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Denna handbok omfattar användningsprocedurerna för följande Specific Diagnostics-produkt:  

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

Upphovsrätt © 2019 Specific Diagnostics, Inc. Alla rättigheter förbehålls. 

 

 

Endast för in vitro-diagnostiskt bruk, 

Endast för yrkesmässigt bruk. 

 

Notera: Följande symbol används i hela denna handbok för att uppmärksamma varningar, 

försiktighetsåtgärder eller användningsprocedurer som direkt kan påverka en säker användning av SPECIFIC 

REVEAL. Läs och var införstådd med dessa instruktioner och förklaringar före användning av SPECIFIC 

REVEAL. 

 

Varning, försiktighetsåtgärd eller användningsprocedur som direkt kan påverka en säker användning. 

 

 

 

    Överensstämmande produkt  

 

Specific Diagnostics och SPECIFIC REVEAL är registrerade varumärken i USA för Specific Diagnostics, Inc. 

 

För användare inom den Europeiska unionen (regelverk (EU) 2017/746) och i länder med liknande krav: Om 

ett allvarligt tillbud inträffar under användningen av denna produkt eller som resultat av dess användning, ska 

detta rapporteras till tillverkaren och/eller deras auktoriserade representant samt till behörig nationell 

myndighet. 
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Innehavarens ansvarsskyldighet 

Produkten Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL kommer att prestera så som beskrivs i den här 

handboken och på medföljande märkning/etiketter och/eller i bifogade häften när den används, underhålls och 

repareras enligt de tillhandahållna instruktionerna. Produkten SPECIFIC REVEAL måste kontrolleras 

regelbundet så som beskrivs i denna handbok. Om SPECIFIC REVEAL-produkten är defekt ska den inte 

användas. Delar som är trasiga eller saknas, är uppenbart slitna, förvrängda eller kontaminerade ska 

omedelbart bytas ut. Skulle sådan reparation eller sådant utbyte bli nödvändigt, rekommenderas att en 

serviceförfrågan görs till Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL-produkten eller någon av dess delar, 

ska endast repareras enligt instruktionerna som tillhandahålls av Specific Diagnostics, Inc., auktoriserade 

representanter för Specific Diagnostics, Inc. eller utbildad personal från Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC 

REVEAL-produkten får inte ändras utan föregående skriftligt godkännande av Specific Diagnostics. 

Enbart innehavaren av denna produkt ska vara ansvarsskyldig för eventuell felaktig funktion som uppkommer 

genom felaktig användning; felaktigt underhåll, felaktig reparation, skada eller förändring åstadkommen av 

någon annan än en auktoriserad representant för Specific Diagnostics, Inc. 

Alla oauktoriserade underhålls-, reparationsarbeten eller modifieringar av utrustningen kan upphäva 

produktgarantin för SPECIFIC REVEAL. 

Specific Diagnostics kontaktinformation 

Specific Diagnostics välkomnar förfrågningar och kommentarer från er. Om ni har frågor eller kommentarer, 

kontakta vårt service- och supportteam. 

 

Specific Diagnostics huvudkontor, service- och supportavdelningen 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134, USA 

www.Specificdx.com 

650.938.2030 

 

 

Europeisk representant 

Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGIEN 

www.QARAD.com 

För produktinformation och för att få de senaste nyheterna om oss, besök oss online på https://specificdx.com/. För 

kundsupport, skicka e-post till oss på customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Indikationer och kontraindikationer för användning 

Fastställande av avsedd användning 

Reveal-instrumentet är en bänkplacerad inkubator som behandlar upp till fyra AST-enheter för engångsbruk.  

Beskrivningar av installation och användning av Reveal-instrumentet tillhandahålls i den här handboken. 

Indikationer för användning 

Reveal Rapid AST-systemet är en automatiserad plattform för utförande av fenotypisk kvantitativ och kvalitativ 

antimikrobiell känslighetstestning (AST) av bakterieprover, inklusive isolerade bakteriekolonier eller prover 

tagna direkt från en flaska med positiv blododling.  Systemet använder principerna för mikrodilution med 

buljong för att snabbt fastställa minimala inhibitoriska koncentrationer (MIC) för testade läkemedel, och det kan 

i kombination med artidentifiering (som erhålls från en separat testmetod eller plattform) ge en bestämning av 

de testade arterna som ”Susceptible” (känsliga) / ”Intermediate” (intermediärt känsliga) / ”Resistant” 

(resistenta) (”S/I/R”).   

 

Reveal-systemet detekterar bakterietillväxt genom att iaktta en uppställning av egenutvecklade kemiska 

sensorer för små molekyler (SMS) som ändrar färg i närvaro av olika metaboliska gaser som släpps ut av 

växande bakterier under inkubation.  Uppställningar med tryckta sensor för små molekyler är installerade över 

varje brunn på den inokulerade läkemedelsplattan i en AST-enhet för engångsbruk.  Reveal-instrumentet 

fungerar som en inkubator för proverna som testas och avläser sensorfärgerna optiskt när bakterierna växer. 

Integrerad programvara tolkar testresultaten och genererar testrapporter. 

 

Resultaten är avsedda att användas i kombination med gramfärgning, identifiering av organismer och andra 

kliniska laboratoriefynd.  Reveal-systemet genererar värden för de minimala inhibitoriska koncentrationerna 

(MIC) och testade bakterier och läkemedel.  Bestämningen av de testade bakteriearternas S/I/R-status kräver 

artidentifiering som kan erhållas genom någon av vanligaste testmetoderna, inklusive MALDI-TOF-

masspektrometri och molekylär testning med polymeraskedjereaktion (PCR). 

Försiktighet vid användning 

• Klämpunkt vid stängning av låda. 

 

Kontraindikationer för användning 

• Endast för användning med SPECIFIC REVEAL-ANALYSEN. 
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Säkerhet: Varningar och försiktighetsåtgärder 

Läs den här handboken innan SPECIFIC REVEAL används. 

 

FARA: Direkt farliga situationer som ska undvikas därför att de kan leda till 

allvarlig skada eller dödsfall. 

 

• Modifiera inte SPECIFIC REVEAL-instrumentets elektriska kontakt. SPECIFIC REVEAL levereras 

utrustad med en borttagbar elkabel. 

• Använd inte någon elektrisk adapter. Det kan i annat fall leda till risk för elektrisk chock. 

• Rådgör med en behörig elektriker innan någon förlängningssladd används. Långa 

förlängningssladdar kan medföra ett spänningsfall för SPECIFIK REVEAL-instrumentet, som kan 

göra att det fungerar felaktigt. Specific Diagnostics tillhandahåller en elkabel. 

• Använd inte SPECIFIK REVEAL i våta eller fuktiga miljöer. 

• Dra alltid ut SPECIFIC REVEAL-instrumentets elkabel före rengöring eller service. 

• Lägg inte i blöt någon del av SPECIFIK REVEAL-instrumentet i vätska under rengöringen, använd 

sprejflaska eller en fuktig duk. Håll alla slags vätskor borta från elektriska komponenter. Dra alltid ut 

SPECIFIC REVEAL-instrumentets elkabel före rengöring och underhåll. 

• Service ska utföras av en auktoriserad Specific Diagnostics-tekniker. Service av icke-

auktoriserade Specific Diagnostics-tekniker kommer att upphäva garantin. Kontakta Specific 

Diagnostics innan du eller en elektriker avser utföra underhåll. 

• Placera inte någon slags vätska på någon del av SPECIFIC REVEAL-instrumentet. 

• Dra inte ut eller ändra någon av de interna kablarna på SPECIFIC REVEAL efter installationen. 
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VAR FÖRSIKTIG Potentiellt farliga situationer som ska undvikas därför att de kan 
leda till mindre eller måttlig skada. 

 

• Installera och använd SPECIFIC REVEAL på en jämn, nivellerad yta. 

• Håll händerna borta från lådan för att undvika att klämmas. 

• Håll händerna borta från alla rörliga delar. 

• Säkerheten och integriteten för SPECIFIC REVEAL kan endast upprätthållas om SPECIFIC 

REVEAL regelbundet undersöks för att upptäcka skada eller förslitning, och produkten repareras på 

rätt sätt. Användaren/innehavaren eller klinikoperatören är den som ansvarar för att säkerställa 

regelbundet utfört underhåll. Utslitna eller skadade komponenter måste bytas ut omedelbart och 

SPECIFIC REVEAL-instrumentet måste tas ur bruk tills reparationen har utförts. Enbart 

komponenter som tillhandahålls eller är godkända av tillverkaren ska användas för att underhålla 

och reparera SPECIFIC REVEAL. 

 

SYMBOL 

 

VARNINGSTEXT eller AVISERING OM FÖRSIKTIGHET 

HÖGSPÄNNING Risk för chock av högspänning – ta inte bort eller lossa på något hölje.  
Innehåller inga delar för service av användaren.  Instrumentet ska anslutas till ett 
korrekt jordat eluttag. Stick inte in fingrar eller andra föremål i lådöppningen.   

Risk för 
brännskada/eldsvåda 

Öppna inte och lossa inte på höljen.  Innehåller inga delar för service av 
användaren.  Stick inte in fingrar eller andra föremål i lådan eller lådöppningen 
på framsidan 

Risk för klämning Har rörliga delar som innebär en potentiell klämfara.  Placera aldrig något i lådan 
eller in i lådöppningen förutom sensortillbehör godkända av tillverkaren.   

Risk för tippning – 
Reveal-instrument 

Reveal-instrumentet ska installeras på en kraftig och nivellerad bänkskiva med 
vida spelrum runt om för frånluftsventilering och lådöppning.  Reveal-instrument 
är stapelbara med upp till tre enheter och ska inte staplas högre än tre enheter 
utan att er supportrepresentant har rådfrågats.  För att undvika tippningsfara ska 
instrumentet placeras på en plats där det inte kommer att stötas emot av 
personal eller utrustning, samt borta från områden med gångtrafik.  Placera inte 
föremål ovanpå Reveal-instrumentet eller ovanpå en stapel av instrument.  

Avisering om 
överhettning 

För att undvika överhettning ska alla enhetsinlopp och frånluftsventiler hållas fria 
från hinder och luftinsugningsfilter ska hållas rena och bytas ut enligt tillverkarens 
riktlinjer för underhåll.   

Varning för biologisk 
risk – sensorer 

Vid preparering av prover ska alla suspensioner med organismer betraktas som 
en potentiellt smittsam vätska som utgör en biologisk risk.  Kvalificerad 
laboratoriepersonal ska använda godkända rutiner vid hantering och kassering 
av biologiska riskmaterial 

Varning för biologisk 
risk – sensorenheten 

Även om AST-sensorenheten för engångsbruk är en sluten enhet ska enhetens 
ytor och innehåll betraktas som en potentiell biologisk risk.  Kvalificerad 
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laboratoriepersonal ska använda godkända rutiner, inklusive använda 
skyddshandskar, när de hanterar AST-sensorenheten för engångsbruk.   

Varning för biologisk 
risk – förbrukade 
sensor 

Även om AST-sensorenheten för engångsbruk är en sluten enhet ska enhetens 
ytor och innehåll betraktas som en potentiell biologisk risk.  Stick aldrig hål på 
sensormembranet och öppna det inte på något annat sätt, och montera inte 
heller isär AST-sensorenheten.  Förbrukade enheter ska kasseras med annat 
biologiskt riskavfall i enlighet med godkända laboratorierutiner.   

Biologisk eller 
elektrisk risk 

Det är möjligt att kåpan eller de inre delarna av lådan kan komma att 
kontamineras av provlösningar eller andra biologiska potentiellt riskfyllda vätskor.  
Vid rengöring av lådkomponenterna ska enheten stängas av och kopplas bort 
från elektricitet samt tillåtas svalna.  Ytorna kan rengöras med en alkohol- eller 
klorlösning samt en mjuk duk enligt godkända laboratorierutiner.  Enheten 
innefattar känsliga elektroniska delar och omsorg måste iakttas så att 
rengöringslösningar aldrig sprejas in i enhetens inre utrymmen genom 
lådöppningen, ventilöppningar eller på något annat sätt.  Om någon typ av 
vätska sprejas in i enheten kommer garantin att upphävas.  Om enhetens inre 
delar kontamineras, ska den tas ur bruk och tillverkarens servicerepresentant 
kontaktas för att ordna dekontaminering och inspektion av de inre delarna.   

Avisering om 
temperatur 

Det inre utrymmet av Reveal-instrumentet är ett uppvärmt utrymme för 
inkubering av prover och dess temperatur kontrolleras för att vara exakt.  För att 
spara energi och säkerställa att systemet fungerar korrekt, ska operatören 
begränsa den tid som en instrumentlåda är öppen för inlastning/urlastning.   

Avisering om 
hantering av 
sensorenhet 

Den förslutna provenheten är tidsbegränsad.  För att säkerställa de mest exakta 
resultaten ska enheten för engångsbruk lastas in i ett Reveal-instrument inom 
femton minuter efter förslutningen har avslutats. 

Avisering om 
inlastning 

Var noga med att trycka in plattan helt och säkerställ att den är nivellerad.  
Forcera aldrig stängning av lådan. 

Risk för klämda 
fingrar – Reveal-
instrumentet 

Var försiktig när Reveal-instrumentets lådor stängs för att undvika att fingrarna 
kläms eller trycks ihop.  

 



DML-00010 Rev E 9 av 32 

 REVEAL  

 

Placering och installation 

SPECIFIC REVEAL kommer att installeras av en kvalificerad Specific Diagnostics-tekniker efter leverans. Se 

till att du inspekterar SPECIFIC REVEAL vid leveransen för att upptäcka eventuell skada som kan ha uppstått 

under transporten. Ta fotografier och rapportera genast eventuell skada till fraktföretaget och Specific 

Diagnostics. Efter att ni har skrivit under mottagandet av SPECIFIC REVEAL, ansvarar ni för all skada som 

uppstår före installationen. 

Elektriska krav 

Den rekommenderade elektriska anslutningen för SPECIFIC REVEAL är 85-264 VAC (volt växelström) 

Krav på jordning 

VARNING: För att undvika risk för elektrisk chock måste denna utrustning alltid vara ansluten till 

en strömtillförsel som har skyddsjord. 

 

SPECIFIC REVEAL-instrumentet måste vara elektriskt jordad. Om ett elektriskt fel uppstår ger jordningen en 

bana med mindre motstånd för den elektriska strömmen och minskar på så sätt risken för elektrisk chock. 

SPECIFIC REVEAL-instrumentets elkabel har en jordad kontakt. Denna kontakt måste sättas in i ett lämpligt 

uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med nuvarande nationell lagstiftning avseende elektricitet 

samt alla lokala regler och föreskrifter. Om du är minsta osäker på dessa krav, kontakta Specific Diagnostics 

eller en behörig elektriker. 

Förflytta SPECIFIC REVEAL-instrumentet 

Se till att två personer flyttar SPECIFIC REVEAL-instrumentet mellan olika platser. Se till att platskraven för 

SPECIFIC REVEAL upprätthålls.  Se Bilaga A: Specifikationer för SPECIFIC REVEAL. 
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SPECIFIC REVEAL-komponenter 

Huvudkomponenterna för användning av SPECIFIC REVEAL är markerade på nedanstående bild 

 

 

LED 
Upplyst statusindikator – olika färger som visas med den upplysta statusindikatorn signalerar 

Reveal-instrumentets driftsstatus.  En tabell med indikationer finns i felsökningsavsnittet. 

LD 

eller 

RD 

Lastningslådor: Komponenterna i sensorenheten lastas in i hållaren som är monterad på insidan 

av lastningslådan. 

 

  

Vänster låda 
(LD) LED-lampa 

(RD) 

LED-lampa på 
vänster låda 

LED-lampa 
på höger låda 
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R1 Anslutning för elkontakt  

R2 Säkring 

R3 Strömbrytare ON / OFF 

R4 Frånluftsfläkt 

R5 Ethernet-port 

R6 Ethernet-port 

R7 USB-port 

R8 USB-port  

R9 HDMI-port 

R10 Produktetikett 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Användning 

Notera: Följande användningsprocedurer utförs av – eller under ledning av – en utbildad laboratorietekniker. 

Säkerställ att systemet har installerats så som anvisas i snabbreferensguiden som tillhandahålls i samband 

med leveransen. 

 

Sätt på SPECIFIC REVEAL med strömbrytaren ”ON” 

 

1. Strömbrytaren är placerad på baksidan av 

SPECIFIC REVEAL. Ställ den på ”ON” för att 

sätta igång systemet och starta programvaran.  

2. Om minidatorn inte redan är på, sätt dess 

strömbrytare på ”ON”. Sätt också på pekskärmen 

som är ansluten till minidatorn. 

 

 

3. Systemet är redo när frontpanelens LED-lampa 

lyser GRÖN. 

Om ett fel uppstår under starten, kommer LED-

lampan på SPECIFIC REVEAL-instrumentets 

frontpanel att indikera felet med en specifik färg och 

ett specifikt mönster. Se sektionen med felsökning i 

den här handboken för referenser och lämpliga 

åtgärder. 
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Inlastning och urlastning av SPECIFIC REVEAL AST-analysen i 
SPECIFIC REVEAL-instrumentet. 

 

1. Säkerställ att LED-lampan har ett fast GRÖNT 

sken innan förslutningen startas. Om 

instrumentet inte har satts på, säkerställ att dess 

strömbrytare sätts på ”ON”. Om strömbrytaren är 

på ”ON” och det fast GRÖNA ljuset inte lyser, se 

sektionen med felsökning i den här handboken. 

 

2. Monitorn ska finnas på HUVUDSKÄRMENS 

STARTSIDA. Om den inte är synlig, tryck på 

MENY-IKONEN som är placerad uppe till vänster 

på skärmen för att gå till huvudskärmen. 

 

3. På huvudskärmen, tryck på knappen ”Eject” 

(utmatning) för att öppna lådan.  

 

4. Ta tag i lådans kanter och dra varsamt ut lådan 

tills den är helt utdragen. 
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5. Låt lastningslådan vara helt öppen och lasta in 

REVEAL SENSOR-ANALYSEN på REVEAL-

hållarens fack genom att rikta in etiketterna på 

följande sätt: 

a. Plattor på vänster sida ska ha sina 

etikettflikar riktade mot systemets bakre 

del i förhållande till mittlinjen. 

b. Plattor på höger sida ska ha sina 

etikettflikar riktade mot systemets främre 

del i förhållande till mittlinjen. 

 

6. Ta tag i kanterna på REVEAL SENSOR-

ANALYSEN och placera den försiktigt på 

lådplanets styrskena. ANALYSEN ska glida ner 

och nå planets botten. 

7. Säkerställ att REVEAL SENSOR-ANALYSEN är 

helt plan i lådan och inte lutar eller fastnar på 

styrskenans block, se bild. Korrigera vid behov. 
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8. Efter att provet har lastats in fullständigt, tryck 

försiktigt tillbaka REVEAL-LÅDAN in i REVEAL 

tills ett klickande ljud hörs. 

 

9. När lådan har stängts kommer systemet att 

starta en automatisk 10 sekunder lång 

nedräkning innan det startar. 

 

 

 

 

Om du vill avbryta autostarten, tryck på Stopp-

knappen. 
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10. ALTERNATIVT: tryck på knappen ”Edit” 

(redigera) för att ange 

ytterligare metadata för körningen 

Reveal-systemet kommer att starta testningen utan att 

arternas ID har angivits i systemet. För att ett MIC-

resultat ska erhållas måste emellertid arternas ID fyllas 

i. ID kan läggas till när som helst under eller efter 

körningen 

 

Om systemet är anslutet till ett LIS-system eller tredje 

parts art-ID-system, kan arterna komma att 

tillhandahållas automatiskt i Reveal. 

 

Om Reveal-systemet inte är anslutet till ett snabb-ID-

system, måste arterna anges genom 

användargränssnittet för att MIC-resultat ska kunna 

erhållas.  

 

11. LED-lampan på REVEAL-lådan kommer att lysa 

GRÖN och blir sedan BLÅ när systemet körs. 

REVEAL-instrumentet kommer att köra så som 

krävs fram tills körningen är klar. 

12. Om system stöter på något fel under driften 

kommer pekskärmens monitor visa ett 

felmeddelande och en kod. Se sektionen 

FELSÖKNING i den här handboken för 

referenser. 

GRÖN: STANDBY-LÄGE 

 

 

BLÅ: KÖRLÄGE 
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13. När inkubationsperioden har genomförts kommer 

REVEAL att ange testresultaten på 

huvudskärmen. 

 

14. Tryck på utmatningsknappen på huvudskärmen 

för den provplats som ska tas ut. REVEAL 

kommer att gå vidare och öppna den valda 

lådan. 

 

15. Dra varsamt för att öppna lådan tills den är fullt 

utdragen. 
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16. Håll i provramens sidor och ta försiktigt ut 

REVEAL SENSOR-ANALYSEN ur lådplanet. 

17. VAR FÖRSIKTIG. Proverna innebär 

en BIOLOGISK RISK och ska kasseras så som 

krävs.  

 

 

 

 

18. Provdata kommer att skickas till REVEAL 

automatiskt – till en utsedd förvaringsplats – 

under REVEAL-installationen. 
 

19. Referera till bruksanvisningen för SPECIFIC 

SENSOR för tolkningen av provdata. 
 

20. Efter att provet har tagits ut, stäng REVEAL-

lådan genom att försiktigt trycka in lådan tills ett 

klickande ljud hörs. 
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21. REVEAL kommer att återgå till STANDBY-läge. 

 

 
 

Översikt av MENYSKÄRM 

NOTERA: Följande skärmar är enbart avsedda att användas av servicepersonal, och 

användaren kommer inte att behöva interagera med eller ändra något på dem. Er SPECIFIC 

REVEAL-enhet installeras av en kvalificerad servicetekniker så som krävs för er installation. 

 

Inloggningsskärm 

Användaren som är inloggad 

på systemet har 

arbetsuppgifter som är 

relaterade till användarens 

funktion.   

Efter en inaktiv period 

kommer användaren att 

loggas ut automatiskt. 
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HUVUDMENY 

En vy med olika platser redo 

att lastas presenteras för 

användaren. Inlastning av 

lådan kommer automatiskt att 

starta körningen och låta det 

inbyggda bildsystemet läsa 

den information som behövs. 

 

Användaren ser en översikt 

av den specificerade plattan.  

Användaren kan trycka på 

pennikonen för att 

tillhandahålla arter eller andra 

metadata.  Om systemet är 

anslutet till ett LIS-system 

eller tredje parts art-ID-

system, kan arterna komma 

att tillhandahållas automatiskt 

i Reveal. 

Ytterligare plattor kan lastas 

in på samma sätt. 
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Körningens framåtskridande 

kan monitoreras och MIC-

resultat kommer att 

tillhandahållas när de blir 

tillgängliga. 

 

 

Efter att körningen är klar blir 

MIC-resultaten tillgängliga för 

att visas eller exporteras. 

Användaren kan då lasta ur 

plattorna och välja att starta 

ytterligare körningar.  
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Programvaruöversikt 

 

INFORMATION 

Visar nuvarande versioner av 

alla programvaror som finns 

laddade i instrumentet. 

 

LARM 

Visar felmeddelanden och 

larm som uppstår under 

inkubationer. 

 

AVSTÄNGNING/OMSTART 

Visar kommandon för omstart 

av kontrolltjänsten eller den 

inbyggda datorn. 
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INSTÄLLNING AV 

INSTRUMENT 

Visar nuvarande 

instrumentkonfiguration och 

möjliggör manuell optisk 

inspektion av plattplanet. 

 

DATAÖVERFÖRING 

Visar loggning av 

dataöverföringar och 

respektive felmeddelande 

som förekommer. 

Möjliggör konfiguration av mål 

för dataöverföringar. 

 

UPPDATERINGAR AV 

PROGRAMVARA 

Visar nuvarande revideringar 

av programvaror 
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INSTRUMENT- 

Visar totala antalet REVEAL-

instrument i nätverket 

 

LOGGA UT- 

Stäng REVEAL-

programvaran 

 

STÄNG APP-  

Stäng REVEAL-

programvaran 
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Underhåll, desinficering, allmän rengöring och inspektion 

 

ALL STRÖM MÅSTE STÄNGAS AV ELLER HUVUDSTRÖMBRYTAREN 
FRÅNKOPPLAS INNAN NÅGOT UNDERHÅLL KAN UTFÖRAS. 
 

Underhåll  

En fläkt i SPECIFIC REVEAL används för att ventilera ut värme från styrenhetens maskinvara. Fläkten 

som sitter på baksidan av REVEAL kan bli smutsig av ludd. Ansamlingen av ludd ska dammsugas 

bort eller tas bort på annat lämpligt sätt och så ofta som det behövs. 

 

Allmän rengöring och inspektion 

De yttre ytorna kan rengöras med en luddfri duk och 70 % isopropylalkohol.  
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Bilaga A: Specifikationer för SPECIFIC REVEAL 

 

 

Enhetsmått Längd: 68,3 cm (26,9 in) 

Bredd: 42,4 cm (16,7 in) 

Höjd: 20,1 cm (7,9 in) 

Vikt: 29.5  kg (65 lb) 

Rekommenderade 
mått på bänkskiva 

Minst 12,7 cm (5 in) spelrum på baksidan (åtkomst till eluttag, elkabel, 
fläktutlopp) 

Minst 12,7 cm (5 in) spelrum på varje sida (åtkomst för manuell frigöring) 

Minst 38,1 cm (15 in) spelrum på framsidan för åtkomst till lådan. 

Täckningsområde som matchar enhetsmåtten 

Miljö Driftsvillkor: 

• Omgivande temperatur 18 C till 28 C 

• Relativ luftfuktighet: 20 % till 95 % 

Elektrisk belastning Effektbehov: 

• Rekommenderas: 85-264 VAC (volt växelström); 50-60 HZ 

• Operativt spänningsintervall för växelström (AC): 85-264 VAC; 50-60 HZ 

Plats: Installera SPECIFIC REVEAL inom 183 cm från ett eluttag. 

Elanslutning (USA): Instrumentet har ett uttag enligt IEC 320-C14 för 

strömtillförsel. 

Internationell konfiguration: Instrumentet har ett uttag enligt IEC 320-C14 

för strömtillförsel.  
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Bilaga B: Tillval och tillbehör 

Var god kontakta er säljrepresentant från Specific Diagnostics för pris och beställning 

 

Bilaga C: Felsökning 

I de flesta fall måste reparationer av din SPECIFIC REVEAL utföras av en kvalificerad Specific Diagnostics-

tekniker. Kontakta din Specific Diagnostics-representant. 

Nedan finns LED-färgerna uppräknade samt vad de anger om systemets status. 

1. Fast gult sken – lyser under uppstart och efter avstängning 
2. Fast grönt sken – tomgångsläge, redo att köras 
3. Tre vita blinkningar – användargränssnittet växlar från en Reveal-produkt till en annan 
4. Blinkande grönt sken – lucka öppen 
5. Fast blått sken – körning pågår 
6. Blinkande orange sken – fel på låda 
7. Fast rött sken – problemstatus; kontakta SpecificDx-supporten 

 

Om ett problem uppstår aviseras användaren även om problemet i larmsektionen.  Larmkoder och 

meddelanden ska kommuniceras till SpecificDx-supporten, om systemet inte stänger av larmet eller om 

användaren inte kan lösa problemet genom de meddelanden och instruktioner som genereras av larmet. 

 

 

Nedan finns en lista med larm och deras möjliga lösningar. 

Larmko
d 

Larmbeskrivning Återställande åtgärd 

2 ConfigurationFailureAlarm Kontakta service 

3 ActivationFailureAlarm Kontakta service 

4 InstrumentUnavailableAlarm 

Säkerställ att instrumentet är påsatt (”ON”) och 
anslutet till nätverket. Stäng av och sätt på 
strömbrytaren. Om problemet kvarstår, 
kontakta service. 

5 InstrumentMaintenanceModeAlarm 

Ange arter för nuvarande körning och vänta 
tills programvarans uppgradering slutförts. 
Eller klicka på byggtejpen och välj ”Ny 
planering”, använd sedan instrumentet. 

6 SleepModeNotDisabled Kontakta service 

101 ScannerConnectionFailure 
Programvaran kommer att försöka återetablera 
anslutningen. Om problemet kvarstår, kontakta 
service. 

102 ScannerCommunicationFailure 
Programvaran kommer att försöka återetablera 
anslutningen. Om problemet kvarstår, kontakta 
service. 

103 ScannerMissingSource Kontakta service 
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105 ScannerPowerFailure 
Försök stänga av och sätta på instrumentet. 
Kontakta service för att kontrollera interna 
kablar. 

106 ScannerRecurringDisconnect 
Försök stänga av och sätta på instrumentet. 
Kontakta service. 

201 RockerConnectionFailure Kontakta service 

202 RockerCommunicationFailure Kontakta service 

203 RockerHomingFailure Kontakta service 

204 RockerPositionFailure Kontakta service 

301 TemperatureConnectionFailure Kontakta service 

302 TemperatureCommunicationFailure Kontakta service 

303 TemperatureLow 
Om förhållandet inte stängs av inom fem 
minuter, kontakta service. 

304 TemperatureHigh 
Om förhållandet inte stängs av inom fem 
minuter, kontakta service. 

305 TemperatureControlFailure Kontakta service 

306 TemperatureOutOfRange 
Om förhållandet inte stängs av inom fem 
minuter, kontakta service. 

307 TemperatureParityFailure Kontakta service 

401 DrawerConnectionFailure 
Försök stänga av och sätta på instrumentet. 
Om problemet kvarstår, kontakta service. 

402 DrawerCommunicationFailure Kontakta service 

701 DataRetentionInsufficentDiskspace 
Kontakta service för att verifiera inställningarna 
och frigöra utrymme på drivenheten 

801 ImageProcessingError Rapporteras automatiskt till service 

802 UpdatePlateMetadataError Verifiera inmatningsfälten och försök igen 

803 SpeciesNotRecognized Rapporteras automatiskt till service 

804 PlateNotFound Rapporteras automatiskt till service 

805 PlateNotAligned 
Pausa körningen, mata ut facket, tryck in 
plattan helt, starta om körningen. 

807 UnableToLocateSensors Dåligt sensorunderlag, preparera ny platta. 

808 AnalysisSummaryError Rapporteras automatiskt till service 

809 SpeciesUnknown Fyll i arter 

810 UsedSensorDetected Ta bort gammal platta, starta om körningen. 

812 SpeciesNotSupported 
Inga MIC-/SIR-resultat kommer att visas för 
valda arter på grund av att det fortfarande inte 
stöds av algoritmen. 

813 DetectPlateMapError Rapporteras automatiskt till service 

901 BarcodeReadingError 
Rengör streckkodsområdet, starta om 
körningen 

902 MissingBarcodeDefinitionFile Kontakta service 

904 CreateExperimentFileError Kontakta service 

905 CallMICError Rapporteras automatiskt till service 

906 CallSIRError Rapporteras automatiskt till service 

907 MakeSummaryTableError Rapporteras automatiskt till service 

908 MICAlgorithmError Rapporteras automatiskt till service 

909 PlateMapConfigurationError 
Kontakta service för att installera om 
programvaran 

911 SlowGrowerError 
Instrumenten kan sakna tillräckliga bevis för 
att göra MIC-beräkningar och SIR-tolkningar 

1002 SampleBarcodeMissing Ange prov-ID manuellt 

1003 SensorBarcodeMissing Rapporteras automatiskt till service 
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1004 PlateMissing Sätt in platta 

1005 SensorBarcodeMismatch Granska informationen på streckkoden 

1006 SampleBarcodeMismatch Granska informationen på streckkoden 

1007 CreatePlateError Rapporteras automatiskt till service 

1008 TooManyBarcodesFound 
Eventuellt har programvaran valt fel streckkod 
som prov-ID. Kontrollera eller ange prov-ID 
manuellt. 

1009 BadSensor 
Sensor är utgången eller återkallad. Preparera 
en ny platta med sensor från annan sats. 

1101 PCBConnectionFailure 
Stäng av och sätt på instrumentet. Om 
problemet kvarstår, kontakta service. 

1301 DoorOpenTooLong Stäng lådan 

1302 DoorSensorStateMismatch Kontakta service 

1303 DoorFailedToOpen 
Försök mata ut igen. Använd manuell knapp 
på instrumentets sida. Kontakta service 

1304 UnexpectedDoorOpen 
Stäng lådan. Det kan komma att återuppta 
normal funktion 

1305 FailedToReadDoorStatus Kontakta service 

1306 DatabaseProviderConnection 
Kontakta service för att kontrollera om 
konfiguration och databastjänst har startats. 

1307 DatabaseProviderConfiguration Kontakta service 

1308 DatabaseOperationFailure Kontakta service 

1309 ExperimentDataTransferFailure Rapporteras automatiskt till service 

1310 TransferredFileCleanUpFailure Rapporteras automatiskt till service 

1311 ImageConversionFailure Rapporteras automatiskt till service 

1313 InstrumentDataAcqDatabaseOperationFailure Rapporteras automatiskt till service 

1315 WrongPlateMapSelected Kontrollera platturval 

1316 SoftwareUpgradeFailure Försök uppgradera programvaran igen 

1317 DatabaseMigrationFailure Kontakta service 

1318 ExperimentHistoryFailure Rapporteras automatiskt till service 

1319 AutoSyncFailure 
Försök konfigurera autosynkronisering igen 
från menyn med uppdatering av programvara. 
Kontakta service 

1320 RunDidNotStart 
Starta körningen, eller öppna lådan för att 
återställa larmet och starta därefter körningen 

1401 LabConnectorCommunicationFailure 
Kontrollera konfiguration för labbkopplingar. 
Kontakta service. 

1402 LabConnectorParseFailure Rapporteras automatiskt till service 
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Reparationer 

Notera följande för att vi ska kunna hjälpa er så snart som möjligt. 

• Vilket serienummer har SPECIFIC REVEAL? (Det finns på tillverkningsetiketten som är placerad 

på SPECIFIC REVEAL-instrumentets bakpanel). 

• Vad hände innan problemet uppstod? 

• Inträffade problemet oväntat? 

• Blev problemet värre efter en tid? 

• Om ni hör/har hört ett ovanligt ljud, varifrån kommer ljudet? 

• Använde någon SPECIFIC REVEAL då problemet uppstod? 

• Notera andra eventuella symtom som kan vara relevanta. 

• Visar LED-lampan olika färger eller mönster? 

 

Systemfel 

SPECIFIC REVEAL-programvaran har en inbyggd felkontroll för att säkerställa att alla system används enligt 

specifikationerna. Om ett fel detekteras visar LED-lampan på frontpanelen (F1) olika färger och mönster, och 

pekskärmen kommer att ange felet som har detekterats samt visa ett felmeddelande. Om du noterar det så 

skriv ned färgerna och mönstren samt en beskrivning av omständigheterna då det inträffade.  Se Bilaga C för 

detaljer. 
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MANUELL ÖPPNING AV LÅDAN 

Om lådan inte har öppnats för att du ska kunna ta ut sensorplattan efter felsökningen har genomförts, kan du 

utföra följande manuella process för att öppna lådan: 

Stäng alltid av enhetens strömbrytare (”OFF”) innan lådans låsspärr öppnas.  

Tryck på lådans låsspärr – som är placerad på undersidan av enheten – manuellt för att öppna lådan och ta 

bort sensorplattan.   
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Bilaga D: Uttalande om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

Varning: 

• VIA SPECIFIC REVEAL är ELEKTRISK UTRUSTNING FÖR MEDICINSKT BRUK som kräver 

att speciella försiktighetsåtgärder vidtas avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

Denna utrustning behöver installeras och tas i bruk enligt EMC-informationen som finns i den 

här handboken. 

• Portabel och mobil utrustning för RF-kommunikation kan påverka SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 

• Användning av andra tillbehör, transducer/omvandlare och kablar än de som specificeras av 

Specific Diagnostics kan leda till ökade UTSTRÅLNINGAR eller minskad IMMUNITET för 

UTRUSTNINGEN. 

 Denna UTRUSTNING ska inte användas i närheten av eller staplad på annan utrustning, 

och om användning i närheten av eller staplad på annan utrustning är nödvändig, ska 

UTRUSTNINGEN övervakas för att verifiera normal drift i den konfiguration som 

utrustningen används. 


