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Tento návod obsahuje prevádzkové postupy pre nasledujúci produkt spoločnosti Specific Diagnostics:  

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

Copyright © 2019 by Specific Diagnostics, Inc. Všetky práva vyhradené. 

 

 

Len na diagnostické použitie in vitro, 

Len na profesionálne použitie. 

 

Poznámka: V tomto návode sa používa nasledujúci symbol, ktorý upozorňuje na varovania, upozornenia alebo 

prevádzkové postupy, ktoré môžu priamo ovplyvniť bezpečnú prevádzku produktu SPECIFIC REVEAL. Pred 

použitím produktu SPECIFIC REVEAL si prečítajte tieto pokyny a vyhlásenia. 

 

Varovanie. Výstražné vyhlásenie alebo prevádzkový postup, ktorý môže priamo ovplyvniť bezpečnú 

prevádzku. 

 

 

 

    Vyhovujúci produkt  

 

Specific Diagnostics a SPECIFIC REVEAL sú ochranné známky registrované v USA spoločnosťou Specific 

Diagnostics, Inc. 

 

Pre používateľov v Európskej únii (nariadenie (EÚ) 2017/746) a krajinách s podobnými požiadavkami: Ak by sa 

pri používaní tejto pomôcky alebo v jeho dôsledku vyskytla závažná udalosť, nahláste ju výrobcovi a/alebo 

jeho autorizovanému zástupcovi, ako aj príslušnému miestnemu úradu. 
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Zodpovednosť vlastníka 

Produkt Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL bude fungovať tak, ako je popísané v tomto návode a na 

sprievodných štítkoch a/alebo vložkách, ak sa bude prevádzkovať, udržiavať a opravovať v súlade s 

poskytnutými pokynmi. Produkt SPECIFIC REVEAL je potrebné pravidelne kontrolovať, ako je popísané v 

tomto návode. Chybný produkt SPECIFIC REVEAL by sa nemal používať. Časti, ktoré sú pokazené, chýbajú, 

sú zjavne opotrebované, zdeformované alebo kontaminované, by sa mali okamžite vymeniť. Ak by bola takáto 

oprava alebo výmena nevyhnutná, odporúča sa, aby ste o servis požiadali spoločnosť Specific Diagnostics, 

Inc. Produkt SPECIFIC REVEAL alebo ktorákoľvek z jeho častí by sa mala opraviť iba v súlade s pokynmi 

poskytnutými spoločnosťou Specific Diagnostics, Inc., autorizovanými zástupcami spoločnosti Specific 

Diagnostics, Inc. alebo vyškoleným personálom spoločnosti Specific Diagnostics, Inc. Produkt SPECIFIC 

REVEAL sa nesmie meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Vlastník tohto produktu nesie výhradnú zodpovednosť za akúkoľvek poruchu, ktorá vznikne v dôsledku 

nesprávneho používania, chybnej údržby, nesprávnej opravy, poškodenia alebo zmeny vykonanej kýmkoľvek 

iným ako autorizovanými zástupcami spoločnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Akákoľvek neoprávnená údržba, opravy alebo úpravy zariadenia môžu viesť k zrušeniu platnosti záruky na 

produkt SPECIFIC REVEAL. 

Kontaktné informácie spoločnosti Specific Diagnostics 

Spoločnosť Specific Diagnostics rada odpovie na vaše otázky a pripomienky. Ak máte akékoľvek otázky alebo 

pripomienky, kontaktujte náš tím servisu a podpory. 

 

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

www.Specificdx.com 

650.938.2030 

 

 

Zástupca pre Európu 

Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGICKO 

www.QARAD.com 

Ak potrebujete informácie o produktoch a našich novinkách, navštívte nás online na adrese 

https://specificdx.com/. Pre zákaznícku podporu nám pošlite e-mail na adresu customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Indikácie a kontraindikácie na použitie 

Vyhlásenie o zamýšľanom použití 

Prístroj Reveal je stolný inkubátor, ktorý spracováva až štyri jednorazové AST.  

Podrobnosti o inštalácii a prevádzke prístroja Reveal sú uvedené v tomto návode. 

Indikácie na použitie 

Systém Reveal Rapid AST je automatizovaná platforma na vykonávanie fenotypového kvantitatívneho a 

kvalitatívneho testovania antimikrobiálnej citlivosti (AST) bakteriálnych vzoriek vrátane izolovaných 

bakteriálnych kolónií alebo vzoriek odobratých priamo z fľaše s pozitívnou krvnou kultúrou.  Systém využíva 

princípy mikroriedenia bujónu na rýchle stanovenie minimálnych inhibičných koncentrácií (MIC) pre testované 

liečivá a v kombinácii s identifikáciou druhu (získanou zo samostatnej testovacej metódy alebo platformy) 

môže poskytnúť citlivé/stredné/rezistentné („S/I/R“) stanovenie pre testované druhy.   

 

Systém Reveal deteguje bakteriálny rast pozorovaním radu patentovaných chemických snímačov malých 

molekúl (SMS), ktoré menia farbu v prítomnosti rôznych metabolických plynov emitovaných rastúcimi 

baktériami počas inkubácie.  Vytlačené SMS snímačové polia sú umiestnené na vrchu každej jamky 

naočkovanej doštičky s liečivom v zostave AST na jedno použitie.  Prístroj Reveal funguje ako inkubátor pre 

testované vzorky a pri raste baktérií opticky sníma farby snímača. Integrovaný softvér interpretuje výsledok 

testu a generuje správy o testoch. 

 

Výsledky sú určené na použitie v spojení s Gramovým farbením, identifikáciou organizmov a inými klinickými 

laboratórnymi nálezmi.  Systém Reveal generuje hodnoty MIC pre testované baktérie a liečivá.  Stanovenie 

stavu S/I/R testovaného bakteriálneho kmeňa vyžaduje identifikáciu druhu, ktorú možno získať ktoroukoľvek z 

niekoľkých bežných testovacích metód vrátane hmotnostnej spektroskopie MALDI-TOF alebo molekulárneho 

testovania PCR. 

Opatrenia pri používaní 

• Bod privretia počas zatvárania zásuvky. 

 

Kontraindikácie na použitie 

• Na použitie iba s produktom SPECIFIC REVEAL ASSAY. 
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Bezpečnosť: Varovania a upozornenia 

Pred použitím produktu SPECIFIC REVEAL si prečítajte tento návod. 

 

NEBEZPEČENSTVO: Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorej je potrebné sa 

vyhnúť a ktorá bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť. 

 

• Neupravujte elektrickú zástrčku produktu SPECIFIC REVEAL. Produkt SPECIFIC REVEAL je 

vybavený odnímateľným napájacím káblom. 

• Nepoužívajte žiadne elektrické adaptéry. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. 

• Pred použitím akéhokoľvek predlžovacieho kábla sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom. Dlhé 

predlžovacie káble môžu spôsobiť pokles napätia v produkte SPECIFIC REVEAL, čo môže spôsobiť 

nesprávne fungovanie. Spoločnosť Specific Diagnostics poskytuje napájací kábel. 

• Nepoužívajte produkt SPECIFIC REVEAL v mokrom alebo vlhkom prostredí. 

• Pred čistením alebo servisom vždy odpojte produkt SPECIFIC REVEAL. 

• Počas čistenia nenamáčajte žiadnu časť produktu SPECIFIC REVEAL do tekutiny; použite 

rozprašovač alebo vlhkú handričku. Udržujte všetky tekutiny mimo dosahu elektrických 

komponentov. Pred čistením a údržbou vždy odpojte produkt SPECIFIC REVEAL. 

• Servis by mal vykonávať autorizovaný technik spoločnosti Specific Diagnostics. Servis 

neautorizovanými technikmi spoločnosti Specific Diagnostics ruší platnosť záruky. Skôr ako sa vy 

alebo elektrikár pokúsite o akúkoľvek údržbu, kontaktujte spoločnosť Specific Diagnostics. 

• Na žiadnu časť produktu SPECIFIC REVEAL neumiestňujte žiadne tekutiny. 

• Po inštalácii neodpájajte ani nemeňte žiadnu vnútornú kabeláž produktu SPECIFIC REVEAL. 
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VÝSTRAHA: Potenciálne nebezpečná situácia, ktorej je potrebné sa vyhnúť a ktorá 
môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu. 

 

• Postavte a používajte produkt SPECIFIC REVEAL na pevnom, rovnom povrchu. 

• Ruky držte ďalej od zásuvky, aby ste zabránili ich privretiu. 

• Držte ruky mimo dosahu všetkých pohyblivých častí. 

• Bezpečnosť a integritu produktu SPECIFIC REVEAL je možné zachovať len vtedy, keď je produkt 

SPECIFIC REVEAL pravidelne kontrolovaný z hľadiska poškodenia a opotrebovania a je riadne 

opravený. Za zabezpečenie pravidelnej údržby zodpovedá výlučne používateľ/majiteľ alebo 

prevádzkovateľ zariadenia. Opotrebované alebo poškodené komponenty musia byť okamžite 

vymenené a produkt SPECIFIC REVEAL musí byť vyradený z prevádzky až do vykonania opravy. 

Na údržbu a opravu produktu SPECIFIC REVEAL by sa mali používať iba výrobcom dodané alebo 

schválené komponenty. 

 

SYMBOL 

 

TEXT VAROVANIA ALEBO UPOZORNENIA 

HI VOLT (vysoké 
napätie) 

Nebezpečenstvo úrazu vysokým napätím – Neodstraňujte ani neuvoľňujte kryty.  
Žiadne diely opraviteľné používateľom.  Prístroj by mal byť pripojený k správne 
uzemnenej elektrickej zásuvke. Do otvoru zásuvky nevkladajte prsty ani iné cudzie 
predmety.   

Nebezpečenstvo 
popálenia/požiaru 

Neotvárajte ani neuvoľňujte kryty.  Žiadne diely opraviteľné používateľom.  
Nevkladajte prsty ani iné cudzie predmety do zásuvky alebo predného otvoru 
zásuvky 

Nebezpečenstvo 
pomliaždenia 

Prístroj má pohyblivé prvky, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo 
pomliaždenia.  Do zásuvky alebo cez otvor zásuvky nikdy nevkladajte nič okrem 
zostáv snímačov schválených výrobcom.   

Nebezpečenstvo 
prevrátenia, 
Reveal 

Prístroj Reveal by mal byť inštalovaný na pevnom a rovnom stole s dostatočným 
priestorom pre vetracie otvory a otvor zásuvky.  Nástroj Reveal je možné položiť 
na zariadenie až do výšky troch jednotiek a v prípade väščej výšky ako tri jednotky 
je potrebná konzultácia so zástupcom podpory.  Aby sa predišlo nebezpečnému 
riziku prevrátenia, mali by byť nástroje umiestnené na mieste, kde do nich nebude 
narážať personál alebo vybavenie, a mimo oblastí s pohybom osôb.  
Neumiestňujte predmety na hornú časť prístroja Reveal alebo stohu nástrojov.  

Upozornenie na 
prehriatie 

Aby sa predišlo prehriatiu, všetky nasávacie a vetracie otvory jednotky by mali byť 
bez prekážok a filtre nasávaného vzduchu by sa mali udržiavať čisté a vymieňať 
podľa pokynov výrobcu pre údržbu.   

Varovanie pred 
biologickým 
nebezpečenstvom, 
snímače 

Pri príprave vzoriek by sa všetky suspenzie organizmov mali považovať za 
potenciálne infekčnú biologicky nebezpečnú tekutinu.  Kvalifikovaný laboratórny 
personál by mal používať prijateľné postupy na manipuláciu a likvidáciu biologicky 
nebezpečného materiálu. 
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Varovanie pred 
biologickým 
nebezpečenstvom, 
zostava snímača 

Hoci je jednorazová zostava snímača AST zapečatenou jednotkou, povrchy a 
obsah zostavy by sa mali považovať za potenciálne biologicky nebezpečné.  
Kvalifikovaný laboratórny personál by mal pri manipulácii s jednorazovou zostavou 
snímača AST používať prijateľné postupy vrátane používania ochranných rukavíc.   

Upozornenie na 
biologické 
nebezpečenstvo, 
použitý snímačový 
test 

Hoci je jednorazová zostava snímača AST zapečatenou jednotkou, povrchy a 
obsah zostavy by sa mali považovať za potenciálne biologicky nebezpečné.  Nikdy 
neprepichujte membránu snímača ani inak neotvárajte ani nerozoberajte zostavu 
snímača AST.  Použité zostavy by sa mali zlikvidovať spolu s iným biologicky 
nebezpečným odpadom v súlade s prijateľnými laboratórnymi postupmi.   

Biologické a 
elektrické 
nebezpečenstvo 

Je možné, že vnútorné prvky krytu alebo zásuvky sa môžu kontaminovať roztokmi 
vzoriek alebo inou potenciálne biologicky nebezpečnou tekutinou.  Na čistenie 
súčastí zásuvky je potrebné jednotku vypnúť a odpojiť od napájania a nechať 
vychladnúť.  Povrchy možno čistiť alkoholom alebo chlórovaným roztokom a 
mäkkou handričkou podľa prijateľných laboratórnych postupov.  Jednotka 
obsahuje citlivé elektronické prvky a je potrebné dbať na to, aby ste nikdy 
nestriekali čistiace roztoky do vnútra jednotky cez otvor zásuvky, vetracie otvory 
alebo iným spôsobom.  Striekanie tekutín akéhokoľvek typu do jednotky spôsobí 
stratu platnosti záruky.  Ak dôjde ku kontaminácii vnútra jednotky, mala by sa 
vyradiť z prevádzky a mali by ste kontaktovať servisných zástupcov výrobcu, aby 
zabezpečili dekontamináciu a kontrolu interiéru.   

Upozornenie na 
teplotu 

Vnútorná priehradka prístroja Reveal je vyhrievaná na inkubáciu vzoriek a teplota 
je tu presne regulovaná.  Aby sa ušetrila energia a zabezpečila správna funkcia 
systému, obsluha by mala obmedziť čas, počas ktorého je zásuvka na nástroje 
otvorená na vkladanie/vykladanie.   

Upozornenie na 
manipuláciu so 
zostavou snímača 

Zapečatená zostava vzorky je citlivá na čas.  Na zabezpečenie čo najpresnejších 
výsledkov by sa jednorazová súprava mala vložiť do prístroja Reveal do pätnástich 
minút po skončení cyklu. 

Krok načítania, 
upozornenie 

Dávajte pozor, aby ste doštičku zatlačili úplne dovnútra a uistite sa, že je vo 
vodorovnej polohe.  Zásuvku nikdy nezatvárajte násilím. 

Nebezpečenstvo 
privretia prstov, 
prístroj Reveal 

Pri zatváraní zásuviek prístroja Reveal buďte opatrní, aby ste predišli privretiu 
alebo zaseknutiu prstov.  

 



DML-00010 Rev. E 9 z 32 

 REVEAL  

 

Nastavenie a inštalácia 

Produkt SPECIFIC REVEAL nainštaluje kvalifikovaný technik spoločnosti Specific Diagnostics po jeho dodaní. 

Uistite sa, že ste pri dodaní skontrolovali produkt SPECIFIC REVEAL, či nedošlo k jeho poškodeniu, ku 

ktorému mohlo dôjsť počas prepravy. Urobte fotografie a akékoľvek poškodenie okamžite nahláste prepravnej 

spoločnosti a spoločnosti Specific Diagnostics. Keď podpíšete zásielku vášho produktu SPECIFIC REVEAL, 

preberáte zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, ktoré môže nastať pred inštaláciou. 

Elektrické požiadavky 

Odporúčané elektrické napájanie pre produkt SPECIFIC REVEAL je 85-264 VAC. 

Požiadavky na uzemnenie 

VAROVANIE: Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie môže byť 

pripojené iba k napájacej sieti s ochranným uzemnením. 

 

Produkt SPECIFIC REVEAL musí byť elektricky uzemnený. Ak dôjde k elektrickej poruche, uzemnenie 

poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, aby sa znížilo riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. 

Napájací kábel produktu SPECIFIC REVEAL obsahuje uzemnenú zástrčku. Táto zástrčka musí byť zapojená 

do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade s aktuálnym národným elektrickým 

predpisom, ako aj so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami. Ak si týmito požiadavkami nie ste istí, 

kontaktujte spoločnosť Specific Diagnostics alebo kvalifikovaného elektrikára. 

Preprava produktu SPECIFIC REVEAL 

Pri presúvaní produktu SPECIFIC REVEAL medzi jednotlivými miestami použite dve osoby. Uistite sa, že sú 

dodržané požiadavky na umiestnenie produktu SPECIFIC REVEAL.  Pozrite si Prílohu A: Špecifikácie 

produktu SPECIFIC REVEAL. 
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Komponenty produktu SPECIFIC REVEAL. 

Kľúčové komponenty na ovládanie produktu SPECIFIC REVEAL sú označené na fotografiách nižšie. 

 

 

LED 
Indikátor stavu – Farby zobrazené na rozsvietenom indikátore stavu signalizujú prevádzkový 

stav produktu Reveal.  V časti o riešení problémov je uvedená tabuľka indikácií . 

LD 

alebo 

RD 

Nakladacie zásuvky: Komponenty zostavy snímača sa vkladajú do nosiča namontovaného vo 

vnútri nakladacej zásuvky. 

 

  

Ľavá zásuvka 
(LD) Pravá 

zásuvka(RD) 

LED pre ľavú 
zásuvku 

Pravá 
zásuvka LED 
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R1 Pripojenie napájacej zástrčky  

R2 Poistka 

R3 Tlačidlo ZAP./VYP. 

R4 Vetrací ventilátor 

R5 Ethernetový port 

R6 Ethernetový port 

R7 USB port 

R8 USB port  

R9 HDMI port 

R10 Označenie produktu 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Prevádzka 

Poznámka: Nasledujúce prevádzkové pokyny vykonáva vyškolený laboratórny technik alebo sa vykonávajú na 

jeho pokyn. Uistite sa, že systém bol nainštalovaný podľa pokynov v Stručnej referenčnej príručke dodanej v 

čase odoslania. 

 

Zapnutie produktu SPECIFIC REVEAL 

 

1. Vypínač sa nachádza na zadnej strane produktu 

SPECIFIC REVEAL. Zapnite ho, aby ste spustili 

systém a softvér.  

2. Ak ešte nie je ZAPNUTÝ, ZAPNITE mini počítač 

a dotykovú obrazovku, ktorá je pripojená k mini 

počítaču. 

 

 

3. Systém je pripravený, keď sa predné LED 

indikátory rozsvietia ZELENOU farbou. 

Ak sa počas zapínania vyskytne chyba, predné LED 

indikátory na produkte SPECIFIC REVEAL indikujú 

chybu špecifickou farbou a vzorom. Pozrite si časť o 

riešení problémov v tomto návode, kde nájdete 

referencie a príslušné činnosti.  
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Vkladanie a vyberanie testu SPECIFIC REVEAL AST ASSAY v 
produkte SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Pred začatím utesňovania sa uistite, že LED 

indikátor svieti ZELENOU farbou. Ak nie je 

ZAPNUTÝ, skontrolujte, či je zapnutý. Ak je 

napájanie ZAPNUTÉ a neprerušované ZELENÉ 

svetlo nesvieti, pozrite si časť o riešení 

problémov v tomto návode. 

 

2. Monitor by mal byť na obrazovke MAIN 

STARTUP (Hlavné spustenie), ak nie, stlačením 

IKONY PONUKY umiestnenej v ľavej hornej 

časti obrazovky sa vrátite na hlavnú obrazovku. 

 

3. Keď ste na hlavnej obrazovke, klepnutím na 

tlačidlo Eject (Vysunúť) otvorte zásuvku.  

 

4. Uchopte okraje zásuvky a jemne ju vytiahnite, 

kým sa úplne nevytiahne. 
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5. Keď je nakladacia zásuvka úplne otvorená, 

vložte REVEAL SENSOR ASSAY na pridržiavací 

podnos produktu REVEAL zarovnaním štítkov v 

nasledujúcom poradí: 

a. Doštičky na ľavej strane by mali mať 

výstupky smerom k zadnej časti systému 

pozdĺž stredovej čiary. 

b. Doštičky na pravej strane by mali mať 

výstupky smerom k prednej časti 

systému pozdĺž stredovej čiary. 

 

6. Uchopte okraje produktu REVEAL SENSOR 

ASSAY a jemne položte na vodiacu lištu. ASSAY 

by sa malo zasunúť a spodnou časťou von na 

nosnú plochu. 

7. Uistite sa, že produkt REVEAL SENSOR ASSAY 

je úplne naplocho na nosnej ploche a nie je 

naklonený alebo zachytený o vodiaci blok nosnej 

plochy; pozrite si obrázok. Ak áno, opravte podľa 

potreby. 
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8. Po úplnom vložení vzorky. Jemne zatlačte 

zásuvku REVEAL späť do produktu REVEAL, 

kým nezaznie zvuk KLIKNUTIA. 

 

9. Po zatvorení zásuvky systém spustí automatické 

odpočítavanie 10 sekúnd pred spustením. 

 

 

 

 

Ak chcete automatické spustenie zrušiť, klepnite 

na tlačidlo Stop (Zastaviť). 
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10. VOLITEĽNÉ: klepnutím na tlačidlo úprav 

prejdete k dodatočným metadátam pre 

prevádzku. 

Systém Reveal začne testovať bez poskytnutia ID 

druhu. Na získanie výsledku MIC je však potrebné 

zadať ID druhu. Identifikátor je možné pridať 

kedykoľvek počas prevádzky alebo po nej. 

 

Ak je systém pripojený k systému LIS alebo k systému 

identifikácie druhov tretej strany, druh sa môže 

automaticky poskytnúť produktu Reveal. 

 

Ak systém Reveal nie je pripojený k systému Rapid ID, 

na získanie výsledkov MIC, je potrebné zadať druh do 

používateľského rozhrania.  

 

11. Produkt REVEAL bude na LED indikátore 

zásuvky svietiť ZELENOU farbou a keď je 

systém spustený, zmení sa na MODRÚ farbu. 

Produkt REVEAL bude pracovať podľa potreby 

až do dokončenia. 

12. Ak systém počas prevádzky zaznamená nejaké 

chyby, na dotykovom monitore sa zobrazí 

chybové hlásenie a kód. Odkaz nájdete v časti 

RIEŠENIE PROBLÉMOV v tomto návode. 

ZELENÁ: POHOTOVOSTNÝ REŽIM 

 

 

MODRÁ: PREVÁDZKOVÝ REŽIM 
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13. Po skončení inkubačnej doby bude produkt 

REVEAL indikovať výsledky testu na hlavnej 

obrazovke. 

 

14. V hlavnej ponuke sa dotknite tlačidla vysunutia 

pre umiestnenie vzorky, ktorú chcete odstrániť. 

Produkt REVEAL bude pokračovať v otvorení 

vybranej zásuvky. 

 

15. Jemne posuňte zásuvku, kým sa úplne 

nevytiahne. 
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16. Uchopte boky rámu vzorky a jemne vyberte 

produkt REVEAL SENSOR ASSAY z nosnej 

plochy. 

17. VÝSTRAHA. Vzorka predstavuje 

BIOLOGICKÉ RIZIKO a mala by sa podľa 

potreby zlikvidovať.  

 

 

 

 

18. Údaje o vzorke automaticky odošle produkt 

REVEAL na určené miesto uloženia počas 

inštalácie produktu REVEAL. 
 

19. Interpretáciu údajov vzorky nájdete v návode na 

použitie SPECIFIC SENSOR. 
 

20. Po vybratí vzorky zatvorte zásuvku produktu 

REVEAL jemným zatlačením na zásuvku, kým 

nezačujete KLIKNUTIE. 
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21. Produkt REVEAL sa vráti do pohotovostného 

režimu. 

 

 
 

Mapa HLAVNEJ OBRAZOVKY 

POZNÁMKA: Nasledujúce obrazovky sú určené len pre servisný personál a nemali by 

vyžadovať žiadne zásahy používateľa ani úpravy. Váš produkt SPECIFIC REVEAL nainštaluje 

kvalifikovaný servisný technik podľa požiadaviek vašej inštalácie. 

 

Prihlasovacia obrazovka 

Používateľ prihlásený do 

systému má k dispozícii 

funkcie spojené s jeho rolou.   

Po určitej dobe nečinnosti 

bude používateľ automaticky 

odhlásený. 
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HLAVNÁ PONUKA 

Používateľovi sa zobrazí 

pohľad na miesta pripravené 

na načítanie. Naplnením 

zásuvky sa automaticky 

spustí chod, čo umožní 

integrovanému 

zobrazovaciemu systému 

prečítať potrebné informácie. 

 

Používateľ vidí prehľad 

zadaného štítku.  Môže 

klepnúť na ikonu „ceruzky“ a 

získať druh alebo iné 

metadáta.  Ak je systém 

pripojený k systému LIS 

alebo k systému identifikácie 

druhov tretej strany, druh sa 

môže automaticky poskytnúť 

produktu Reveal. 

Rovnakým spôsobom je 

možné vložiť ďalšie doštičky. 
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Priebeh cyklu možno 

monitorovať a výsledky MIC 

budú poskytnuté hneď, ako 

budú k dispozícii. 

 

 

Po dokončení cyklu budú 

výsledky MIC k dispozícii na 

zobrazenie alebo export. 

Používateľ potom môže voľne 

vyložiť doštičky a spustiť 

ďalší chod.  
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Mapa softvéru 

 

INFO (Informácie) 

Zobrazuje aktuálne verzie 

všetkého softvéru nahraného 

v prístroji. 

 

ALARMS (Alarmy) 

Zobrazuje chybové hlásenia a 

alarmy zaznamenané počas 

inkubácií. 

 

SHUTDOWN/RESTART 

(Vypnutie/reštartovanie) 

Zobrazuje príkazy na 

reštartovanie riadiacej služby 

alebo palubného počítača. 
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INSTRUMENT SETUP 

(Nastavenie prístroja) 

Zobrazuje aktuálnu 

konfiguráciu prístroja a 

umožňuje manuálnu optickú 

kontrolu doštičky. 

 

DATA TRANSFER (Prenos 

údajov) 

Zobrazuje protokol prenosov 

údajov a príslušné chybové 

hlásenia akéhokoľvek druhu. 

Umožňuje konfiguráciu cieľov 

prenosu údajov. 

 

SOFTWARE UPDATES 

(Aktualizácie softvéru) 

Zobrazuje aktuálne verzie 

softvéru. 
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INSTRUMENTS- 

Zobrazuje celkový počet 

prístrojov REVEAL v sieti. 

 

SIGN OUT (Odhlásenie) 

Zatvorenie softvéru REVEAL.  

EXIT APP (Zatvorenie 

aplikácie)  

Zatvorenie softvéru REVEAL. 
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Údržba, dezinfekcia Všeobecné čistenie a kontrola  

 

PRED AKOUKOĽVEK ÚDRŽBOU MUSÍ BYŤ VŠETKO NAPÁJANIE VYPNUTÉ ALEBO 
ODPOJENÉ OD HLAVNÉHO ZDROJA NAPÁJANIA. 
 

Údržba  

Produkt SPECIFIC REVEAL používa ventilátor na odvádzanie tepla z ovládacieho hardvéru; ventilátor 

umiestnený v zadnej časti zariadenia produktu REVEAL sa môže znečistiť vláknami. Nahromadené 

vlákna by sa mali odstraňovať vysávačom alebo odstraňovať podľa potreby a tak často, ako je to 

potrebné. 

 

Všeobecné čistenie a kontrola 

Vonkajšie povrchy je možné čistiť pomocou utierky nepúšťajúcej vlákna a 70 % IPA.  

 
 



DML-00010 Rev. E 26 z 32 

 REVEAL  

 

 
Príloha A: Špecifikácie zariadenia SPECIFIC REVEAL 

 

 

Rozmery jednotky Dĺžka: 68,3 cm (26,9 palca) 

Šírka: 42,4 cm (16,7 palca) 

Výška: 20,1 cm (7,9 palca) 

Hmotnosť: 29,5 kg (65 libier) 

Odporúčané rozmery 
pracovnej dosky 

Minimálna vzdialenosť vzadu 12,7 cm (5 palcov) (prístup k napájaniu, napájací 
kábel, výfuk ventilátora) 

Minimálne na každej strane 12,7 cm (5 palcov) (manuálny prístup k uvoľneniu) 

Minimálna vzdialenosť vpredu 38,1 cm (15 palcov) pre prístup k zásuvkám. 

Pôdorys, ktorý zodpovedá rozmerom jednotky 

Environmentálne Prevádzkové podmienky: 

• Okolitá teplota 18C až 28C 

• Relatívna vlhkosť: 20 % až 95 % 

Elektrické triedy Požiadavky na napájanie: 

• Odporúčané: 85 - 264 VAC, 50 - 60 Hz 

• Rozsah prevádzkového striedavého napätia; 85 - 264 VAC, 50 - 60 HZ 

Miesto: Nainštalujte SPECIFIC REVEAL do 182,9 cm (6 stôp) od elektrickej 

zásuvky. 

Elektrické pripojenie (USA): Prístroj má zásuvku IEC 320-C14 pre napájanie. 

Medzinárodná konfigurácia: Prístroj má zásuvku IEC 320-C14 pre 

napájanie.  
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Príloha B: Možnosti a príslušenstvo 

Ohľadom ceny a objednania sa obráťte na svojho obchodného zástupcu spoločnosti Specific Diagnostics. 

 

Príloha C: Riešenie problémov 

Vo väčšine prípadov musí opravy vášho zariadenia SPECIFIC REVEAL vykonať kvalifikovaný technik 

spoločnosti Specific Diagnostics. Kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Specific Diagnostics. 

Nižšie sú uvedené farby LED indikátorov a ich indikácia stavu systému. 

1. Neprerušovaná žltá - počas zapínania; pri a po vypnutí 
2. Neprerušovaná zelená - v nečinnosti, pripravený na spustenie 
3. Tri biele bliknutia - používateľské rozhranie sa prepína z jedného produktu Reveal na druhé 
4. Blikajúca zelená - dvierka sú otvorené 
5. Neprerušovaná modrá - v prevádzke 
6. Blikajúca oranžová - chyba zásuvky 
7. Neprerušovaná červená - problémový stav; kontaktujte podporu SpecificDx 

 

Ak sa vyskytne problém, používateľ bude upozornený aj v časti Alarmy.  Kód alarmu a hlásenie by sa mali 

oznámiť podpore SpecificDx, ak systém alarm nezruší alebo ak ho používateľ nedokáže vyriešiť pomocou 

hlásení alebo pokynov, ktoré alarmy poskytujú. 

 

 

Nižšie je uvedený zoznam alarmov a ich možné riešenie. 

Kód 
alarmu 

Popis alarmu Akcia obnovy 

2 Alarm zlyhania konfigurácie Kontaktujte servis 

3 Alarm zlyhania aktivácie Kontaktujte servis 

4 Alarm nedostupného prístroja 
Uistite sa, že je prístroj ZAPNUTÝ a pripojený 
k sieti. Prepnite napájanie. Ak sa problém 
nevyrieši, kontaktujte servis. 

5 Alarm režimu údržby prístroja 

Nastavte druhy na existujúce spustenie a 
počkajte, kým sa nedokončí aktualizácia 
softvéru. Alebo kliknite na konštrukčnú pásku a 
vyberte „Reschedule“ (Preplánovať), potom 
prístroj použite. 

6 Režim spánku nie je deaktivovaný Kontaktujte servis 

101 Zlyhanie pripojenia skenera 
Softvér sa pokúsi obnoviť spojenie. Ak sa 
problém nevyrieši, kontaktujte servis. 

102 Zlyhanie komunikácie skenera 
Softvér sa pokúsi obnoviť spojenie. Ak sa 
problém nevyrieši, kontaktujte servis. 

103 Chýba zdroj skenera Kontaktujte servis 

105 Zlyhanie napájania skenera 
Skúste zapnúť a vypnúť prístroj. Ak chcete 
skontrolovať vnútorné káble, kontaktujte 
servis. 
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106 Opakované odpojenie skenera 
Skúste zapnúť a vypnúť prístroj. Kontaktujte 
servis. 

201 Zlyhanie pripojenia kolísky Kontaktujte servis 

202 Zlyhanie komunikácie kolísky Kontaktujte servis 

203 Zlyhanie navádzania kolísky Kontaktujte servis 

204 Zlyhanie polohy kolísky Kontaktujte servis 

301 Porucha teplotného pripojenia Kontaktujte servis 

302 Zlyhanie komunikácie o teplote Kontaktujte servis 

303 Nízka teplota 
Ak stav nezmizne do niekoľkých minút, 
kontaktujte servis. 

304 Vysoká teplota 
Ak stav nezmizne do niekoľkých minút, 
kontaktujte servis. 

305 Porucha regulácie teploty Kontaktujte servis 

306 Teplota mimo rozsahu 
Ak stav nezmizne do niekoľkých minút, 
kontaktujte servis. 

307 Porucha parity teploty Kontaktujte servis 

401 Zlyhanie pripojenia zásuvky 
Skúste zapnúť a vypnúť prístroj. Ak sa problém 
nevyrieši, kontaktujte servis. 

402 Zlyhanie komunikácie zásuvky Kontaktujte servis 

701 
Nedostatočný priestor na disku pre 
uchovávanie údajov 

Kontaktujte servis, aby overil nastavenia a 
uvoľnili miesto na disku. 

801 Chyba spracovania obrazu Automaticky nahlásené do servisu. 

802 Chyba aktualizácie metadát doštičky Skontrolujte vstupné polia a skúste to znova. 

803 Nerozpoznaný druh Automaticky nahlásené do servisu. 

804 Doštička sa nenašla Automaticky nahlásené do servisu. 

805 Doštička nie je zarovnaná 
Pozastavte chod, vysuňte podnos, zasuňte 
doštičku úplne dovnútra, spustite znova. 

807 Nie je možné nájsť snímače Zlý snímačový list, pripravte novú doštičku. 

808 Chyba súhrnu analýzy Automaticky nahlásené do servisu. 

809 Neznámy druh Vstupný druh 

810 Zistil sa použitý snímač Vymažte starú doštičku, reštartujte. 

812 Druhy nie sú podporované 
Pre vybrané druhy sa nezobrazí žiadny 
MIC/SIR, pretože to algoritmus zatiaľ 
nepodporuje. 

813 Chyba detekcie mapy doštičiek Automaticky nahlásené do servisu. 

901 Chyba čítania čiarového kódu 
Vyčistite oblasť čiarového kódu, znova 
spustite. 

902 Chýba súbor definície čiarového kódu Kontaktujte servis 

904 Chyba vytvorenia súboru experimentu Kontaktujte servis 

905 Chyba volania MIC Automaticky nahlásené do servisu. 

906 Chyba volania SIR Automaticky nahlásené do servisu. 

907 Chyba vytvorenia súhrnnej tabuľky Automaticky nahlásené do servisu. 

908 Chyba algoritmu MIC Automaticky nahlásené do servisu. 

909 Chyba konfigurácie mapy doštičiek 
Ak chcete preinštalovať softvér, kontaktujte 
servis 

911 Chyba pomalého rozmnožovateľa 
Prístroj nemusí mať dostatočné dôkazy na 
uskutočnenie volaní MIC a interpretáciu SIR. 

1002 Chýba vzorový čiarový kód Zadajte ID vzorky manuálne 

1003 Chýba čiarový kód snímača Automaticky nahlásené do servisu. 

1004 Chýba doštička Pridajte doštičku. 

1005 Nesúlad čiarového kódu snímača Skontrolujte informácie o čiarovom kóde 
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1006 Nezhoda vzorov čiarových kódov Skontrolujte informácie o čiarovom kóde 

1007 Chyba vytvorenia doštičky Automaticky nahlásené do servisu. 

1008 Našlo sa príliš veľa čiarových kódov 
Je možné, že softvér zvolil nesprávny čiarový 
kód pre ID vzorky. Skontrolujte alebo zadajte 
ID vzorky manuálne. 

1009 Nesprávny snímač 
Snímač vypršal alebo sa vyvoláva. Pripravte 
ďalšiu doštičku so snímačom z inej šarže. 

1101 Zlyhanie pripojenia PCB 
Zapnite napájanie prístroja. Ak sa problém 
nevyrieši, kontaktujte servis. 

1301 Príliš dlho otvorené dvierka Zatvorte zásuvku. 

1302 Nesúlad stavu snímača dvierok Kontaktujte servis 

1303 Dvierka sa nepodarilo otvoriť 
Skúste ich znova vysunúť. Použite manuálne 
tlačidlo na boku prístroja. Kontaktujte servis 

1304 Neočakávane otvorené dvierka 
Zatvorte zásuvku, možno budete môcť 
normálne pokračovať. 

1305 Nepodarilo sa prečítať stav dvierok Kontaktujte servis 

1306 Pripojenie poskytovateľa databázy 
Kontaktujte službu, aby ste skontrolovali 
konfiguráciu a databázová služba je spustená. 

1307 Konfigurácia poskytovateľa databázy Kontaktujte servis 

1308 Zlyhanie operácie databázy Kontaktujte servis 

1309 Zlyhanie prenosu údajov experimentu Automaticky nahlásené do servisu. 

1310 Vyčistenie preneseného súboru zlyhalo Automaticky nahlásené do servisu. 

1311 Konverzia obrázka zlyhala Automaticky nahlásené do servisu. 

1313 
Zlyhanie prevádzky databázy získaných 
údajov prístroja 

Automaticky nahlásené do servisu. 

1315 Bola vybratá nesprávna mapa doštičiek Skontrolujte výber doštičky. 

1316 Zlyhanie aktualizácie softvéru Skúste inováciu softvéru znova 

1317 Zlyhanie migrácie databázy Kontaktujte servis 

1318 Zlyhanie histórie experimentov Automaticky nahlásené do servisu. 

1319 Zlyhanie automatickej synchronizácie 
Znova skúste konfiguráciu automatickej 
synchronizácie z ponuky aktualizácií softvéru. 
Kontaktujte servis 

1320 Spustenie sa nezačalo 
Spustite prístroj alebo otvorte zásuvku, aby ste 
vynulovali alarm, a potom spustite chod. 

1401 Zlyhanie komunikácie laboratórneho konektora 
Skontrolujte konfiguráciu laboratórnych 
konektorov. Kontaktujte servis. 

1402 Zlyhanie analýzy konektora laboratória Automaticky nahlásené do servisu. 
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Opravy 

Všimnite si nasledovné, aby sme vám mohli čo najrýchlejšie pomôcť. 

• Aké je sériové číslo produktu SPECIFIC REVEAL? (Štítok výrobcu sa nachádza na zadnom 

paneli produktu SPECIFIC REVEAL.) 

• Čo sa stalo pred problémom? 

• Vyskytol sa problém neočakávane? 

• Zhoršil sa problém časom? 

• Ak počujete nezvyčajný zvuk, odkiaľ ten zvuk vychádza? 

• Používal niekto v čase, keď sa vyskytol problém, produkt SPECIFIC REVEAL? 

• Všimnite si všetky ďalšie príznaky, ktoré môžu byť relevantné. 

• Zobrazuje LED indikátor určité farby alebo vzory? 

 

Systémové chyby 

Softvér produktu SPECIFIC REVEAL má zabudovanú kontrolu chýb, aby sa zabezpečilo, že všetky systémy 

fungujú v rámci špecifikácií. Ak sa zistí chyba, LED indikátor na prednom paneli (F1) zobrazí určité farby a 

vzory a dotyková obrazovka bude indikovať zistenú chybu a zobrazí aj chybové hlásenie. Ak to uvidíte, zapíšte 

si farbu a vzor a popíšte okolnosti, za ktorých k tomu došlo.  Pozrite si Prílohu C, kde nájdete podrobnosti. 
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MANUÁLNE OTVORENIE ZÁSUVKY 

Ak sa po vykonaní časti o odstraňovaní problémov zásuvka neotvorila na odstránenie snímačového panela, 

môžete zásuvku otvoriť nasledujúcim manuálnym postupom: 

Pred uvoľnením západky zásuvky vždy VYPNITE napájanie jednotky.  

Stlačením západky zásuvky, ktorá sa nachádza na spodnej strane jednotky, manuálne uvoľnite zásuvku a 

vyberte snímač.   
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Príloha D: Vyhlásenie o EMK 

Varovanie: 

• VIA SPECIFIC REVEAL je ZDRAVOTNÉ ELEKTRICKÉ VYBAVENIE a vyžaduje špeciálne 

opatrenia týkajúce sa EMK a je potrebné ho nainštalovať a uviesť do prevádzky podľa 

informácií o EMK uvedených v tomto návode. 

• Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu ovplyvniť produkt SPECIFIC 

REVEAL SEALER. 

• Použitie iného príslušenstva, snímačov a káblov, ako sú tie, ktoré špecifikuje spoločnosť Specific 

Diagnostics, môže viesť k zvýšeniu EMISIÍ alebo zníženiu IMUNITY ZARIADENIA. 

 Toto ZARIADENIE by sa nemalo používať v blízkosti iného zariadenia ani sa nemá položiť 

na iné zariadenie a ak je nevyhnutné použitie v blízkosti alebo na inom zariadení, toto 

ZARIADENIE by sa malo sledovať, aby sa overila normálna prevádzka v konfigurácii, v 

ktorej sa bude používať. 


