrząd Reveal działa jako inkubator dla badanych 

próbek oraz optycznie odczytuje kolory czujnika w miarę wzrostu bakterii. Zintegrowane oprogramowanie 

interpretuje wyniki testu i generuje raporty z badań. 

 

Wyniki należy stosować wraz z wynikami barwienia metodą Grama, identyfikacji drobnoustrojów i innymi 

klinicznymi wynikami badań laboratoryjnych.  System Reveal generuje wartości MIC dla badanych bakterii i 

leków.  Określenie statusu S/I/R badanego szczepu bakteryjnego wymaga identyfikacji gatunku, którą można 

uzyskać za pomocą dowolnej z kilku powszechnych metod badawczych, w tym spektroskopii masowej MALDI-

TOF lub testu molekularnego PCR. 

Środki ostrożności dotyczące użytkowania 

• Miejsce ściśnięcia w trakcie zamykania szuflady. 

 

Warunki uniemożliwiające zastosowanie 

• Do użytku wyłącznie z TESTEM SPECIFIC REVEAL. 

 



DML-00010 Wersja E 6 z 34 

 REVEAL  

 

Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia i przestrogi 

Przed użyciem przyrządu SPECIFIC REVEAL należy zapoznać się z tą instrukcją. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nieuchronnie niebezpieczna sytuacja, której należy 

unikać, skutkująca poważnymi obrażeniami lub śmiercią. 

 

• Wtyczki elektrycznej przyrządu SPECIFIC REVEAL nie wolno modyfikować. System SPECIFIC 

REVEAL jest wyposażony w odłączany kabel zasilający. 

• Nie wolno używać żadnych adapterów elektrycznych. To mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo porażenia 

prądem. 

• Przed użyciem jakichkolwiek przedłużaczy należy skonsultować się z wykwalifikowanym 

elektrykiem. Stosowanie długich przedłużaczy może powodować spadek napięcia w przyrządzie 

SPECIFIC REVEAL, co może być przyczyną jego nieprawidłowego działania. Firma Specific 

Diagnostics dostarcza kabel zasilający. 

• Przyrządu SPECIFIC REVEAL nie wolno obsługiwać w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. 

• Przed czyszczeniem lub serwisowaniem przyrząd SPECIFIC REVEAL należy zawsze odłączyć od 

zasilania. 

• Podczas czyszczenia żadnej części przyrządu SPECIFIC REVEAL nie wolno namaczać; należy 

użyć spryskiwacza lub wilgotnej szmatki. Wszelkie płyny muszą być trzymane z dala od elementów 

elektrycznych. Przed czyszczeniem i czynnościami konserwacyjnymi przyrząd SPECIFIC REVEAL 

należy zawsze odłączyć od zasilania. 

• Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego serwisanta firmy Specific 

Diagnostics. Jeśli czynności serwisowe będą wykonywane przez nieautoryzowanych serwisantów 

firmy Specific Diagnostics, skutkowac to będzie unieważnieniem gwarancji. Przed podjęciem 

wszelkich czynności konserwacyjnych należy skontaktować się z firmą Specific Diagnostics. 

• Na żadnej części przyrządu SPECIFIC REVEAL nie wolno umieszczać jakichkolwiek płynów. 

• Po instalacji nie wolno odłączać od zasilania lub dokonywać modyfikacji okablowania wewnętrznego 

przyrządu SPECIFIC REVEAL. 
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PRZESTROGA: Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, której należy unikać, mogąca 
skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami. 

 

• Przyrząd SPECIFIC REVEAL należy umieścić i obsługiwać na solidnej, równej powierzchni. 

• Ręce należy trzymać z dala od szuflady, aby uniknąć przytrzaśnięcia. 

• Ręce należy trzymać z dala od wszystkich ruchomych części. 

• Bezpieczeństwo i integralność przyrządu SPECIFIC REVEAL można zapewnić tylko przez 

regularne sprawdzanie go pod kątem uszkodzeń i zużycia oraz wykonywanie prawidłowych 

napraw. Zapewnienie regularnego przeprowadzania czynności konserwacyjnych stanowi wyłączną 

odpowiedzialność użytkownika/właściciela lub operatora obiektu. Zużyte lub uszkodzone elementy 

muszą zostać natychmiast wymienione, natomiast do czasu wykonania naprawy przyrząd 

SPECIFIC REVEAL musi zostać wycofany z eksploatacji. Do konserwacji i naprawy przyrządu 

SPECIFIC REVEAL należy wyłącznie używać elementów dostarczonych lub zatwierdzonych przez 

producenta. 

 

SYMBOL 

 

OSTRZEŻENIE LUB TREŚĆ ALERTU 

WYSOKIE 
NAPIĘCIE 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem o wysokim napięciu — nie wolno usuwać 
ani luzować pokryw.  Nie ma części podlegających serwisowaniu przez 
użytkownika.  Przyrząd należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka 
elektrycznego. Do otworu szuflady nie wolno wkładać palców ani innych obcych 
przedmiotów.   

Ryzyko 
poparzenia/pożaru 

Nie wolno otwierać ani luzować pokryw.  Nie ma części podlegających 
serwisowaniu przez użytkownika.  Do szuflady lub przedniego otworu szuflady nie 
wolno wkładać palców ani innych obcych przedmiotów 

Ryzyko 
zmiażdżenia 

Przyrząd wyposażony jest w ruchome elementy, które stanowią potencjalne ryzyko 
zmiażdżenia.  Do szuflady przyrządu lub przez otwór szuflady nigdy nie wolno 
wkładać żadnych elementów poza zespołami czujników zatwierdzonymi przez 
producenta.   

Zagrożenie 
przewróceniem się, 
przyrząd Reveal 

Przyrząd Reveal należy zamontować na solidnym i równym blacie, zapewniając 
dużo miejsca na otwory wentylacyjne i otwieranie szuflad.  Przyrząd Reveal można 
układać w stos o wysokości do trzech urządzeń oraz nie należy ustawiać go wyżej 
niż trzy urządzenia bez konsultacji z przedstawicielem pomocy technicznej.  Aby 
uniknąć ryzyka przewrócenia, przyrządy należy umieszczać w miejscu, w którym 
nie będą uderzane przez personel albo inny sprzęt, oraz z dala od obszarów ruchu 
pieszego.  Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na przyrządzie lub stosie 
przyrządów Reveal.  

Alert dotyczący 
przegrzania 

Aby uniknąć przegrzania, wszystkie wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne 
jednostki powinny być wolne od przeszkód oraz filtry powietrza wlotowego powinny 
być utrzymywane w czystości oraz wymieniane zgodnie z wytycznymi producenta 
dotyczącymi konserwacji.   
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Ostrzeżenie 
dotyczące 
zagrożenia 
biologicznego, 
czujniki 

W trakcie przygotowywania próbek wszystkie zawiesiny z drobnoustrojami należy 
traktować jako potencjalnie zakaźny płyn będący zagrożeniem biologicznym.  
Wykwalifikowani pracownicy laboratorium powinni postępować zgodnie z 
akceptowalnymi procedurami dotyczącymi obsługi i utylizacji materiału będącego 
zagrożeniem biologicznym 

Ostrzeżenie 
dotyczące 
zagrożenia 
biologicznego, 
zespół czujnika 

Pomimo tego, że jednorazowy zespół czujnika AST jest urządzeniem szczelnym, 
powierzchnie i zawartość zespołu należy uważać za potencjalnie będące 
zagrożeniem biologicznym.  W trakcie obsługi jednorazowego zespołu czujnika 
AST wykwalifikowani pracownicy laboratorium powinni przestrzegać 
akceptowalnych procedur, w tym stosować rękawice ochronne.   

Ostrzeżenie 
dotyczące 
zagrożenia 
biologicznego, 
stosowany test 
czujnika 

Pomimo tego, że jednorazowy zespół czujnika AST jest urządzeniem szczelnym, 
powierzchnie i zawartość zespołu należy uważać za potencjalnie będące 
zagrożeniem biologicznym.  Membrany czujnika nigdy nie wolno przebijać, 
natomiast zespołu czujnika AST nigdy nie wolno w żaden sposób otwierać ani 
demontować.  Zużyte zespoły należy utylizować wraz z innymi odpadami 
niebezpiecznymi biologicznie według akceptowalnych procedur laboratoryjnych.   

Zagrożenie 
biologiczne i 
zagrożenie 
elektryczne 

Istnieje możliwość, że elementy obudowy lub wnętrza szuflady przyrządu mogą 
zostać zanieczyszczone roztworami próbek lub inną cieczą potencjalnie 
niebezpieczną biologicznie.  W celu wyczyszczenia elementów szuflady, 
urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od zasilania i odczekać, aż ulegnie 
schłodzeniu.  Czyszczenie powierzchni należy wykonywać alkoholem lub 
roztworem chloru i miękką szmatką, według akceptowalnych procedur 
laboratoryjnych.  Urządzenie wyposażone jest we wrażliwe elementy 
elektroniczne. Należy postępować ostrożnie i nigdy nie rozpylać środków 
czyszczących do wnętrza urządzenia przez otwór szuflady, otwory wentylacyjne 
lub w jakikolwiek inny sposób.  Rozpylanie jakichkolwiek płynów na urządzenie 
skutkować będzie utratą gwarancji.  W przypadku zanieczyszczenia wnętrza 
urządzenia należy je wycofać z eksploatacji i skontaktować się z przedstawicielami 
serwisu producenta, aby uzgodnić odkażanie wnętrza i dokonanie przeglądu.   

Alert dotyczący 
temperatury 

Wewnętrzna komora przyrządu Reveal to ogrzewana komora do inkubacji próbek 
z precyzyjną kontrolą temperatury.  W celu oszczędzenia energii i zapewnienia 
prawidłowego działania systemu operator powinien ograniczyć czas jaki szuflada 
przyrządu jest otwarta podczas jej ładowania/rozładowania.   

Alert dotyczący 
obsługi zespołu 
czujnika 

Zespolony zespół próbki jest wrażliwy na upływ czasu.  W ciągu piętnastu minut od 
ukończenia cyklu pracy instrumentu jednorazowy zespół należy umieścić w 
przyrządzie Reveal w celu uzyskania najdokładniejszych wyników. 

Krok ładowania, 
alert 

Należy postępować ostrożnie, aby wcisnąć płytę do końca, upewniając się, że jest 
wypoziomowana.  W celu zamknięcia szuflady nigdy nie wolno stosować siły. 

Ryzyko 
przytrzaśnięcia 
palców, przyrząd 
Reveal 

W trakcie zamykania szuflady przyrządu Reveal należy zachować ostrożność w 
celu uniknięcia przytrzaśnięcia lub zakleszczenia palców.  
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Konfiguracja i montaż 

Po dostawie przyrząd SPECIFIC REVEAL musi zostać zamontowany przez wykwalifikowanego serwisanta 

firmy Specific Diagnostics. Po dostawie przyrząd SPECIFIC REVEAL należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń, 

jakie mogły wystąpić w trakcie transportu. Należy wykonać zdjęcia i natychmiast zgłaszać wszelkie 

uszkodzenia firmie transportowej i firmie Special Diagnostics. Podpisanie dokumentów przesyłki przyrządu 

SPECIFIC REVEAL oznacza przejęcie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, do których może dojść 

przed montażem. 

Wymagania dotyczące układów elektrycznych 

Zalecana wartość znamionowa zasilania elektrycznego przyrządu SPECIFIC REVEAL to 85-264 VAC 

Wymagania dotyczące uziemienia 

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, urządzenie 

wolno podłączać wyłącznie do sieciowego źródła zasilania z uziemieniem ochronnym. 

 

Przyrząd SPECIFIC REVEAL musi być uziemiony elektrycznie. W przypadku awarii elektrycznej uziemienie 

zapewnia ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego w celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem. 

Kabel zasilający przyrządu SPECIFIC REVEAL wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem. Wtyczkę tę 

trzeba podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które musi być prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z 

aktualnymi Krajowymi Normami Elektrycznymi, a także wszelkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. W 

przypadku wątpliwości dotyczących tych wymagań należy skontaktować się z firmą Specific Diagnostics lub 

wykwalifikowanym elektrykiem. 

Transport przyrządu SPECIFIC REVEAL 

W przenoszeniu przyrządu SPECIFIC REVEAL z miejsca na miejsce muszą uczestniczyć dwie osoby. Należy 

upewnić się, że spełnione są wymagania dotyczące umiejscowienia przyrządu SPECIFIC REVEAL.  Zobacz 

Załącznik A:Specyfikacje przyrządu SPECIFIC REVEAL. 
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Elementy systemu SPECIFIC REVEAL 

Na poniższych zdjęciach wskazano elementy kluczowe dla obsługi przyrządu SPECIFIC REVEAL 

 

 

Kontrolka 

LED 

Lampka wskaźnika stanu — kolory wyświetlane na podświetlonej lampce wskaźnika stanu 

sygnalizują stan operacyjny przyrządu Reveal.  Tabela wskazań znajduje się w rozdziale 

dotyczącym rozwiązywania problemów. 

LD 

lub 

RD 

Ładowanie szuflad: Elementy zespołu czujnika są ładowane do przenośnika zamocowanego 

wewnątrz szuflady ładunkowej. 

 

  

Lewa szuflada 
(LD) 

Prawa szuflada 
(RD) 

Kontrolka LED 
lewej szuflady 

Prawa szuflada 
Kontrolka LED 
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R1 Złącze zasilania  

R2 Bezpiecznik 

R3 Przycisk WŁ./WYŁ. zasilania 

R4 Wentylator wyciągowy 

R5 Port Ethernet 

R6 Port Ethernet 

R7 Port USB 

R8 Port USB  

R9 Port HDMI 

R10 Etykieta wyrobu 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Obsługa 

Uwaga: Instrukcje obsługi przedstawione poniżej mają być wykonywane przez przeszkolonego technika 

laboratoryjnego lub pod jego nadzorem. Należy upewnić się, że system został zainstalowany zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w skróconej instrukcji obsługi dostarczonej w momencie wysyłki. 

 

Włączanie przyrządu SPECIFIC REVEAL 

 

1. Wyłącznik zasilania znajduje się z tyłu przyrządu 

SPECIFIC REVEAL. Włącz, aby uruchomić 

system i oprogramowanie.  

2. WŁĄCZ minikomputer i ekran dotykowy 

podłączony do minikomputera, o ile urządzenia 

te nie są jeszcze WŁĄCZONE. 

 

 

3. System jest gotowy, gdy przednie kontrolki LED 

są ZIELONE. 

Jeśli podczas uruchamiania wystąpi błąd, przednia 

kontrolka LED przyrządu SPECIFIC REVEAL 

będzie wskazywać błąd za pomocą określonego 

koloru lub schematu świecenia. Potrzebne 

informacje i opis odpowiednich działań znajdują się 

w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów. 
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Ładowanie i rozładowywanie testu SPECIFIC REVEAL AST 
Assay w przyrządzie SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy upewnić 

się, że kontrolka LED świeci się stałym 

ZIELONYM światłem. Jeśli urządzenie nie jest 

włączone, należy upewnić się, że do przyrządu 

zostało podłączone zasilanie. W przypadku gdy 

WŁĄCZONE jest zasilanie, a ZIELONA kontrolka 

nie świeci się światłem ciągłym, należy zapoznać 

się z informacjami zawartymi w rozdziale 

dotyczącym rozwiązywania problemów w tej 

instrukcji. 

 

2. Monitor powinien wyświetlać główny ekran 

uruchomienia. W przeciwnym przypadku, 

naciśnij IKONĘ MENU znajdującą się w lewym 

górnym rogu ekranu, aby powrócić do ekranu 

głównego. 

 

3. Na ekranie głównym dotknij przycisku 

wysuwania, aby otworzyć szufladę.  
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4. Chwyć krawędzie szuflady i delikatnie wyciągnij 

szufladę do całkowitego wysunięcia. 

 

 

5. Przy całkowicie otwartej szufladzie ładunkowej 

załaduj test REVEAL SENSOR ASSAY do tacy 

mocującej REVEAL, wyrównując etykiety w 

następującej kolejności: 

a. Płytki po lewej stronie powinny mieć 

wypustki skierowane do tyłu systemu 

wzdłuż linii środkowej. 

b. Płytki po prawej stronie powinny mieć 

wypustki skierowane do przodu 

urządzenia wzdłuż linii środkowej. 

 

6. Chwyć krawędzie testu REVEAL SENSOR 

ASSAY i delikatnie umieść na prowadnicy płyty. 

TEST powinien zostać wsunięty i osiągnąć 

najniższe położenie na płycie. 

7. Upewnij się, że test REVEAL SENSOR ASSAY 

leży całkowicie płasko na płycie oraz nie jest 

przechylony ani zaczepiony o blok prowadnicy 

płyty, patrz zdjęcie. Jeśli tak, popraw zgodnie z 

potrzebami. 
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8. Po całkowitym załadowaniu próbki. Delikatnie 

wsuń SZUFLADĘ REVEAL z powrotem do 

urządzenia REVEAL, aż słychać będzie 

KLIKNIĘCIE. 
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9. Po zamknięciu szuflady przed uruchomieniem 

system rozpocznie automatyczne odliczanie 10 

sekund. 

 

 

 

 

Jeśli użytkownik chce anulować automatyczne 

uruchamianie, należy dotknąć przycisku 

zatrzymania. 

 

 

10. OPCJONALNIE: dotknij przycisku edytowania, 

aby wprowadzić 

dodatkowe metadane dla cyklu 

System Reveal rozpocznie testy bez podania 

identyfikatora gatunku. Jednak w celu uzyskania 

wyniku MIC należy wprowadzić identyfikator gatunku. 

Identyfikator można dodać w dowolnym momencie 

cyklu lub po jego zakończeniu 

 

Jeśli system jest podłączony do LIS lub systemu 

identyfikacji gatunków stron trzecich, gatunek może 

być automatycznie przekazany do firmy Reveal. 

 

Jeżeli system Reveal nie jest połączony z systemem 

Rapid ID, w celu uzyskania wyników MIC gatunek 

należy wprowadzić do interfejsu użytkownika.  

 

11. Kontrolka LED na szufladzie urządzenia 

REVEAL zaświeci się na ZIELONO i zmieni kolor 

na NIEBIESKI, gdy system będzie uruchomiony. 

Urządzenie REVEAL będzie działać zgodnie z 

wymaganiami aż do zakończenia. 

12. Jeśli podczas operacji system napotka 

jakiekolwiek błędy, na monitorze dotykowym 

wyświetlony zostanie komunikat o błędzie i kod. 

Informacje znajdują się w rozdziale 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW w instrukcji. 

ZIELONY: TRYB GOTOWOŚCI 

 

 

NIEBIESKI: TRYB URUCHAMIANIA 
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13. Po zakończeniu okresu inkubacji na urządzeniu 

REVEAL wyniki badania wyświetlane będą na 

ekranie głównym. 

 

14. W menu głównym dotknij przycisku wysuwania w 

przypadku lokalizacji próbki, która ma zostać 

usunięta. Urządzenie REVEAL rozpocznie 

otwierania wybranej szuflady. 
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15. Delikatnie wysuń szufladę aż do całkowitego 

wysunięcia. 

 



DML-00010 Wersja E 19 z 34 

 REVEAL  

 

 

16. Trzymając boki ramki na próbki, delikatnie 

zdejmij test REVEAL SENSOR ASSAY z płyty. 

17. PRZESTROGA. Próbka zawiera 

materiał stanowiący ZAGROŻENIE 

BIOLOGICZNE i w razie potrzeby należy ją 

wyrzucić.  

 

 

 

 

18. Podczas instalacji urządzenia REVEAL 

przykładowe dane zostaną automatycznie 

przesłane przez urządzenie REVEAL do 

wyznaczonego miejsca przechowywania. 

 

19. Interpretacje danych próbki znajdują się w 

instrukcji czujnika SPECIFIC. 
 

20. Po wyjęciu próbki szufladę urządzenia REVEAL 

należy zamknąć, delikatnie wciskając szufladę, 

aż słychać będzie KLIKNIĘCIE. 
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21. Urządzenie REVEAL powróci do trybu 

GOTOWOŚCI. 

 

 
 

Mapa EKRANU MENU 

UWAGA: Poniższe ekrany są przeznaczone wyłącznie do użytku przez personel serwisowy i 

nie powinny wymagać żadnych działań ani modyfikacji ze strony użytkownika. Urządzenie 

SPECIFIC REVEAL zostanie zainstalowane przez wykwalifikowanego serwisanta odpowiednio 

do wymagań instalacji. 

 

Ekran logowania 

Użytkowniki zalogowanemu 

do systemu przypisano 

funkcje związane z jego rolą.   

Po okresie braku aktywności 

dojdzie do automatycznego 

wylogowania użytkownika. 
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GŁÓWNE MENU 

Użytkownikowi przedstawia 

się widok lokalizacji gotowych 

do załadowania. Załadowanie 

szuflady spowoduje 

automatyczne uruchomienie 

cyklu, dzięki czemu 

pokładowy system 

obrazowania będzie w stanie 

odczytać niezbędne 

informacje. 

 

Użytkownik widzi informacje 

ogólne dotyczące danej 

płytki.  Użytkownik może 

dotknąć ikony „ołówka” w celu 

podania gatunku lub innych 

metadanych.  Jeśli system 

jest podłączony do LIS lub 

systemu identyfikacji 

gatunków stron trzecich, 

gatunek może być 

automatycznie przekazany do 

firmy Reveal. 

Tak samo można załadować 

dodatkowe płytki. 
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Można monitorować postęp 

cyklu, a wyniki MIC zostaną 

dostarczone, gdy będą 

dostępne. 

 

 

Po zakończeniu cyklu wyniki 

MIC będą dostępne do 

przeglądania lub eksportu. 

Użytkownik może wtedy 

rozładować płytki i uruchomić 

dodatkowe cykle.  

 



DML-00010 Wersja E 23 z 34 

 REVEAL  

 

Mapa oprogramowania 

 

INFORMACJE 

Wyświetla aktualne wersje 

całego oprogramowania 

załadowanego do przyrządu. 

 

ALARMY 

Wyświetla komunikaty o 

błędach i alarmy, które 

pojawiają się podczas 

inkubacji.  

WYŁĄCZANIE/PONOWNE 

URUCHAMIANIE 

Wyświetla polecenia 

ponownego uruchomienia 

usługi sterowania lub 

komputera pokładowego. 

 



DML-00010 Wersja E 24 z 34 

 REVEAL  

 

KONFIGURACJA 

PRZYRZĄDU 

Wyświetla aktualną 

konfigurację przyrządu i 

umożliwia ręczną kontrolę 

optyczną płyty. 

 

TRANSFER DANYCH 

Wyświetla dziennik transferu 

danych i odpowiednie 

komunikaty o błędach. 

Umożliwia konfigurację 

wartości docelowych 

transferu danych. 

 

AKTUALIZACJE 

OPROGRAMOWANIA 

Wyświetla aktualne wersje 

oprogramowania 
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INSTRUMENTS- 

Wyświetla całkowitą liczbę 

urządzeń REVEAL 

podłączonych do sieci 

 

WYLOGOWANIE- 

Zamknij oprogramowanie 

REVEAL 

 

ZAMKNIĘCIE APLIKACJI-  

Zamknij oprogramowanie 

REVEAL 
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Konserwacja, dezynfekcja ogólne czyszczenie i przegląd 

 

PRZED PODJĘCIEM WSZELKICH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH KONIECZNE 
JEST WYŁĄCZENIE CAŁEGO ZASILANIA LUB ODŁĄCZENIE URZĄDZENIA OD ZASILANIA 
SIECIOWEGO. 
 

Konserwacja  

W urządzeniu SPECIFIC REVEAL używany jest wentylator do odprowadzania ciepła z elementów 

sterujących. Wentylator znajdujący się w tylnej części urządzenia REVEAL może ulec zabrudzeniu 

strzępkami przędzy. W razie konieczności nagromadzone strzępki przędzy należy odkurzyć lub 

usunąć z taką częstotliwością, jak jest to potrzebne. 

 

Ogólne czyszczenie i przegląd 

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych można wykonywać niestrzępiącą się ściereczką i 70% IPA.  
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Załącznik A: Specyfikacje urządzenia SPECIFIC REVEAL 

 

 

Wymiary urządzenia Długość: 68,3 cm (26,9 in) 

Szerokość: 42,4 cm (16,7 in) 

Wysokość: 20,1 cm (7,9 in) 

Ciężar: 29,5 kg (65 lb) 

Zalecane wymiary 
blatu laboratoryjnego 

Minimalny odstęp z tyłu 12,7 cm (5 in) (dostęp do zasilania, kabel zasilający, 
wylot wentylatora) 

Minimum 12,7 cm (5 in) z każdej strony (dostęp do zwalniania ręcznego) 

Minimalny odstęp z przodu 38,1 cm (15 in) umożliwiający dostęp do szuflady. 

Wymiary podstawy zgodne z wymiarami urządzenia 

Warunki środowiskowe Warunki pracy: 

• Temperatura otoczenia od 18C do 28C 

• Wilgotność względna: od 20% do 95% 

Znamionowe dane 
elektryczne 

Wymagania dotyczące zasilania: 

• Zalecane: 85-264 VAC, 50-60 HZ 

• Zakres napięcia roboczego AC; 85-264 VAC, 50-60 Hz 

Lokalizacja: Urządzenie SPECIFIC REVEAL należy zainstalować w 

odległości 183 cm od gniazdka elektrycznego. 

Połączenie elektryczne (USA): Przyrząd wyposażony jest w gniazdo zasilania 

IEC 320-C14. 

Konfiguracja międzynarodowa: Przyrząd wyposażony jest w gniazdo 

zasilania IEC 320-C14.  
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Dodatek B: Opcje i akcesoria 

W celu uzyskania informacji dotyczących cen i składania zamówień należy skontaktować się z 

przedstawicielem handlowym firmy Specific Diagnostics 

 

Dodatek C: Rozwiązywanie problemów 

W większości przypadków naprawy urządzenia SPECIFIC REVEAL muszą być wykonane przez 

wykwalifikowanego serwisanta firmy Specific Diagnostics. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Special 

Diagnostics. 

Poniżej podano kolory kontrolki LED i informacje dotyczące stanu systemu, jakie one wskazują. 

1. Stały światło żółte - podczas włączania; w trakcie i po wyłączeniu 
2. Stałe światło zielone – w trybie jałowym, gotowy do pracy 
3. Trzy białe mignięcia – interfejs użytkownika przełącza się z urządzenia Reveal na inne 
4. Migający światło zielone – drzwi otwarte 
5. Stałe światło niebieskie - uruchomienie w toku 
6. Migające światło pomarańczowe – błąd szuflady 
7. Stałe światło czerwone – wystąpienie problemu; należy skontaktować się z pomocą techniczną 

firmy SpecificDx 
 

Jeśli wystąpi problem, użytkownik zostanie również ostrzeżony w sekcji alarmów.  Kod alarmu i komunikat 

należy przesłać do działu pomocy technicznej firmy SpecificDx, jeśli alarm nie zostanie anulowany przez 

system lub jeśli użytkownik nie będzie w stanie rozwiązać problemu związanego z alarmem używając 

komunikatów lub instrukcji związanych z alarmami. 

 

 

Poniżej podano listę alarmów i możliwych rozwiązań związanych z nimi problemów. 

Kod 
alarmu 

Opis alarmu Czynność naprawcza 

2 ConfigurationFailureAlarm Skontaktuj się z serwisem 

3 ActivationFailureAlarm Skontaktuj się z serwisem 

4 InstrumentUnavailableAlarm 

Należy upewnić się, że przyrząd jest 
WŁĄCZONY i podłączony do sieci. Włącz i 
wyłącz zasilanie. W przypadku braku 
rozwiązania problemu, należy skontaktować 
się z serwisem. 

5 InstrumentMaintenanceModeAlarm 

Ustaw gatunki na istniejący cykl i poczekaj na 
zakończenie aktualizacji oprogramowania. Lub 
kliknij taśmę konstrukcyjną i wybierz opcję 
„Zmień harmonogram”, a następnie użyj 
przyrządu. 

6 SleepModeNotDisabled Skontaktuj się z serwisem 
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101 ScannerConnectionFailure 

Podjęta zostanie próba ponownego 
nawiązania połączenia ze strony 
oprogramowania. W przypadku braku 
rozwiązania problemu, należy skontaktować 
się z serwisem. 

102 ScannerCommunicationFailure 

Podjęta zostanie próba ponownego 
nawiązania połączenia ze strony 
oprogramowania. W przypadku braku 
rozwiązania problemu, należy skontaktować 
się z serwisem. 

103 ScannerMissingSource Skontaktuj się z serwisem 

105 ScannerPowerFailure 
Należy włączyć i wyłączyć zasilanie przyrządu. 
Aby sprawdzić przewody wewnętrzne, należy 
skontaktować się z serwisem. 

106 ScannerRecurringDisconnect 
Należy włączyć i wyłączyć zasilanie przyrządu. 
Należy skontaktować się z serwisem. 

201 RockerConnectionFailure Skontaktuj się z serwisem 

202 RockerCommunicationFailure Skontaktuj się z serwisem 

203 RockerHomingFailure Skontaktuj się z serwisem 

204 RockerPositionFailure Skontaktuj się z serwisem 

301 TemperatureConnectionFailure Skontaktuj się z serwisem 

302 TemperatureCommunicationFailure Skontaktuj się z serwisem 

303 TemperatureLow 
Jeśli problem nie zostanie usunięty w ciągu 
kilku minut, należy skontaktować się z 
serwisem. 

304 TemperatureHigh 
Jeśli problem nie zostanie usunięty w ciągu 
kilku minut, należy skontaktować się z 
serwisem. 

305 TemperatureControlFailure Skontaktuj się z serwisem 

306 TemperatureOutOfRange 
Jeśli problem nie zostanie usunięty w ciągu 
kilku minut, należy skontaktować się z 
serwisem. 

307 TemperatureParityFailure Skontaktuj się z serwisem 

401 DrawerConnectionFailure 
Należy włączyć i wyłączyć zasilanie przyrządu. 
W przypadku braku rozwiązania problemu, 
należy skontaktować się z serwisem. 

402 DrawerCommunicationFailure Skontaktuj się z serwisem 

701 DataRetentionInsufficentDiskspace 
Aby sprawdzić ustawienia i zwolnić miejsce na 
dysku, należy skontaktować się z serwisem 

801 ImageProcessingError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

802 UpdatePlateMetadataError 
Należy sprawdzić pola wejściowe i spróbować 
ponownie 

803 SpeciesNotRecognized Automatycznie zgłaszane do serwisu 

804 PlateNotFound Automatycznie zgłaszane do serwisu 

805 PlateNotAligned 
Wstrzymaj cykl, wysuń tackę, wsuń płytkę do 
końca, ponownie uruchom cykl. 

807 UnableToLocateSensors 
Nieprawidłowy arkusz czujnika, przygotuj nową 
płytkę. 

808 AnalysisSummaryError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

809 SpeciesUnknown Gatunki wejściowe 

810 UsedSensorDetected Wyjmij starą płytę, ponownie uruchom cykl. 

812 SpeciesNotSupported 

W przypadku wybranych gatunków nie 
zostanie wyświetlony żaden MIC/SIR, 
ponieważ nie jest on jeszcze obsługiwany 
przez algorytm. 
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813 DetectPlateMapError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

901 BarcodeReadingError 
Wyczyść obszar kodu kreskowego, ponownie 
uruchom cykl 

902 MissingBarcodeDefinitionFile Skontaktuj się z serwisem 

904 CreateExperimentFileError Skontaktuj się z serwisem 

905 CallMICError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

906 CallSIRError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

907 MakeSummaryTableError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

908 MICAlgorithmError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

909 PlateMapConfigurationError 
Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, 
należy skontaktować się z serwisem 

911 SlowGrowerError 
Ilość dowodów w przyrządzie może nie być 
wystarczająca do wykonywania połączeń MIC i 
interpretacji SIR 

1002 SampleBarcodeMissing Wpisz identyfikator próbki ręcznie 

1003 SensorBarcodeMissing Automatycznie zgłaszane do serwisu 

1004 PlateMissing Dodaj płytkę 

1005 SensorBarcodeMismatch Zapoznaj się z danymi na kodzie kreskowym 

1006 SampleBarcodeMismatch Zapoznaj się z danymi na kodzie kreskowym 

1007 CreatePlateError Automatycznie zgłaszane do serwisu 

1008 TooManyBarcodesFound 

Istnieje możliwość, że dla identyfikatora próbki 
oprogramowanie wybrało niewłaściwy kod 
kreskowy. Sprawdź lub wprowadź identyfikator 
próbki ręcznie. 

1009 BadSensor 
Czujnik jest przeterminowany lub w trakcie 
wycofywania z eksploatacji. Przygotuj kolejną 
płytkę z czujnikiem z innej partii. 

1101 PCBConnectionFailure 
Wyłącz i włącz zasilanie przyrządu. W 
przypadku braku rozwiązania problemu, 
należy skontaktować się z serwisem. 

1301 DoorOpenTooLong Zamknij szufladę 

1302 DoorSensorStateMismatch Skontaktuj się z serwisem 

1303 DoorFailedToOpen 
Spróbuj wysunąć ponownie. Użyj przycisku 
ręcznego znajdującego się z boku przyrządu. 
Skontaktuj się z serwisem 

1304 UnexpectedDoorOpen 
Zamknij szufladę, być może uda się 
przywrócić normalne działanie 

1305 FailedToReadDoorStatus Skontaktuj się z serwisem 

1306 DatabaseProviderConnection 
Aby sprawdzić konfigurację i uruchomić usługę 
bazy danych, należy skontaktować się z 
serwisem. 

1307 DatabaseProviderConfiguration Skontaktuj się z serwisem 

1308 DatabaseOperationFailure Skontaktuj się z serwisem 

1309 ExperimentDataTransferFailure Automatycznie zgłaszane do serwisu 

1310 TransferredFileCleanUpFailure Automatycznie zgłaszane do serwisu 

1311 ImageConversionFailure Automatycznie zgłaszane do serwisu 

1313 InstrumentDataAcqDatabaseOperationFailure Automatycznie zgłaszane do serwisu 

1315 WrongPlateMapSelected Sprawdź wybór płyty 

1316 SoftwareUpgradeFailure Należy ponownie uaktualnić oprogramowanie 

1317 DatabaseMigrationFailure Skontaktuj się z serwisem 

1318 ExperimentHistoryFailure Automatycznie zgłaszane do serwisu 

1319 AutoSyncFailure W menu aktualizacji oprogramowania spróbuj 
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ponownie skonfigurować automatyczną 
synchronizację. Skontaktuj się z serwisem 

1320 RunDidNotStart 
Uruchom cykl lub otwórz szufladę w celu 
zresetowania alarmu, a następnie uruchom 
cykl 

1401 LabConnectorCommunicationFailure 
Sprawdź konfigurację złączy laboratoryjnych. 
Należy skontaktować się z serwisem. 

1402 LabConnectorParseFailure Automatycznie zgłaszane do serwisu 
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Naprawy 

Aby pomoc została udzielona możliwie jak najszybciej, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie. 

• Jaki jest numer seryjny urządzenia SPECIFIC REVEAL? (etykieta producenta znajduje się na 

tylnym panelu urządzenia SPECIFIC REVEAL). 

• Co się stało przed wystąpieniem problemu? 

• Czy problem wystąpił nieoczekiwanie? 

• Czy w miarę upływu czasu doszło do pogorszenia się problemu? 

• W przypadku nietypowego hałasu, czy można ustalić źródło pochodzenia tego hałasu? 

• Czy jakaś osoba korzystała z urządzenia SPECIFIC REVEAL w momencie wystąpienia problemu? 

• Należy zwrócić uwagę na wszelkie inne znaczące symptomy. 

• Czy kontrolka LED świeci się określonymi kolorami lub schematami świecenia? 

 

Błędy systemu 

Oprogramowanie urządzenia SPECIFIC REVEAL zapewnia wbudowaną funkcję sprawdzania błędów w celu 

upewnienia się, że wszystkie systemy działają zgodnie ze specyfikacją. W przypadku wykrycia błędu kontrolka 

LED na przednim panelu (F1) świeci się określonymi kolorami i schematami świecenia, a na ekranie 

dotykowym wyświetlony zostanie wykryty błąd oraz komunikat o błędzie. Jeśli jest to widoczne, należy 

zanotować informacje dotyczące koloru i schematu świecenia oraz podać opis okoliczności zdarzenia.  

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku C. 
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RĘCZNE OTWIERANIE SZUFLADY 

Jeżeli po wykonaniu czynności omówionych w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów nie doszło do 

otwarcia szuflady w celu wyjęcia panelu czujnika, można przeprowadzić następującą ręczną procedurę w celu 

otwarcia szuflady: 

Przed zwolnieniem zatrzasku szuflady należy zawsze wyłączyć zasilanie urządzenia.  

W celu ręcznego zwolnienia szuflady i wyjęcia czujnika należy nacisnąć zatrzask szuflady, znajdujący się na 

spodzie urządzenia.   
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Załącznik D: Deklaracja zgodności elektromagnetycznej (EMC) 

Ostrzeżenie: 

• Urządzenie VIA SPECIFIC REVEAL jest MEDYCZNYM URZĄDZENIEM ELEKTRYCZNYM i 

wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej EMC. 

Urządzenie należy zainstalować i eksploatować zgodnie z informacjami dotyczącymi zgodności 

elektromagnetycznej EMC podanymi w tej instrukcji. 

• Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej może wpływać na działanie urządzenia SPECIFIC 

REVEAL SEALER 

• Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone przez firmę Special Diagnostics 

może skutkować zwiększeniem EMISJI lub zmniejszeniem ODPORNOŚCI URZĄDZENIA. 

 Tego SPRZĘTU nie powinno się używać w sąsiedztwie lub ustawiać w stos z innym 

sprzętem oraz jeśli konieczne jest użycie sąsiedniego lub układanego w stosy sprzętu, 

SPRZĘT powinien być obserwowany w celu sprawdzenia, czy działa normalnie w 

konfiguracji, w której będzie używany. 


