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1.1 Εγχειρίδιο συστήματος epoc 

Γενικά 

Το εγχειρίδιο του συστήματος epoc περιγράφει την ορθή χρήση και λειτουργία του συστήματος 
αιματολογικών αναλύσεων epoc. Πριν από την πραγματοποίηση εξετάσεων, οι χειριστές και ο 
διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις αντίστοιχες ενότητες του 
εγχειριδίου. 

Πριν από την πραγματοποίηση εξετάσεων ασθενών, όλοι οι χειριστές και ο διαχειριστής του 
συστήματος πρέπει να εκπαιδευθούν από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Epocal. Αυτή η 
εκπαίδευση βασίζεται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Κατά τη 
χρήση του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, το εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιμο στο διαχειριστή και τους χειριστές του συστήματος. 

Οργάνωση του εγχειριδίου συστήματος 

Το εγχειρίδιο συστήματος είναι οργανωμένο σε ενότητες που αντιστοιχούν στον Πίνακα 
περιεχομένων, ο οποίος βρίσκεται στην αρχή του εγχειριδίου. Κάθε ενότητα ελέγχεται και 
διατηρείται χωριστά από τον αριθμό εγγράφου και αναθεώρησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
κάθε σελίδας. 
Η Ενότητα 2 με τίτλο «Σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc» παρέχει μια σύντομη 
περιγραφή του συστήματος epoc και των κύριων στοιχείων από τα οποία αποτελείται. 
Η Ενότητα 3 με τίτλο «Λειτουργία του συστήματος epoc» περιγράφει τα βήματα και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων της 
συλλογής του δείγματος και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της εξέτασης. 
Οι Ενότητες 4, 5 και 6 με τίτλο «Κάρτες εξέτασης epoc», «Μονάδα epoc Reader» και «Μονάδα 
epoc Host» περιγράφουν τις λεπτομέρειες της λειτουργίας και της δομής των κύριων συστατικών 
στοιχείων του συστήματος. 
Η Ενότητα 7 με τίτλο «Διαχείριση της μονάδας epoc Host» περιγράφει στο διαχειριστή του 
συστήματος τον τρόπο παραμετροποίησης και διατήρησης των κύριων ρυθμίσεων στην εφαρμογή 
epoc Host πριν από την αποδέσμευση του συστήματος για χρήση σε ασθενείς. Περιγράφονται 
επίσης οι απαιτήσεις συνεχιζόμενης συντήρησης από το διαχειριστή.  
Η Ενότητα 8 με τίτλο «epoc Enterprise Data Manager» περιγράφει τον τρόπο παραμετροποίησης 
και λειτουργίας του προαιρετικού «epoc Enterprise Data Manager». 
Η Ενότητα 9 με τίτλο «Διασφάλιση ποιότητας» περιγράφει τις συνιστώμενες και πρόσθετες 
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και επαλήθευσης βαθμονόμησης που χρησιμοποιούνται προς 
επιβεβαίωση της απόδοσης του συστήματος epoc. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν 
εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας, ελέγχους ποιότητας υγρών και ολικού αίματος, καθώς και 
ελέγχους ποιότητας επαλήθευσης βαθμονόμησης και επάρκειας. Το σκεπτικό του ελέγχου 
ποιότητας που εφαρμόζεται για το σύστημα epoc περιγράφεται στην ενότητα «Θεωρία 
λειτουργίας» του παρόντος εγχειριδίου 
Η Ενότητα 10 με τίτλο «Φροντίδα και συντήρηση του συστήματος epoc» περιγράφει τις 
διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.  
Η Ενότητα 11 με τίτλο «Θεωρία λειτουργίας» περιλαμβάνει τη μεθοδολογία, τις αρχές 
λειτουργίας, καθώς και τα ειδικά πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του συστήματος epoc. 

01 

 
Εισαγωγή 
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Η Ενότητα 12 με τίτλο «Προδιαγραφές κάρτας εξέτασης BGEM» περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά 
και τις προδιαγραφές απόδοσης των καρτών εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των ευρών 
μέτρησης, των περιορισμών και των παρεμβολών για κάθε αναλύτη. 
Η Ενότητα 13 με τίτλο «Προδιαγραφές μονάδων epoc Reader και Host» παρέχει τις 
προδιαγραφές του συστήματος συνολικά και για κάθε ένα από τα βασικά συστατικά του στοιχεία, 
καθώς και πληροφορίες συμμόρφωσης. 
Η Ενότητα 14 με τίτλο «Αντιμετώπιση προβλημάτων και μηνύματα σφάλματος» είναι αυτή στην 
οποία θα πρέπει να ανατρέχετε σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη χρήση του 
συστήματος epoc. 

Η Ενότητα 15 με τίτλο «Γλωσσάριο» ορίζει τους όρους και τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται 
στο εγχειρίδιο του συστήματος. 
 

1.2 Συστάσεις προσοχής 
 

Οι συστάσεις προσοχής προσδιορίζονται σε όλο το εύρος του εγχειριδίου με χρήση 
του συμβόλου «Προσοχή, κίνδυνος» ή «Κίνδυνος, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά 
έγγραφα». Ο χειριστής και ο διαχειριστής πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις οδηγίες που συνοδεύουν αυτό το σύμβολο προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc χρησιμοποιείται 
σωστά, αξιόπιστα και με ασφάλεια. 

 

Το σύμβολο «Βιολογικού κινδύνου» χρησιμοποιείται στο εγχειρίδιο προς υπόδειξη 
δυνητικών βιολογικών κινδύνων που συσχετίζονται με το χειρισμό δειγμάτων 
αίματος. Πρέπει να λαμβάνονται οι προφυλάξεις που προσδιορίζονται από την 
εγκατάσταση στην οποία χρησιμοποιείται το σύστημα epoc, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης αιματογενών παθογόνων. 

 

Άλλα σύμβολα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται στο Εγχειρίδιο χειριστή. Η ορθή ερμηνεία 
αυτών των συμβόλων βρίσκεται στην ενότητα του Γλωσσάριου. 
 

1.3 Εγγύηση 
Η Epocal Inc. (εφεξής «Epocal») εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι ο ιατρικός 
εξοπλισμός που κατασκευάζεται από την Epocal θα είναι ελεύθερος ελαττωμάτων στα 
υλικά και την κατασκευή, καθώς και στο πλαίσιο των κανονικών και ορθών συνθηκών 
χρήσης, για μια περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποστολής. Μόλις ειδοποιηθεί 
από τον πελάτη σχετικά με τυχόν ελαττώματα που εμπίπτουν στην εν λόγω περίοδο 
εγγύησης, η Epocal, κατ' επιλογή της και υπό την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, είτε 
θα επισκευάσει, είτε θα αντικαταστήσει, είτε θα τροποποιήσει τον συγκεκριμένο ιατρικό 
εξοπλισμό ή το μέρος αυτού που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. Η Epocal θα επισκευάζει ή θα 
αντικαθιστά τα μέσα λογισμικού και υλικολογισμικού που δεν εκτελούνται με τον 
προοριζόμενο τρόπο λόγω αντίστοιχων ελαττωμάτων. Αυτές οι αντικαταστάσεις, οι 
επιδιορθώσεις ή οι μεταβολές δεν θα πραγματοποιούνται σε καμία περίπτωση καθ' υπέρβαση 
της περιόδου εγγύησης που προσδιορίζεται στο παρόν. Η Epocal δεν εγγυάται ότι η 
λειτουργία του λογισμικού, του υλικολογισμικού ή του υλισμικού θα είναι αδιάλειπτη ή 
ελεύθερη σφαλμάτων.  
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Σε περίπτωση που η Epocal δεν είναι σε θέση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να 
επιδιορθώσει, να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε προϊόν επαναφέροντάς το 
στην κατάσταση για την οποία παρέχεται η εγγύηση, ο πελάτης θα δικαιούται επιστροφή του 
ποσού της τιμής αγοράς με την επιστροφή του προϊόντος στην Epocal, μαζί με ένα αντίγραφο 
της χρονολογημένης και λεπτομερούς απόδειξης αγοράς, καθώς και της αρχικής 
συσκευασίας.  
Η εγγύηση των καρτών εξέτασης περιορίζεται και παρέχεται κατ' αναλογία προς την 
ημερομηνία λήξης («χρήσης έως») που παρέχεται στην επισήμανσή τους. Ο πελάτης πρέπει 
να ενημερώσει άμεσα την Epocal αν κατά την παραλαβή των καρτών είναι εμφανές ότι η 
φύλαξη και ο χειρισμός τους κατά την αποστολή ήταν ακατάλληλα. Η Epocal δεν ευθύνεται 
για κάρτες εξέτασης που υπέστησαν χειρισμό και φυλάχθηκαν εκτός των προκαθορισμένων 
απαιτήσεων που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο συστήματος μετά από την παράδοση στον 
πελάτη. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα μέρη που αλλοιώνονται, ή που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται 
αναλώσιμα, ή τα μέρη ή τα στοιχεία που, από τη φύση τους, απαιτούν τακτική αντικατάσταση 
στο πλαίσιο φυσιολογικής συντήρησης.  
Σημείωση: Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση ενδέχεται να διαφέρουν από 

περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα.  
 
 

1.4 Περιορισμοί της εγγύησης 
Η ανωτέρω εγγύηση δεν θα ισχύει για ελαττώματα που προκύπτουν από τα ακόλουθα:  
1 Ακατάλληλη, ανεπαρκή ή αμελή φύλαξη, φροντίδα ή συντήρηση από τον πελάτη ή από 

μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, 
2 Εσφαλμένη χρήση λόγω απροσεξίας, αμέλειας ή απειρίας, 
3 Χρήση παρελκόμενων ή/και αναλώσιμων που δεν έχουν εγκριθεί από την Epocal, 
4 Μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλισμικού, λογισμικού ή διεπικοινωνίας που παρέχεται από 

τον αγοραστή, 
5 Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, τροποποιήσεις, εσφαλμένη χρήση ή ζημιά που 

προκαλείται από μπαταρίες μίας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που δεν 
παρέχονται από την Epocal, 

6 Μη χρήση της συσκευής και των παρελκόμενων σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, 
7 Λειτουργία εκτός των περιβαλλοντικών προδιαγραφών του προϊόντος, 
8 Ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του σημείου χρήσης, ή 
9 Παρέλευση της ημερομηνίας λήξης («χρήσης έως») της κάρτας εξέτασης. 
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η EPOCAL ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή 
ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  
Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό άλλων ρητών ή 
σιωπηρών εγγυήσεων ή των συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, οπότε οι παραπάνω 
περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν. 

Κανένας αντιπρόσωπος ή εργαζόμενος της Epocal δεν εξουσιοδοτείται να παρατείνει 
οποιαδήποτε άλλη εγγύηση ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Epocal πέραν 
αυτών που παρατίθενται ανωτέρω. 
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1.5 Συμμόρφωση ΑΗΗΕ 
Η Epocal Inc. συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

 

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται στο υλισμικό epoc με χρήση του συμβόλου του 
διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων. 

 

Οι πελάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον τοπικό διανομέα της epoc ή με την Epocal Inc., 
τον κατασκευαστή, προκειμένου να κανονίζουν την απόρριψη του ηλεκτρικού και του 
ηλεκτρονικού υλισμικού epoc που διαθέτουν κατά το τέλος της διάρκειας ζωής του 
προϊόντος. Στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στο εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου 
οδηγιών. 



 
02 Σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 

2.1 Επισκόπηση συστήματος 
 
 

Το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 
o Είναι ένας φορητός αιματολογικός αναλυτής 

αποτελούμενος από 3 στοιχεία: 
• τη μονάδα epoc Reader 
• το φορητό υπολογιστή epoc Host 
• την κάρτα εξέτασης epoc 

Η μονάδα epoc Reader  
o Είναι μια φορητή συσκευή τροφοδοτούμενη από 

μπαταρία 
o ∆ιαθέτει εσωτερικό σαρωτή γραμμωτού κώδικα 
o ∆ιαθέτει υποδοχή καρτών που δέχεται τις κάρτες 

εξέτασης 
o Πραγματοποιεί ανάγνωση των καρτών εξέτασης 

epoc κατά την αιματολογική εξέταση 
o ∆ιαθέτει ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης για την 

ενημέρωση του χρήστη αναφορικά με την πρόοδο 
της εξέτασης 

o Μετρά τα ηλεκτρικά σήματα από τους αισθητήρες της 
κάρτας εξέτασης 

Μονάδα 
epoc Reader

Κάρτες εξέτασης 
epoc 

Μονάδα epoc 
Host

o Μεταδίδει ασύρματα, μέσω Bluetooth, τα αποτελέσματα της εξέτασης στη μονάδα epoc Host 

Η μονάδα epoc Host 
o Είναι ένας φορητός υπολογιστής αποκλειστικής χρήσης, με εγκατεστημένη την εφαρμογή 

λογισμικού epoc Host 
o Επικοινωνεί ασύρματα, μέσω Bluetooth, με τη μονάδα epoc Reader 
o Υπολογίζει τις τιμές ανάλυσης από τα δεδομένα του αισθητήρα που αποστέλλονται από τη 

μονάδα epoc Reader 
o Προβάλλει τα αποτελέσματα της εξέτασης 

Η κάρτα εξέτασης epoc 
o Είναι μια συσκευή μίας χρήσης, με μια υποδοχή για την εισαγωγή του δείγματος αίματος 
o Περιλαμβάνει μια διάταξη αισθητήρων σε μια μονάδα αισθητήρα 
o Περιλαμβάνει υγρό βαθμονόμησης σε ένα σφραγισμένο δοχείο 
o Παράγει ηλεκτρικά σήματα ανάλογα προς τις συγκεντρώσεις του δείκτη ανάλυσης στο δείγμα 
o Χρησιμοποιεί γραμμωτούς κώδικες για τον προσδιορισμό του τύπου κάρτας, της ημερομηνίας 

λήξης, του αριθμού σειράς και του αριθμού παρτίδας  
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2.2 Επισκόπηση λειτουργίας 
 

 

λάβετε τα αποτελέσματα 
στη μονάδα Host 

συνδεθείτε με τη 
μονάδα Reader 

λάβετε μια νέα 
κάρτα εξέτασης 

εισαγάγετε το 
δείγμα στην 

κάρτα 

εισαγάγετε την κάρτα 
εξέτασης στη μονάδα 

Reader 
περιμένετε να 

πραγματοποιηθεί 
η βαθμονόμηση

 

Μία μεμονωμένη αιματολογική εξέταση εκτελείται με τον ακόλουθο τρόπο: 

1 Χρήση της μονάδας epoc Host για την επίτευξη ασύρματης σύνδεσης με μια μονάδα epoc 
Reader. 

2 Λήψη μιας νέας κάρτας εξέτασης και αφαίρεση από τη θήκη της. 

3 Εισαγωγή της κάρτας εξέτασης στη μονάδα Reader. Η μονάδα Reader πραγματοποιεί 
ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα που υπάρχει πάνω στην κάρτα. Γίνεται έλεγχος της 
ημερομηνίας λήξης, ενώ ο αριθμός παρτίδας της κάρτας συνδέεται με το αποτέλεσμα της 
εξέτασης καθώς και με τυχόν σχετικά δεδομένα ασθενούς που εισήχθησαν.  

4 Ενεργοποιείται ο εσωτερικός κινητήρας της μονάδας Reader για να ξεκινήσει η διαδικασία 
βαθμονόμησης. Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει ένα υγρό βαθμονόμησης μέσα στην 
κάρτα, το οποίο ρέει πάνω στους αισθητήρες που υπάρχουν στην κάρτα. Ο χρήστης έχει 
χρόνο να ετοιμάσει τον ασθενή και να συλλέξει το δείγμα αίματος.  

5 Με την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης, ο χρήστης εισάγει το δείγμα στην κάρτα εξέτασης. 

6 Η μονάδα Reader στέλνει τα δεδομένα της εξέτασης στη μονάδα Host. Τα αποτελέσματα 
υπολογίζονται και προβάλλονται στη μονάδα Host σε περίπου μισό λεπτό. 
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3.1 Επισκόπηση της λειτουργίας του συστήματος 
 

Πριν από τη διενέργεια εξετάσεων, ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης των 
μονάδων epoc Reader και epoc Host.  

 

Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες εξέτασης που έχουν φυλαχτεί καταλλήλως. 
 

Για να πραγματοποιήσετε μια εξέταση απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα: 
1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Reader και τη μονάδα epoc Host. 
2. Συνδεθείτε στην εφαρμογή λογισμικού epoc Host. 
3. Πραγματοποιήστε εντοπισμό της μονάδας epoc Reader μέσω ασύρματης σύνδεσης 

από τη μονάδα epoc Host. 
4. Ξεκινήστε τη διαδικασία εξέτασης. 
5. Εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης στη μονάδα epoc Reader. 
6. Εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς, επιλέξτε τις εξετάσεις και τον τύπο δείγματος 

(εάν απαιτείται). 
7. Εισαγάγετε ένα δείγμα αίματος στην κάρτα εξέτασης. 
8. Δείτε τα αποτελέσματα εξέτασης. Μπορείτε επίσης να τα εκτυπώσετε. 
9. Αφαιρέστε την κάρτα εξέτασης και απορρίψτε την ως βιολογικά επικίνδυνο 

απόβλητο. 
Αφού συνδεθείτε και εντοπίσετε μια μονάδα epoc Reader, απαιτούνται τα παραπάνω βήματα 
5 έως 9 για την εκτέλεση περαιτέρω εξετάσεων. 
 

3.2 Ενεργοποίηση της μονάδας epoc Reader 
 

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να 
ενεργοποιήσετε τη μονάδα epoc Reader. Η λυχνία LED 
λειτουργίας θα ανάψει με πράσινο χρώμα για να 
υποδείξει ότι η μονάδα epoc Reader είναι 
ενεργοποιημένη και έτοιμη για χρήση.  

Οι μονάδες epoc Reader που είναι ενεργοποιημένες 
εντοπίζονται από τη μονάδα epoc Host και 
προβάλλονται στην κύρια οθόνη της. Οι μονάδες 
Reader αποκλειστικής χρήσης προβάλλονται στην 
οθόνη ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένες ή 
όχι. Ωστόσο, η σύνδεση θα είναι επιτυχής μόνο εάν 
είναι ενεργοποιημένες. 

Απενεργοποιήστε τις μονάδες epoc Reader που δεν χρησιμοποιούνται ενεργά, για 
εξοικονόμηση της ισχύος της μπαταρίας. 

03 

 
Λειτουργία του συστήματος epoc 

Διακόπτης 
λειτουργίας 
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3.3 Ενεργοποίηση της μονάδας epoc Host 
 

Το κουμπί λειτουργίας του φορητού υπολογιστή epoc Host ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη 
συσκευή. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα epoc Host, αν η 
οθόνη είναι κενή.  

Με το πάτημα του κουμπιού επαναφοράς μέσω λογισμικού (χωρίς απενεργοποίηση) 
πραγματοποιείται επανεκκίνηση της εφαρμογής epoc Host και προβάλλεται η σελίδα σύνδεσης. 

 

Σημείωση: Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης της μονάδας epoc Host προκειμένου να 
εντοπίσετε τα συγκεκριμένα κουμπιά στη δική σας μονάδα Host. 

 

3.4 Σύνδεση στην εφαρμογή λογισμικού epoc Host 
 

Μετά από μια επαναφορά μέσω λογισμικού (χωρίς απενεργοποίηση) 
ή μια αποσύνδεση, η εφαρμογή λογισμικού epoc Host προβάλλει τη 
σελίδα σύνδεσης. 

Εισαγάγετε ένα έγκυρο αναγνωριστικό (ID) χρήστη και έναν 
κωδικό πρόσβασης και πατήστε το κουμπί Σύνδεση.  

 

Σημείωση: Οι απαιτήσεις εισαγωγής του αναγνωριστικού (ID) 
χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ενδέχεται να ποικίλλουν, 
ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί από το 
διαχειριστή.  

 

 
 

 

3.5 Εκτέλεση εξέτασης σε μονάδα Reader αποκλειστικής χρήσης  
 

Αν η μονάδα epoc Host έχει ήδη διαμορφωθεί ώστε να 
συνδέεται με μία μόνο μονάδα epoc Reader αποκλειστικής 
χρήσης, η μονάδα epoc Host θα συνδεθεί αυτόματα με τη 
συγκεκριμένη μονάδα epoc Reader προκειμένου να εκτελέσει 
μια αιματολογική εξέταση και να ξεκινήσει τη δοκιμή 
ηλεκτρονικού ΠΕ. 

 

Η ακύρωση μιας σύνδεσης πραγματοποιείται με πάτημα του 
κουμπιού Ακύρωση. 
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3.6 Εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης εξέτασης 
 

Αν ο διαχειριστής του συστήματος έχει διαμορφώσει το σύστημα για πολλαπλές μονάδες epoc 
Reader αποκλειστικής χρήσης, τότε, παρατίθενται σε λίστα όλες οι μονάδες epoc Reader που 
είναι διαθέσιμες προς σύνδεση. Το εικονίδιο της μονάδας Reader προβάλλει το όνομα της 
μονάδας Reader και, από κάτω, τον αριθμό σειράς. 

Το εικονίδιο εντοπισμού  μπορεί επίσης να πατηθεί για την 
ανίχνευση ("εντοπισμό") περισσότερων μονάδων Reader. Αν 
πατήσετε το εικονίδιο εντοπισμού όταν η μονάδα είναι ανενεργή, 
ξεκινά αυτή η διαδικασία εντοπισμού. Αν πατήσετε το εικονίδιο 
εντοπισμού ενόσω γίνεται εντοπισμός, σταματά η διαδικασία 
εντοπισμού. 
Μόλις προβληθεί η επιθυμητή μονάδα Reader, πατήστε και κρατήστε 

πατημένο το εικονίδιο μονάδας Reader  για να την 
επιλέξετε για την εκτέλεση εξετάσεων. Εμφανίζεται ένα 
αναπτυσσόμενο μενού. Για την εκτέλεση αιματολογικής εξέτασης, 
επιλέξτε Εκτέλ.αιματολογ.εξέτ. Για την εκτέλεση δοκιμής ΔΠ 
(εφόσον διαθέτετε σχετική εξουσιοδότηση), επιλέξτε Εκτέλεση 
δοκιμής ΔΠ. 
 

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια αιματολογική εξέταση πατώντας δύο φορές το εικονίδιο 

μονάδας Reader .  
 

3.7 Δοκιμή ηλεκτρονικού εσωτερικού ΕΠ της μονάδας Reader 
 

Μόλις γίνει η σύνδεση με μια μονάδα epoc Reader, προβάλλεται μια οθόνη μονάδας Reader 
που είναι μοναδική για τον αριθμό σειράς της συγκεκριμένης μονάδας epoc Reader. Το όνομα 
της μονάδας Reader προβάλλεται στην κάτω καρτέλα, με τον αριθμό σειράς εντός 
παρενθέσεως. 
Κάθε φορά που συνδέονται μια μονάδα Host και μια μονάδα Reader, η μονάδα Reader ξεκινά 
μια δοκιμή ηλεκτρονικού ΕΠ δύο επιπέδων. Δεδομένα διαμόρφωσης αποστέλλονται από τη 
μονάδα Host στη μονάδα Reader και ξεκινούν οι προετοιμασίες για την εκτέλεση μιας 
εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής ηλεκτρονικού ΕΠ και της διαμόρφωσης, η 
οθόνη της μονάδας Reader προβάλλει το μήνυμα Εισαγάγετε την κάρτα για να 
ξεκινήσετε μία εξέταση και ο δείκτης κατάστασης εξέτασης της μονάδας Reader ανάβει με 
σταθερό πράσινο χρώμα.  
8-ωρη επαλήθευση ηλεκτρονικού ΕΠ: Η μονάδα epoc Host επαληθεύει αν έχει εκτελεστεί 
δοκιμή ηλεκτρονικού ΕΠ εντός των τελευταίων 8 ωρών. Αν η μονάδα epoc Host έχει 
παραμείνει συνδεδεμένη με τη μονάδα Reader για 8 συνεχόμενες ώρες ή για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα όταν εισαχθεί μια καινούρια κάρτα εξέτασης, η μονάδα Host θα 
αποσυνδεθεί από τη μονάδα Reader και θα ενημερώσει το χρήστη ότι πρέπει να 
επανασυνδεθεί στη μονάδα Host προκειμένου να εκτελεστεί μια νέα δοκιμή ηλεκτρονικού ΕΠ. 
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3.8 Οθόνη μονάδας Reader 
 

Οι μονάδες epoc Host και epoc Reader είναι έτοιμες για την 
εκκίνηση μιας εξέτασης με την εισαγωγή μιας κάρτας εξέτασης.  
Η οθόνη της μονάδας Reader προβάλλει: 

1. Τον τύπο εξέτασης:  Αιματολογική εξέταση ή  Δοκιμή ΔΠ.    

2. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της μονάδας Reader . 
3. Την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. 
4. Το πεδίο αναγνωριστικού (ID) ασθενούς ή αριθμού 

παρτίδας. 

5. Επιπλέον καρτέλες  για την πρόσβαση σε άλλες 
πληροφορίες εξέτασης, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
εγγραφή εξέτασης είναι πλήρης. Οι απαιτήσεις μπορεί να 
ποικίλλουν, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθείται στο 
εκάστοτε νοσοκομειακό ίδρυμα.  

 

Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα είναι σωστές προτού 
εκτελέσετε μια εξέταση. Η προβαλλόμενη ημερομηνία και ώρα γίνονται μέρος της 
εγγραφής εξέτασης. Σε περίπτωση που απαιτείται προσαρμογή της ημερομηνίας ή/και 
της ώρας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή πριν από την εκτέλεση μιας εξέτασης. 
Η πολιτική που ακολουθείται από το νοσοκομειακό ίδρυμα ενδέχεται να απαιτεί από 
το χρήστη να επιλέξει τους αναλύτες, τον τύπο δείγματος ή/και το συντελεστή 
διόρθωσης αιμοαραίωσης για την εκτέλεση εξετάσεων.  
Αν εκτελείτε εξετάσεις με κάρτες κατά την ημερομηνία λήξης, η οποία 
προσδιορίζεται από το εικονίδιο κλεψύδρας , στο κάτω μέρος της κάρτας 
εξέτασης, διασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της 
εξέτασης πριν από τα μεσάνυχτα της συγκεκριμένης μέρας. Τα αποτελέσματα 
εξέτασης δεν προβάλλονται μετά τα μεσάνυχτα της ημερομηνίας λήξης. 
 

3.9 Λήψη της κάρτας εξέτασης  
 

1. Επιλέξτε μια κάρτα εξέτασης που έχει φυλαχτεί υπό 
κατάλληλες συνθήκες. 

2. Ξεκινώντας από την εγκοπή, ανοίξτε τη θήκη της κάρτας 
σχίζοντάς την, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. 

3. Αφαιρέστε προσεκτικά (διαβάστε τις παρακάτω συστάσεις 
προσοχής) την κάρτα εξέτασης από τη θήκη της. 

4. Τοποθετήστε την κάρτα εξέτασης απευθείας στην υποδοχή 
εισαγωγής καρτών της μονάδας epoc Reader. 

5. Απορρίψτε την άδεια θήκη. 

 

Εγκοπή 
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Μην αγγίζετε ποτέ την επιφάνεια 
επαφής της μονάδας αισθητήρα ή 
την υποδοχή εισαγωγής δείγματος 
αίματος. 

Μην τοποθετείτε ποτέ την κάρτα 
εξέτασης πάνω σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια πριν από την εκτέλεση 
μιας εξέτασης. 

Εισάγετε πάντα την κάρτα εξέτασης 
στη μονάδα Reader αμέσως μετά 
την αφαίρεσή της από τη θήκη της. 

Η θήκη της κάρτας θα πρέπει να 
ανοίγεται μόνο όταν πρόκειται να 
διενεργηθεί κάποια αιματολογική 
εξέταση ή δοκιμή ΔΠ, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι η κάρτα 
εξέτασης βρίσκεται σε περιβάλλον με 
χαμηλή υγρασία. 

 

3.10 Εισαγωγή της κάρτας εξέτασης  
 

 

Πριν από την εισαγωγή της κάρτας εξέτασης, η μονάδα epoc Reader πρέπει να 
τοποθετείται σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι.  
 

Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε πέραν της κάρτας εξέτασης στην υποδοχή εισαγωγής 
καρτών της μονάδας Reader. 

 

Τοποθετήστε την κάρτα εξέτασης με την 
πλευρά που φέρει την μπλε ετικέτα 
στραμμένη προς τα επάνω και με τη μονάδα 
αισθητήρα στραμμένη προς τη μονάδα 
Reader. Οι κάρτες εξέτασης έχουν μια εγκοπή 
στη γωνία προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
σωστός προσανατολισμός τους κατά την 
εισαγωγή. Η εισαγωγή μιας κάρτας εξέτασης 
προκαλεί την ενεργοποίηση της συσκευής 
ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα στη μονάδα 
Reader.  
 

Εισαγάγετε την κάρτα εξέτασης στην υποδοχή 
εισαγωγής καρτών που βρίσκεται στο 

μπροστινό μέρος της μονάδας Reader, με μια ομαλή, ενιαία κίνηση, 
προκειμένου, κατά την εισαγωγή, να γίνει σωστή ανάγνωση του 
γραμμωτού κώδικα που υπάρχει στην ετικέτα της κάρτας από τη 
μονάδα Reader.  

Αυτή η πλευρά 
προς τα επάνω 

Επιφάνεια επαφής μονάδας αισθητήρα 

Υποδοχή εισαγωγής 
δείγματος αίματος 
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Συνεχίστε να εισάγετε την κάρτα εξέτασης έως ότου αισθανθείτε ελαφρά αντίσταση. Πιέστε 
την κάρτα εξέτασης λίγο παραπάνω για να ασφαλίσει στη θέση της. Αυτή είναι και η τελική 
θέση της κάρτας εξέτασης. Αποφύγετε τις απότομες διακοπές ή τις διακυμάνσεις στην 
ταχύτητα με την οποία εισάγετε την κάρτα εξέτασης. 

Μόλις ολοκληρωθεί η σωστή εισαγωγή της κάρτας εξέτασης, η μονάδα Reader 
διαμορφώνεται ανάλογα με τον τύπο της κάρτας, που υποδεικνύεται από το γραμμωτό 
κώδικα που αναγράφεται σε αυτήν. Η μονάδα Reader πραγματοποιεί μια σειρά ελέγχων 
ακεραιότητας της κάρτας. Η μονάδα Reader εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό ήχο και ο δείκτης 
κατάστασης εξέτασης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, για να ειδοποιήσει το χρήστη ότι η 
κάρτα εξέτασης εισήχθη με επιτυχία.  

Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων με την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα (ή 
οποιουδήποτε άλλου σφάλματος) ο δείκτης κατάστασης εξέτασης ανάβει σταθερά με κόκκινο 
χρώμα. Ελέγξτε τη μονάδα Host για τυχόν μηνύματα σφάλματος και αφαιρέστε εντελώς την 
κάρτα εξέτασης από τη μονάδα Reader. Εισαγάγετε εκ νέου την κάρτα για να επιτύχετε τη 
σωστή εισαγωγή της, η οποία επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δείκτης κατάστασης 
εξέτασης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.  

3.11 Διαδικασία βαθμονόμησης 
 

Μόλις η κάρτα εξέτασης εισαχθεί επιτυχώς, ακούγεται η 
μηχανοκίνητη διάταξη στο εσωτερικό της μονάδας Reader 
καθώς το υγρό βαθμονόμησης απελευθερώνεται πάνω στους 
αισθητήρες που υπάρχουν στην κάρτα εξέτασης. Ο δείκτης 
κατάστασης εξέτασης της μονάδας Reader αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα για να υποδείξει την έναρξη της διαδικασίας 
βαθμονόμησης της εξέτασης. Η μονάδα Host επιβεβαιώνει την 
έναρξη της εξέτασης εισερχόμενη σε τρόπο λειτουργίας 
βαθμονόμησης και προβάλλοντας τη ράβδο προόδου της 
διαδικασίας βαθμονόμησης. 

Απαιτούνται περίπου 165 δευτερόλεπτα για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμονόμησης. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο χρήστης μπορεί να 
ετοιμάσει τον ασθενή και να λάβει ένα δείγμα αίματος. 
 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η μονάδα Reader πρέπει να βρίσκεται σε μια 
επίπεδη οριζόντια επιφάνεια χωρίς να μετακινείται. 

3.12 Εισαγωγή στοιχείων ασθενούς (ή αριθμού παρτίδας) και 
επιλογή εξέτασης 

 

Το αναγνωριστικό (ID) ασθενούς και οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Για μια αιματολογική εξέταση, εισάγεται ο αριθμός του αναγνωριστικού (ID) ασθενούς, 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα αποτελέσματα εξέτασης για την κάρτα που χρησιμοποιείται 
για την εξέταση.  

Για μια δοκιμή ΔΠ (δεν φαίνεται εδώ), αντί για το αναγνωριστικό (ID) ασθενούς, εισάγεται ο 
αριθμός παρτίδας του υγρού ΔΠ. 
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Επιλέξτε την καρτέλα πληροφοριών εξέτασης  στην οθόνη 
της μονάδας Reader για να εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς. 
Ο διαχειριστής του συστήματος ενδέχεται να απαιτεί την 
εισαγωγή του τύπου δείγματος ή της αιμοαραίωσης. 

Με χρήση του βέλους , μπορούν να εισαχθούν επιπλέον 
ρυθμίσεις σχετικά με τις αναπνευστικές παραμέτρους της 
θεραπείας, την ηλικία και το φύλο. 

Στοιχεία ασθενούς που εισάγονται πριν από την ολοκλήρωση της 
εξέτασης αποθηκεύονται αυτόματα, μαζί με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης όταν αυτή ολοκληρωθεί. 

Στοιχεία ασθενούς που εισάγονται μετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης, αλλά πριν από την έναρξη της επόμενης εξέτασης, 
πρέπει να αποθηκεύονται με το πάτημα του κουμπιού 
αποθήκευσης . 

Η σελίδα πληροφοριών εξέτασης για την εκτέλεση της δοκιμής ΔΠ περιλαμβάνει μόνο το 
πεδίο των σχολίων (δεν φαίνεται εδώ). 

Αν το αναγνωριστικό (ID) ασθενούς δεν εισαχθεί πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης, 
ζητείται από το χρήστη να το εισαγάγει κατά την προβολή των αποτελεσμάτων της εξέτασης.  

Να επιδεικνύετε προσοχή κατά την εισαγωγή του αναγνωριστικού (ID) ασθενούς 
και άλλων πληροφοριών. Να διασφαλίζετε ότι έχει επιλεγεί η σωστή μονάδα 
Reader, επαληθεύοντας ότι το όνομα της μονάδας Reader αντιστοιχεί στη μονάδα 
Reader που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της εξέτασης. 

 

 

Επιλέξτε την καρτέλα επιλογής εξέτασης  στην οθόνη της 
μονάδας Reader για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε αναλύτες 
προς προβολή στα αποτελέσματα της εξέτασης. Οι ρυθμίσεις του 
διαχειριστή του συστήματος μπορεί να απαιτούν την επιλογή των 
αναλυτών πριν από την προβολή των αποτελεσμάτων. Μετά από 
την ολοκλήρωση της εξέτασης μπορούν να επιλεγούν επιπλέον 
αναλύτες. Μόλις προβληθούν τα αποτελέσματα εξέτασης, οι 
αναλύτες δεν μπορούν πλέον να αποεπιλεγούν. 
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3.13 Χρήση του σαρωτή γραμμωτού κώδικα για την εισαγωγή του 
αναγνωριστικού ασθενούς  

 

Πιέστε τη γραφίδα στο πεδίο αναγνωριστικού (ID) ασθενούς. Εμφανίζεται ένας δρομέας.  

Ενεργοποιήστε το σαρωτή γραμμωτού κώδικα πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά 
σάρωσης στη μονάδα epoc Host. Το εικονίδιο γραμμωτού κώδικα στο επάνω μέρος της 
οθόνης υποδεικνύει πότε ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα είναι έτοιμος για την εκτέλεση 
σάρωσης. Στρέψτε το φως που εκπέμπεται από το επάνω μέρος του σαρωτή προς τον 
επιθυμητό γραμμωτό κώδικα, έως ότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Ο σαρωτής 
απενεργοποιείται. Το σαρωμένο κείμενο εμφανίζεται στο πεδίο όπου αφέθηκε ο δρομέας.  

Προειδοποίηση: Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας το φως του λέιζερ. Στρέφετε πάντα 
το λέιζερ προς το γραμμωτό κώδικα, όχι προς τα μάτια σας. 

Το αναγνωριστικό (ID) ασθενούς μπορεί επίσης να εισαχθεί με χρήση της γραφίδας και του 
πληκτρολογίου οθόνης το οποίο είναι προσπελάσιμο από το κάτω μέρος της οθόνης μέσω 
του κουμπιού εισαγωγής κειμένου. 

 

3.14 Συλλογή δείγματος αίματος 
 

Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή του δείγματος στην ενότητα 
"Προδιαγραφές καρτών εξέτασης BGEM" του παρόντος εγχειριδίου, για να 
διασφαλίσετε ότι τα δείγματα αίματος συλλέγονται και υφίστανται χειρισμό με τον 
κατάλληλο τρόπο για την εκτέλεση της εξέτασης. 

 

3.15 Χρόνος εισαγωγής του δείγματος 
 

Μετά από περίπου 165 δευτερόλεπτα βαθμονόμησης, ο δείκτης 
κατάστασης εξέτασης σταματά να αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα υποδεικνύοντας ότι η κάρτα είναι έτοιμη να δεχτεί ένα 
δείγμα εξέτασης. 

Η μονάδα epoc Host προβάλλει το μήνυμα, "Έγχυση δείγματος…". 

Στην οθόνη εμφανίζεται μια ράβδος που υποδεικνύει το χρόνο 
που απομένει για την εισαγωγή ενός δείγματος. Το δείγμα 
αίματος πρέπει να εισαχθεί στην κάρτα εξέτασης εντός αυτής της 
περιόδου διάρκειας 450 δευτερολέπτων (ή 7,5 λεπτών). 
 

Αν εισαγάγετε το δείγμα υπερβολικά νωρίς ή υπερβολικά 
αργά, θα προκληθεί σφάλμα και θα γίνει απόρριψη της 
εξέτασης. Πρέπει να εισαχθεί καινούρια κάρτα και η 
διαδικασία εξέτασης να ξεκινήσει από την αρχή. 
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3.16 Εισαγωγή δείγματος 
 

1. Κρατήστε το κυλινδρικό μέρος της σύριγγας κάθετα 
μεταξύ του αντίχειρα και των άκρων των υπόλοιπων 
δαχτύλων (όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα 1).  

 

Διατηρήστε τη σύριγγα σε κατακόρυφη θέση και 
κάθετα ως προς την κάρτα εξέτασης για να αποφύγετε 
ενδεχόμενη έκχυση του δείγματος. 

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα 2 και 3 με μία συνεχή 
κίνηση για να διασφαλίσετε την εισαγωγή του δείγματος με το 
βέλτιστο τρόπο. 

2. Ασκώντας ελαφρά πίεση προς τα κάτω, ασφαλίστε το 
άκρο luer της σύριγγας στην κεντρική εσοχή της 
υποδοχής εισαγωγής δείγματος αίματος της κάρτας 
εξέτασης. Περιστρέψτε τη σύριγγα έως και 1/4 της 
στροφής για να διασφαλίσετε ότι έχει στερεωθεί 
καλά (όπως φαίνεται στην Εικόνα 2).  

Ο χρήστης θα πρέπει να αισθανθεί το άκρο της σύριγγας να 
ασφαλίζει με το ελαστικό σφράγισμα που βρίσκεται στην 
υποδοχή εισαγωγής της κάρτας εξέτασης. Πιέστε επαρκώς τη 
σύριγγα προς τα κάτω, ώστε το άκρο της να "δεσμευτεί" στο 
μπλε ελαστικό σφράγισμα. 

3. Εξακολουθώντας να πιέζετε προς τα κάτω, 
χρησιμοποιήστε το δείκτη του άλλου χεριού για να 
πατήσετε σταθερά το έμβολο της σύριγγας με μία 
ομαλή, συνεχή κίνηση, έως ότου σας ζητηθεί να 
σταματήσετε (όπως φαίνεται στην Εικόνα 3).  

Η μονάδα Reader εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και ο δείκτης 
κατάστασης εξέτασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, 
υποδεικνύοντας ότι έχει γίνει λήψη επαρκούς δείγματος για 
την εκτέλεση της ανάλυσης. Η μονάδα Host προβάλλει επίσης 
την αποδοχή του δείγματος. 

Μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις ηχητικές και οπτικές 
ενδείξεις για να εκτελείτε αυτό το βήμα εύκολα και με 
αξιόπιστο τρόπο. Μια συνήθης διαδικασία χορήγησης του 
δείγματος διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο ή και λιγότερο.  

Η εισαγωγή του δείγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει 
ποτέ τα 2 δευτερόλεπτα. Αν δεν ακολουθήσετε τις 
ηχητικές ή οπτικές οδηγίες, μπορεί να προκληθεί 
διαρροή του δείγματος από την οπή αερισμού που βρίσκεται στο άκρο του θαλάμου 
αποβλήτων της κάρτας εξέτασης και πιθανώς μέσα στη μονάδα epoc Reader.  

Ποτέ μην αποπειραθείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό της μονάδας Reader. 

Αποφύγετε την ταχεία εισαγωγή του δείγματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
διαχωρισμό των υγρών. Η κατάσταση αυτή ανιχνεύεται από το σύστημα. Η εξέταση 
απορρίπτεται και η μονάδα Host προβάλλει ένα μήνυμα σφάλματος. 

Η μονάδα Reader αναλύει αυτόματα το δείγμα εξέτασης. Η διαδικασία της ανάλυσης διαρκεί 
περίπου μισό λεπτό.  

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 

Εικόνα 3 



51005509 Αναθ.: 02                     Λειτουργία του συστήματος epoc                             3-10 

 

3.17 Ολοκλήρωση της εξέτασης 
 

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση, η μονάδα epoc Host προβάλλει τα αποτελέσματα εξέτασης 
από την οθόνη της μονάδας Reader (καρτέλα  στα αριστερά).  

Το αναγνωριστικό (ID) ασθενούς πρέπει να εισάγεται πριν από 
την προβολή των αποτελεσμάτων εξέτασης. Αφού γίνει η 
αποθήκευση, το πλαίσιο κειμένου αναγνωριστικού ασθενούς και 
το κουμπί αποθήκευσης απενεργοποιούνται εκ νέου. 
 

Όταν η μονάδα Reader ολοκληρώνει μια εξέταση, ο δείκτης 
κατάστασης εξέτασης στη μονάδα Reader αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η κάρτα εξέτασης μπορεί να 
αφαιρεθεί. Η μηχανοκίνητη διάταξη ακούγεται για λίγο, καθώς 
απασφαλίζονται τα έμβολα του υγρού βαθμονόμησης. 

Αφαιρέστε την κάρτα από τη μονάδα Reader και απορρίψτε τη 
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις έναντι βιολογικών 
κινδύνων. 

 

Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν αφαιρείτε την κάρτα εξέτασης από τη 
μονάδα Reader.  

Ποτέ μην επαναχρησιμοποιείτε μια κάρτα εξέτασης. Οι κάρτες εξέτασης είναι μίας 
χρήσης μόνο. 

3.18 Εκτέλεση περαιτέρω εξετάσεων  
 

Μετά την αφαίρεση της χρησιμοποιημένης κάρτας εξέτασης, ο δείκτης κατάστασης εξέτασης 
της μονάδας Reader ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα 
Reader είναι έτοιμη να εκτελέσει περαιτέρω εξετάσεις. 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ολοκληρώσετε μια ακόμα εξέταση. 

Με την εκκίνηση της επόμενης εξέτασης, αποθηκεύεται μόνιμα η εγγραφή της 
προηγούμενης εξέτασης. Δεν είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στη 
συγκεκριμένη εξέταση. 
 

Αν το σύστημα είναι διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει την 
ανάκληση δεδομένων σε μη ολοκληρωμένες εξετάσεις, 
ενδέχεται να εμφανιστεί η ερώτηση Ανάκλ. δεδομ. από 
προηγ. εξέτ; στη θέση της εισαγωγής αναγνωριστικού (ID) 
ασθενούς. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει Ναι ή Όχι για να 
συνεχίσει. Αν δεν ενεργοποιηθεί καμία από τις δύο επιλογές πριν 
από την ολοκλήρωση της εξέτασης, δεν θα πραγματοποιηθεί 
ανάκληση των δεδομένων της προηγούμενης εξέτασης.  
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3.19 Κλείσιμο της εξέτασης και αποσύνδεση της μονάδας Reader 
 

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις με μια μονάδα Reader και έχουν πραγματοποιηθεί 
όλες οι εισαγωγές δεδομένων, η εξέταση ολοκληρώνεται με πάτημα του κόκκινου X  
που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία, προκειμένου να κλείσει η οθόνη της συγκεκριμένης 
μονάδας Reader. Η αποσύνδεση μιας μονάδας Reader δεν επηρεάζει τη σύνδεση ή την 
κατάσταση εξέτασης άλλων μονάδων Reader που έχουν ήδη εντοπιστεί ή συνδεθεί. 

 

Η ολοκλήρωση της εξέτασης και η αποσύνδεση της μονάδας Reader αποθηκεύει 
μόνιμα την εξέταση ενώ δεν είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών σε αυτήν. 

 

3.20 Συγχρονισμός EDM 
 

Μόνο για τους χρήστες του epoc Enterprise Data Manager (EDM):  

Μετά από την αποσύνδεση όλων των μονάδων Reader από την 
εκτέλεση εξετάσεων, μπορείτε να αποστείλετε τα αποτελέσματα 
εξέτασης στο EDM πατώντας το κουμπί συγχρονισμού του EDM 

 στη μονάδα Host. Η μονάδα epoc Host ανακτά επίσης 
πληροφορίες διαμόρφωσης, όπως λίστες χειριστών, με χρήση 
αυτής της λειτουργίας. Ο συγχρονισμός με το EDM μπορεί 
επίσης να προσπελαστεί από το μενού "Εργαλ.", στην κάτω 
αριστερή γωνία. 

Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να διαμορφώσει τη 
μονάδα epoc Host έτσι ώστε να πραγματοποιεί συγχρονισμό 
μετά την ολοκλήρωση μιας εξέτασης. Σε αυτήν τη διαμόρφωση, 
η διαδικασία συγχρονισμού του EDM λαμβάνει χώρα αμέσως 
μετά από το κλείσιμο της οθόνης της μονάδας Reader στο τέλος 
μιας εξέτασης.  

3.21 Αποσύνδεση και απενεργοποίηση  
 

Αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή epoc Host όταν ολοκληρώσετε 
τις εξετάσεις και την προβολή των αποτελεσμάτων εξέτασης. 
Επιλέξτε "Εργαλ.", έπειτα "Αποσύνδεση" στο μενού που βρίσκεται 
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης ή πατήστε το κουμπί 

αποσύνδεσης . Χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας στη 
μονάδα Host για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

 

Σημείωση: Μετά την αποσύνδεση της μονάδας epoc Host, οι 
χρήστες ειδοποιούνται για τη λήξη των δικαιωμάτων των 
λογαριασμών χρήστη. Οι ειδοποιήσεις των χρηστών ξεκινούν 
30 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης.  
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Η μονάδα Reader απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 20 λεπτά αδράνειας προκειμένου να 
εξοικονομηθεί η ισχύς της μπαταρίας. Ωστόσο, αυτό γίνεται μόνο όταν: 

α) Η μονάδα Reader ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα  

ΚΑΙ 

β) Η μονάδα Reader ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη με μια μονάδα Host. 

 

3.22 Εκτέλεση εξετάσεων σε πολλαπλές μονάδες Reader 
 

Το σύστημα epoc επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών μονάδων Reader σε μία μόνο μονάδα 
Host και την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εξετάσεων. Η μονάδα Host προβάλλει μία 
μοναδική οθόνη για κάθε μονάδα Reader που είναι συνδεδεμένη με αυτήν. Σε μια μονάδα 
Host μπορούν να είναι συνδεδεμένες έως και επτά (7) μονάδες Reader ταυτόχρονα. Έως και 
τέσσερις (4) από αυτές τις μονάδες Reader μπορούν να εκτελούν εξετάσεις παράλληλα. 

 

Προτού εκτελέσετε πολλαπλές εξετάσεις, πραγματοποιήστε εντοπισμό όλων των 
απαιτούμενων μονάδων Reader χρησιμοποιώντας τη μονάδα Host. Η διενέργεια της 
διαδικασίας εντοπισμού δεν επιτρέπεται ενόσω η μονάδα Host είναι συνδεδεμένη με μία ή 
περισσότερες μονάδες Reader. Αποσυνδέστε όλες τις συνδεδεμένες μονάδες Reader προτού 
αποπειραθείτε να πραγματοποιήσετε εντοπισμό επιπλέον μονάδων Reader.  

 

Αφού εντοπιστεί, μια μονάδα Reader μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα Host οποιαδήποτε 
στιγμή. Συνδεθείτε με κάθε μονάδα Reader οποιαδήποτε στιγμή προτού ξεκινήσετε την 
εκτέλεση εξέτασης σε κάθε Reader. Εκτελέστε εξετάσεις σε κάθε μονάδα Reader 
ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες που ισχύουν για την εκτέλεση εξετάσεων σε μια μεμονωμένη 
μονάδα Reader. 
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4.1 Γενικές πληροφορίες για τις κάρτες εξέτασης 
 

Μια κάρτα εξέτασης αποτελείται από μια διάταξη αισθητήρων σε μια μονάδα αισθητήρα που 
βρίσκεται πάνω σε ένα περίβλημα ρευστών με μέγεθος πιστωτικής κάρτας, με μια υποδοχή 
εισαγωγής δείγματος και ένα σφραγισμένο δοχείο υγρού βαθμονομητή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάρτα εξέτασης – Κάρτα εξέτασης – 
ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές καρτών εξέτασης 
BGEM" του παρόντος εγχειριδίου. 

4.2 Φυσικά χαρακτηριστικά των καρτών εξέτασης 
 

 

Μέγεθος Μ 86 mm × Π 54 mm × Υ 1,4 mm 

Βάρος 6,3 ± 0,3 γραμμάρια 

Υλικά 
 

• Σώμα από συμπολυεστέρα  
• Αυτοκόλλητες ετικέτες από πολυπροπυλένιο  
• Φύλλο αλουμινίου με επικάλυψη από πολυαιθυλένιο  
• Υγρό βαθμονόμησης υδατικής βάσης  
• Εποξεική ταινία ενισχυμένη με ίνες υάλου που περιλαμβάνει μια 

διάταξη ηλεκτροδίων χαλκού με επικάλυψη νικελίου-χρυσού. 
 

04 

 
Κάρτες εξέτασης epoc 

Περιοχή μέτρησης 

Μονάδα αισθητήρα:  

επιφάνεια αισθητήρα 

Βαλβίδα 

Θάλαμος αποβλήτων 
αίματος  

Σφραγισμένο δοχείο 
βαθμονομητή  

Υποδοχή εισαγωγής 
δείγματος 

Τύπος πίνακα 
εξέτασης 

Μονάδα αισθητήρα:  

επιφάνεια επαφής 

Γραμμωτός 
κώδικας 
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ΛΑΘΟΣ: 
Φύλαξη των 
καρτών σε 

θερμοκρασία 
άνω των 30°C 

ΣΩΣΤΟ: Και 
οι 3 θυρίδες 
έχουν λευκό 

χρώμα 

Δείκτης παρακολούθησης 
υψηλής θερμοκρασίας 

4.3 Συσκευασία, φύλαξη και διάρκεια ζωής των καρτών εξέτασης 
 

4.3.1 Συσκευασία 
Κάθε κάρτα εξέτασης μίας χρήσης συσκευάζεται από τον κατασκευαστή σε μια θήκη η οποία 
περιέχει επίσης μία (1) ταινία αφυγραντικού. Πενήντα (50) θήκες κάρτας συσκευάζονται σε 
κουτιά των 50 καρτών. 50 κουτιά συσκευάζονται σε μεγαλύτερα χαρτοκιβώτια αποστολής.  

4.3.2 Έλεγχοι αποστολής 
Σημείωση: Οι κάρτες εξέτασης epoc αποστέλλονται από τους διανομείς με χρήση 
επικυρωμένων εμπορευματοκιβωτίων αποστολής. Πρέπει να ακολουθούνται μόνο εγκεκριμένες 
διαδικασίες αποστολής και χειρισμού.  

Τα χαρτοκιβώτια αποστολής των καρτών εξέτασης περιλαμβάνουν δύο (2) δείκτες 
παρακολούθησης θερμοκρασίας, οι οποίοι αλλάζουν χρώμα όταν η θερμοκρασία αποστολής 
δεν εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος. Ένας δείκτης παρακολούθησης χαμηλής θερμοκρασίας 
γίνεται κόκκινος σε θερμοκρασία κάτω των 2°C. Ένας δείκτης παρακολούθησης υψηλής 
θερμοκρασίας γίνεται κόκκινος σε θερμοκρασία άνω των 30°C.  
 

Οι δείκτες παρακολούθησης θερμοκρασίας πρέπει να ελέγχονται κατά την παραλαβή των 
καρτών εξέτασης ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε υπέρβαση των ορίων θερμοκρασίας 
κατά την αποστολή. Αν ο ένας ή και οι δύο δείκτες παρακολούθησης θερμοκρασίας 
εμφανίζουν ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα, τοποθετήστε την παραλαβή των καρτών σε "Αναμονή" και 
αποφύγετε ενδεχόμενη χρήση τους. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρτοκιβώτιο αποστολής 

Δείκτες παρακολούθησης θερμοκρασίας 

Κουτί των 50 καρτών εξέτασης 

ΛΑΘΟΣ: 
Φύλαξη των 
καρτών σε 

θερμοκρασία 
κάτω των 2°C 

ΣΩΣΤΟ:  
Η θυρίδα έχει 
λευκό χρώμα 

Δείκτης παρακολούθησης 
χαμηλής θερμοκρασίας 
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Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κάρτες εξέτασης η αποστολή των οποίων έγινε εκτός 
των καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας (2°-30°C). 

 

Μην υποβάλλετε ποτέ τις κάρτες εξέτασης σε υπερβολικούς κραδασμούς (πτώση, 
ρίψη, ανακίνηση) κατά την αποστολή και το χειρισμό τους.  

 

Σημείωση: Οι κάρτες εξέτασης epoc πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (15°-
30°C). Ωστόσο η μεταφορά τους ενδέχεται να γίνεται από τους διανομείς σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες (2°-30°C), υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της μεταφοράς δεν υπερβαίνει 
τις οκτώ (8) ημέρες. 

 
 

4.3.3 Θήκη κάρτας 
Η θήκη περιέχει μία (1) κάρτα εξέτασης 
και μία (1) ταινία αφυγραντικού. Μια 
εγκοπή χρησιμοποιείται για το άνοιγμα 
της θήκης. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

4.3.4 Φύλαξη των καρτών εξέτασης 
 

Να φυλάσσετε πάντα τις κάρτες εξέτασης σε θερμοκρασία δωματίου (15°-30°C). 
 

Τα κουτιά αποστολής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη των καρτών. 
Αποτελεί ευθύνη του ιδρύματος του πελάτη να διατηρεί συνεχώς τη θερμοκρασία 
μεταξύ 15° και 30°C. Οι δείκτες παρακολούθησης θερμοκρασίας προορίζονται για 
χρήση αποκλειστικά κατά την αποστολή. 
 

Οι θήκες παρέχουν ένα περιβάλλον χαμηλής υγρασίας για τη φύλαξη των καρτών. 
Η θήκη της κάρτας θα πρέπει να ανοίγεται και η κάρτα εξέτασης να αφαιρείται από 
αυτήν μόνο όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάποια αιματολογική εξέταση ή 
δοκιμή διασφάλισης ποιότητας (ΔΠ). Μην φυλάσσετε ποτέ τις κάρτες εξέτασης 
εκτός της θήκης τους ή κοντά σε πηγές έντονου φωτός ή θερμότητας. 
 

Μην υποβάλλετε ποτέ τις κάρτες εξέτασης σε υπερβολικούς κραδασμούς (πτώση, 
ρίψη, ανακίνηση) κατά τη διάρκεια της φύλαξης.  

Ταινία 
αφυγραντικού 

Θήκη κάρτας 

Εγκοπή 
ανοίγματος 

Κάρτα εξέτασης 
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4.3.5 Αφαίρεση των καρτών από τη θήκη τους 
 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια κάρτα εξέτασης αν η σφράγιση της θήκης έχει 
παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ενδέχεται να υπάρχει υπέρβαση του 
κατωφλίου χαμηλής υγρασίας στο εσωτερικό της θήκης. 
 

Για μια αιματολογική εξέταση ή μια δοκιμή διασφάλισης ποιότητας (ΔΠ), μια κάρτα 
εξέτασης πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας από τη θήκη της. Ποτέ μην τοποθετείτε 
μια κάρτα εξέτασης πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια πριν από τη χρήση της. 

 

4.3.6 Χρήση των καρτών εξέτασης 
 

Πριν από τη χρήση τους, οι κάρτες που μεταφέρονται από ένα θερμότερο ή 
ψυχρότερο περιβάλλον φύλαξης (ακόμα και εντός του ίδιου κτιρίου) πρέπει να 
αφήνονται να προσαρμοστούν στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος εκτέλεσης της 
εξέτασης. Το περιβάλλον εξέτασης, η μονάδα epoc Reader και οι κάρτες εξέτασης epoc 
πρέπει να έχουν την ίδια θερμοκρασία πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης. 

 

Ισχυροί μηχανικοί κραδασμοί στο εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς των καρτών 
ενδέχεται να προκαλέσουν το σχηματισμό φυσαλίδων στις κάρτες εξέτασης. Μην 
προκαλείτε πτώσεις και άλλου είδους μηχανικούς κραδασμούς στις κάρτες 
εξέτασης ή τις θήκες τους. 

 

4.3.7 Διάρκεια ζωής των καρτών εξέτασης 
Όλες οι κάρτες εξέτασης epoc έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Οι κάρτες εξέτασης πρέπει 
να χρησιμοποιούνται πριν από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης τους που αναγράφεται 
πάνω σε κάθε κάρτα εξέτασης. 

 

Η διάρκεια ζωής επηρεάζεται αν οι κάρτες εξέτασης 
φυλάσσονται εκτός των καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας 
φύλαξης. 

 
Η ημερομηνία λήξης είναι κωδικοποιημένη στο γραμμωτό κώδικα 
κάθε κάρτας εξέτασης. Η μονάδα epoc Reader απορρίπτει οποιαδήποτε 
κάρτα εξέτασης της οποίας η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. 
Η ημερομηνία λήξης ισχύει εφόσον οι κάρτες εξέτασης φυλάσσονται 
συνεχώς σε θερμοκρασία μεταξύ 15° και 30°C. 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης 

Εύρος θερμοκρασίας φύλαξης 
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5.1 Επισκόπηση 
 

Η μονάδα epoc Reader είναι μια εύκολη στη χρήση περιφερειακή συσκευή λήψης μη 
επεξεργασμένων σημάτων. Η μονάδα Reader και ο φορητός υπολογιστής Host απαρτίζουν 
μαζί το σύνολο των υποσυστημάτων που απαντούν συνήθως σε έναν παραδοσιακό 
αιματολογικό αναλυτή που λειτουργεί με αισθητήρες και αντιδραστήρια μίας χρήσης.  

Η μονάδα Reader διαθέτει μια υποδοχή καρτών, όπου εισάγονται οι κάρτες εξέτασης, και μια 
διάταξη ηλεκτρομηχανικής ενεργοποίησης, για την ασφάλιση της κάρτας εξέτασης μετά την 
εισαγωγή της στην αντίστοιχη υποδοχή. Όταν ενεργοποιείται ο εσωτερικός μηχανοκινητήρας, 
μια ακίδα πίεσης στο εσωτερικό της μονάδας Reader σπάει τη βαλβίδα που βρίσκεται στην 
κάρτα εξέτασης και κατευθύνει τα έμβολα προκαλώντας τη ροή του υγρού βαθμονόμησης 
πάνω στη μονάδα αισθητήρα. Η μονάδα Reader περιλαμβάνει κυκλώματα για την ενίσχυση, 
την ψηφιοποίηση και τη μετατροπή των μη επεξεργασμένων σημάτων αισθητήρα σε μορφή 
που μπορεί να μεταδοθεί ασύρματα μέσω Bluetooth. Στο πίσω μέρος της μονάδας Reader 
βρίσκεται ένας άξονας σύνδεσης, με μια υποδοχή για τη μονάδα epoc Host. Ο άξονας 
σύνδεσης παρέχει μια σύνδεση για τη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας Host. 

Η μονάδα epoc Reader δεν διαθέτει εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το 
χρήστη, με εξαίρεση την μπαταρία λιθίου και τη θύρα μπαταρίας. Ποτέ μην 
αποσυναρμολογείτε τη μονάδα Reader και μην τοποθετείτε οποιαδήποτε ξένα 
αντικείμενα στην υποδοχή εισαγωγής καρτών ή στον άξονα σύνδεσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 
Μονάδα epoc Reader 

Διάταξη διακόπτη μεμβράνης 

Μονάδα epoc Reader – 
Εμπρός όψη 

Δείκτες:  
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5.2 Απαιτήσεις τροφοδοσίας 
 

Η μονάδα Reader λειτουργεί με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που βρίσκεται στο εσωτερικό της. 
Η μονάδα Reader μπορεί να λειτουργήσει είτε με ισχύ μόνο από τη μπαταρία είτε, ενώ γίνεται 
φόρτιση της μπαταρίας, με χρήση του προσαρμογέα AC που παρέχεται με τη μονάδα Reader.  

Ο προσαρμογέας AC συνδέεται στην υποδοχή τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
μονάδας Reader.  

 

Χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα ΑC, όπως καθορίζεται στην ενότητα 
“Προδιαγραφές των μονάδων epoc Reader και epoc Host” του εγχειριδίου 
συστήματος epoc.  

 

Να επιδεικνύετε προσοχή αν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα AC της μονάδας 
Reader με κάποιο καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο. Αυτές οι συσκευές ενδέχεται να 
καταστήσουν άκυρη την πιστοποίηση ασφαλείας του προϊόντος, αν δεν έχουν με τη 
σειρά τους πιστοποιηθεί καταλλήλως ή εγκριθεί για ιατρική χρήση. 
 

Ποτέ μην αφαιρείτε τον προσαρμογέα AC από μια πρίζα τραβώντας το καλώδιο ή 
τραβώντας τον προς τα έξω υπό γωνία. Διαφορετικά, το βύσμα μπορεί να σπάσει 
και να παραμείνει μέσα στην πρίζα. 
 

Σε περίπτωση που το βύσμα σπάσει μέσα στην πρίζα, αφαιρέστε το σπασμένο βύσμα 
από την επιτοίχια πρίζα φορώντας μονωτικά γάντια. Αυτό παρέχει επιπλέον 
προστασία στο χρήστη από ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία. 

 

 

 

 

 

Μονάδα epoc Reader – 
Πίσω όψη 

Θύρα συντήρησης  

(καλυμμένη) 

Προσαρμογέας AC  

της μονάδας epoc 
Reader 

Υποδοχή 
τροφοδοσίας 
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Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στο διακόπτη μεμβράνης. Πατήστε το κουμπί για να 
ενεργοποιήσετε τη μονάδα Reader. Ο δείκτης ισχύος ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα 
υποδεικνύοντας ότι η μονάδα Reader είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
του κουμπί λειτουργίας για αρκετά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα Reader 
όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ώστε να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας.  

Ο προσαρμογέας AC φορτίζει τη μονάδα Reader είτε όταν είναι ενεργοποιημένη είτε όταν 
είναι απενεργοποιημένη.  

 

5.3 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
 

Η μονάδα epoc Reader περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Η μπαταρία 
και η θύρα του διαμερίσματος της μπαταρίας μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. 
 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση του συστήματος epoc" στο 
παρόν Εγχειρίδιο συστήματος epoc, για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση της 
μπαταρίας και της θύρας μπαταρίας.  

 

Όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η μονάδα Reader μπορεί να αναλύσει περίπου πενήντα (50) 
κάρτες εξέτασης προτού χρειαστεί επαναφόρτιση. Αν η μονάδα Reader παραμένει ενεργοποιημένη 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εξετάσεων, αυτός ο αριθμός μειώνεται.  

 

 

 

 

 

 

 

Όταν γίνεται φόρτιση της μονάδας Reader, ο πορτοκαλί δείκτης κατάστασης της μπαταρίας 
αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αυτός ο δείκτης παραμένει σταθερά αναμμένος 
με πορτοκαλί χρώμα.  

Όταν ο δείκτης είναι σβηστός, υποδεικνύει ότι ο προσαρμογέας AC δεν είναι συνδεδεμένος 
και ότι η μονάδα Reader λειτουργεί με ισχύ μπαταρίας. 

Απαιτούνται περίπου τέσσερις (4) ώρες για τη φόρτιση μιας πλήρως αποφορτισμένης 
μπαταρίας της μονάδας Reader. 

 

 

 

 

 

 
 



51005511 Αναθ: 02                           Μονάδα epoc Reader                                          5-4 

5.4 Κατάσταση μονάδας Reader και έκδοση υλικολογισμικού 
 

Χρησιμοποιήστε τη μονάδα epoc Host για να λάβετε πληροφορίες για την κατάσταση της 
μονάδας Reader. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές "Εργαλ."  "Κατάσταση" όταν είστε 
συνδεδεμένοι με τη μονάδα Reader ή πατήστε ένα εικονίδιο μονάδας Reader στην κύρια 
οθόνη των μονάδων Reader και, έπειτα, πατήστε "Κατάσταση" στο μενού που εμφανίζεται. 
Προβάλλεται η κατάσταση της μονάδας epoc Reader.  

Η τρίτη καρτέλα  παρέχει την έκδοση του υλικολογισμικού της μονάδας Reader. 

 

    
 

5.5 Κατάσταση εξέτασης 
 

Ο δείκτης κατάστασης εξέτασης πληροφορεί το χρήστη σχετικά με την κατάσταση της 
εξέτασης. Όταν ο δείκτης είναι σβηστός, η μονάδα Reader δεν είναι συνδεδεμένη με κάποια 
μονάδα Host. Όταν μια μονάδα Host συνδεθεί για πρώτη φορά με μια μονάδα Reader, ο 
δείκτης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα για να ενημερώσει το χρήστη ότι η μονάδα 
Reader είναι έτοιμη προς χρήση. Όταν ο δείκτης αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, 
υποδεικνύει ότι η μονάδα Reader πραγματοποιεί κάποια επεξεργασία και ότι ο χρήστης πρέπει 
να περιμένει. Ο δείκτης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα για να ειδοποιήσει το χρήστη 
σχετικά με κάποια κατάσταση σφάλματος. Η απαιτούμενη ενέργεια εκ μέρους του χρήστη 
καθορίζεται από το πλαίσιο της εξέτασης. 
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Σταθερό πράσινο χρώμα όταν: Απαιτούμενη ενέργεια χρήστη 

Η κάρτα εξέτασης εισάγεται για πρώτη φορά Εισαγάγετε πλήρως την κάρτα 

Η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί Πραγματοποιήστε έγχυση του δείγματος 

Η εξέταση έχει ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα είναι 
διαθέσιμα  

Αφαιρέστε την κάρτα 

Γίνεται κλήση της μονάδας Reader (αναβοσβήνει 
αργά και εκπέμπονται χαρακτηριστικοί ήχοι) 

Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια 

Σταθερό κόκκινο χρώμα όταν: Ελέγξτε τη μονάδα Host για περαιτέρω 
ενέργειες 

Έχει προκύψει σφάλμα 

5.6 Ηχητικά σήματα 
 

Η μονάδα epoc Reader χρησιμοποιεί ένα χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ") προς ενημέρωση του 
χρήστη για διάφορες καταστάσεις.  

Ηχητικό σήμα Ερμηνεία 

Κανονικός χαρακτηριστικός 
ήχος 

Η κάρτα εξέτασης εισάγεται για πρώτη φορά και η ανάγνωση του 
γραμμωτού κώδικα είναι επιτυχής. 

 
Έχει εισαχθεί επαρκής ποσότητα δείγματος στην κάρτα εξέτασης  
Ή έχει λήξει το χρονικό περιθώριο για την εισαγωγή του δείγματος 

Γρήγοροι χαρακτηριστικοί 
ήχοι 

Η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να εισαχθεί το 
δείγμα προς εξέταση 

Μακροσκελείς 
χαρακτηριστικοί ήχοι Γίνεται κλήση της μονάδας Reader από μια μονάδα Host  

5.7 Υποδοχή εισαγωγής καρτών 
 

Η μονάδα epoc Reader διαθέτει μια ειδική υποδοχή 
για την εισαγωγή της κάρτας εξέτασης. Μέσα στην 
υποδοχή καρτών υπάρχει ένας διακόπτης 
εισαγωγής κάρτας, ένας σαρωτής γραμμωτού 
κώδικα, μια ηλεκτρική επαφή για την επαφή με τη 
μονάδα αισθητήρα της κάρτας εξέτασης κατά την 
εισαγωγή και ένα θερμικό υποσύστημα για τη 
θέρμανση της περιοχής μέτρησης της κάρτας σε 
θερμοκρασία 37oC κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Η κάρτα εξέτασης έχει μια εγκοπή, η οποία 
επιτρέπει την εισαγωγή κάρτας στην υποδοχή 
καρτών μόνο εάν η κάρτα είναι σωστά 
προσανατολισμένη. Για την εισαγωγή μιας σωστά 
προσανατολισμένης κάρτας απαιτείται ελάχιστη 
δύναμη και ο χρήστης συναντά ελάχιστη αντίσταση 
για την πλήρη εισαγωγή της.  

Υποδοχή 
εισαγωγής 

καρτών 
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Ποτέ μην εισάγετε με τη βία μια κάρτα εξέτασης στην υποδοχή 
καρτών. Εφόσον είναι σωστά προσανατολισμένη, η κάρτα 
εξέτασης θα πρέπει να εισάγεται εύκολα, με ελάχιστη 
προσπάθεια.  
  

Ποτέ μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στην υποδοχή 
πέραν των καρτών εξέτασης.  

 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια δυνητικά μολυσμένη κάρτα 
εξέτασης (υγρή ή που φέρει κάποιο ξένο υλικό).  

 

Αποφύγετε την τοποθέτηση της κάρτας εξέτασης επάνω σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια πριν από την εξέταση. Βγάζετε την 
κάρτα εξέτασης από τη θήκη της και εισαγάγετέ την απευθείας 
στην υποδοχή καρτών.  

5.8 Άξονας σύνδεσης 
 

Ο άξονας σύνδεσης παρέχει μια φυσική σύνδεση μεταξύ της 
μονάδας epoc Reader και της μονάδας epoc Host. Μια 
υποδοχή στον άξονα σύνδεσης δέχεται το πτερύγιο της βάσης 
της μονάδας Host. Όταν έχει τοποθετηθεί στην ανοικτή θέση, 
η μονάδα Host βρίσκεται σε θέση στην οποία η οθόνη της 
είναι υπό γωνία 15 μοιρών ως προς τον κατακόρυφο άξονα. 
Όταν βρίσκεται στην κλειστή θέση, η μονάδα Host 
περιστρέφεται οριζόντια ως προς την επάνω επιφάνεια της 
μονάδας Reader, συγκρατείται από ένα εσωτερικό ελατηριωτό 
άγκιστρο και το ένα άκρο της βάσης εφαρμόζει σε μια 
υποδοχή του καλύμματος της μονάδας Reader εμποδίζοντας 
την αφαίρεση της μονάδας Host. 

Μια εσωτερική ελατηριωτή επαφή στον άξονα σύνδεσης 
δημιουργεί μια ηλεκτρική σύνδεση με τη μονάδα Host μέσω 
ελασμάτων επαφής που βρίσκονται στην επιφάνεια του 
πτερυγίου βάσης. Όταν η μονάδα Host έχει τοποθετηθεί στη 
βάση μιας μονάδας Reader συνδεδεμένης με τον 
προσαρμογέα AC, η φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας Host 
γίνεται μέσω αυτής της σύνδεσης.   

5.9 Θύρα συντήρησης USB 
 

Η θύρα συντήρησης USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
μονάδας Reader προορίζεται για χρήση μόνο από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Epocal. Η σύνδεση με 
αυτήν τη θύρα αποτρέπεται μέσω ενός καλύμματος, το οποίο 
δεν πρέπει να αφαιρείται από το χρήστη. 

 

 

Εγκοπή στην 
κάρτα εξέτασης 

 

Πτερύγιο 
βάσης 

Άξονας 
σύνδεσης 

Κάλυμμα της θύρας 
συντήρησης USB  
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5.10 Μηχανοκίνητη διάταξη 
 

Μια μηχανοκίνητη διάταξη στο εσωτερικό της μονάδας Reader απελευθερώνει το υγρό 
βαθμονόμησης από το δοχείο της κάρτας εξέτασης στην περιοχή αισθητήρων της κάρτας. 
Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Η λειτουργία αυτού 
του μηχανισμού ακούγεται σε δύο (2) διαφορετικούς χρόνους: 

1. Κατά την πλήρη εισαγωγή μιας καινούριας κάρτας εξέτασης μέσα στη μονάδα Reader. 

2. Στο τέλος μιας εξέτασης. 

5.11 Ασύρματη μονάδα 
Ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές με άλλο ευαίσθητο διαγνωστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό 
μέτρησης που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ασθενών σημάτων. Να διατηρείτε πάντα τη 
μονάδα epoc Reader τουλάχιστον ένα (1) μέτρο μακριά από άλλο ιατρικό εξοπλισμό. 

Η μονάδα Reader χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth για την επικοινωνία της 
με μια μονάδα epoc Host. Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας 
σχεδιασμένο για επικοινωνία χαμηλής ισχύος και μικρής εμβέλειας μεταξύ ασύρματων 
συσκευών.  

Προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία, η ασύρματη μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με 
μια μονάδα Host. Αφού συνδεθεί, η μονάδα Bluetooth σχηματίζει ένα δεσμό με τη μονάδα 
epoc Host, σαν οι δύο συσκευές να ήταν συνδεδεμένες μέσω καλωδίου. Όταν υπάρχει 
σύνδεση, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα epoc Reader από άλλες μονάδες Host. 

5.12 Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 
Στο εσωτερικό της μονάδας epoc Reader υπάρχει ένας σαρωτής γραμμωτού κώδικα που 
χρησιμοποιείται για την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα της κάρτας εξέτασης κατά την 
εισαγωγή της κάρτας. Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα ενεργοποιείται με την εισαγωγή της 
κάρτας στην υποδοχή εισαγωγής καρτών όπου είναι ορατό ένα κόκκινο φως. Κάθε κάρτα 
εξέτασης φέρει ένα γραμμωτό κώδικα εκτυπωμένο στην κάτω λευκή ετικέτα, που 
περιλαμβάνει τον αριθμό παρτίδας, τον αριθμό σειράς, την ημερομηνία λήξης και τον τύπο 
της κάρτας.  

Για να γίνει ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα, η κάρτα εξέτασης πρέπει να 
εισαχθεί ομαλά και πλήρως στη μονάδα Reader. Τυχόν απότομες διακοπές ή 
διακυμάνσεις στην ταχύτητα εισαγωγής ενδέχεται να εμποδίσουν την ορθή 
ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα.  

 

Η επιτυχής ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα υποδεικνύεται από ένα ηχητικό σήμα. Το 
σταθερό κόκκινο χρώμα του δείκτη κατάστασης εξέτασης ενημερώνει το χρήστη αναφορικά 
με τη μη επιτυχή ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα. Η κάρτα πρέπει να αφαιρείται από τη 
μονάδα Reader και να εισάγεται εκ νέου με μια σταθερή, ομαλή κίνηση. Μια μη 
χρησιμοποιημένη κάρτα εξέτασης μπορεί να εισαχθεί πολλές φορές, εφόσον δεν έχει υποστεί 
ζημιά και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία βαθμονόμησης. 
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5.13 Θερμικό σύστημα 
Η μονάδα epoc Reader είναι εξοπλισμένη με ένα θερμικό σύστημα που παρέχει ένα 
περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας για τους αισθητήρες κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. 
Οι συσκευές θέρμανσης είναι δύο (2) μεταλλικά θερμαντικά μπλοκ που βρίσκονται πάνω και 
κάτω από την κάρτα εξέτασης κοντά στη μονάδα αισθητήρα.  
Όταν μια κάρτα εξέτασης έχει εισαχθεί πλήρως στη μονάδα Reader, οι συσκευές θέρμανσης 
έρχονται σε επαφή με αυτήν. Η αποτελεσματική θερμική επαφή των συσκευών θέρμανσης με 
την κάρτα εξέτασης παρέχεται από έναν ελατηριωτό μηχανισμό. Ο κύκλος θέρμανσης ξεκινά 
με την επιτυχή εισαγωγή μιας κάρτας εξέτασης και ελέγχεται από αλγόριθμους που υπάρχουν 
στους μικροελεγκτές της μονάδας Reader. Οι συσκευές θέρμανσης βαθμονομούνται ώστε το 
υγρό που ρέει πάνω από τον αισθητήρα pO2 να έχει θερμοκρασία 37°C. 

5.14 Περιβάλλον λειτουργίας 
 

Θερμοκρασία 
Η μονάδα Reader μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 30°C. Υπάρχει 
ένας εσωτερικός δείκτης παρακολούθησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος που 
απενεργοποιεί τη λειτουργία της μονάδας Reader αν η θερμοκρασία δωματίου δεν εμπίπτει 
στο συγκεκριμένο εύρος. Μια μονάδα Reader που μεταφέρεται από ένα θερμό ή ένα ψυχρό 
περιβάλλον, όπως συμβαίνει κατά την αποστολή της, πρέπει να αφήνεται να ισορροπήσει σε 
θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση της. 

Ατμοσφαιρική πίεση 
Η μονάδα Reader μπορεί να λειτουργήσει σε ατμοσφαιρικές πιέσεις μεταξύ 400 και 
825 mmHg. Ένας εσωτερικός αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης παρακολουθεί την 
ατμοσφαιρική πίεση και απενεργοποιεί τη λειτουργία της μονάδας Reader αν η πίεση δεν 
εμπίπτει σε αυτό το εύρος. 

Σχετική υγρασία 
Η μονάδα Reader πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με σχετική υγρασία χαμηλότερη 
από 85% σε θερμοκρασία 30°C, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος 
ποιότητας της μονάδας Reader ελέγχει την ύπαρξη ρεύματος διαρροής εντός της μονάδας 
Reader, για την ανίχνευση ενδεχόμενης μειωμένης απόδοσης λόγω υψηλής υγρασίας. 

Θέση εξέτασης 
Η μονάδα Reader έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι φορητή και να χρησιμοποιείται στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλησίον του ασθενούς, αλλά δεν 
προορίζεται για άμεση επαφή με τον ασθενή. 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, η μονάδα Reader πρέπει να είναι τοποθετημένη 
σε μια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια χωρίς να μετακινείται.  

Εισροή νερού 
Η μονάδα epoc Reader δεν έχει αξιολογηθεί για την προστασία που παρέχει έναντι της 
εισροής νερού. 
Βαθμός προστασίας έναντι της εισροής νερού: IPXO 

Να διατηρείτε πάντα τη μονάδα epoc Reader σε ξηρό περιβάλλον. Να σκουπίζετε 
αμέσως τυχόν υγρά από τις εξωτερικές επιφάνειες της μονάδας Reader 
(λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι βιολογικών κινδύνων). Να 
ακολουθείτε πάντα τη συνιστώμενη διαδικασία καθαρισμού. 
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6.1 Επισκόπηση 
 

Η μονάδα epoc Host είναι ένας φορητός υπολογιστής αποκλειστικής χρήσης. Όταν το 
λογισμικό της εφαρμογής epoc Host έχει φορτωθεί από τον κατασκευαστή, η μονάδα epoc 
Host είναι έτοιμη προς χρήση. Η μονάδα Host παρέχεται σε συνδυασμό με μια βάση, η οποία 
διαθέτει ένα πτερύγιο σχεδιασμένο έτσι ώστε να εφαρμόζει στον άξονα σύνδεσης της 
μονάδας epoc Reader.  
Ο φορητός υπολογιστής epoc Host προορίζεται για χρήση ως μέρος του συστήματος 
αιματολογικών αναλύσεων epoc και όχι ως υπολογιστής γενικής χρήσης. Στη συσκευή έχουν 
απενεργοποιηθεί ορισμένες λειτουργίες του υλικού και του λογισμικού, 
συμπεριλαμβανομένων αρκετών κουμπιών στο μπροστινό τμήμα της συσκευής. Η μονάδα 
Host λειτουργεί μόνο με το λογισμικό της εφαρμογής epoc Host, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει με τις μονάδες epoc Reader και να εκτελέσει 
αποτελεσματικά τους υπολογισμούς της αιματολογικής ανάλυσης.  
Η οθόνη αφής χρησιμοποιείται για σχεδόν όλες τις ενέργειες πλοήγησης και διασύνδεσης του 
χρήστη. Στη μονάδα Host περιλαμβάνεται μια αποσπώμενη γραφίδα, με την οποία ο χρήστης 
"πατά" τα στοιχεία της διασύνδεσης χρήστη που βρίσκονται στην οθόνη αφής, για πλοήγηση 
στο λογισμικό.  

6.2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
 

Η μονάδα epoc Host περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου.  

Για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία, εισαγάγετε το πτερύγιο της 
βάσης της μονάδας epoc Host στον άξονα σύνδεσης της μονάδας 
epoc Reader. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC της μονάδας Reader 
στο βύσμα τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας 
Reader, καθώς και στην επιτοίχια πρίζα. 

Μια ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης δείχνει πότε φορτίζεται η 
μπαταρία και πότε ολοκληρώνεται η φόρτιση. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης της μονάδας 
epoc Host.  

Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ώρες για την πλήρη φόρτιση της 
μπαταρίας. Η μονάδα Host μπορεί να λειτουργήσει κανονικά ενόσω 
φορτίζεται.  

6.3 Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 
 

Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα (διατίθεται μαζί με τη μονάδα epoc Host) επιτρέπει στο 
χρήστη να σαρώνει στοιχεία, όπως ένα αναγνωριστικό (ID) ασθενούς, απευθείας στη μονάδα 
Host. Βρίσκεται στο επάνω μέρος της μονάδας Host και ενεργοποιείται από τα κουμπιά 
γραμμωτού κώδικα. Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης της δικής σας μονάδας epoc 
Host για τις ακριβείς θέσεις των κουμπιών γραμμωτού κώδικα.  

Ποτέ μην στρέφετε το σαρωτή γραμμωτού κώδικα προς τα μάτια σας. Η απευθείας 
επαφή των ματιών με το λέιζερ ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες στην όραση.  

 

06 

 
Μονάδα epoc Host 
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Το εικονίδιο του σαρωτή γραμμωτού κώδικα  στο επάνω μέρος της οθόνης υποδεικνύει 
ότι ο σαρωτής είναι έτοιμος για χρήση. 
Για να χρησιμοποιήσετε το σαρωτή γραμμωτού κώδικα: 
1. Τοποθετήστε το δρομέα λογισμικού στο πεδίο όπου πρόκειται να εισαχθεί το στοιχείο που 

θα σαρωθεί. 
2. Πατήστε το κουμπί γραμμωτού κώδικα σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της μονάδας 

epoc Host για να ενεργοποιήσετε το σαρωτή.  
3. Στρέψτε το κόκκινο φως που εκπέμπεται από το σαρωτή στο επάνω μέρος της μονάδας 

Host προς τον επιθυμητό γραμμωτό κώδικα, έως ότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός 
ήχος.  

 Ο σαρωτής απενεργοποιείται και το σαρωμένο στοιχείο εμφανίζεται στο πεδίο που 
επιλέχθηκε προηγουμένως. 

6.4 Επαναφορά μέσω λογισμικού (χωρίς απενεργοποίηση) 
και μέσω υλικού (κατόπιν απενεργοποίησης) 

 

Η επαναφορά μέσω λογισμικού (χωρίς απενεργοποίηση) έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την 
επανεκκίνηση που πραγματοποιείται σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή. Η εκτέλεση του 
λογισμικού σταματά και γίνεται εκ νέου φόρτωση. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι 
ασφαλή. Εκκινείται μια ακολουθία ενεργοποίησης και γίνεται αυτόματη φόρτωση της 
εφαρμογής epoc Host. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επαναφοράς μέσω λογισμικού 
(χωρίς απενεργοποίηση) για να επανεκκινήσετε την εφαρμογή Host αν η μονάδα epoc Host 
σταματήσει να λειτουργεί ή/και να ανταποκρίνεται.  
Αν η επαναφορά μέσω λογισμικού (χωρίς απενεργοποίηση) δεν βοηθήσει, πραγματοποιήστε 
επαναφορά μέσω υλικού (κατόπιν απενεργοποίησης). Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης 
έναρξης της δικής σας μονάδας epoc Host για τις ακριβείς θέσεις των κουμπιών επαναφοράς.  

 

Μην πραγματοποιήσετε ποτέ επαναφορά κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Αυτό θα 
τερματίσει αμέσως την εξέταση.  
 

Μετά την εκτέλεση επαναφοράς μέσω υλικού (κατόπιν απενεργοποίησης), να 
επιβεβαιώνετε πάντα ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές.  
 

6.5 Πλοήγηση 
 

Πλοηγηθείτε στο λογισμικό της εφαρμογής epoc Host δείχνοντας 
και πατώντας μαλακά επάνω στην οθόνη αφής με τη γραφίδα 
που διατίθεται μαζί με τη μονάδα epoc Host. Χρησιμοποιήστε τη 
γραφίδα για να πατήσετε ή να πιέσετε τα κουμπιά του 
λογισμικού, να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών του 
λογισμικού και να τοποθετήσετε το δρομέα μέσα σε πεδία 
κειμένου.  

Πάτημα ενός στοιχείου: Χρησιμοποιήστε ένα τέτοιο πάτημα για 
να επιλέξετε ένα στοιχείο, με τρόπο παρόμοιο με το αριστερό 
κλικ του ποντικιού. 

Πάτημα και κράτημα ενός στοιχείου: Γύρω από τη γραφίδα 
θα σχηματιστεί ένα μοτίβο από κουκκίδες και θα εμφανιστεί ένα 
μενού, εφόσον είναι διαθέσιμο. Είναι παρόμοιο με το δεξί κλικ 
του ποντικιού.  
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6.6 Εισαγωγή κειμένου 
 

Σχεδόν το σύνολο της διασύνδεσης με τη μονάδα epoc Host πραγματοποιείται μέσω της 
οθόνης αφής με χρήση της γραφίδας που συνοδεύει τη μονάδα. 

Υπάρχουν τέσσερις (4) πιθανές μέθοδοι εισαγωγής κειμένου (πληκτρολόγιο, αναγνώριση 
γραφής, αναγνώριση γραμμάτων, μεταγραφέας). Με το σύστημα epoc, συνιστάται η χρήση 
της μεθόδου του πληκτρολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό 
γρήγορης έναρξης της μονάδας epoc Host.  

 

1. Πατήστε με τη γραφίδα για να τοποθετήσετε το δρομέα στο 
επιθυμητό πεδίο. 

2. Κανονικά, γίνεται απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης. 

Πατήστε το κουμπί εισαγωγής κειμένου  στην κάτω δεξιά 
γωνία της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
εισαγωγής κειμένου.  

3. Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το 
τρίγωνο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κουμπιού 
εισαγωγής κειμένου. Εμφανίζεται ένα μενού με τις τέσσερις 
(4) μεθόδους εισαγωγής κειμένου. Επιλέξτε "Πληκτρολόγιο".  

4. Πατήστε επάνω στους χαρακτήρες με τη σειρά, έως ότου 
εισαχθεί όλο το επιθυμητό κείμενο.  

 

Πρόσθετη λειτουργία: 

• Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών 
χαρακτήρων, πατώντας το πλήκτρο "Shift" προτού πατήσετε 
τον επόμενο χαρακτήρα ή το πλήκτρο "CAP" προτού 
πατήσετε πολλαπλούς διαδοχικούς χαρακτήρες.  

• Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ της οθόνης κειμένου και 
της οθόνης αριθμών/συμβόλων πατώντας το πλήκτρο 
"123". 

• Επανατοποθετήστε το δρομέα όπως απαιτείται για την 
επεξεργασία του κειμένου. 

• Επιλέξτε κείμενο που έχει ήδη εισαχθεί πατώντας μαλακά 
πάνω στην οθόνη και πραγματοποιώντας κίνηση σάρωσης 
πάνω από έναν ή περισσότερους χαρακτήρες.  

• Τα πλήκτρα "Backspace" και "Enter" λειτουργούν όπως τα 
αντίστοιχα ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. 

 

Πρόσθετη λειτουργία ξένης γλώσσας: 

• Για επιπλέον ξενόγλωσσους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο . 
Βλ. την εικόνα. 
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6.7 Ημερομηνία/Ρολόι 
 

Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα προβάλλονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Είναι η 
ίδια ημερομηνία και ώρα που ισχύουν για την εγγραφή της εξέτασης.  

 
 

Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές προτού 
ξεκινήσετε μια εξέταση.  

 

Αν η ημερομηνία ή/και η ώρα είναι εσφαλμένη, πραγματοποιήστε συγχρονισμό με το epoc 
Enterprise Data Manager (EDM) για ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας. Ειδάλλως, 
επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για να ρυθμίσει τη σωστή ημερομηνία και 
ώρα προτού προχωρήσετε στην εκτέλεση εξέτασης. 

 

6.8 Δείκτες κατάστασης  
 

Μια γραμμή δεικτών κατάστασης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης της μονάδας epoc 
Host.  

 

 

 
Δείκτης 

κατάστασης 
Ερμηνεία 

 Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα της μονάδας Host είναι έτοιμος για χρήση. 

 Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα της μονάδας Host ΔΕΝ είναι έτοιμος για χρήση. 

 
Η μπαταρία είναι ΠΛΗΡΩΣ φορτισμένη (όπως φαίνεται). Καθώς το φορτίο 
της μπαταρίας μειώνεται, εμφανίζονται λιγότερες γραμμές. 

 Δείκτης Wi-Fi – Δίκτυο Wi-Fi απενεργοποιημένο. 

 Δείκτης Wi-Fi – ΔΕΝ υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο. 

 Δείκτης Wi-Fi – συνδεδεμένο (χαμηλό σήμα). 

 Δείκτης Wi-Fi – συνδεδεμένο (το ισχυρότερο δυνατό σήμα). 

 Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα (όπως έχουν ρυθμιστεί από το διαχειριστή). 
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6.9 Λογαριασμοί χρήστη 
 

Η εφαρμογή epoc Host υποστηρίζει δύο (2) τύπους χρήστη: το Διαχειριστή και το 
Χειριστή.  
Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε προσαρμόσιμα χαρακτηριστικά της εφαρμογής epoc Host 
και μπορεί να εξέλθει από το πρόγραμμα για να αλλάξει ρυθμίσεις στο λειτουργικό σύστημα 
της μονάδας Host, εκτός της εφαρμογής Host.  
Οι χειριστές μπορούν να εκτελούν εξετάσεις και να προβάλλουν αποτελέσματα εξετάσεων. 
Ορισμένες επιλογές των χειριστών περιορίζονται από τις ρυθμίσεις του διαχειριστή.  
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη διαχείρισης των λογαριασμών χρήστη και 
συντήρησης του λογισμικού, με χρήση των κατάλληλων προσαρμοσμένων ρυθμίσεων.  
Η μονάδα epoc Host διακρίνει τους χειριστές από το διαχειριστή από το μοναδικό τους 
αναγνωριστικό (ID) χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 
 

6.10 Διασύνδεση χρήστη της εφαρμογής epoc Host  
 

Η εφαρμογή epoc Host διαθέτει μια απλή και εύχρηστη διασύνδεση χρήστη.  

Οι καρτέλες εντός του λογισμικού επιτρέπουν στο χρήστη να πλοηγηθεί σε διαφορετικά 
μέρη της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.  

Τα κουμπιά πραγματοποιούν ενέργειες και ενεργοποιούν πεδία για την εισαγωγή κειμένου.  

Το στιγμιότυπο οθόνης στο παρακάτω παράδειγμα δείχνει τα βασικά στοιχεία της 
διασύνδεσης χρήστη. 

Η διασύνδεση χρήστη εξαρτάται από το εκάστοτε πλαίσιο χρήσης 
και αλλάζει ανάλογα με το πού βρίσκεται και το τι κάνει ο 
χρήστης.  

Υπάρχει πάντα μια γραμμή εργαλείων  
στο κάτω μέρος της οθόνης, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία του 
μενού και κουμπιά της γραμμής εργαλείων. Εδώ βρίσκεται και το 
κουμπί εισαγωγής κειμένου.  

Επιλέξτε διαφορετικές οθόνες πατώντας τις καρτέλες οθόνης 
 που βρίσκονται κοντά στο κάτω μέρος 

της οθόνης. Οι οθόνες είναι διαθέσιμες για κάθε συνδεδεμένη 
μονάδα Reader και για κάθε εγγραφή εξέτασης που έχει 
ανοιχθεί.  

Πλοηγηθείτε μεταξύ πολλαπλών σελίδων εντός κάθε οθόνης 

πατώντας τις καρτέλες σελίδων  που ξεκινούν από την επάνω αριστερή γωνία 
της οθόνης.  

Επιπλέον κουμπιά  βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, τα οποία δεν είναι 
διαθέσιμα για χρήση όταν είναι γκριζαρισμένα. 

Η διασύνδεση ποικίλλει ανάλογα με το αν ο χρήστης χρησιμοποιεί λογαριασμό χειριστή ή 
διαχειριστή. Οι υπόλοιπες πληροφορίες στην παρούσα ενότητα περιγράφουν τη διασύνδεση 
χρήστη για ένα λογαριασμό χειριστή.  

Οι πληροφορίες για το λογαριασμό διαχειριστή παρέχονται στην ενότητα για τη διαχείριση 
της μονάδας epoc Host.   
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6.11 Οθόνη έναρξης 
 

 

 

Μετά από οποιαδήποτε επαναφορά, η εφαρμογή epoc Host 
προβάλλει μια οθόνη έναρξης καθώς πραγματοποιεί εκκίνηση του 
προγράμματος, ανάγνωση των αρχείων και διαμόρφωση του 
λογισμικού. 

 
 
 
 
 

6.12 Οθόνη σύνδεσης 

 
 

 

Η οθόνη σύνδεσης εμφανίζεται έπειτα από οποιαδήποτε 
επαναφορά ή μετά από την αποσύνδεση του χρήστη από την 
εφαρμογή epoc Host.  

 
 

 

 

 

 

6.13 Τρόποι λειτουργίας 
 

Οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι στο χειριστή με πάτημα του κουμπιού 

πρόσβασης : 

1. Τρόπος λειτουργίας εξέτασης (η επιλογή Εκτέλεση εξέτασης). 
• Εκτέλεση και προβολή των εξετάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη 
• Άνοιγμα πολλαπλών οθονών μονάδων Reader για την ταυτόχρονη προβολή 

εξετάσεων σε μονάδες Reader  
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2. Τρόπος λειτουργίας προβολής εξετάσεων (η επιλογή Προβολή 
εξέτασης). 
• Ανασκόπηση προηγούμενων αποτελεσμάτων εξετάσεων 

• Προβολή πολλαπλών εξετάσεων σε μια λίστα. Επιλογή εξετάσεων προς προβολή σε 
χωριστές οθόνες. 

3. Τρόπος λειτουργίας προβολής ηλεκτρονικού ελέγχου ποιότητας (η 
επιλογή Προβολή ΗΕΠ). 
• Ανασκόπηση των τελευταίων εγγραφών ηλεκτρονικού ελέγχου ποιότητας (από τον 

τελευταίο συγχρονισμό με το EDM) 

• Προβολή πολλαπλών εγγραφών ηλεκτρονικού ελέγχου ποιότητας σε μια λίστα. 
Επιλογή εγγραφών προς προβολή σε χωριστές οθόνες. 

4. Τρόπος λειτουργίας προβολής θερμικής διασφάλισης ποιότητας (η 
επιλογή θερμική ΔΠ). 
• Ανασκόπηση των τελευταίων εγγραφών θερμικής διασφάλισης ποιότητας (από τον 

τελευταίο συγχρονισμό με το EDM) 

• Προβολή πολλαπλών εγγραφών θερμικής διασφάλισης ποιότητας σε μια λίστα. 
Επιλογή εγγραφών προς προβολή σε χωριστές οθόνες. 

 

6.14 Τρόπος λειτουργίας εξέτασης  
 

 

Κατά τη διενέργεια μια εξέτασης προβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

 
 

1. Τύπος εξέτασης (  Αιματολογική εξέταση ή  Δοκιμή 
διασφάλισης ποιότητας). 

2. Στάθμη μπαταρίας μονάδας Reader  - (Το κόκκινο 
χρώμα υποδεικνύει χαμηλή στάθμη μπαταρίας). 

3. Η ράβδος προόδου  δείχνει την 
πρόοδο των χρονομετρημένων συμβάντων κατά τη 
διάρκεια μιας εξέτασης. 

4. Το πλαίσιο μηνυμάτων προβάλλει μηνύματα κειμένου και 
σφάλματος. (Για παράδειγμα, "Βαθμονόμηση… ΜΗΝ ΕΓΧΥΕΤΕ 
ΔΕΙΓΜΑ"). 

 

Η εμφάνιση αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο της 
εξέτασης που εκτελείται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης.  
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6.15 Κύρια οθόνη των μονάδων Reader 
 

Προσπελάστε την κύρια οθόνη των μονάδων Reader πατώντας την καρτέλα epoc Readers: 
 . Η οθόνη προβάλλει όλες τις μονάδες Reader που είναι διαθέσιμες για χρήση.  

Εντοπίστε μονάδες Reader πατώντας το κουμπί εντοπισμού: . Κατά τον τρόπο 
λειτουργίας εντοπισμού η μονάδα Host πραγματοποιεί αναζήτηση παρακείμενων μονάδων 
Reader. Στο εικονίδιο είναι ορατά μπλε κύματα που παριστάνουν το σήμα ραδιοσυχνοτήτων. 
Ο τρόπος λειτουργίας εντοπισμού ακυρώνεται αν πατήσετε εκ νέου το κουμπί εντοπισμού. 
Ο εντοπισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά για την ανίχνευση επιπλέον μονάδων Reader, 
αλλά όχι ενώ υφίσταται ήδη μια σύνδεση μεταξύ μιας μονάδας Host και μιας μονάδας Reader, 
όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.  

Οι μονάδες Reader αποκλειστικής χρήσης παρατίθενται πάντα και 
υποδεικνύονται με το εικονίδιο του λουκέτου: . Οι διαθέσιμες 
μονάδες Reader προβάλλονται στην κύρια οθόνη των μονάδων 
Reader, είτε με τη μορφή εικονιδίων είτε σε λίστα. Προβάλλεται ο 
σειριακός αριθμός και το όνομα κάθε μονάδας Reader. Επιλέξτε 
"Προβολή" στο μενού της γραμμής εργαλείων για να αλλάξετε 
τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται οι μονάδες Reader. 

Όταν χρησιμοποιείτε το epoc Enterprise Data Manager (EDM), το 

κουμπί συγχρονισμού με το EDM  χρησιμοποιείται για την 
ανταλλαγή πληροφοριών (αποτελεσμάτων εξέτασης, 
πληροφοριών διαμόρφωσης) μεταξύ της μονάδας epoc Host και 
του EDM. 

 

Πατήστε το κουμπί αποσύνδεσης  για να αποσυνδεθείτε και να προβάλετε εκ νέου την 
οθόνη σύνδεσης. 

Πατήστε απαλά και κρατήστε πατημένη τη γραφίδα στο εικονίδιο 
της μονάδας Reader ή στο στοιχείο της λίστας για να ανοίξετε το 
μενού επιλογών για κάθε μονάδα Reader. Επιλέξτε μια 
δραστηριότητα που θέλετε να εκτελέσει η μονάδα Reader: 
Εκτέλ.αιματολογ.εξέτ. – Σύνδεση με τη μονάδα Reader για την 
εκτέλεση αιματολογικής εξέτασης. 
Εκτέλεση δοκιμής ΔΠ – Σύνδεση με τη μονάδα Reader για την 
εκτέλεση δοκιμής διασφάλισης ποιότητας (είναι διαθέσιμη στους 
χειριστές που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκτελούν δοκιμές 
διασφάλισης ποιότητας). 
Κατάσταση – Η μονάδα Reader πραγματοποιεί αναφορά στη 
μονάδα Host, μεταβιβάζοντας πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση της μονάδας Reader. 
Κλήση – Η μονάδα Reader εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο 
πέντε (5) φορές. Ο δείκτης της μονάδας Reader φωτίζεται για να 
διευκολυνθεί ο εντοπισμός της. 

Εκτέλεση θερμικής ΔΠ – διαθέσιμη στους χειριστές που είναι εξουσιοδοτημένοι να 
εκτελούν δοκιμές διασφάλισης ποιότητας. Οι εγγραφές θερμικής διασφάλισης ποιότητας 
μπορούν να αποθηκευτούν για μελλοντική προβολή ή εκτύπωση. Οι αποθηκευμένες 
εγγραφές θερμικής διασφάλισης ποιότητας αποστέλλονται στο epoc Enterprise Data Manager 
(EDM) κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού και μπορούν στη συνέχεια να προβληθούν και να 
εκτυπωθούν από το EDM. 
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6.16 Οθόνη μονάδας Reader 
 

Μια οθόνη μονάδας Reader με καρτέλες εμφανίζεται για τη μονάδα Reader αφού ξεκινήσει 
μια εξέταση.  

Το όνομα και ο αριθμός σειράς της μονάδας Reader προβάλλονται στην καρτέλα της οθόνης 
μονάδας Reader  στο κάτω μέρος της οθόνης.  
 

Ενδέχεται να εμφανιστούν τρία (3) κουμπιά στην επάνω δεξιά 
γωνία της οθόνης της μονάδας Reader: 

1. Το κουμπί εκτύπωσης  εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν 
διαμορφωμένοι εκτυπωτές. Πατήστε το κουμπί εκτύπωσης 
για να στείλετε τα αποτελέσματα της εξέτασης σε έναν 
εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος με τη μονάδα Host. Το 
κουμπί εκτύπωσης δεν είναι ενεργοποιημένο κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της εξέτασης.  

2. Το κουμπί αποθήκευσης  ενεργοποιείται μόνο αφού 
ολοκληρωθεί η εξέταση. Οι πληροφορίες που εισάγονται 
κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης αποθηκεύονται αυτόματα 
μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση. Οι πληροφορίες που 
εισάγονται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης πρέπει να 
αποθηκευτούν με πάτημα του κουμπιού αποθήκευσης.  

3. Πατήστε το κουμπί με το κόκκινο X  για να ακυρώσετε την εξέταση και να κλείσετε 
τη σύνδεση της μονάδας Reader. 

 

Σημείωση: Αν αποτύχει η αρχική σύνδεση της μονάδας Reader, το εικονίδιο με τον μπλε 

κεραυνό  εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο αναγνωριστικού (ID) του ασθενούς. Πατήστε αυτό 
το εικονίδιο για να συνδεθείτε εκ νέου με τη μονάδα Reader. 

6.17 Σελίδες της οθόνης μονάδας Reader  
 

Υπάρχουν τρεις (3) σελίδες για κάθε οθόνη μονάδας Reader: 
 

1. Η σελίδα αποτελεσμάτων εξέτασης προβάλλει όλα 
τα μηνύματα και παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
μια εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και τα 
αποτελέσματα μιας εξέτασης αφού αυτή 
ολοκληρωθεί. 

2. Η σελίδα πληροφοριών εξέτασης επιτρέπει την 
εισαγωγή εκ μέρους του χρήστη προαιρετικών 
πληροφοριών για την εξέταση (ορισμένα υπολογισμένα 
ή διορθωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμα αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα εν λόγω 
δεδομένα). 

3. Η σελίδα επιλογής εξέτασης επιτρέπει την επιλογή  
αναλύτη προς εξέταση.  
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Η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης προβάλλονται σε κάθε 
σελίδα, όπως και το αναγνωριστικό (ID) ασθενούς 
(αιματολογική εξέταση) ή ο αριθμός παρτίδας (δοκιμή ΔΠ).  

Σημείωση: Αν ο χειριστής είναι εξουσιοδοτημένος να 
πραγματοποιεί δοκιμές διασφάλισης ποιότητας, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το μενού "Εργαλ." για:  

1. Εναλλαγή μεταξύ αιματολογικής εξέτασης και δοκιμής 
διασφάλισης ποιότητας  

2. Εκτέλεση θερμικής διασφάλισης ποιότητας.  

Το στιγμιότυπο οθόνης στα δεξιά δείχνει την οθόνη της 
μονάδας Reader στη σελίδα αποτελεσμάτων εξέτασης, όπου η 
επιλογή Μετάβαση σε δοκιμή ΔΠ είναι προσπελάσιμη από το 
μενού Εργαλ.  

 
 

6.18 Σελίδα αποτελεσμάτων εξέτασης  
 

Ενώ η εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη: 
Η ράβδος προόδου δείχνει την πρόοδο και τον τίτλο των χρονομετρημένων συμβάντων. Το 
χρώμα της ράβδου προόδου ποικίλλει ανάλογα με το συμβάν. Το πλαίσιο μηνυμάτων 
προβάλλει όλες τις οδηγίες, τα σφάλματα και τα μηνύματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Όταν ολοκληρωθεί μια εξέταση: 

Τρεις (3) καρτέλες  δείχνουν τα αποτελέσματα εξέτασης. Κάντε 
κλικ στις καρτέλες για να προβάλετε κάθε σετ δεδομένων αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα 
που προβάλλονται εξαρτώνται από τον τύπο της κάρτας εξέτασης (βλ. την κάτω πλευρά της 
κάρτας εξέτασης) και τις εξετάσεις που έχουν επιλεγεί.  
 

 

 
Τα αποτελέσματα 
εξέτασης για την 
καρτέλα "Αέρια+" 
περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

pH 

pCO2 

pO2 

pH(T) 

pCO2(T) 

pO2(T)  

cHCO3- 

BE (ecf) 

cSO2 
 

 
Τα αποτελέσματα 
εξέτασης για την 
καρτέλα "Χημ+" 
περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

Na+ 

K+ 

Ca++ 

Cl- 

cTCO2 

AGap, AGapK 

Hct 

cHgb 

BE (b) 

 

 
Τα αποτελέσματα 
εξέτασης για την 

καρτέλα "Μεταβ+" 
περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

Glu 

Lac 

Crea 

eGFR, eGFR-a 
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Μηνύματα 

Για κάθε τύπο αποτελέσματος εξέτασης, εμφανίζονται μηνύματα αν τα δεδομένα δεν μπορούν 
να προσδιοριστούν ή να προβληθούν. 

Μήνυμα Ερμηνεία 

cnc  Δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός. Κάποιο απαραίτητο στοιχείο για τον υπολογισμό δεν 
ήταν διαθέσιμο. 

Αστοχία iQC Αστοχία του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας 

έληξε Η κάρτα είχε λήξει. Τα αποτελέσματα δεν προβάλλονται. 

Συμπληρωματικό υλικό τεκμηρίωσης 
Αν η μονάδα Host έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την εγγραφή επιπλέον 
πληροφοριών μαζί με τα αποτελέσματα, τότε δίπλα στα αποτελέσματα θα προβάλλεται το 
κουμπί πρόσθετων πληροφοριών. 

 

Πατήστε το κουμπί  του προχείρου για να ανοίξετε το 
παράθυρο συμπληρωματικού υλικού τεκμηρίωσης. 

Το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργεια περιλαμβάνει τις επιλογές 
"Ειδοποιήστε τον ιατρό", "Ειδοποιήστε το νοσηλευτή", "Επαναληπτική 
εξέταση", "Αποστολή στο εργαστήριο", "Αναμενόμενες τιμές" και 
"Άλλο".  
Επιλέξτε Ειδοποίηση για να εισαγάγετε πληροφορίες κειμένου, 
όπως το όνομα του ιατρού που ειδοποιήθηκε. Αν επιλέχθηκε το 
στοιχείο "Ενέργεια", απαιτείται η εισαγωγή κειμένου για να είναι 
έγκυρη η ενέργεια.  
Επανάληψη; Επιλέξτε "Ναι" ή "Όχι" για να καταγράψετε την 
ενέργεια επανάληψης των αποτελεσμάτων εξέτασης.  
Η Ώρα και η Ημερομηνία της ενέργειας καταγράφονται 
αυτόματα με χρήση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. 
Πατήστε Αλλαγή για να επεξεργαστείτε την ώρα και την 
ημερομηνία. 
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά για να 
προσπελάσετε πρόσθετα πεδία. 
Μπορεί να εισαχθεί κείμενο στα πεδία Θέση ασθενούς, Ιατρός 
και Συλλογή από. 
Η ώρα και ημερομηνία εντολής και η ώρα και ημερομηνία 
συλλογής καταγράφονται αυτόματα με χρήση της τρέχουσας 
ώρας και ημερομηνίας. Πατήστε Αλλαγή για να επεξεργαστείτε 
την ώρα και την ημερομηνία. 
Πατήστε Αποθήκευση για να διατηρήσετε το σύνολο του 

κειμένου που εισήχθη. Το παράθυρο κλείνει μετά από την ενέργεια της αποθήκευσης. 
Πατήστε ακύρωση [x], για να κλείσετε το παράθυρο. Οι αλλαγές στις ενέργειες 
συμπληρωματικού υλικού τεκμηρίωσης δεν αποθηκεύονται. 
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6.19 Ενέργειες σε περίπτωση τιμών κρίσιμης σημασίας 
 

Μετά από την ολοκλήρωση μιας εξέτασης, αν ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα 
εξέτασης δεν εμπίπτουν στο εύρος κρίσιμης σημασίας και η μονάδα Host έχει διαμορφωθεί 
έτσι ώστε να επισημαίνει τα αποτελέσματα κρίσιμης σημασίας, το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί 

με έντονη κόκκινη γραφή μαζί με την ένδειξη ότι βρίσκεται 
εκτός του εύρους κρίσιμης σημασίας  και με προβολή του 
κουμπιού ενεργειών κρίσιμης σημασίας. 

 

 

Πατήστε το κουμπί ιατρού  για να ανοίξετε το παράθυρο 
ενεργειών κρίσιμης σημασίας, όπου μπορούν να εισαχθούν οι 
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το χειριστή.  

 
 

Παράθυρο ενεργειών κρίσιμης σημασίας 
Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στο 
παράθυρο ενεργειών κρίσιμης σημασίας. 
 

Το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργεια περιλαμβάνει τις επιλογές 
"Ειδοποιήστε τον ιατρό", "Ειδοποιήστε το νοσηλευτή", 
"Επαναληπτική εξέταση", "Αποστολή στο εργαστήριο", 
"Αναμενόμενες τιμές" και "Άλλο".  

Επιλέξτε Ειδοποίηση για να εισαγάγετε πληροφορίες κειμένου, 
όπως το όνομα του ιατρού που ειδοποιήθηκε. Αν επιλέχθηκε το 
στοιχείο "Ενέργεια", απαιτείται η εισαγωγή κειμένου για να είναι 
έγκυρη η ενέργεια.  

Επανάληψη; Επιλέξτε "Ναι" ή "Όχι" για να καταγράψετε την 
ενέργεια επανάληψης των αποτελεσμάτων εξέτασης.  

Η Ώρα και η Ημερομηνία της ενέργειας καταγράφονται αυτόματα 
με χρήση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. Πατήστε Αλλαγή 
για να επεξεργαστείτε την ώρα και την ημερομηνία. 

Αν η μονάδα Host έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει πεδία συμπληρωματικού 
υλικού τεκμηρίωσης, μια γραμμή κύλισης θα εμφανιστεί στα δεξιά, παρέχοντας πρόσβαση 
σε πρόσθετα πεδία. Συμβουλευτείτε την υποενότητα "Συμπληρωματικό υλικό τεκμηρίωσης" 
για τη λίστα των πεδίων. 

Πατήστε Αποθήκευση για να διατηρήσετε το σύνολο του κειμένου που εισήχθη. Το παράθυρο 
κλείνει μετά από την ενέργεια της αποθήκευσης. 

Πατήστε Ακύρωση [x], για να κλείσετε το παράθυρο. Οι αλλαγές στις ενέργειες τιμών κρίσιμης 
σημασίας δεν αποθηκεύονται. 
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6.20 Σελίδα πληροφοριών εξέτασης 
 

Χρησιμοποιήστε τα προαιρετικά πεδία αυτής της σελίδας για να εισαγάγετε δεδομένα ειδικά 
για την εξέταση.  

Εισαγάγετε πληροφορίες ασθενούς οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι 
πληροφορίες που εισάγονται πριν από το τέλος της εξέτασης αποθηκεύονται αυτόματα μαζί 
με τα αποτελέσματα εξέτασης όταν αυτή ολοκληρωθεί. Αποθηκεύστε οποιαδήποτε 
πληροφορία εισάγεται μετά από την ολοκλήρωση της εξέτασης, πριν από την έναρξη της 
επόμενης εξέτασης, πατώντας το κουμπί αποθήκευσης. Όταν κλείσει η οθόνη εξέτασης, 
δεν μπορούν πλέον να εισαχθούν πληροφορίες ασθενούς. 
 

Χρησιμοποιήστε τα πεδία ID ασθ. και ID2 για να εισαγάγετε αναγνωριστικά του δείγματος. Η 
πρόσβαση στο πεδίο "ID ασθ." είναι δυνατή από οποιαδήποτε σελίδα. Το πεδίο "ID2" μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή εναλλακτικών αναγνωριστικών δείγματος, όπως ένας 
αριθμός εντολής.  
 

Χρησιμοποιήστε το πεδίο Αιμοαραίωση για να επιλέξετε το 
συντελεστή διόρθωσης αιμοαραίωσης για τον αιματοκρίτη. Με 
την επιλογή "Ναι" γίνεται διόρθωση του αποτελέσματος του 
αιματοκρίτη ως προς το ποσοστό αιμοαραίωσης.  

Σημείωση: Για λεπτομέρειες αναφορικά με τη μέτρηση του 
αιματοκρίτη, ανατρέξτε στη μέθοδο μέτρησης στην ενότητα 
"Θεωρία λειτουργίας" και στην ενότητα Αιματοκρίτης των 
προδιαγραφών των καρτών εξέτασης. 

Επιλέξτε Τύπος δείγματος για να σφραγίσετε την εγγραφή 
εξέτασης για σκοπούς ταυτοποίησης. Με κάθε τύπο δείγματος 
συσχετίζονται μοναδικά εύρη αναφοράς και κρίσιμης σημασίας 
που εφαρμόζονται στα αποτελέσματα εξέτασης και 
διαμορφώνονται από το διαχειριστή του συστήματος.  

Τύποι δειγμάτων: Άγνωστο, Αρτηριακό, Φλεβικό, Μεικτό 
φλεβικό, Ομφαλικό, Ομφαλικό αρτηριακό, Ομφαλικό φλεβικό, 
Τριχοειδικό.  

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Θερμ. για να εισαγάγετε τη θερμοκρασία σώματος του ασθενούς, 
προκειμένου να λάβετε τιμές διορθωμένες ως προς τη θερμοκρασία για το pH, το pCO2 και το 
pO2. Οι μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας ρυθμίζονται από το διαχειριστή σε ºF ή ºC.  

Εάν επιτρέπεται να απορρίψει εξετάσεις, ο χρήστης μπορεί να πράξει ανάλογα, επιλέγοντας 
το πλαίσιο Απόρριψη εξέτασης. Το EDM θα επισημάνει αυτή την εγγραφή εξέτασης ως 
"Απορρίφθηκε" και δεν θα την αποστείλει στο σύστημα πληροφοριών του εργαστηρίου. 
 

Στο πλαίσιο κειμένου Σχόλια, εισαγάγετε σχόλια σχετικά με την εξέταση, που θα αποθηκευτούν 
με την εγγραφή της εξέτασης. 
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6.21 Σελίδα επιλογής εξέτασης 
 

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια επιλογής για να επιλέξετε αναλύτες 
προς εξέταση.  

Χρησιμοποιήστε τα τέσσερα (4) κουμπιά ταχείας επιλογής για 
να πραγματοποιήσετε πολλαπλές επιλογές όπως περιγράφηκε: 
Επιλογή όλων, Διαγραφή, Αέρια, Ηλεκτρολύτες. 

 

Η πολιτική που ακολουθείται στο νοσοκομειακό 
ίδρυμα ενδέχεται να απαιτεί την επιλογή των 
αναλυτών προς εξέταση. Η πολιτική ρυθμίζεται στην 
εφαρμογή Host από το διαχειριστή του συστήματος. 

 

Όταν απαιτείται, οι αναλύτες πρέπει να επιλέγονται 
πριν από το τέλος της εξέτασης. 

 

6.22 Αναπνευστικές παράμετροι θεραπείας 
 

Χρησιμοποιήστε τα πράσινα βέλη στις δύο πλευρές της κύριας σελίδας πληροφοριών 
εξέτασης για την εισαγωγή των αναπνευστικών παραμέτρων θεραπείας. Πολλά από τα πεδία 
περιλαμβάνουν αναπτυσσόμενα πλαίσια με επιλογές. Σε αυτά τα πεδία μπορεί να εισαχθεί 
διαφορετικό κείμενο με χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Επιλέξτε κείμενο και πατήστε το 
πλήκτρο Backspace από το πληκτρολόγιο οθόνης για να διαγράψετε το κείμενο από αυτά τα 
πεδία. 

Οι τιμές καταγράφονται μόνο για λόγους αναφοράς. Οι τιμές δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα 
εξέτασης. 

Επιλογές αναπτυσσόμενου πλαισίου: 
Σημείο: Αρτηρ γραμμή, Δ κερκιδική, Α κερκιδική, Δ βραχιόνια, 
Α βραχιόνια, Δ μηριαία, Α μηριαία, Κεντρική γραμμή, Δ πτέρνα, 
Α πτέρνα, Δεξ. δάχτ. χεριού, Αρ. δάχτ. χεριού, Δεξ. δάχτ. 
ποδιού, Αρ. δάχτ. ποδιού, PICC, Πνευμ αρτηρία, Δ κόλπος, Δ 
κοιλία, Swan Ganz, UAC και UVC.  
Εξέταση Allen: Θετική, Αρνητική και Δ/Ε.  
Σύστημα: Αερισμ ενηλίκων, AeroMask, AeroTx, AquinOx, 
Χειροκ αερισμ, BiPAP, Κάνουλα, CPAP, ΕνδοτραχΣωλήν, Τέντα 
οξυγόνου, HFJV, HFNC, HFOV, Θερμοκοιτίδα, Αερισμ νεογνών, 
NRB, Optiflow, Κουκούλα Οξυγ, ΜάσκαΟξυγ., Αερισμ παιδιών, 
PRB, Αέρας δωματίου, ΚολάροΤραχείας, Τραχειοσωλήν, Vapotherm 
και Μάσκα Venturi. 
Τρόπος: Αερισμός AC, BiLevel, CPAP/PS, PAV, PC, PC/PS, 
PRVC, PRVC/PS, PS, SIMV, SIMV/PC, SIMV/PS, TC, VC, BiVent, 
NCPAP, NIV, SIMV(PC)+PS, SIMV(PRVC)+PS, SIMV(VC)+PS, 
VS.  
Μονάδες: (δίπλα στο FiO2) % και lpm. 
FiO2, VT, RR: απαιτούν την εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων. 
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TR, PEEP, PS, IT, ET PIP και MAP απαιτούν την εισαγωγή 
αριθμητικών δεδομένων. 

 

 

 

 

Να πατάτε πάντα το κουμπί αποθήκευσης για να διατηρήσετε τις πληροφορίες 
εξέτασης, τις επιπλέον επιλογές εξέτασης ή τις αναπνευστικές παραμέτρους 
θεραπείας που εισήχθησαν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. 

 

Ορολογία για τις παραμέτρους αναπνευστικής θεραπείας 
Σημείο:   

Αρτηρ γραμμή Αρτηριακή γραμμή 

Δ κερκιδική Δεξιά κερκιδική 

Α κερκιδική Αριστερή κερκιδική 

Δ βραχιόνια Δεξιά βραχιόνια 

Α βραχιόνια Αριστερή βραχιόνια 

Δ μηριαία  Δεξιά μηριαία 

Α μηριαία  Αριστερή μηριαία 

Κεντρική γραμμή Κεντρική γραμμή 

Α πτέρνα  Αριστερή πτέρνα 

Δ πτέρνα  Δεξιά πτέρνα 

Δεξ. δάχτ. χεριού Δεξιό δάχτυλο χεριού 

Αρ. δάχτ. χεριού Αριστερό δάχτυλο χεριού  

Δεξ. δάχτ. ποδιού Δεξιό δάχτυλο ποδιού 

Αρ. δάχτ. ποδιού Αριστερό δάχτυλο ποδιού  

PICC   Περιφερικά εισαγόμενος κεντρικός καθετήρας 

Πνευμ αρτηρία Πνευμονική αρτηρία 

Δ κόλπος  Δεξιός κόλπος 

Δ κοιλία  Δεξιά κοιλία 

Swan Ganz Καθετήρας που εισάγεται μέσω της δεξιάς πλευράς της καρδιάς για τη  
μέτρηση της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας 

UAC  Ομφαλικοί αρτηριακοί καθετήρες 

UVC  Ομφαλικοί φλεβικοί καθετήρες 
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Σύστημα:   
Αερισμ ενηλίκων Συσκευή αερισμού ενηλίκων 

AeroMask Μάσκα που φοριέται πάνω από το στόμα και τη μύτη όταν απαιτείται 
χορήγηση O2 με ύγρανση 

AeroTx  Θεραπεία με αερόλυμα 

AquinOx  Ρινική κάνουλα υψηλής ροής με θέρμανση και ύγρανση 

Χειροκ αερισμ Αερισμός (χειροκίνητος αερισμός ενός ασθενούς) 

BiPAP  Θετική πίεση αεραγωγών δύο επιπέδων 

Κάνουλα  Κάνουλα 

Optiflow  Τύπος κάνουλας για χορήγηση οξυγόνου 

CPAP  Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών  

ΕνδοτραχΣωλήν Ενδοτραχειακός σωλήνας 

Τέντα οξυγόνου Τέντα οξυγόνου 

HFJV  Υψίσυχνος αερισμός με εκτόξευση αερίων 

HFNC  Ρινική κάνουλα υψηλής ροής 

HFOV  Υψίσυχνος ταλαντευτικός αερισμός 

Θερμοκοιτίδα Θερμοκοιτίδα 

Αερισμ νεογνών Συσκευή αερισμού νεογνών 

NRB  Χωρίς επανεισπνοή 

Κουκούλα Οξυγ Κουκούλα οξυγόνου 

ΜάσκαΟξυγ. Μάσκα οξυγόνου 

Αερισμ παιδιών Παιδιατρική συσκευή αερισμού 

PRB  Μερική επανεισπνοή 

Αέρας δωματίου Αέρας δωματίου 

ΚολάροΤραχείας Κολλάρο τραχειοστομίας 

Τραχειοσωλήν Σωλήνας τραχειοστομίας 

Vapotherm Ρινική κάνουλα με θέρμανση και ύγρανση 

Μάσκα Venturi Μάσκα Venturi 

 
Τρόπος:   

Αερισμός AC Υποβοηθούμενος ελεγχόμενος αερισμός 

BiLevel  Αερισμός δύο επιπέδων 

CPAP/PS  Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών/υποστήριξη πίεσης 

PAV  Αερισμός με υποστήριξη πίεσης 

PC   Ελεγχόμενη πίεση 

PS   Υποστήριξη πίεσης 

PC/PS  Ελεγχόμενη πίεση/Υποστήριξη πίεσης 

VS   Υποστήριξη όγκου 

VC    Ελεγχόμενος όγκος 
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PRVC  Ελεγχόμενος όγκος με ρυθμιζόμενη πίεση 

PRVC/PS  Ελεγχόμενος όγκος με ρυθμιζόμενη πίεση/Υποστήριξη πίεσης 

SIMV  Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός 

SIMV/PC  Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός/Ελεγχόμενη πίεση 

SIMV/PS  Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός/Υποστήριξη πίεσης  

SIMV(PC)+PS Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Ελεγχόμενη πίεση) + 
Υποστήριξη πίεσης 

SIMV(VC)+PS Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Ελεγχόμενος όγκος) + 
Υποστήριξη πίεσης 

SIMV(PRVC)+PS Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Ελεγχόμενος όγκος 
με ρυθμιζόμενη πίεση) + Υποστήριξη πίεσης 

BIVENT  Αερισμός απελευθέρωσης πίεσης αεραγωγών (APRV)  

NCPAP  Θετική συνεχής διαρρινική πίεση ανώτερων αεραγωγών 

NIV  Μη επεμβατικός αερισμός 

TC   Κολάρο τραχειοστομίας 

 
Άλλες παράμετροι:   

FiO2  Κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου 
VT   Αναπνεόμενος όγκος 
RR   Ρυθμός αναπνοής 
TR   Συνολικός ρυθμός 
PEEP  Θετική τελοεκπνευστική πίεση 
PS   Υποστήριξη πίεσης 
IT   Εισπνευστικός χρόνος 
ET   Εκπνευστικός χρόνος 
PIP   Μέγιστη εισπνευστική πίεση 
MAP  Μέση πίεση αεραγωγών 
 

6.23 Ηλικία και φύλο 
 

 

 

 

Χρησιμοποιήστε τα πράσινα βέλη στις δύο πλευρές της σελίδας 
πληροφοριών εξέτασης για την εισαγωγή της ηλικίας και του 
φύλου του ασθενούς. 
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6.24 Συγχρονισμός EDM 
 

Πατήστε το κουμπί συγχρονισμού με το EDM  (ή επιλέξτε Συγχρονισμός με EDM από 
το μενού Εργαλ.) για να συγχρονιστείτε με το epoc Enterprise Data Manager (EDM).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να διαμορφώσει το σύστημα ώστε να 
πραγματοποιεί αυτομάτως συγχρονισμό με το EDM κατά το κλείσιμο της εξέτασης. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο συγχρονισμός με το EDM λαμβάνει χώρα αυτόματα μετά την ολοκλήρωση 

της εξέτασης και το κλείσιμο της οθόνης της μονάδας Reader μέσω του κόκκινου X .  
 
Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού: 
1. Η μονάδα epoc Host αποστέλλει τα αποτελέσματα εξέτασης (τόσο των αιματολογικών 

εξετάσεων όσο και της δοκιμής διασφάλισης ποιότητας), τις εγγραφές του ηλεκτρονικού 
ελέγχου ποιότητας και τα μη επεξεργασμένα δεδομένα (εφόσον υπάρχουν) στο EDM.  

2. Η μονάδα epoc Host ανακτά από το EDM πληροφορίες διαμόρφωσης, όπως μονάδες, 
εύρη και λίστες χειριστών (εφόσον απαιτείται), καθώς και την τρέχουσα ημερομηνία και 
ώρα. 

3. Η μονάδα epoc Host ενδέχεται να λάβει κάποια αναβάθμιση λογισμικού σε περίπτωση που 
υπάρχει νέα έκδοση στο EDM και ο διαχειριστής συστήματος έχει ενεργοποιήσει τη 
λειτουργία αυτόματης αναβάθμισης. 

Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, πατήστε το κόκκινο X  για να κλείσετε την οθόνη ή 

το εικονίδιο αποσύνδεσης  για να αποσυνδεθείτε.  
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6.25 Τρόπος λειτουργίας προβολής εξετάσεων 
 

 

  

Πατήστε το κουμπί γραμμής εργαλείων  στο κάτω μέρος 
της οθόνης για να ανοίξετε το μενού με τις τέσσερις (4) 
επιλογές. 
Επιλέξτε Προβολή εξέτασης για να προβάλετε τη λίστα των 
αποτελεσμάτων εξέτασης.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα πεδία που προβάλλονται στη σελίδα λίστας  μπορούν να 
επιλεγούν από το μενού "Προβ." στη γραμμή εργαλείων. 
Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε πεδία προς προβολή στη σελίδα της 
λίστας. 

 
 
Περιορίστε τα αποτελέσματα εξετάσεων χρησιμοποιώντας τη 

σελίδα φιλτραρίσματος . Εισαγάγετε παραμέτρους 
αναζήτησης, όπως χειριστή ή/και εύρος ημερομηνιών, για να 
περιορίσετε τα αποτελέσματα.  
Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων "Απλό <<" 
και "Σύνθετο >>" του τρόπου λειτουργίας 
φιλτραρίσματος για να περιορίσετε/ενισχύσετε τις 
παραμέτρους αναζήτησης.  
Πατήστε Διαγραφή για να αφαιρέσετε το σύνολο του κειμένου 
που έχει εισαχθεί.  
Πατήστε Εφαρμογή για να προβάλετε απευθείας τα φιλτραρισμένα 
αποτελέσματα. 

 

Για να προβάλετε το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης 
εξέτασης: 

1. Κρατήστε τη γραφίδα στιγμιαία πατημένη πάνω στην 
επιθυμητή σειρά αποτελέσματος.  

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο μενού.  

2. Επιλέξτε Προβολή αυτής της εξέτασης από το μενού.  

3. Επιστρέψτε στη λίστα πατώντας Εξετάσεις στην κάτω 
αριστερή γωνία της οθόνης για να επιλέξετε μια άλλη 
εξέταση προς προβολή.  

Πολλαπλές εγγραφές ανοίγουν σε χωριστές καρτέλες στο κάτω 
μέρος της οθόνης.  

4. Πατήστε στις καρτέλες για να μετακινηθείτε μεταξύ 
πολλαπλών αποτελεσμάτων εξέτασης. 
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Οι επιλογές Επιλογή όλων, Επισήμανση ως μη απεσταλμ. (χρησιμοποιείται για την εκ 
νέου αποστολή της εξέτασης στο EDM) και Διαγραφή αυτής της εξέτασης είναι διαθέσιμες 
μόνο στο διαχειριστή συστήματος.  

Για να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης εξέτασης: 

1. Κρατήστε τη γραφίδα στιγμιαία πατημένη επάνω στην επιθυμητή σειρά αποτελέσματος 
εξέτασης.  

  Ανοίγει ένα νέο παράθυρο μενού.  

2. Επιλέξτε Εκτύπωση αυτής της εξέτασης από το μενού. 

 (Ή εκτυπώστε ένα αποτέλεσμα εξέτασης πατώντας το εικονίδιο εκτύπωσης ενώ βρίσκεστε  
 σε μια καρτέλα αποτελέσματος εξέτασης.) 

Τα αποτελέσματα εξέτασης είναι διαθέσιμα σε τέσσερις (4) σελίδες:  

1. Σελίδα αποτελεσμάτων εξέτασης  – Μετρημένα, υπολογισμένα και διορθωμένα 
αποτελέσματα. 

2. Σελίδα πληροφοριών εξέτασης  – Τα δεδομένα όπως εισήχθησαν μαζί με την 
εξέταση και η ημερομηνία/ώρα του τελευταίου ηλεκτρονικού ελέγχου ποιότητας. 

3. Σελίδα ευρών αναφοράς  – Τα εύρη αναφοράς για κάθε αναλύτη κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της εξέτασης. 

4. Σελίδα ευρών κρίσιμης σημασίας  – Τα εύρη κρίσιμης σημασίας για κάθε αναλύτη 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της εξέτασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51005512 Rev: 01                                    Μονάδα epoc Host                                     6-21  

6.26 Τρόπος λειτουργίας προβολής ηλεκτρονικού ελέγχου 
ποιότητας (ΗΕΠ) 

 
 

Πατήστε το κουμπί γραμμής εργαλείων  στο κάτω μέρος 
της οθόνης για να ανοίξετε το μενού με τις τέσσερις (4) 
επιλογές. 
 
 
Επιλέξτε Προβολή ΗΕΠ για να προβάλετε τη λίστα των 
εγγραφών ηλεκτρονικού ελέγχου ποιότητας.  

 

 

 

 

 

Για να προβάλετε μια εγγραφή ηλεκτρονικού ΕΠ: 
 

1. Πατήστε και κρατήστε στιγμιαία πατημένη τη γραφίδα στη 
γραμμή με την επιθυμητή εγγραφή.  

 Ανοίγει ένα νέο παράθυρο μενού.  

2. Επιλέξτε Προβολή αυτής της εγγραφής από το μενού. 

3. Επιστρέψτε στη λίστα πατώντας Ηλεκτρονικός ΕΠ στην 
κάτω αριστερή γωνία της οθόνης για να επιλέξετε μια άλλη 
εγγραφή προς προβολή.  

 Ανοίγουν πολλαπλές εγγραφές σε χωριστές καρτέλες στο 
κάτω μέρος της οθόνης.  

4. Πατήστε στις καρτέλες για να μετακινηθείτε μεταξύ 
πολλαπλών εγγραφών ηλεκτρονικού ΕΠ. 

Ανανεώστε τη λίστα πατώντας το κουμπί ανανέωσης , εφόσον χρειάζεται.  

Για να εκτυπώσετε μια εγγραφή ηλεκτρονικού ΕΠ: 
 

1. Κρατήστε στιγμιαία πατημένη τη γραφίδα στη γραμμή με την επιθυμητή εγγραφή.  

 Ανοίγει ένα νέο παράθυρο μενού.  

2. Επιλέξτε Εκτύπωση αυτής της εγγραφής από το μενού. 

(Ή εκτυπώστε την εγγραφή ηλεκτρονικού ΠΕ πατώντας το εικονίδιο εκτύπωσης ενώ 
βρίσκεστε σε μια καρτέλα εγγραφής ηλεκτρονικού ΠΕ.) 
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Κάθε εγγραφή ηλεκτρονικού ΕΠ είναι διαθέσιμη σε δύο (2) σελίδες:  

1. Σελίδα αποτελεσμάτων ηλεκτρονικού ΠΕ  – περιέχει την επισήμανση 
αποτελέσματος Επιτυχία/Αποτυχία, τους κωδικούς σφάλματος και άλλες πληροφορίες για 
την εγγραφή ηλεκτρονικού ΕΠ. 

2. Σελίδα εκδόσεων  – περιέχει τις εκδόσεις του υλικού και του λογισμικού για την 
εγγραφή ηλεκτρονικού ΕΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Σε αντίθεση με τις εγγραφές εξέτασης, οι εγγραφές ηλεκτρονικού ΠΕ αφαιρούνται 
από τη μονάδα Host μετά από κάθε συγχρονισμό με το EDM. 

6.27 Τρόπος λειτουργίας προβολής θερμικής ΔΠ 
 

 

Πατήστε το κουμπί γραμμής εργαλείων  στο κάτω μέρος 
της οθόνης για να ανοίξετε το μενού με τις τέσσερις (4) 
επιλογές. 
 
 
Επιλέξτε θερμική ΔΠ για να εμφανίσετε τη λίστα των εγγραφών 
θερμικής ΔΠ.  

 

 

 

 

 

Οι εγγραφές της θερμικής ΔΠ μπορούν να προβληθούν ή να 
εκτυπωθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι εγγραφές ηλεκτρονικού 
ΕΠ, παραπάνω.  

Ανανεώστε τη λίστα πατώντας το κουμπί ανανέωσης , 

εφόσον χρειάζεται.  
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Κάθε εγγραφή θερμικής ΔΠ είναι διαθέσιμη σε δύο (2) σελίδες:  

1. Σελίδα αποτελεσμάτων της θερμικής ΔΠ  – περιέχει 
την επισήμανση αποτελέσματος Επιτυχία/Αποτυχία, τη 
θερμοκρασία της κάτω συσκευής θέρμανσης και τη 
θερμοκρασία της άνω συσκευής θέρμανσης και άλλες 
πληροφορίες για την εγγραφή θερμικής ΔΠ. 

2. Σελίδα εκδόσεων  – περιέχει τις εκδόσεις του 
υλικού και του λογισμικού για την εγγραφή θερμικής 
ΔΠ. 

 

 

Σημείωση: Σε αντίθεση με τις εγγραφές εξέτασης, οι εγγραφές θερμικής ΔΠ αφαιρούνται από 
τη μονάδα Host μετά από κάθε συγχρονισμό με το EDM. 

 

6.28 Σελίδα προσωπικών επιλογών 

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα προσωπικών επιλογών  για να 
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.  

Η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν χρησιμοποιείται το EDM. 
Σε αυτή την περίπτωση, ένας χρήστης πρέπει να αλλάξει τον 
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το EDM. Οι αλλαγές 
εφαρμόζονται κατά τον επόμενο συγχρονισμό με το EDM.  

Μεταβείτε στη σελίδα προσωπικών επιλογών από το μενού 
Εργαλ. Εισαγάγετε τον παλιό και το νέο κωδικό πρόσβασης. 
Εισαγάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο 
Επαλήθευση. Πατήστε το κουμπί αποθήκευσης για να 
διατηρήσετε τις αλλαγές. 
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7.1 Γενικά 
 

Ο λογαριασμός διαχειριστή είναι ένας λογαριασμός χρήστη ειδικού τύπου στην εφαρμογή 
epoc Host, ο οποίος επιτρέπει την πρόσβαση για την προσαρμογή και τη διαχείριση των 
ρυθμίσεων του συστήματος. Υπάρχει μόνον ένας λογαριασμός διαχειριστή. Ο διαχειριστής 
συστήματος απαιτεί επιπλέον εκπαίδευση για τη διαχείριση κρίσιμων ρυθμίσεων που δεν είναι 
διαθέσιμες στους χειριστές και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του 
συστήματος epoc. 

7.2 Σύνδεση του διαχειριστή για πρώτη φορά 
 

Την πρώτη φορά, ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τις 
εργοστασιακές προεπιλογές για το λογαριασμό διαχειριστή: 

ID χρήστη:  administrator 

Κωδικός:  administrator 

Αφού συνδεθεί, ο διαχειριστής θα πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης προκειμένου 
να ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας. Ο νέος κωδικός πρόσβασης πρέπει 
να διατηρείται σε ασφαλές μέρος. Ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση στο λογαριασμό 
διαχειριστή αν ο κωδικός πρόσβασης του συγκεκριμένου λογαριασμού αλλάξει και στη 
συνέχεια ξεχαστεί ή χαθεί.  
 

Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παροχή ενός 
προσωρινού κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης του 
διαχειριστή άλλαξε και δεν είναι πλέον διαθέσιμος προς χρήση. 

 

7.3 Περιορισμοί χρήσης 

Η μονάδα epoc Host προορίζεται για χρήση με το σύστημα αιματολογικών 
αναλύσεων epoc. Η μονάδα epoc Host δεν αποτελεί υπολογιστική συσκευή γενικής 
χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο τις λειτουργίες φορητού υπολογιστή που 
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο συστήματος epoc. 

 

Μην εγκαθιστάτε ποτέ λογισμικό του εμπορίου στο φορητό σας υπολογιστή χωρίς 
την έγγραφη εξουσιοδότηση της Epocal Inc. Η Epocal δεν μπορεί να ασκήσει 
έλεγχο επί της χρήσης μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού που μπορεί να επηρεάσει 
τη λειτουργία του συστήματος epoc. 

 

Η μονάδα epoc Host λειτουργεί εξ ολοκλήρου με αυτόνομο τρόπο. Μην τη 
συγχρονίζετε με άλλες υπολογιστικές συσκευές πέραν του epoc Enterprise Data 
Manager. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα epoc Host με οποιαδήποτε 
επιτραπέζια βάση που περιλαμβάνει καλώδιο για συγχρονισμό με άλλες συσκευές. 

 

 
 

07 

 
Διαχείριση της μονάδας epoc Host 
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Οι δυνατότητες σύνδεσης της μονάδας epoc Host μέσω Wi-Fi είναι εργοστασιακά 
απενεργοποιημένες. Οι δυνατότητες σύνδεσης μέσω Wi-Fi θα πρέπει να 
ενεργοποιούνται και να διαμορφώνονται για χρήση μόνο με το epoc Enterprise 
Data Manager ή με εκτυπωτή συμβατό με τις συσκευές epoc.  

 

Η μονάδα epoc Host υποστηρίζει τη λήψη δεδομένων αποκλειστικά στο epoc 
Enterprise Data Manager. Τα αποτελέσματα εξέτασης προορίζονται για προβολή 
μόνο στην οθόνη της μονάδας epoc Host ή για εκτύπωση με χρήση εκτυπωτών 
συμβατών με τις συσκευές epoc. 

 

Να επιδεικνύετε προσοχή όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις από τις επιλογές 
διαχείρισης. Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται 
παρέχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε 
εξέταση ασθενούς.  

 

7.4 Πρόσβαση διαχειριστή  
 

Ο χειριστής που χρησιμοποιεί την εφαρμογή epoc Host έχει περιορισμένη πρόσβαση στο 
σύστημα και δεν του επιτρέπεται να εξέλθει από τη συγκεκριμένη εφαρμογή προκειμένου να 
προσπελάσει άλλο λογισμικό στο λειτουργικό σύστημα του φορητού υπολογιστή. Με αυτόν 
τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο χειριστής δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει σημαντικές 
ρυθμίσεις της εφαρμογής epoc Host ή του λειτουργικού συστήματος Windows Mobile. 
 

Συνδεθείτε στο λογαριασμό διαχειριστή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον ρυθμίσεις 
στην εφαρμογή epoc Host και στο λειτουργικό σύστημα, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν.  
 

Ως διαχειριστής, πατήστε το μενού Εργαλ. στη γραμμή εργαλείων και, έπειτα, την επιλογή 
Έξοδος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα Windows Mobile.  
 

Πραγματοποιήστε επαναφορά μέσω λογισμικού (χωρίς απενεργοποίηση) για να 
επιστρέψετε στην οθόνη σύνδεσης, ώστε να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Ανατρέξτε στον 
Οδηγό γρήγορης έναρξης της μονάδας epoc Host για ειδικές οδηγίες σχετικά με την 
επαναφορά της μονάδας Host.  
 

 

Η μονάδα epoc Host έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά για βέλτιστη απόδοση. Τυχόν 
αλλαγές στις ρυθμίσεις λογισμικού ή η εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένου 
λογισμικού μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του συστήματος epoc. 

 

7.5 Λειτουργικό σύστημα Windows Mobile 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται μόνο εκείνες οι πλευρές του λειτουργικού συστήματος 
που είναι απαραίτητες για τη χρήση του φορητού υπολογιστή ως μονάδας epoc Host. 
Ο διαχειριστής πρέπει να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες και να πραγματοποιήσει τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις στη μονάδα epoc Host προτού αυτή χρησιμοποιηθεί για εξετάσεις 
ασθενών. Η μονάδα Host διατίθεται έτοιμη προς χρήση με προεγκατεστημένο το λειτουργικό 
σύστημα Windows Mobile για Η/Υ τσέπης.  
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7.5.1 Ρυθμίσεις τροφοδοσίας 
Οι ρυθμίσεις τροφοδοσίας και οπίσθιου φωτισμού παρακάμπτονται από το λογισμικό της 
μονάδας epoc Host για βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας με χρήση της 
ρύθμισης "Αποσύνδεση μετά από αδράνεια" στη μονάδα epoc Host. Η προσαρμογή αυτών 
των ρυθμίσεων στο λειτουργικό σύστημα δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. 

7.5.2 Τοπικές ρυθμίσεις 
Οι τοπικές ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται στη μονάδα epoc Host και περιγράφονται 
παρακάτω στην παρούσα ενότητα υπό τον τίτλο "Σελίδα ταυτοποίησης και γλώσσας".  

Μην προσαρμόζετε τις τοπικές ρυθμίσεις στο λειτουργικό σύστημα. Οι ρυθμίσεις 
αυτές προσαρμόζονται αυτόματα από το λογισμικό της μονάδας epoc Host 
ανάλογα με τη γλώσσα που επιλέγετε. 

7.5.3 Ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης 
Η τεχνολογία Bluetooth αποτελεί τεχνολογία ασύρματων επικοινωνιών μικρής εμβέλειας. 
Οι συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες 
από μια απόσταση περίπου 10 μέτρων (30 ποδιών) ή περισσότερο χωρίς να υπάρχει φυσική 
σύνδεση μεταξύ τους.  
Η μονάδα epoc Host περιλαμβάνει ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth για την ασύρματη 
επικοινωνία με μία ή περισσότερες μονάδες epoc Reader. Το λογισμικό της μονάδας epoc 
Host ενεργοποιεί αυτόματα το Bluetooth όταν απαιτείται. Στη σπάνια περίπτωση που το 
κουμπί επιλογής Bluetooth δεν φαίνεται να λειτουργεί, θα πρέπει να πραγματοποιείται 
επαναφορά της μονάδας μέσω λογισμικού. 
Το Wi-Fi αποτελεί τεχνολογία επικοινωνιών ασύρματης δικτύωσης μεγαλύτερης εμβέλειας 
που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ της μονάδας epoc 
Host και του epoc Enterprise Data Manager ("EDM").  
Εφόσον χρησιμοποιείται το EDM, το λογισμικό της μονάδας epoc Host διασφαλίζει ότι το Wi-Fi 
είναι ενεργοποιημένο. Ωστόσο, πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
σύνδεσης Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων ασφαλείας, ανάλογα με την πολιτική 
και το δίκτυο του νοσοκομειακού ιδρύματος όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.  
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις Wi-Fi διατίθενται στον Οδηγό γρήγορης 
έναρξης της μονάδας epoc Host.  
 

7.6 Διασύνδεση διαχειριστή 
Υπάρχουν διάφορες πρόσθετες επιλογές διαθέσιμες για διαμόρφωση στη μονάδα epoc Host.  
Αν χρησιμοποιείτε το epoc Enterprise Data Manager ("EDM"), η μονάδα epoc Host μπορεί να 
διαμορφωθεί για το στοιχείο Υπάρχει EDM; ("Ναι" ή "Όχι"). Πατήστε Εργαλ. και στη 
συνέχεια Επιλογές EDM από τη γραμμή εργαλείων. 
Αν πατήσετε "Ναι", δηλαδή ότι υπάρχει EDM, η διαχείριση της μονάδας Host πραγματοποιείται 
με χρήση του EDM. Ανατρέξτε στις ενότητες διαμόρφωσης της μονάδας Host που 
περιλαμβάνονται στην ενότητα EDM του παρόντος εγχειριδίου. 

 

Όλες οι επιλογές διαχείρισης της μονάδας Host που διαμορφώνονται στο EDM 
μεταφέρονται σε κάθε μονάδα Host κάθε φορά που γίνεται συγχρονισμός της. 
 

Αν πατήσετε "Όχι", δηλαδή ότι δεν υπάρχει EDM, η διαχείριση της μονάδας Host 
πραγματοποιείται με χρήση της μονάδας Host μέσω σύνδεσης στην εφαρμογή epoc Host ως 
διαχειριστής. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαμορφώσετε μια μονάδα epoc Host 
χωρίς παρουσία του EDM. 
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7.7 Επιλογές διαχειριστή 
 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές διαχειριστή, 
πατήστε Εργαλ., Επιλογές διαχείρισης από τη γραμμή 
εργαλείων.  

Διατίθενται πέντε (5) σελίδες επιλογών. 

Πλοηγηθείτε στις επιλογές χρησιμοποιώντας τις καρτέλες 
σελίδων που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης.  

Αφού πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές, πατήστε το 

κουμπί αποθήκευσης  προκειμένου να εφαρμοστούν αυτές 
οι αλλαγές. Όταν οι αλλαγές αποθηκευτούν επιτυχώς, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.  

Πατήστε το κόκκινο X  για να εξέλθετε από τις επιλογές 
διαχειριστή.  

Αν οι αλλαγές δεν έχουν ήδη αποθηκευτεί, 
εμφανίζεται ένα πλαίσιο προειδοποίησης.  

7.7.1 Σελίδα ταυτοποίησης και γλώσσας  
Εισαγάγετε το όνομα νοσοκομείου και το επιθυμητό όνομα της 
μονάδας Host.  
Πατήστε το κουμπί Αλλαγή γλώσσας για να αλλάξετε τη 
γλώσσα της μονάδας epoc Host. Αφού αλλάξετε τη γλώσσα και 

πατήσετε το κουμπί αποθήκευσης  , θα γίνει επανεκκίνηση 
της μονάδας epoc Host προκειμένου να εφαρμοστεί η αλλαγή. 
 

7.7.2 Σελίδα γενικής διαμόρφωσης  

A. Επίπεδα ελέγχου ταυτότητας χρήστη  
i) Σύνδεση/Εκτέλεση εξετάσεων 
Ρυθμίστε τις απαιτήσεις σύνδεσης ενεργοποιώντας το κατάλληλο 
κουμπί επιλογής:  
ID/κωδικός Όλοι οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν ένα έγκυρο 
αναγνωριστικό (ID) χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης 
προκειμένου να συνδεθούν.  
Μόνο ID: Όλοι οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν μόνο έγκυρο 
αναγνωριστικό (ID) χρήστη προκειμένου να συνδεθούν.  
Κανένα: Οποιοδήποτε αναγνωριστικό (ID) χρήστη εισαχθεί στο 
αντίστοιχο πεδίο σύνδεσης ID χρήστη γίνεται δεκτό. Δεν 
απαιτείται κωδικός πρόσβασης, αλλά το πεδίο ID χρήστη δεν 
μπορεί να παραμείνει κενό.  

 

Όταν υπάρχουν πολλαπλά περιβάλλοντα χρήστη, να απαιτείτε πάντοτε τη χρήση 
τόσο αναγνωριστικού (ID) χρήστη όσο και κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση. 
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ii) Προβολή εξετάσεων 
Ενεργοποιήστε το κατάλληλο κουμπί επιλογής στο πεδίο Προβολή εξετάσεων. Η επιλογή 
πρέπει να είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με αυτό του ελέγχου ταυτότητας σύνδεσης.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί επιπέδων ελέγχου ταυτότητας 
σύνδεσης/ προβολής εξετάσεων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν το χρήστη. 
 

Σύνδεση Προβολή 
εξετάσεων 

Περιγραφή 

ID/κωδικός ID/κωδικός Κατά τη σύνδεση εισάγεται ένα έγκυρο αναγνωριστικό (ID) χρήστη και 
ένας έγκυρος κωδικός πρόσβασης, που επιτρέπουν στο χρήστη να 
διενεργήσει εξετάσεις και να προβάλει αποτελέσματα προηγούμενων 
εξετάσεων. 

Μόνο ID ID/κωδικός Κατά τη σύνδεση εισάγεται μόνο ένα έγκυρο αναγνωριστικό (ID) 
χρήστη, που επιτρέπει στο χρήστη να διενεργήσει εξετάσεις. Ο χρήστης 
πρέπει να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί εκ νέου με ένα έγκυρο 
αναγνωριστικό (ID) χρήστη και έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης 
προκειμένου να προβάλει αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων. 

Μόνο ID Μόνο ID Κατά τη σύνδεση εισάγεται μόνο ένα έγκυρο αναγνωριστικό (ID) 
χρήστη, που επιτρέπει στο χρήστη να διενεργήσει εξετάσεις και να 
προβάλει αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων. 

Κανένα ID/κωδικός Κατά τη σύνδεση εισάγεται οποιοδήποτε αναγνωριστικό (ID) χρήστη, 
που επιτρέπει στο χρήστη να διενεργήσει εξετάσεις. Ο χρήστης πρέπει 
να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί εκ νέου με ένα έγκυρο αναγνωριστικό 
(ID) χρήστη και έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης προκειμένου να 
προβάλει αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων. 

Κανένα Μόνο ID Κατά τη σύνδεση εισάγεται οποιοδήποτε αναγνωριστικό (ID) χρήστη, 
που επιτρέπει στο χρήστη να διενεργήσει εξετάσεις. Ο χρήστης πρέπει 
να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί εκ νέου μόνο με ένα έγκυρο 
αναγνωριστικό (ID) χρήστη προκειμένου να προβάλει αποτελέσματα 
προηγούμενων εξετάσεων. 

Κανένα Κανένα Κατά τη σύνδεση εισάγεται οποιοδήποτε αναγνωριστικό (ID) χρήστη, 
που επιτρέπει στο χρήστη να διενεργήσει εξετάσεις και να προβάλει 
αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων. 

B. Αποθ. ανεπεξ. Δεδομέν.  
Οι επιλογές για την αποθήκευση μη επεξεργασμένων δεδομένων δίνουν στην εφαρμογή 
epoc Host τη δυνατότητα να αποθηκεύσει επιπλέον δεδομένα εξέτασης για τη διάγνωση ενός 
προβλήματος εξέτασης.  

Διατίθενται τρεις (3) ρυθμίσεις: Πάντα, Ποτέ και Απέτυχε. Τα επιπλέον δεδομένα που 
αποθηκεύονται δεν είναι διαθέσιμα στο χρήστη ή το διαχειριστή. Μπορούν να ανακτηθούν 
μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Epocal. 

Η αποθήκευση των μη επεξεργασμένων δεδομένων καταλαμβάνει σημαντικό μέρος επιπλέον 
μνήμης στη μονάδα Host και προκαλεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση της εφαρμογής. 
Ενεργοποιείτε την αποθήκευση των μη επεξεργασμένων δεδομένων μόνον όταν σας ζητηθεί 
από το τεχνικό προσωπικό της Epocal. 

Πατήστε το κουμπί Εκκαθάριση για να αφαιρέσετε όλα τα αποθηκευμένα αρχεία μη 
επεξεργασμένων δεδομένων. 

Γ. Χρήση καρτών που έχουν λήξει; 
Από προεπιλογή, η δυνατότητα αυτή είναι αποεπιλεγμένη. Οι ληγμένες κάρτες εξέτασης 
απορρίπτονται. 
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Το σύστημα epoc ελέγχει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην κάρτα εξέτασης όταν 
αυτή εισάγεται στη μονάδα Reader. Αν ο χρήστης εισαγάγει μια ληγμένη κάρτα εξέτασης, η 
κάρτα απορρίπτεται.  

Υπό κανονικές συνθήκες εξέτασης, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

"Η κάρτα εξέτασης έληξε. Εισαγάγετε νέα κάρτα εξέτασης." 

Ενεργοποιήστε την επιλογή για χρήση ληγμένων καρτών μόνο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.  
Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, η εξέταση πραγματοποιείται κανονικά, αλλά τα 
αποτελέσματα εξέτασης δεν προβάλλονται και δεν αποθηκεύονται με την εγγραφή εξέτασης.  

Το ακόλουθο μήνυμα προβάλλεται για σύντομο χρονικό διάστημα:  

"Η κάρτα εξέτασης έληξε. Τα αποτελέσματα δεν θα προβληθούν." 
 

Δ. Πρόσθετες ασύρματες επιλογές 
Οι πρόσθετες ασύρματες επιλογές Ενεργοποίηση ασύρματης περιαγωγής, Επικύρωση 
πιστοποιητικού ή Ενεργοποίηση λειτ/γίας FIPS; ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ανάλογα 
με το υλικό της μονάδας epoc Host, καθώς και με την υποδομή του δικτύου Wi-Fi στο 
εγκατεστημένο περιβάλλον για τη δικτυακή επικοινωνία της μονάδας epoc Host με το EDM.  

Αυτές οι ρυθμίσεις επιλογών καθορίζονται κατά τη διαδικασία εφαρμογής στο νοσηλευτικό 
ίδρυμα. 
 

E. Κλείσιμο ολοκληρωμένων εξετάσεων μετά από 15 λεπτά 
Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για αυτόματη αποσύνδεση από τη μονάδα epoc Reader και 
κλείσιμο μιας εξέτασης έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας όταν μια εξέταση έχει ολοκληρωθεί με 
επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός με το EDM, εφόσον 
αυτό χρησιμοποιείται. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς μια εξέταση πρέπει να εισαχθούν όλα τα 
απαραίτητα δεδομένα. 
 

ΣΤ. Απόρριψη εξέτασης από το χρήστη; 
Εάν ενεργοποιηθεί, το πλαίσιο επιλογής σχετικά με την απόρριψη μιας εξέτασης από το 
χρήστη εμφανίζεται στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης. Το EDM θα επισημάνει αυτή την 
εγγραφή εξέτασης ως "Απορρίφθηκε" και δεν θα την αποστείλει στο σύστημα πληροφοριών 
του εργαστηρίου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

        Οθόνη διαχειριστή      Οθόνη χρήστη  
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7.7.3 Σελίδα ασθενών και ασφαλείας   
Α. ID ασθ.σταθερού αρ. Χαρακτήρων;  
Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε ένα σταθερό μέγεθος για το πεδίο του 
αναγνωριστικού ασθενούς της εγγραφής εξέτασης. Επιλέξτε μέγεθος πεδίου από 1 έως και 23 
χαρακτήρες από τον αναπτυσσόμενο επιλογέα. 

B. Μονάδες θερμοκρασίας 
Ρυθμίστε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας για χρήση στην 
εφαρμογή epoc Host σε Φαρενάιτ (F) ή σε Κελσίου (C). 

Γ. Αποσύνδεση μετά από αδράνεια [1-5 λεπτά] 
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε την 
αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη έπειτα από μια ορισμένη 
περίοδο αδράνειας της μονάδας Host. Από τον αναπτυσσόμενο 
επιλογέα, επιλέξτε τον αριθμό των λεπτών πριν από την 
αποσύνδεση. Αν η μονάδα epoc Host λειτουργεί με ισχύ από την 
μπαταρία χωρίς εξωτερική τροφοδοσία, θα απενεργοποιηθεί 
έπειτα από την αποσύνδεση. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται για την εξοικονόμηση της ισχύος της 
μπαταρίας.  

Δ. Aποσύνδεση μετά από απενεργοπ. 
Εάν το επιλέξετε, η εφαρμογή Host αποσυνδέει αυτόματα το χρήστη όταν γίνεται 
απενεργοποίηση από το κουμπί λειτουργίας (επάνω δεξιά στη μονάδα epoc Host).  

Ε. Ενέργεια κατά το κλείσιμο εξέτασης 
Διατίθενται τρεις (3) ρυθμίσεις: Καμία, Συγχρονισμός, Συγχρονισμός και αποσύνδεση 
(τρόπος λειτουργίας μεμονωμένης εξέτασης).  

 

Όταν η επιλογή είναι ρυθμισμένη σε Καμία, δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια. 
Όταν είναι ρυθμισμένη σε Συγχρονισμός, θα πραγματοποιηθεί συγχρονισμός όταν 

1. Κλείσει η οθόνη της μονάδας Reader με πάτημα του κόκκινου X   
 Ή 
2. Ο χρήστης είναι ανενεργός για 15 λεπτά μετά το τέλος της εξέτασης (μόνο όταν είναι 

ενεργοποιημένη η επιλογή Κλείσιμο ολοκληρωμένων εξετάσεων μετά από 15 
λεπτά). 

Μετά το συγχρονισμό, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόκκινο X  για να επιστρέψει 

στην κύρια οθόνη των μονάδων Reader ή να χρησιμοποιήσει το κουμπί αποσύνδεσης  για 
να αποσυνδεθεί.  
Όταν η επιλογή είναι ρυθμισμένη σε Συγχρονισμός και αποσύνδεση (τρόπος λειτουργίας 
μεμονωμένης εξέτασης), στο χρήστη παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης μίας μόνο 
επιτυχούς εξέτασης. Ο συγχρονισμός θα λάβει χώρα όταν 

1. Κλείσει η οθόνη της μονάδας Reader με πάτημα του κόκκινου X  
Ή 

2. Ο χρήστης είναι ανενεργός για 15 λεπτά μετά το τέλος της εξέτασης (μόνο όταν είναι 
ενεργοποιημένη η επιλογή Κλείσιμο ολοκληρωμένων εξετάσεων μετά από 15 
λεπτά)  
Ή 

3. Ο χειριστής εισαγάγει μια νέα κάρτα εξέτασης στην υποδοχή καρτών.  
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Μετά το συγχρονισμό, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το κουμπί αποσύνδεσης  

για να αποσυνδεθεί (σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει κουμπί με κόκκινο X  στην οθόνη).  
 

 

ΣΤ. Ενεργοποίηση συγχρον. στο παρασκήνιο; 
Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα Host συνδέεται αυτόματα με το EDM 
μετά από την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης προκειμένου να αποστείλει όλα τα μη απεσταλμένα 
αποτελέσματα εξέτασης.  

Ο συγχρονισμός στο παρασκήνιο δεν συγχρονίζει τις δοκιμές ηλεκτρονικού ΕΠ ή τις 
ρυθμίσεις διαμόρφωσης της μονάδας Host. 

Ζ. Διατήρηση ID ασθεν./τύπου δείγμ. μεταξύ εξετάσεων; 
Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα Host διατηρεί τις πληροφορίες που 
εισήχθησαν προηγουμένως. Η εισαγωγή μιας νέας κάρτας εξέτασης θα προκαλέσει την 
αυτόματη ανάκληση της επιλογής αναγνωριστικού (ID) χρήστη και τύπου δείγματος από την 
προηγούμενη εγγραφή εξέτασης. 
 

7.7.4 Σελίδα λογαριασμών χρήστη  
 

Μεταβείτε στη σελίδα λογαριασμών χρήστη για να 
προσθέσετε, να καταργήσετε ή να τροποποιήσετε 
λογαριασμούς χρήστη όταν δεν χρησιμοποιείται το EDM.  

Επιλέξτε ένα χρήστη από τον αναπτυσσόμενο επιλογέα για να 
προβάλετε τους λογαριασμούς χρήστη που υπάρχουν στη 
μονάδα epoc Host. Πατήστε πάνω σε ένα όνομα χρήστη για να 
προβάλετε πληροφορίες χρήστη, όπως: 

Όνομα – Όνομα χρήστη 

Κατάσταση – ενεργοποιημένος ή κλειδωμένος 

Δημιουργήθηκε – ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού 
χρήστη 

Λήξη – ημερομηνία λήξης του λογαριασμού χρήστη 

Δυνατ.διεξαγ.ΔΠ – Ναι ή Όχι  

Ο λογαριασμός του διαχειριστή δεν προβάλλεται. 
 

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε ένα νέο 
λογαριασμό χρήστη. Ο διαχειριστής πρέπει να εισαγάγει όλα τα 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

ID χρήστη – πρωτεύον αναγνωριστικό του λογαριασμού 
χρήστη. Το αναγνωριστικό (ID) χρήστη πρέπει να είναι μοναδικό 
και δεν κάνει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων 
χαρακτήρων. 

Όνομα – Το όνομα χρήστη που έχει συσχετιστεί με το 
αναγνωριστικό χρήστη 

Κωδικός – Ο κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση. Ο κωδικός 
πρόσβασης κάνει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων 
χαρακτήρων. 

Λήξη – ημερομηνία λήξης του λογαριασμού χρήστη 
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Ο χρήστης να διενεργεί δοκιμές ΔΠ; – Επιλέξτε το για να 
ενεργοποιηθεί  

Αναβάθμιση του Host από το χρήστη; – Επιλέξτε το 
προκειμένου να επιτρέψετε στους απλούς χρήστες να εκτελούν 
αναβαθμίσεις λογισμικού, επιπλέον του Διαχειριστή.  

Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί Προσθήκη. Αφού 
προσθέσετε έναν ή περισσότερους χρήστες, πατήστε το κουμπί 

αποθήκευσης . 

 

Πατήστε το κουμπί Κατάργηση για να αφαιρέσετε ένα 
χρήστη.  

Αφού αφαιρέσετε έναν ή περισσότερους χρήστες, πατήστε το 

κουμπί αποθήκευσης . 
 

 

Πατήστε το κουμπί Τροποπ/ση για να αλλάξετε το λογαριασμό 
χρήστη. 

Αφού πραγματοποιήσετε μία ή περισσότερες αλλαγές, πατήστε 

το κουμπί αποθήκευσης .  

Πατήστε το κόκκινο X  για να εξέλθετε από τη σελίδα 
λογαριασμών χρήστη.  

 

 
 

7.7.5 Σελίδα διαμόρφωσης εκτυπωτή  
Σημείωση: Η Epocal παραθέτει όλους τους εκτυπωτές που έχουν 
εγκριθεί για χρήση με τη μονάδα epoc Host στην ενότητα 
"Προδιαγραφές των μονάδων epoc Reader και epoc Host" του 
παρόντος εγχειριδίου.  

Μεταβείτε στη σελίδα διαμόρφωσης εκτυπωτή για να 
προσθέσετε, να καταργήσετε ή να τροποποιήσετε 
εκτυπωτές. 
 

Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή:  

Πατήστε τον αναπτυσσόμενο επιλογέα για να εμφανιστεί η λίστα 
με τους εκτυπωτές. Πατήστε πάνω στον επιλεγμένο εκτυπωτή 
για να προβάλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις εκτυπωτή. 
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Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή:  

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε ένα νέο 
εκτυπωτή. Ο διαχειριστής πρέπει να εισαγάγει όλα τα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:  
Όνομα – Το όνομα που έχει συσχετιστεί με τον εκτυπωτή 
Διεύθυνση – Επιλέξτε Διεύθ. Bluetooth για έναν εκτυπωτή με 
Bluetooth ή εισαγάγετε μια διεύθυνση IP για έναν εκτυπωτή με 
Wi-Fi. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του αντίστοιχου εκτυπωτή 
για να βρείτε τη διεύθυνση Bluetooth και την προεπιλεγμένη 
διεύθυνση IP.  
Εκτύπωση υπολογισμένων αποτελεσμάτων – Επιλέξτε αυτό το 
πλαίσιο επιλογής για να το ενεργοποιήσετε, αποεπιλέξτε το για να 
το απενεργοποιήσετε.  
Εκτύπωση διορθωμένων αποτελεσμάτων (αποτελέσματα αερίων 
αίματος διορθωμένα για τη θερμοκρασία του ασθενούς) - Επιλέξτε 
αυτό το πλαίσιο επιλογής για να το ενεργοποιήσετε, αποεπιλέξτε 
το για να το απενεργοποιήσετε.  
Εκτύπωση πληροφορίες (αναπνευστικές παράμετροι θεραπείας που εισήχθησαν) - Επιλέξτε 
αυτό το πλαίσιο επιλογής για να το ενεργοποιήσετε, αποεπιλέξτε το για να το απενεργοποιήσετε.  
Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου; – Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο επιλογής για να το 
ενεργοποιήσετε, αποεπιλέξτε το για να το απενεργοποιήσετε.  
Τύπος εκτυπωτή – Επιλέξτε Bluetooth ή Wi-Fi πατώντας το αντίστοιχο κουμπί επιλογής. 
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και να 
επιστρέψετε στη σελίδα διαμόρφωσης εκτυπωτή. 

Από τη σελίδα διαμόρφωσης εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί αποθήκευσης . 

 

Για να αφαιρέσετε έναν εκτυπωτή: 

Επιλέξτε έναν εκτυπωτή από τον αναπτυσσόμενο επιλογέα. Πατήστε το κουμπί Κατάργηση 
για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και να επιστρέψετε στη σελίδα διαμόρφωσης 
εκτυπωτή.  

Από τη σελίδα διαμόρφωσης εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί αποθήκευσης . 

 

Για να τροποποιήσετε έναν εκτυπωτή: 

Επιλέξτε έναν εκτυπωτή από τον αναπτυσσόμενο επιλογέα. Πατήστε το κουμπί Τροποπ/ση 
για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και να επιστρέψετε στη σελίδα διαμόρφωσης 
εκτυπωτή. 

Από τη σελίδα διαμόρφωσης εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί αποθήκευσης . 

 

Προκειμένου να ελέγξετε τη σύνδεση μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή:  
Για σύνδεση με τον εκτυπωτή πρέπει να ρυθμιστεί το Bluetooth ή η διεύθυνση IP του 
εκτυπωτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης που 
παρέχονται με τον εκτυπωτή σας για επιπλέον πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με την ασύρματη σύνδεση.  

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα πατώντας 
Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας για να επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής είναι 
συνδεδεμένος και λειτουργεί. 
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Μόνον οι εκτυπωτές που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο έχουν εγκριθεί για 
χρήση με τη μονάδα epoc Host. 

 

Οι εκτυπωτές αποτελούν συσκευές επιπέδου τεχνολογίας πληροφοριών (IT) που 
δεν έχουν εγκριθεί για χρήση κοντά στον ασθενή. Με τον όρο "κοντά στον 
ασθενή" εννοούμε το χώρο του οποίου οι επιφάνειες ενδέχεται να έρθουν σε 
επαφή με τον ασθενή. Πρόκειται για ένα χώρο εκτεινόμενο τουλάχιστον 1,8 μέτρα 
(6 πόδια) προς όλες τις κατευθύνσεις γύρω από τον ασθενή ή πέρα από την 
περίμετρο της κλίνης του ασθενούς, όταν πρόκειται για το δωμάτιο του ασθενούς. 

 

7.8 Σελίδα επιλογών γραμμωτού κώδικα 
Πατήστε τη σελίδα επιλογών γραμμωτού κώδικα από το 
μενού Εργαλ. για διαμόρφωση ορισμένων πεδίων εισαγωγής 
κειμένου προκειμένου να επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένοι 
συμβολισμοί γραμμωτού κώδικα ή να αφαιρούνται αυτόματα 
ψηφία από την αρχή ή το τέλος του σαρωμένου γραμμωτού 
κώδικα. 
Τύπος πεδίου – Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου για το 
οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις. Οι επιλογές πεδίων περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα: 
ID χρήστη – Το αναγνωριστικό (ID) χρήστη 
Κωδικός – Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη 
ID ασθ. – ισχύει για το αναγνωριστικό ασθενούς ("ID ασθ.") για 
τις εξετάσεις αίματος 
Αρ Παρ. – ισχύει για τον αριθμό παρτίδας ("Αρ Παρ.") για τη 
δοκιμή ΔΠ. 
ID2 – δεύτερο πεδίο αναγνωριστικού ("ID2") (μόνο για εξετάσεις αίματος)  
Σχόλια – Πεδίο εισαγωγής σχολίων 
Άλλο – Χρησιμοποιήστε το για τις ρυθμίσεις του γραμμωτού κώδικα για όλα τα υπόλοιπα 
πιθανά πεδία εισαγωγής κειμένου. 
Σημείωση: Για το ID ασθ., οι γραμμωτοί κώδικες θα απορρίπτονται αν δεν έχουν το σωστό 
αριθμό χαρακτήρων μετά την περικοπή. Συμπληρώστε τα πεδία Αρχή περικ. ή/και Τέλος 
περικ. με τον αριθμό των ψηφίων που πρέπει να αφαιρεθούν από την αρχή ή/και το τέλος 
του σαρωμένου γραμμωτού κώδικα. 
 
Σημείωση: Για τη μονάδα Host2, υποστηρίζονται τόσο ο 
μονοδιάστατος όσο και ο δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας και 
ως εκ τούτου υπάρχουν δύο καρτέλες στην οθόνη επιλογών 
γραμμωτού κώδικα. Ο διαχειριστής πρέπει να εισαγάγει χωριστά 
τις ρυθμίσεις περικοπής για το μονοδιάστατο και το δισδιάστατο 
γραμμωτό κώδικα, στις αντίστοιχες σελίδες τους. 
Ενεργοποιήστε ένα ή περισσότερα πλαίσια επιλογής για τους 
συμβολισμούς γραμμωτού κώδικα για να εφαρμόσετε τους 
επιλεγμένους συμβολισμούς σε ένα συγκεκριμένο τύπο πεδίου.  
Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που πραγματοποιείτε, να πατάτε 

πάντα το κουμπί αποθήκευσης .  
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7.9 Σελίδα επιλογών EDM 

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα επιλογών ΕDM  για να ρυθμίσετε τη σύνδεση με το epoc 
Enterprise Data Manager (EDM). Επιλέξτε "Ναι" ή "Όχι" κατά περίπτωση. Αν επιλέξετε "Ναι", 
ορίστε τη σωστή Διεύθυνση EDM (διεύθυνση IP ή όνομα διακομιστή) και το σωστό Αριθμό 
θύρας για την τοποθεσία του διακομιστή EDM. Η διεύθυνση IP πρέπει να οριστεί με χρήση 
της μορφής XXX.XXX.XXX.XXX, όπου καθένας από τους τέσσερις αριθμούς XXX κυμαίνεται 
μεταξύ 0 και 255 και η τιμή αριθμού θύρας πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 65535.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε τη σελίδα επιλογών ΕDM από το μενού Εργαλ. για να ξεκινήσετε. 
Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που πραγματοποιείτε, να πατάτε πάντα το κουμπί 

αποθήκευσης .  

7.10 Επιλογές κασέτας 1  

Η σελίδα επιλογών κασέτας 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε μεμονωμένους τύπους δείγματος, να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη λίστα 
εξετάσεων, τα ανώτατα και κατώτατα όρια του εύρους αναφοράς και του εύρους κρίσιμης 
σημασίας για κάθε αναλύτη που αναφέρεται από την εφαρμογή Host, καθώς και τις μονάδες 
μέτρησης για κάθε αναφερόμενη τιμή.  
Τα προεπιλεγμένα εύρη αναφοράς είναι εργοστασιακά ρυθμισμένα, σύμφωνα με τα εύρη 
αναφοράς στις προδιαγραφές των καρτών εξέτασης. Τα προεπιλεγμένα εύρη κρίσιμης 
σημασίας είναι εργοστασιακά ρυθμισμένα και αντιστοιχούν σε τιμές εκτός των 
αναφερόμενων ευρών, γεγονός που, πρακτικά, απενεργοποιεί τα προεπιλεγμένα εύρη 
κρίσιμης σημασίας. Για να τα χρησιμοποιήσετε, ο διαχειριστής πρέπει να τα περιορίσει στις 
επιθυμητές τιμές κρίσιμης σημασίας.  
Πατήστε τη σελίδα επιλογών κασέτας 1 από το μενού Εργαλ. για να ξεκινήσετε. Πατήστε 
τις καρτέλες στο επάνω μέρος της οθόνης για να πλοηγηθείτε μεταξύ των πέντε (5) 
διαθέσιμων σελίδων επιλογών.  

Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που πραγματοποιείτε, να πατάτε πάντα το κουμπί 

αποθήκευσης .  
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7.10.1 Σελίδα επιλογής τύπου δείγματος 

Επιλέξτε/αποεπιλέξτε πλαίσια για να ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε μεμονωμένους τύπους δείγματος στην 

πρώτη καρτέλα .  

Για να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές, πατήστε το κουμπί 

αποθήκευσης . 

Η επιλογή Απαιτείται επιλογή τύπου δείγματος; 
απενεργοποιείται αυτόματα όταν αποεπιλέγονται όλα τα πλαίσια.  

 

 

7.10.2 Σελίδα ρυθμίσεων επιλογής εξέτασης  
Επιλέξτε την καρτέλα της σελίδας ρυθμίσεων επιλογής 

εξέτασης  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ή 
να επιλέξετε/αποεπιλέξετε αναλύτες για την εξέταση.  

Κάντε κλικ στο κατάλληλο πλαίσιο επιλογής για να επιλέξετε 
μια εξέταση.  

 

Ενεργοποιημένο – Επιλέξτε μόνο τους αναλύτες που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για εξέταση. Μόνο οι ενεργοποιημένοι 
αναλύτες είναι διαθέσιμοι για τη λήψη αποτελεσμάτων κατά τη 
διεξαγωγή μιας εξέτασης. 

Επιλεγμένο – Επιλέξτε τους αναλύτες που θα προεπιλεχθούν 
αρχικά ως Επιλεγμένοι κατά τη διεξαγωγή μιας εξέτασης.  

Ενεργοποιημένο/Μη επιλεγμένο – Ο αναλύτης είναι 
διαθέσιμος, αλλά πρέπει να επιλεγεί κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης προκειμένου να παρασχεθεί ένα αποτέλεσμα εξέτασης.  

 

7.10.3 Σελίδα μονάδων και αναφερόμενων ευρών  

Επιλέξτε την καρτέλα της σελίδας μονάδων και αναφερόμενων ευρών  για να 
ρυθμίσετε τις μονάδες μέτρησης των αναλυτών και να προσαρμόσετε τα αναφερόμενα εύρη.  

Επιλέξτε τις κατάλληλες μονάδες από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο που υπάρχει δίπλα στον 
αναλύτη. Οι τιμές του εύρους αναφοράς και του εύρους κρίσιμης σημασίας μετατρέπονται 
αυτόματα προκειμένου να αντιστοιχούν με τις νέες μονάδες μέτρησης.  

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης και τη γραφίδα για να τροποποιήσετε τα 
αναφερόμενα εύρη, ανάλογα με την πολιτική του νοσοκομειακού ιδρύματος. 

Σημείωση: Τα προσαρμοσμένα αναφερόμενα εύρη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τα 
εύρη μέτρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα των προδιαγραφών των καρτών εξέτασης στο 
παρόν Εγχειρίδιο συστήματος epoc για πληροφορίες σχετικά με τα εύρη μέτρησης του 
συστήματος epoc. 

Χρησιμοποιήστε τις γραμμές κύλισης στα δεξιά και στο κάτω μέρος της οθόνης για να 
προσπελάσετε όλες τις μονάδες και τα εύρη.  



51005513 Αναθ.: 02                           Διαχείριση της μονάδας epoc Host                     7-14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Ανεξάρτητα από το εάν τα εύρη είναι προσαρμοσμένα ή όχι, τα σύμβολα ">" και 
"<" χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των αποτελεσμάτων εξέτασης που δεν εμπίπτουν 
στο αναφερόμενο εύρος, κατά την εκτέλεση μιας αιματολογικής εξέτασης. Για παράδειγμα, αν 
το αναφερόμενο εύρος είναι 10-75 και το αποτέλεσμα εξέτασης είναι χαμηλότερο από 10, 
εμφανίζεται η ένδειξη "<10", ενώ αν το αποτέλεσμα εξέτασης είναι μεγαλύτερο από 75, 
εμφανίζεται η ένδειξη ">75". 

7.10.4 Σελίδα ρυθμίσεων ευρών αναφοράς  
Επιλέξτε την καρτέλα της σελίδας ρυθμίσεων ευρών αναφοράς 

 για να ρυθμίσετε τα εύρη αναφοράς.  

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο δείγματος από το αναπτυσσόμενο 
πλαίσιο Εύρος αναφοράς.  

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να προβάλετε 
πληροφορίες που δεν εμφανίζονται στην οθόνη. 

Για να αλλάξετε την ανώτατη ή κατώτατη τιμή του εύρους 
αναφοράς, πατήστε στο πεδίο κειμένου όπου προβάλλεται η 
τιμή. Επισημάνετε και τροποποιήστε τις τιμές με χρήση του 
πληκτρολογίου εισαγωγής κειμένου .  

Όταν ολοκληρωθούν οι αλλαγές, πατήστε το κουμπί αποθήκευσης 

 για να τις διατηρήσετε. Αν οι τιμές βρίσκονται εκτός του 
επιτρεπόμενου εύρους, εμφανίζεται μια προειδοποίηση με τις τιμές 
του επιτρεπόμενου εύρους.  

Μεταφέρετε τιμές από άλλους τύπους δείγματος με χρήση του κουμπιού μεταφοράς . 
Πατήστε το κουμπί μεταφοράς και επιλέξτε ένα εύρος τιμών που θέλετε να αντιγραφεί από το 
αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Πατήστε το κουμπί αντιγραφής και στη συνέχεια το κουμπί 
αποθήκευσης. 

Η αλλαγή των ευρών αναφοράς επηρεάζει τα εύρη που εφαρμόζονται σε 
μελλοντικά αποτελέσματα εξετάσεων, αλλά δεν επηρεάζει προηγούμενα, 
αποθηκευμένα αποτελέσματα εξετάσεων. 
 

Οι εργοστασιακά ρυθμισμένες τιμές των ευρών αναφοράς για κάθε αναλύτη 
βασίζονται στις τιμές που καθορίζονται για τα δείγματα αρτηριακού αίματος στις 
προδιαγραφές των καρτών εξέτασης BGEM. 
 



51005513 Αναθ.: 02                           Διαχείριση της μονάδας epoc Host                     7-15  

7.10.5 Σελίδα ρυθμίσεων ευρών κρίσιμης σημασίας 
 

Τα εύρη κρίσιμης σημασίας εισάγονται με 
τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα εύρη 
αναφοράς. Οι τιμές των ευρών κρίσιμης 
σημασίας είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες και 
αντιστοιχούν σε τιμές εκτός των 
αναφερόμενων ευρών για κάθε αναλύτη. Οι 
τιμές που βρίσκονται εκτός των αναφερόμενων 
ευρών δεν επισημαίνονται ως "Κρίσιμης 
σημασίας". Ως εκ τούτου, ο χρήστης πρέπει να 
ρυθμίσει τα εύρη κρίσιμης σημασίας σύμφωνα 
με τις εσωτερικές διαδικασίες του 
νοσοκομειακού ιδρύματος. 

Επιλέξτε την καρτέλα της σελίδας ρυθμίσεων 

ευρών κρίσιμης σημασίας  για να 
ρυθμίσετε τα εύρη κρίσιμης σημασίας.  

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο δείγματος από 
το αναπτυσσόμενο πλαίσιο "Εύρος κρίσιμης 
σημασίας".  

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να 
προβάλετε πληροφορίες που δεν εμφανίζονται 
στην οθόνη.  

 

 

 

Για να αλλάξετε την ανώτατη ή κατώτατη τιμή του εύρους 
κρίσιμης σημασίας, πατήστε στο πεδίο κειμένου όπου 
προβάλλεται η τιμή. Επισημάνετε και τροποποιήστε τις τιμές με 
χρήση του πληκτρολογίου εισαγωγής κειμένου . 

Όταν ολοκληρωθούν οι αλλαγές, πατήστε το κουμπί 

αποθήκευσης  για να τις διατηρήσετε.  

Μεταφέρετε τιμές σε άλλους τύπους δείγματος με χρήση του 

κουμπιού μεταφοράς . Πατήστε το κουμπί μεταφοράς και 
επιλέξτε ένα εύρος τιμών που θέλετε να αντιγραφεί από το 
αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Πατήστε το κουμπί αντιγραφής και 
στη συνέχεια το κουμπί αποθήκευσης. 
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7.11 Επιλογές κασέτας 2 

Μεταβείτε στη σελίδα επιλογών κασέτας 2  για να 
επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις εξέτασης.  

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Εφαρμογή αιμοαραίωσης για να 
διορθώσετε τα αποτελέσματα αιματοκρίτη ως προς το 
ποσοστό της αιμοαραίωσης σε ένα δείγμα ασθενούς. Οι επιλογές 
είναι Πάντα, Ποτέ ή Εξαναγκασμός επιλογής, για την οποία 
απαιτείται επιλογή από το χρήστη κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με τις μετρήσεις του 
αιματοκρίτη, ανατρέξτε στην υποενότητα Μέθοδος μέτρησης 
στην ενότητα "Θεωρία λειτουργίας" του παρόντος εγχειριδίου και 
στην ενότητα Αιματοκρίτης των προδιαγραφών των καρτών 
εξέτασης. 

 

Επιλέξτε Προβολή BE(b) ή/και Προβολή BE(ecf) για να καθορίσετε την προβολή των 
αποτελεσμάτων περίσσειας βάσεων κατά τη διεξαγωγή μιας εξέτασης. (Πρέπει να επιλέξετε 
τουλάχιστον ένα από τα δύο.) 
Επιλέξτε Εκτύπ. μόνο χαμηλών/υψηλών; για να μειώσετε το μήκος των εκτυπώσεων του 
θερμικού εκτυπωτή από τη μονάδα epoc Host. Τα εύρη θα εκτυπωθούν μόνο όταν το 
αποτέλεσμα έχει επισημανθεί ως ευρισκόμενο εκτός εύρους. 
Επιλέξτε Εκτύπωση εύρη ΔΠ; για να εκτυπώσετε τα εύρη για τις δοκιμές ΔΠ. Η κατάργηση 
αυτής της επιλογής έχει ως αποτέλεσμα την παράλειψη αυτών των ευρών από τις εκτυπώσεις 
του θερμικού εκτυπωτή και τη μείωση του μήκους των εκτυπώσεων από τη μονάδα epoc Host. 
Επιλέξτε Επιβολή χειρισμού κρίσιμης σημασίας για να προβάλετε το κουμπί ενεργειών 
κρίσιμης σημασίας του ιατρού, όταν ένα αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός του εύρους κρίσιμης 
σημασίας. 
Επιλέξτε Συμπληρωματικό υλικό τεκμηρίωσης για να ενεργοποιήσετε επιπλέον πεδία για 
καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών εξέτασης.  

 

Όταν υπάρχουν αποτελέσματα κρίσιμης σημασίας, η πρόσβαση σε αυτά τα πεδία είναι 
δυνατή μέσω του κόκκινου κουμπιού ενεργειών κρίσιμης σημασίας του ιατρού.  

 

 

Όταν δεν υπάρχουν αποτελέσματα κρίσιμης σημασίας, η πρόσβαση σε αυτά τα πεδία 
είναι δυνατή μέσω του πράσινου κουμπιού συμπληρωματικού υλικού τεκμηρίωσης 
του προχείρου.  

 

Επιλέξτε Ανάκλ.δεδομ. μη ολοκληρ.εξέτ.; για να διατηρήσετε όλες τις πληροφορίες που 
εισήχθησαν από την προηγούμενη εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας της προηγούμενης 
εξέτασης (η κατάστασή της είναι "μη ολοκληρωμένη").  
Επιλέξτε AGap ή AgapK για να καθορίσετε τον τύπο χάσματος ανιόντων που θέλετε να 
προβληθεί κατά την εκτέλεση της εξέτασης.  
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7.12 Σελίδα προσωπικών επιλογών 

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα προσωπικών επιλογών  για να 
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. 
 

Αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη αν χρησιμοποιείται το EDM. 
Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τον 
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το EDM. Οι αλλαγές 
εφαρμόζονται κατά τον επόμενο συγχρονισμό με το EDM.  
 

Μεταβείτε στη σελίδα προσωπικών επιλογών από το μενού 
Εργαλ. Εισαγάγετε τον παλιό κωδικό και το νέο κωδικό. 
Εισαγάγετε ξανά το νέο κωδικό στο πεδίο Επαλήθευση. 
Πατήστε το κουμπί αποθήκευσης για να διατηρήσετε τις 
αλλαγές.  

 

7.13 Αναβαθμίσεις λογισμικού 
Σημείωση: Κατά καιρούς, απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού του συστήματος epoc. 
Επίσης, κάποια στιγμή το λογισμικό της μονάδας epoc Host λήγει και απαιτείται αναβάθμιση 
του λογισμικού προκειμένου να συνεχίσετε να εκτελείτε εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται ότι το σύστημα epoc είναι σωστά διαμορφωμένο για τις πιο πρόσφατα 
κατασκευασμένες κάρτες εξέτασης. Ανατρέξτε στην "Αναβάθμιση λογισμικού" για την 
αναθεώρηση ενός συγκεκριμένου λογισμικού ή επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης για πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία λήξης του εγκατεστημένου 
λογισμικού. 
Το λογισμικό του συστήματος epoc παραδίδεται μέσω ενός αρχείου "αναβάθμισης". Κάθε 
αρχείο αναβάθμισης περιλαμβάνει πάντα 3 συστατικά μέρη: 1) Λογισμικό της μονάδας epoc 
Host 2) Διαμόρφωση του αισθητήρα epoc 3) Υλικολογισμικό της μονάδας epoc Reader. 
Ορισμένες φορές γίνεται αναβάθμιση του 1, των 2 ή και των 3 συστατικών μερών (όπου τα 
αμετάβλητα μέρη διατηρούν τη μορφή που είχαν στην προηγούμενη έκδοση). 
Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού πραγματοποιούνται αναβαθμίζοντας πρώτα τη μονάδα epoc 
Host και έπειτα (εάν εφαρμόζεται) τη μονάδα epoc Reader. (Η διαδικασία αναβάθμισης της 
μονάδας epoc Host αντιγράφει το υλικολογισμικό της μονάδας epoc Reader και το αποθηκεύει 
στη μονάδα epoc Host για την επακόλουθη αναβάθμιση της μονάδας epoc Reader.) 
Αυτόματη αναβάθμιση – Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να διαμορφώσει το epoc 
Enterprise Data Manager (EDM) έτσι ώστε να αποστέλλει αυτόματα την αναβάθμιση στη 
μονάδα epoc Host κατά το συγχρονισμό της, ώστε να γίνεται αναβάθμιση της μονάδας epoc 
Host έπειτα από την επόμενη αποσύνδεση.  
Στο υπόλοιπο αυτής της υποενότητας περιγράφονται οι αναβαθμίσεις λογισμικού όταν δεν 
γίνεται χρήση αυτής της δυνατότητας αυτόματης αναβάθμισης.  
Ο διαχειριστής του συστήματος ή ένας απλός χρήστης που είναι εξουσιοδοτημένος να 
πραγματοποιεί αναβάθμιση της μονάδας Host πρέπει να συνδεθεί για να πραγματοποιήσει 
αναβαθμίσεις. Η επιλογή Εκτέλεση αναβάθμισης στο μενού Εργαλ. επιτρέπει στο 
διαχειριστή να αναβαθμίσει το λογισμικό της μονάδας epoc Host λαμβάνοντας το νέο αρχείο 
αναβάθμισης από το EDM, από μια κάρτα SD ή από κάποια άλλη, αναβαθμισμένη, μονάδα 
epoc Host.  
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7.13.1 Εκτέλεση αναβάθμισης από το EDM 

Όταν χρησιμοποιείτε το EDM για την αναβάθμιση, η ρύθμιση 
"Υπάρχει EDM;" στη μονάδα Host πρέπει να έχει οριστεί στο 
"Ναι" ενώ πρέπει πρώτα να έχει αποσταλεί το σωστό αρχείο 
αναβάθμισης στο EDM.  

Έπειτα, επιλέξτε Εκτέλεση αναβάθμισης και Από EDM στο 
μενού Εργαλ. και ακολουθήστε τις οδηγίες.  

 

 

 

 

 

Μόλις γίνει η λήψη της αναβάθμισης, πατήστε το κόκκινο X  
για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Στη συνέχεια, η 
εφαρμογή epoc Host ειδοποιεί το διαχειριστή σχετικά με την 
αναβάθμιση και ξεκινά αμέσως την αναβάθμιση της μονάδας 
epoc Host. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, η εφαρμογή epoc 
Host πραγματοποιεί επανεκκίνηση και επιστρέφει στη σελίδα 
σύνδεσης.  

 

7.13.2 Εκτέλεση αναβάθμισης από κάρτα SD 

Ανατρέξτε στον "Οδηγό γρήγορης έναρξης της μονάδας epoc Host" για τη θέση της 
υποδοχής καρτών SD και για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην υποδοχή SD. 

Εισαγάγετε την κάρτα SD (που περιέχει το σωστό αρχείο αναβάθμισης) στην υποδοχή SD. 
Επιλέξτε Εκτέλεση αναβάθμισης και Από κάρτα SD στο μενού Εργαλ. και ακολουθήστε 
τις οδηγίες. 

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης (με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της 
μεθόδου Από EDM). 

Ορισμένες κάρτες SD ενδέχεται να μην λειτουργούν σε όλους τους φορητούς υπολογιστές. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές των μονάδων epoc Reader και epoc Host" για τους 
περιορισμούς σχετικά με τις κάρτες SD που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το υλικό σας. 
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7.13.3 Εκτέλεση αναβάθμισης από μια άλλη μονάδα Host 

Όταν πραγματοποιείτε αναβάθμιση από μια άλλη μονάδα epoc 
Host, η ρύθμιση "Υπάρχει EDM;" στη μονάδα Host πρέπει να έχει 
οριστεί στο "Όχι" και η άλλη μονάδα epoc Host πρέπει να έχει 
ήδη αναβαθμιστεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε Εκτέλεση αναβάθμισης και Από Host 
στο μενού Εργαλ. Η μονάδα epoc Host θα ξεκινήσει αμέσως 
τον εντοπισμό άλλων παρακείμενων μονάδων epoc Host μέσω 
Bluetooth. Καθώς εντοπίζονται, θα εμφανίζονται στην οθόνη 
όπως φαίνεται παρακάτω. Επιλέξτε Προβολή και στη συνέχεια 
Λίστα για να δείτε τα πλήρη ονόματα των μονάδων Host, 
εφόσον απαιτείται. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο 
της μονάδας Host από την οποία επιθυμείτε να 
πραγματοποιήσετε την αναβάθμιση και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

 

Μόλις γίνει η λήψη της αναβάθμισης, πατήστε το κόκκινο X  
για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Η εφαρμογή epoc 
Host ειδοποιεί σχετικά το διαχειριστή και ξεκινά αμέσως την 
αναβάθμιση της μονάδας epoc Host. Όταν ολοκληρωθεί η 
αναβάθμιση, η εφαρμογή epoc Host πραγματοποιεί 
επανεκκίνηση και επιστρέφει στη σελίδα σύνδεσης. 

 

 

 

 

Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της μονάδας epoc Host, μπορείτε να επαληθεύσετε τον 
αριθμό έκδοσης από την οθόνη σύνδεσης (κάτω δεξιά) ή πατώντας Βοήθ. και στη συνέχεια 
Πληροφορίες στο κάτω μέρος της οθόνης μετά τη σύνδεση. 

Αν η αναβάθμιση περιλαμβάνει τη μονάδα epoc Reader, η μονάδα epoc Host είναι πλέον σε 
θέση να αναβαθμίσει τις μονάδες Reader χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαμόρφωσης 
μονάδων Reader που περιγράφεται παρακάτω στην παρούσα ενότητα του εγχειριδίου. 
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7.13.4 Οθόνη πληροφοριών 

Η οθόνη Πληροφορίες είναι προσπελάσιμη ως εξής: 

Πατήστε στο εικονίδιο πληροφοριών 

 στην οθόνη σύνδεσης 

Ή  

Όταν συνδεθείτε, πατήστε Βοήθεια στο 
μενού της γραμμής εργαλείων και στη 
συνέχεια την επιλογή Πληροφορίες 

 

 

 

 

 

Θα ανοίξει μια οθόνη με τέσσερις καρτέλες: 

Η καρτέλα 1 παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το υλικό και 
το λογισμικό της μονάδας Host, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαμορφώσεων αισθητήρα και της 
έκδοσης λογισμικού του Host που 
είναι εγκατεστημένη επί του παρόντος 
στο Host. 

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε την 
επιλογή Κατάσταση του Reader για 
να επαληθεύσετε την έκδοση 
υλικολογισμικού που είναι εγκατε-
στημένη επί του παρόντος στο 
Reader. 

Η καρτέλα 2 δείχνει πόσες αιματολογικές εξετάσεις και δοκιμές ΔΠ είναι αποθηκευμένες στο 
Host.  

Η καρτέλα 3 περιέχει πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την εδραίωση 
συνδέσεων Wi-Fi και Bluetooth, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθύν-
σεων IP για τη μονάδα Host και το EDM.  

Η καρτέλα 4 παραθέτει τις εκδόσεις 
διαμόρφωσης του Host, του Reader και 
του αισθητήρα που είναι διαθέσιμες για 
αναβάθμιση από αυτό το Host.  

Σημείωση: Αυτές δεν είναι 
απαραιτήτως οι εκδόσεις που είναι 
εγκατεστημένες επί του παρόντος σε 
αυτό το Host ή το Reader. 
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7.14 Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας 

Το EDM ενημερώνει την ημερομηνία και την ώρα στη μονάδα 
epoc Host κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού. Τυχόν αλλαγές 
που έχουν πραγματοποιηθεί στη μονάδα Host διαγράφονται 
κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού.  
Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και 
ώρας από το μενού Εργαλ. επιλέγοντας Ορισμός 
ημερομηνίας/ώρας. 
Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα πλαίσια για να επιλέξετε τη 
σωστή Ημερομηνία και Ζώνη ώρας. 
Χρησιμοποιήστε το επάνω/κάτω βέλος για να ρυθμίσετε τη 
σωστή Ώρα. 
Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να 
πραγματοποιήσετε έξοδο. Πατήστε Ακύρωση για να αγνοήσετε 
τις αλλαγές και να πραγματοποιήσετε έξοδο. 

Η αλλαγή της ημερομηνίας, της ώρας και της ζώνης ώρας επηρεάζει άμεση την 
ημερομηνία και την ώρα που αποθηκεύονται μαζί με κάθε καταγραφή εξέτασης. Η 
ημερομηνία και η ώρα δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά από την ολοκλήρωση 
της εξέτασης. 

Επιβεβαιώνετε τακτικά ότι η μονάδα epoc Host προβάλλει τη σωστή ημερομηνία και 
ώρα προκειμένου να αποφύγετε σφάλματα με την ημερομηνία και την ώρα που 
καταγράφονται μαζί με τις αιματολογικές εξετάσεις. 

Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η μονάδα Host αναφέρει τη σωστή ώρα και ημερομηνία 
μετά από:  

1. Αλλαγή στην/από τη θερινή ώρα. 

2. Εκτέλεση επαναφοράς μέσω υλικού (κατόπιν απενεργοποίησης). 

7.15 Αναγνωριστικά της μονάδας Reader 
 

Υπάρχουν τρία (3) αναγνωριστικά για τις μονάδες epoc Reader:  

1. Αριθμός σειράς 
Ο αριθμός σειράς είναι ένας αμετάβλητος, εργοστασιακά καθορισμένος αριθμός πέντε (5) 
ψηφίων, μοναδικός για κάθε μονάδα Reader. Οι αριθμοί σειράς των μονάδων Reader 
προβάλλονται πάντα στην εφαρμογή λογισμικού της μονάδας epoc Host για την αναγνώριση 
των μονάδων Reader. Ο αριθμός σειράς της μονάδας Reader επισημαίνεται μόνιμα στην 
πινακίδα προϊόντος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας Reader. 

2. Όνομα 
Το όνομα της μονάδας Reader είναι ένα προσαρμοσμένο όνομα για την αναγνώριση μιας 
μονάδας Reader. Μπορεί να αλλάξει από το διαχειριστή. Το όνομα της μονάδας Reader είναι 
εργοστασιακά καθορισμένο ώστε να αντιστοιχεί στον αριθμό σειράς της μονάδας Reader. Το 
όνομα της μονάδας Reader μπορεί να έχει μήκος έως και 17 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, 
συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων. Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει 
ονόματα μονάδων Reader με νόημα, τα οποία περιγράφουν τις τοποθεσίες στις οποίες 
βρίσκονται οι μονάδες Reader, π.χ. όνομα τμήματος, όνομα θαλάμου, όνομα δωματίου, κ.λπ. 
Αφού προσαρμόσετε το όνομα της μονάδας Reader, χρησιμοποιήστε τις ετικέτες ονόματος 
μονάδας Reader που παρέχονται με τη μονάδα για να επισημάνετε τις μονάδες Reader με τα 
νέα ονόματά τους, ώστε να είναι δυνατή η οπτική αναγνώρισή τους. 



51005513 Αναθ.: 02                           Διαχείριση της μονάδας epoc Host                     7-22  

Επάνω οθόνη 

3. PIN (Bluetooth) 
Ο αριθμός PIN είναι ένας κωδικός πρόσβασης που επιτρέπει σε μια μονάδα epoc Host να 
συνδεθεί με μια μονάδα epoc Reader μέσω Bluetooth. Ο αριθμός PIN ορίζεται στη μονάδα 
Reader και στη μονάδα Host. Η μονάδα Host χρειάζεται το σωστό αριθμό PIN για κάθε 
μονάδα Reader που απαιτεί σύνδεση. Αν ένας αριθμός PIN αλλάξει σε μια μονάδα Reader, 
αλλάζει απευθείας και στη μονάδα Host που χρησιμοποιείται για την αλλαγή του αριθμού ΡΙΝ 
της μονάδας Reader. Ο διαχειριστής πρέπει επιπλέον να ενημερώσει τον αριθμό PIN στις 
υπόλοιπες μονάδες Host ώστε να συνδεθούν με την ίδια μονάδα Reader. 
 

7.16 Διαμόρφωση της μονάδας Reader και αναβάθμιση του 
λογισμικού της μονάδας Reader 

 

Η λειτουργία διαμόρφωσης της μονάδας Reader επιτρέπει 
στο διαχειριστή να διαμορφώσει το όνομα της μονάδας 
Reader και τον αριθμό PIN της μονάδας Reader και να 
εκτελέσει αναβαθμίσεις του λογισμικού της μονάδας 
Reader. 

 

Για να προσπελάσετε τις σελίδες διαμόρφωσης της μονάδας 
Reader μεταβείτε στην κύρια οθόνη των μονάδων Reader. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένη μια εντοπισμένη μονάδα 
Reader με τη γραφίδα έως ότου εμφανιστεί το μενού Επιλογές 
για την επιλεγμένη μονάδα Reader. Πατήστε Διαμόρφωση από 
το μενού. Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης της μονάδας 
Reader για την επιλεγμένη μονάδα Reader. 

 

7.16.1 Σελίδα διαμόρφωσης μονάδας Reader 
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα διαμόρφωσης μονάδας Reader για να αλλάξετε το όνομα της 
μονάδας Reader. 

Για να αλλάξετε το όνομα της μονάδας Reader: 

1. Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα της μονάδας Reader 
στο πεδίο Νέο όνομα (Επάνω οθόνη). 

2. Πατήστε Αποστολή νέου PIN. 

3. Πατήστε το κουμπί με το κόκκινο X για να εξέλθετε από 
τη σελίδα διαμόρφωσης της μονάδας Reader. Το νέο 
όνομα της μονάδας Reader θα αποσταλεί πλέον στη 
μονάδα Reader 

4. Ανανεώστε την κύρια οθόνη των μονάδων Reader 
πατώντας το εικονίδιο εντοπισμού  για να εμφανίσετε 
το νέο όνομα της μονάδας Reader. 
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Κάτω οθόνη 

Η σελίδα διαμόρφωσης της μονάδας Reader χρησιμοποιείται επίσης για τη ρύθμιση 
του ΡΙΝ μιας μονάδας Reader, είτε στη μονάδα Reader είτε στη μονάδα Host. 

Αν ο αριθμός PIN αλλάξει σε οποιαδήποτε μονάδα epoc Reader, μόνο οι μονάδες 
Host με τον ενημερωμένο αριθμό PIN μπορούν να συνδεθούν με τη συγκεκριμένη 
μονάδα Reader. 
 

Αν ο αριθμός ΡΙΝ της μονάδας Reader αλλάξει και ο νέος αριθμός PIN χαθεί, δεν 
είναι δυνατή η ανάκτηση του νέου αριθμού PIN προκειμένου να υπάρξει 
επικοινωνία με τη μονάδα Reader.  
 

Να διατηρείτε πάντα ένα ξεχωριστό αρχείο καταγραφής των τρεχόντων αριθμών 
PIN των μονάδων Reader. Αν χαθεί ο αριθμός PIN, επικοινωνήστε με το διανομέα 
της Epocal για να κανονίσετε την επιστροφή της μονάδας Reader ώστε να γίνει 
επαναφορά του αριθμού PIN.  

 

Για να αλλάξετε τον αριθμό ΡΙΝ της μονάδας Reader: 

1. Εισαγάγετε ένα νέο αριθμό PIN στο πεδίο Νέο PIN (Επάνω οθόνη). 

2. Πατήστε Αποστολή νέου PIN.  

3. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε "OK". Ο νέος αριθμός PIN αποστέλλεται στη μονάδα 
Reader. Ωστόσο, μόνο η μονάδα Host που χρησιμοποιείτε για την αλλαγή του αριθμού 
ΡΙΝ της μονάδας Reader ενημερώνεται με αυτόν τον καινούριο αριθμό PIN. 
Ενημερώστε τις υπόλοιπες μονάδες Host ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 

 

 

Για να αλλάξετε τον αριθμό ΡΙΝ της μονάδας Reader σε άλλες μονάδες Host: 

1. Χρησιμοποιήστε την άλλη μονάδα Host για να εντοπίσετε 
τη μονάδα Reader (με τον αλλαγμένο αριθμό PIN). 

2. Μεταβείτε στην οθόνη διαμόρφωσης της μονάδας Reader 
όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

3. Χρησιμοποιήστε το πεδίο Νέο PIN (Κάτω οθόνη) για να 
εισαγάγετε ένα νέο αριθμό PIN. 

4. Πατήστε Αλλαγή PIN. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία 
για όλες τις υπόλοιπες μονάδες Host που πρέπει να 
συνδεθούν με τη συγκεκριμένη μονάδα Reader. 

7.16.2 Σελίδα αναβάθμισης λογισμικού μονάδας 
Reader 

Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τη σελίδα αναβάθμισης λογισμικού 
μονάδας Reader για να αναβαθμίσει το λογισμικό της μονάδας 
epoc Reader. 

Πατήστε το κουμπί Αναβάθμιση. 

Η αναβάθμιση εκτελείται αυτόματα σε δύο (2) βήματα: 1. Λήψη 
και 2. Αναβάθμιση. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου τέσσερα 
(4) λεπτά.  

Μην διακόπτετε ποτέ τη διαδικασία αναβάθμισης της 
μονάδας Reader. Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα Reader 
ή τη μονάδα Host κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.  
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Μπορείτε να επαληθεύσετε την έκδοση της μονάδας Reader 
πατώντας την καρτέλα κατάστασης μονάδας Reader (τρίτη 
καρτέλα). 

 

 

 

 

7.17 Μονάδες Reader αποκλειστικής χρήσης 
Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες μονάδες Reader 
για αποκλειστική χρήση από τη μονάδα epoc Host.  
Οι μονάδες Reader αποκλειστικής χρήσης προβάλλονται πάντα 
στην κύρια οθόνη μονάδων Reader της μονάδας epoc Host 
(ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένες ή όχι). 
Αν μόνο μία μονάδα Reader έχει οριστεί ως χρησιμοποιούμενη 
αποκλειστικά από τη μονάδα Host, τότε μετά από επιτυχή 
σύνδεση, η μονάδα Host θα συνδεθεί αυτόματα με αυτήν τη 
μονάδα Reader για την εκτέλεση μιας αιματολογικής εξέτασης. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της μονάδας 
Reader έως ότου εμφανιστεί το μενού. 
Πατήστε Αποκλειστικότητα στο μενού. 
Μια μονάδα Reader αποκλειστικής χρήσης προβάλλει το 
εικονίδιο κλειδαριάς  δίπλα από το εικονίδιο της μονάδας 
Reader στην κύρια οθόνη των μονάδων Reader. 
Για αναίρεση της αποκλειστικής χρήσης, ακολουθήστε τα ίδια βήματα που περιγράφονται 
παραπάνω. Όταν εμφανιστεί το μενού, πατήστε Κατάργ.αποκλειστικότ. 
 

7.18 Διαχείριση εγγραφών εξέτασης 
Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει οριστικά ένα 
αποθηκευμένο αποτέλεσμα εξέτασης ή να επισημάνει ένα 
αποτέλεσμα εξέτασης ως μη απεσταλμένο (για εκ νέου 
αποστολή στο EDM) από τη μονάδα epoc Host.  

Πατήστε το κουμπί εξετάσεων  από τη γραμμή εργαλείων 
για να ανοίξετε το μενού Εξετάσεις και στη συνέχεια μεταβείτε 
στην επιλογή Προβολή εξέτασης. Εμφανίζεται η σελίδα λίστας 
εξετάσεων  η οποία δείχνει τα αποτελέσματα εξέτασης που 
είναι αποθηκευμένα στη μονάδα Host. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα 

φιλτραρίσματος  για να περιορίσετε αυτά τα αποτελέσματα, 
όπως απαιτείται.  
Πατήστε στη σειρά αποτελεσμάτων εξέτασης για να ανοίξετε το 
μενού.  
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Πατήστε Διαγραφή αυτής της εξέτασης για να διαγράψετε οριστικά αυτό το αποτέλεσμα 
εξέτασης. Πατήστε Επισήμανση ως μη απεσταλμ. για να στείλετε ξανά την εγγραφή 
εξέτασης στο EDM κατά τον επόμενο συγχρονισμό. Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. 
Κατά τη διαγραφή μιας εγγραφής, συνεχίστε μόνο αν είστε σίγουροι για τη διαγραφή αυτής 
της εγγραφής.  
Για να αφαιρέσετε ή να αποστείλετε ξανά πολλαπλές εξετάσεις, καταρχήν φιλτράρετε τα 
αποτελέσματα για να περιορίσετε τη λίστα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το στοιχείο 
Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλες τις σειρές των εγγραφών εξέτασης που εμφανίζονται τη 
δεδομένη στιγμή στον πίνακα. Οι επακόλουθες ενέργειες θα εφαρμοστούν σε όλες τις 
προβαλλόμενες εξετάσεις.  

                     

 

Οι εγγραφές ηλεκτρονικού ελέγχου ποιότητας (ΗΕΠ) διαγράφονται με παρόμοιο τρόπο. 
Καταρχήν, εισέλθετε στο μενού Εξετάσεις και στη συνέχεια μεταβείτε στην επιλογή 
Προβολή ΗΕΠ. Εμφανίζεται η σελίδα λίστας ΗΕΠ  η οποία δείχνει τις εγγραφές 
ηλεκτρονικού ΕΠ που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα Host. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι ίδια 
με αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω.  

 

Η διαγραφή ενός αποθηκευμένου αποτελέσματος εξέτασης ή μιας εγγραφής 
ηλεκτρονικού ΕΠ είναι οριστική. Οι διαγραμμένες εγγραφές δεν μπορούν να 
ανακτηθούν μετά από τη διαγραφή τους.  
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8.1 Εισαγωγή 
 

Το epoc Enterprise Data Manager ("EDM") είναι ένα πακέτο λογισμικού που χρησιμοποιείται 
με το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc για τη συλλογή αποτελεσμάτων εξέτασης και 
άλλων πληροφοριών από πολλαπλές μονάδες epoc Host, καθώς και για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση της χρήσης και της απογραφής τους. 

Το EDM αποτελείται από τη βάση δεδομένων epoc, την εφαρμογή web epoc Enterprise Data 
Manager και την εφαρμογή υπολογιστή πελάτη-διακομιστή epoc Link. Μπορούν να 
εγκατασταθούν επιπλέον πακέτα λογισμικού για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ του συστήματος διαχείρισης δεδομένων epoc Enterprise Data Management και των 
πληροφοριακών συστημάτων του εκάστοτε εργαστηρίου ή νοσοκομείου. 

 

8.2 Ανάπτυξη 
 

Η υπολογιστική πλατφόρμα του epoc Enterprise Data Manager είναι υλικό βασιζόμενο σε 
έναν επεξεργαστή Intel x86 ή x64 που λειτουργεί σε ένα τυπικό περιβάλλον διασύνδεσης 
LAN και ασύρματης δικτύωσης. Τα στοιχεία EDM μπορούν να εγκατασταθούν σε συνιστώμενο 
υλικό υπολογιστή ή σταθμό εργασίας Η/Υ.  

 

8.3 Απαιτήσεις υλικού και λογισμικού 
 

 
Υλικό  
Επεξεργαστής: Συνιστάται τύπου Intel στα 2,4 GHz ή ταχύτερος. 

Μνήμη: Συνιστάται μνήμη 2 GB ή μεγαλύτερη. 

Διασυνδέσεις δικτύου: Προσαρμογέας δικτύου Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T ή 1000BASE-T, 
προαιρετικά προσαρμογέας ασύρματου δικτύου 802.11. 

 
Λογισμικό 
Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7. 

Πλαίσιο εφαρμογών: Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 3.5 

Διακομιστής βάσης δεδομένων: Microsoft SQL Server, έκδοσης Standard ή Express. 

Διακομιστής Web: Microsoft Internet Information Services (η έκδοση εξαρτάται από το 
λειτουργικό σύστημα). 

Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο: Microsoft Internet Explorer 7, 8 και 9 (IE 8 και 9 σε 
τρόπο λειτουργίας συμβατότητας). 

08 

 
epoc Enterprise Data Manager 
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8.4 Εγκατάσταση 
 

Πριν από την εγκατάσταση του epoc Enterprise Data Manager πρέπει να πληρούνται όλες οι 
απαιτήσεις υλικού και λογισμικού. Όλα τα στοιχεία του EDM εγκαθίστανται με χρήση πακέτου 
εγκατάστασης του EDM, διαμορφωμένου και ελεγμένου από προσωπικό της Epocal. 

8.5 Βάση δεδομένων epoc 
 

Η βάση δεδομένων epoc εγκαθίσταται στη μηχανή βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server 
2005 ή 2008, έκδοσης Standard ή Express. Η λύση σχεσιακής βάσης δεδομένων, μαζί με το 
κατάλληλα σχεδιασμένο σχήμα δεδομένων, προσφέρει αξιόπιστη, υψηλής απόδοσης 
αποθήκευση δεδομένων, τακτική λήψη εφεδρικών αντιγράφων και ελεγχόμενη πρόσβαση. 

Στη βάση δεδομένων epoc αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα στατιστικά 
στοιχεία του ηλεκτρονικού ΕΠ, τα δεδομένα στατιστικών στοιχείων χρήσης και τα δεδομένα 
στατιστικών στοιχείων χειριστών. Τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι προσπελάσιμα προς 
προβολή μέσω της εφαρμογής web epoc Manager. 

Όταν το EDM εγκαθίσταται σε ένα εταιρικό δικτυωμένο περιβάλλον, ζητείται από το 
προσωπικό του τμήματος πληροφορικής να κανονίσει την προσθήκη της βάσης δεδομένων 
epoc στο υφιστάμενο σχήμα λήψης εφεδρικών αντιγράφων.  

8.6 Εφαρμογή epoc Link 
 

Αντικείμενο 
Το epoc Link είναι μια εφαρμογή λογισμικού που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των 
μονάδων epoc Host και του epoc Enterprise Data Manager. Μία μόνο εγκατάσταση epoc Link 
υποστηρίζει συνδέσεις (προσδιοριζόμενες από τη διεύθυνση IP ή το όνομα και τον αριθμό 
θύρας), προωθώντας δεδομένα σε πολλαπλούς προορισμούς (πηγές δεδομένων). 
Η εγκατάσταση, η διαμόρφωση και η συνεχιζόμενη υποστήριξη του epoc Link πραγματοποιείται 
από το κατάλληλο προσωπικό της Epocal και από το προσωπικό του τμήματος πληροφορικής 
του νοσοκομειακού ιδρύματος.  

Εκκίνηση του epoc Link 
Το epoc Link ρυθμίζεται με τρόπο ώστε να γίνεται αυτόματη 
εκκίνησή του με την εκκίνηση του υπολογιστή του EDM.  

Σύνδεση με το epoc Link 
Η σύνδεση μεταξύ της μονάδας epoc Host και του epoc Link 
πραγματοποιείται μέσω ενός σημείου ασύρματης πρόσβασης 
(Wireless Access Point, WAP) στο τοπικό δίκτυο (Local Area 
Network, LAN) ή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 
δημιουργία μιας ασύρματης σύνδεσης τύπου ad-hoc (από Η/Υ 
σε Η/Υ). 
Η μονάδα epoc Host πρέπει να διαμορφώνεται με τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης (διεύθυνση IP ή όνομα και 
αριθμό θύρας) του Η/Υ του epoc EDM. Το στιγμιότυπο 
οθόνης από τη μονάδα epoc Host απεικονίζει τις ρυθμίσεις 
σύνδεσης του epoc Enterprise Data Manager στη μονάδα 
epoc Host (το όνομα μπορεί να αντικατασταθεί από τη 
διεύθυνση IP).  
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8.7 Χρήση της εφαρμογής web του EDM 
 

 

Αντικείμενο 
Το epoc Enterprise Data Manager είναι μια εφαρμογή web ASP .NET 3.5 που εκτελείται στη 
μηχανή διακομιστή Microsoft Internet Information Services (IIS). Η εφαρμογή έχει άμεση 
πρόσβαση στη βάση δεδομένων του EDM, η οποία έχει διευθετηθεί με τρόπο ώστε να 
αποτελεί διαδικτυακή πύλη για την προβολή και την προσπέλαση αποτελεσμάτων εξέτασης 
από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web (Internet Explorer 7.0 ή μεταγενέστερης έκδοσης). 

 
Εκκίνηση του epoc Enterprise Data Manager 
Το epoc Enterprise Data Manager έχει ρυθμιστεί ώστε να γίνεται αυτόματη εκκίνησή του 
στον Η/Υ του EDM, μαζί με την εκκίνηση του IIS και της προεπιλεγμένης τοποθεσίας web. 

Οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν την εφαρμογή Web EDM από οποιονδήποτε 
υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο LAN, με χρήση της διεύθυνσης URL του EDM.  

 

Σημειώσεις: 1. Τα Windows XP Professional εφαρμόζουν έναν περιορισμό IIS των 10 
ταυτόχρονων συνδέσεων κατά μέγιστο.  

2. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στο EDM 
σε συγκεκριμένους υπολογιστές. 

 

Σελίδα σύνδεσης 
Οι χρήστες πρέπει να εισαγάγουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να 
συνδεθούν στο EDM. Για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το 
τοπικό διανομέα της Epocal. 
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8.8 Σελίδα αιματολογικών εξετάσεων 
 

Μετά από την επιτυχή σύνδεση, το EDM εμφανίζει τη σελίδα Αιματολογικές εξετάσεις, που 
περιλαμβάνει τα εξής:  
1. Τη γραμμή μενού κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης. 
2. Τον κυρίως πίνακα, στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί κύλιση και ο οποίος προβάλλει 

όλες τις αιματολογικές εξετάσεις και μια περιοχή μεμονωμένης εξέτασης που περιέχει τα 
στοιχεία εξέτασης.  

3. Τα αποτελέσματα εξέτασης.  
Η περιοχή μεμονωμένης εξέτασης συμπληρώνεται με δεδομένα μόνο αν ο χρήστης επιλέξει 
μια εξέταση από τον κύριο πίνακα. 

 
 

Για να δείτε τα στοιχεία μεμονωμένης εξέτασης, κάντε κλικ στη σειρά της επιθυμητής 
εξέτασης. Τα στοιχεία της μεμονωμένης εξέτασης προβάλλονται κάτω από τον κύριο πίνακα 
που περιλαμβάνει πολλαπλές εξετάσεις. 
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Οι χρήστες μπορούν να ενημερώσουν τα πεδία Σχόλια, ID ασθενούς, ID2, το χειρισμό 
κρίσιμης σημασίας και το πρόσθετο υλικό τεκμηρίωσης επεξεργαζόμενοι τα πεδία και 
πατώντας το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. Κάθε αλλαγή καταγράφεται στο Αρχείο 
καταγραφής αλλαγών σε εγγραφές εξέτασης κάτω από τα στοιχεία εξέτασης. 

Αν το σύστημα έχει διαμορφωθεί για χρήση της διασύνδεσης πληροφοριακού συστήματος 
εργαστηρίου, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν εκ νέου μια εξέταση πατώντας το κουμπί 
Αποστολή στο LIS. Οι χρήστες πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες διασύνδεσης όταν 
πραγματοποιούν αυτήν την ενέργεια. 

Κατά την προβολή εγγραφών εξέτασης στον κύριο πίνακα (αίματος ή ΔΠ), οι χρήστες 
μπορούν να επιλέξουν πολλαπλές σειρές (εξετάσεις) με χρήση των πλήκτρων CTRL ή SHIFT 
στο πληκτρολόγιο και με αριστερό κλικ του ποντικιού. Οι επιλεγμένες εγγραφές εξέτασης 
μπορούν στη συνέχεια να εξαχθούν σε αρχείο CSV ή να υποβληθούν στο LIS. 

Οι χρήστες μπορούν να ανασκοπήσουν πολλαπλά αποτελέσματα εξέτασης για τον ίδιο ασθενή 
στον πίνακα "Ιστορικό αποτ/σμάτων εξέτ. ασθενούς". Για να μεταβείτε στον πίνακα Ιστορικό 
αποτ/σμάτων εξέτ. ασθενούς, επιλέξτε μια εξέταση από τη λίστα εξετάσεων για να 
ανοίξετε τους πίνακες στοιχείων εξέτασης και αποτελεσμάτων εξέτασης. Στο κάτω μέρος της 
σελίδας, εντοπίστε το μπλε πλαίσιο με τον τίτλο "Ιστορικό αποτ/σμάτων εξέτ. ασθενούς". 
Κάντε κλικ στα βέλη που βρίσκονται στα δεξιά. 

 
Ο πίνακας "Ιστορικό αποτ/σμάτων εξέτ. ασθενούς" θα ανοίξει για να προβάλει τα τελευταία 
πέντε αποτελέσματα για τον επιλεγμένο ασθενή. Το ιστορικό αποτελεσμάτων μπορεί να 
περιοριστεί ώστε να προβάλλει μόνο τα αποτελέσματα εντός συγκεκριμένου εύρους 
ημερομηνιών ή μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό εγγραφών εξέτασης. 

 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ιστορικό ως αρχείο PDF κάνοντας κλικ στην επιλογή 
Εκτυπώσιμη έκθεση ή να το εξαγάγετε σε αρχείο CSV. 
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8.9 Αιματολογικές εξετάσεις: Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων  
 

 

Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους για να φιλτράρετε τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων στον κύριο πίνακα: 

Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις κεφαλίδες των στηλών του πίνακα για να τακτοποιήσετε 
τις εγγραφές βάσει του περιεχομένου της στήλης. Κάντε κλικ στην ίδια κεφαλίδα στήλης για 
να αλλάξετε τη σειρά των αποτελεσμάτων σε αύξουσα ή φθίνουσα. 

Οι αιματολογικές εξετάσεις και οι δοκιμές ΔΠ μπορούν να φιλτραριστούν σύμφωνα με την 
ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής τους. Τα πρόσφατα αποτελέσματα μπορούν να 
φιλτραριστούν με χρήση ενός από τα στοιχεία του μενού, όπως: Σήμερα, Τελευταίες 
7 ημέρες, Τελευταίες 30 ημέρες. 

Το EDM επιτρέπει το προηγμένο φιλτράρισμα: Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ή να 
εισαγάγουν μια τιμή από τις τιμές του τύπου φίλτρου που υπάρχουν στη βάση δεδομένων, 
προκειμένου να περιορίσουν τα προβαλλόμενα αποτελέσματα εξέτασης σε εκείνα που 
διαθέτουν μόνο τα επιλεγμένα ιδιοχαρακτηριστικά.  
 

 
 

8.10 Αιματολογικές εξετάσεις: Εκτύπωση αποτελεσμάτων 
 

 

Πατήστε το κουμπί Εκτυπώσιμη έκθεση για να εμφανίσετε μια εκτυπώσιμη προβολή μιας 
μεμονωμένης εγγραφής εξέτασης.  

 
 

Δημιουργείται ένα αρχείο PDF με τη συγκεκριμένη εγγραφή εξέτασης. Το αρχείο μπορεί να 
ανοιχτεί ή να αποθηκευτεί στο δίσκο για επακόλουθη εκτύπωση. Επιλέξτε Αρχείο και στη 
συνέχεια Εκτύπωση από το επάνω μενού του Adobe ή κάντε δεξί κλικ επάνω στην έκθεση 
και επιλέξτε Εκτύπωση από το σχετικό θεματικό μενού. Ανατρέξτε στο παρακάτω δείγμα 
εγγραφής εξέτασης. 
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Οι χρήστες του EDM μπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα Αυτόματη εκτύπωση 
εγγραφής εξέτασης. Όταν αυτή η δυνατότητα είναι διαμορφωμένη και ενεργοποιημένη, 
οι εγγραφές εξέτασης που λαμβάνονται από το EDM εκτυπώνονται αυτόματα από το EDM με 
χρήση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή. Η μορφή των εκτυπώσεων είναι παρόμοια με αυτήν 
που χρησιμοποιείται κατά τη μη αυτόματη εκτύπωση εγγραφών από το EDM. Η δυνατότητα 
αυτόματης εκτύπωσης εγγραφής εξέτασης μπορεί να διαμορφωθεί ανά τμήμα. 
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8.11 Αιματολογικές εξετάσεις: Εξαγωγή λίστας εξετάσεων σε 
μορφή αρχείου CSV 

 

Οι χρήστες του EDM μπορούν να εξαγάγουν τα αποτελέσματα εξέτασης σε μορφή αρχείου 
CSV (Comma Separated Values, Τιμές οριοθετημένες με κόμμα). Το EDM προσφέρει αυτό το 
χαρακτηριστικό στη σελίδα Αιματολογικές εξετάσεις, μέσω του κουμπιού Αποθήκευση σε 
μορφή αρχείου CSV. Όλες οι εξετάσεις από τον κύριο πίνακα εξετάσεων εξάγονται σε ένα 
αρχείο .csv.  

Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει, να ελέγξει και να εκτυπώσει το αρχείο. Το κουμπί 
Αποθήκευση ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης αρχείου των Windows. Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή θέση αποθήκευσης του αρχείου στον τοπικό σκληρό δίσκο. 

 

 
 

Πραγματοποιείται λήψη του αρχείου από το διακομιστή στον τοπικό υπολογιστή. Το 
πρόγραμμα περιήγησης ειδοποιεί το χρήστη όταν ολοκληρωθεί η λήψη.  
 

 

8.12 Δοκιμές ΔΠ 
 

Από το επάνω μενού, επιλέξτε Δοκιμές ΔΠ για προβολή. Τα χαρακτηριστικά προβολής, 
επεξεργασίας, εκτύπωσης και εξαγωγής λειτουργούν όπως και για τις Αιματολογικές 
εξετάσεις.  
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8.13 Εκθέσεις: Ηλεκτρονικός ΕΠ  
 

 

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ποιότητας πραγματοποιείται σε κάθε μονάδα epoc Reader πριν από 
την εκτέλεση κάθε εξέτασης. Προσπελάστε αυτές τις εγγραφές ηλεκτρονικού ΕΠ από το 
επάνω μενού επιλέγοντας Εκθέσεις και, έπειτα, Ηλεκτρονικός ΕΠ.  

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων ηλεκτρονικού ΕΠ: μπορείτε να εκτυπώσετε τα 
δεδομένα αυτά δημιουργώντας αρχικά μια Εκτυπώσιμη έκθεση ή να τα εξαγάγετε σε 
μορφή αρχείου CSV χρησιμοποιώντας το κουμπί Αποθήκευση σε μορφή αρχείου CSV 
(όπως και με την εκτύπωση ή την εξαγωγή των εγγραφών αιματολογικών εξετάσεων).  

 

 
 

8.14 Εκθέσεις: Θερμική ΔΠ 
 

Τα αποτελέσματα της θερμικής διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά 
με τις δοκιμές θερμικής ΔΠ που εκτελούνται στις μονάδες epoc Reader. Μπορείτε να τις 
προσπελάσετε επιλέγοντας Εκθέσεις και στη συνέχεια Θερμική ΔΠ.  
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8.15 Εκθέσεις: Στατιστικά στοιχεία χρήσης  
 

Η σελίδα Στατιστικά στοιχεία χρήσης προσφέρει εκθέσεις που μπορούν να προβληθούν 
σύμφωνα με διαφορετικά στοιχεία του συστήματος: τη μονάδα epoc Reader, τη μονάδα epoc 
Host, την παρτίδα καρτών epoc και το χειριστή. Προσπελάστε τη σελίδα "Στατιστικά στοιχεία 
χρήσης" από το επάνω μενού επιλέγοντας Εκθέσεις και έπειτα Στατιστικά στοιχεία 
χρήσης.  

Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Το συνολικό αριθμό των καρτών εξέτασης που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

2. Το ποσοστό των επιτυχημένων εξετάσεων. 

3. Το ποσοστό των αποτυχημένων εξετάσεων λόγω αστοχιών του εΕΠ. 

4. Το ποσοστό των αποτυχημένων εξετάσεων λόγω διακοπής ή μη ολοκλήρωσής τους. 

5. Επιπλέον πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της πιο πρόσφατης εξέτασης, η 
ημερομηνία και η ώρα της πιο πρόσφατης δοκιμής ηλεκτρονικού ΕΠ της μονάδας epoc 
Reader και του σχετικού αποτελέσματος, η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας 
αποστολής στη μονάδα epoc Host και η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας εξέτασης που 
πραγματοποιήθηκε από το χειριστή. 

 
Τα δεδομένα μπορούν να φιλτραριστούν με βάση τις εξής παραμέτρους: "Ημερομηνία", 
"Αιματολογικές εξετάσεις" μόνο, "Δοκιμές ΔΠ" μόνο και "Όλες οι εξετάσεις". Μπορείτε να 
δημιουργήσετε εκθέσεις επιλέγοντας το κουμπί Εκτυπώσιμη έκθεση ή Αποθήκευση σε 
μορφή αρχείου CSV στο κάτω μέρος της σελίδας.  

Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας για να δημιουργήσετε προβολές 
για τα διαφορετικά στοιχεία του συστήματος.  

 
 

 

 

 



51005514 Αναθ.: 02                 epoc Enterprise Data Manager                                    8-11  

8.16 Εκθέσεις: Λίστα ασθενών (ADT)  
 

Η επιλογή προβολής των δημογραφικών 
στοιχείων ασθενών ενεργοποιείται μέσω της 
σελίδας Ρυθμίσεις EDM. Όταν επιλέγεται το 
αντίστοιχο πλαίσιο, το στοιχείο μενού Λίστα 
ασθενών (ADT) καθίσταται διαθέσιμο στο 
μενού Εκθέσεις. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει 
όλα τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία 
ασθενών που λαμβάνονται από την τροφοδοσία 
εκπομπής ADT.  

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των δημογραφικών στοιχείων ασθενών στη λίστα ασθενών (ADT) 
απαιτεί συμβατή διασύνδεση ADT. 

 
 

 

8.17 Αποθέματα: Μονάδες Host 
 

Το στοιχείο Αποθέματα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα μονάδων Host, 
Reader, παρτίδων καρτών και εκτυπωτών. 

 
 
Το στοιχείο "Αποθέματα" των μονάδων Host επιτρέπει στους χρήστες να ανασκοπήσουν όλες 
τις συσκευές epoc Host που είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων του EDM. 

Για κάθε μεμονωμένη μονάδα epoc Host, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν το όνομα της 
συσκευής και να εκχωρήσουν τη συσκευή σε ένα τμήμα (διαθέσιμο επίσης από τη σελίδα 
Τμήματα) εισάγοντας τις αλλαγές στο κάτω αριστερό τμήμα και κάνοντας κλικ στην επιλογή 
Ενημέρωση. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σχόλια πληκτρολογώντας τα στο 
λευκό πλαίσιο Σχόλια και κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενημέρωση. Το ιστορικό των 
αλλαγών στις ιδιότητες της συσκευής είναι διαθέσιμο στην ενότητα "Επεισόδια". Μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τη λίστα των συσκευών και το ιστορικό κάθε συσκευής ως αρχείο PDF 
κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκτυπώσιμη έκθεση ή να τα εξαγάγετε σε μορφή αρχείου 
CSV. 
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8.18 Αποθέματα: Μονάδες Reader 
 

Το στοιχείο "Αποθέματα" για τις μονάδες Reader λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις 
μονάδες Host. Επιτρέπει στους χρήστες να ανασκοπήσουν στοιχεία όλων των μονάδων epoc 
Reader που είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων του EDM, μαζί με το ιστορικό τους. Η λίστα 
των μονάδων Reader και το ιστορικό κάθε μονάδας μπορούν να αποθηκευτούν ως αρχείο 
PDF με κλικ στην επιλογή "Εκτυπώσιμη έκθεση" ή να εξαχθούν σε μορφή αρχείου CSV. 
Επίσης, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει σχόλια πληκτρολογώντας τα στο λευκό πλαίσιο 
"Σχόλια" και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση". 
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8.19 Αποθέματα: Παρτίδες καρτών  
 

Το στοιχείο "Αποθέματα" των παρτίδων καρτών επιτρέπει στους χρήστες να ανασκοπήσουν 
στοιχεία σχετικά με τις υπάρχουσες παρτίδες καρτών. Για χρήστες που επιθυμούν να 
εντοπίσουν πότε ελήφθη μια παρτίδα καθώς και τους υπόλοιπους αριθμούς καρτών σε κάθε 
παρτίδα, παρέχονται πεδία με δυνατότητα επεξεργασίας από το χρήστη. Για να ανοίξετε το 
παράθυρο στοιχείων κάτω από τη λίστα, κάντε κλικ στη σειρά με την παρτίδα καρτών. Η 
σύνοψη των πληροφοριών της παρτίδας καρτών, όπως εμφανίζεται στον πίνακα, μπορεί να 
αποθηκευτεί ως αρχείο PDF ή CSV. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σχόλια 
πληκτρολογώντας τα στο λευκό πλαίσιο Σχόλια και κάνοντας κλικ στην επιλογή 
Ενημέρωση.  
Σημείωση: Το παρεχόμενο πεδίο σχολίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των 
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που εκτελούνται σε μια παρτίδα καρτών εξέτασης. 
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8.20 Αποθέματα: Εκτυπωτές  
 

Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τους διαθέσιμους φορητούς εκτυπωτές μεταβαίνοντας στην 
επιλογή Αποθέματα και κατόπιν "Εκτυπωτές". Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν/ 
τροποποιήσουν εκτυπωτές, καθώς και να εκχωρήσουν μεμονωμένους εκτυπωτές σε τμήματα. 
Η σύνοψη των πληροφοριών εκτυπωτή, όπως εμφανίζεται στον πίνακα, μπορεί να αποθηκευτεί 
ως αρχείο PDF ή CSV.  
 

 
 

Σημείωση: Οι εκτυπωτές μπορούν επίσης να εκχωρηθούν σε τμήματα, στη σελίδα Τμήματα.  

8.21 Σελίδα χρηστών 
 

Η σελίδα Χρήστες επιτρέπει την πραγματοποίηση προσθηκών και τροποποιήσεων στους 
λογαριασμούς χρήστη για τη μονάδα epoc Host και το EDM. Μπορείτε να προσπελάσετε τη 
σελίδα "Χρήστες" από το επάνω μενού, επιλέγοντας Ρυθμίσεις, έπειτα Ρυθμίσεις χρήστη 
και κατόπιν Χρήστες. 
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Η σελίδα "Χρήστες": 

 
Για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη, επιλέξτε τα κατάλληλα ονόματα ομάδας που αντιστοιχούν 
στις άδειες που έχει ο χρήστης για την πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών. 
Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες στα πεδία "ID χρήστη", "Όνομα χρήστη", 
"Κωδικός", "Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης", "Κατάσταση λογαριασμού" και "Ο 
λογαριασμός λήγει" και επιλέξτε "Να επιτρέπεται η δοκιμή ΔΠ", "Αναβάθμιση του Host από το 
χρήστη;" για χρήστες που είναι μέλη της ομάδας χειριστών της μονάδας Host. Μπορούν να 
επιλεγούν περισσότερα από ένα ονόματα ομάδων. Οι ομάδες μπορούν να προσαρμοστούν 
από τη σελίδα "Ρυθμίσεις χρήστη", "Ομάδες" (ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα). Το 
αναγνωριστικό (id) χρήστη θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση τόσο στη μονάδα epoc Host 
όσο και στο EDM. Όταν εισαχθούν όλα τα στοιχεία, πατήστε το κουμπί Προσθήκη. Όταν 
δημιουργηθεί ο νέος χρήστης, εμφανίζεται στον πίνακα στα αριστερά. 

Για να τροποποιήσετε ένα λογαριασμό χρήστη, επιλέξτε το χρήστη από τον πίνακα στα 
αριστερά. Τα στοιχεία του χρήστη θα εμφανιστούν στις κατάλληλες θέσεις και το κουμπί 
Αποθήκευση ενεργοποιείται, ενώ το κουμπί Προσθήκη απενεργοποιείται. 

Μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, τροποποιήστε το λογαριασμό χρήστη πατώντας 
Αποθήκευση.  

Πατήστε Ακύρωση για να εξέλθετε από τον τρόπο λειτουργίας τροποποίησης και να 
επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας προσθήκης. 

Ο πίνακας στα δεξιά προβάλλει τις άδειες που έχει ο επιλεγμένος χρήστης. 

Το αναπτυσσόμενο μενού με την επισήμανση Ομάδα επιτρέπει το φιλτράρισμα με βάση την 
επιλεγμένη ομάδα. Η επιλεγμένη ομάδα (ή Όλες) μπορεί να εξαχθεί σε μορφή αρχείου CSV 
με το πάτημα του κουμπιού Αποθήκευση σε μορφή αρχείου CSV.  
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Το αναπτυσσόμενο μενού με την επισήμανση 
ID/όνομα χρήστη παρέχει τη δυνατότητα 
αναζήτησης για λογαριασμούς χρηστών. 
Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ή μέρος του και 
πατήστε Αναζήτηση.  

 

 

 

 

 

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης λογαριασμών για πολλαπλούς χρήστες 
συγχρόνως, επισημαίνοντας πολλαπλούς χρήστες, επιλέγοντας νέα ημερομηνία λήξης και 
πατώντας Αποθήκευση. 

 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα λογαριασμό χρήστη εάν, και μόνο εάν, δεν υπάρχουν 
εγγραφές εξέτασης συσχετισμένες με το αναγνωριστικό χρήστη που έχει εκχωρηθεί σε αυτόν 
το λογαριασμό χρήστη. 
 

8.22 Σελίδα ομάδων 
 

Η σελίδα Ομάδες επιτρέπει την ενεργοποίηση των αδειών για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων εργασιών και την εκχώρησή τους σε μια ομάδα. Για να παρασχεθούν σε μια 
ομάδα αυτές οι άδειες ομάδας, εκχωρείται σε αυτήν ένας χρήστης.  

 

Προσπελάστε τη σελίδα "Ομάδες" 
από το επάνω μενού. Επιλέξτε 
Ρυθμίσεις, έπειτα Ρυθμίσεις 
χρήστη και, έπειτα, Ομάδες. 
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Σελίδα ομάδων: 

 
Πληκτρολογήστε το Όνομα ομάδας και την Περιγραφή για προσθήκη νέας ομάδας. 
Επιλέξτε τα κατάλληλα Ονόματα εργασιών για την ομάδα. Όταν τελειώσετε, πατήστε το 
κουμπί Προσθήκη. Αφού δημιουργηθεί η ομάδα, το "Όνομα ομάδας" και η "Περιγραφή" 
εμφανίζονται στον πίνακα στην αριστερή πλευρά της σελίδας. 
Επιλέξτε μια ομάδα από τον πίνακα, για διαγραφή ή τροποποίηση της ομάδας. Το "Όνομα 
ομάδας" και η "Περιγραφή" εμφανίζονται στις κατάλληλες θέσεις στη δεξιά πλευρά της 
σελίδας, μαζί με τα κατάλληλα ονόματα εργασιών που επιλέχθηκαν. Τα κουμπιά Διαγραφή 
και Αποθήκευση είναι πλέον ενεργοποιημένα. Το κουμπί Προσθήκη είναι πλέον 
απενεργοποιημένο. 
Η ομάδα διαγράφεται με το πάτημα του κουμπιού Διαγραφή. 
Αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση για να τις 
διατηρήσετε.  
Πατήστε το κουμπί Ακύρωση για να εξέλθετε από τον τρόπο λειτουργίας διαγραφής ή 
τροποποίησης και να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας προσθήκης. 
Οι ακόλουθες εργασίες του EDM μπορούν να ενεργοποιηθούν προκειμένου να εκχωρηθούν 
συγκεκριμένες άδειες: 
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Δημιουργία, τροποποίηση, 
διαγραφή ομάδας χρηστών 

Επεξεργασία πεδίων χειρισμού 
κρίσιμης σημασίας 

Προβολή μονάδων αναλύτη 

Προβολή ομάδων Αποθήκευση έκθεσης εξετάσεων 
(εξαγωγή) 

Επεξεργασία μονάδων αναλύτη 

Δημιουργία, τροποποίηση, 
διαγραφή λογαριασμού χρήστη 

Προβολή εκτυπώσιμης εγγραφής 
εξέτασης 

Προβολή λίστας αρχείων 
αναβάθμισης λογισμικού  

Προβολή λογαριασμού Επεξεργασία, εκ νέου αποστολή 
εξετάσεων που έχουν γίνει 
δεκτές 

Αποστολή αρχείων αναβάθμισης 
λογισμικού 

Τροποποίηση ρυθμίσεων 
κέντρου 

Προβολή δοκιμών ΔΠ Προβολή διαμόρφωσης του Host 

Προβολή ρυθμίσεων κέντρου Επεξεργασία ID παρτίδας ΔΠ Επεξεργασία διαμόρφωσης του 
Host 

Προβολή αιματολογικών 
εξετάσεων 

Επεξεργασία ID2 ΔΠ Προβολή εγγραφών ΗΕΠ 

Επεξεργασία ID ασθενούς Επεξεργασία σχολίων ΔΠ Εκτύπωση, εξαγωγή εγγραφών 
ΗΕΠ 

Επεξεργασία ID2 Προβολή ευρών αναλύτη Προβολή στατιστικών στοιχείων 

Επεξεργασία σχολίων Επεξεργασία ευρών αναλύτη Εκτύπωση, εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων χρήσης 

Προβολή ΘΔΠ Προβολή λίστας ασθενών Εκτύπ, εξαγωγή αναφ. απογρ. 

Εκτύπ., Εξαγ.εκθέσεων ΘΔΠ Προβολή αποθέματος Επεξεργασία αποθέματος 
 

8.23 Ρυθμίσεις του Host 
 

Διαχειριστείτε τις διαμορφώσεις της μονάδας epoc Host στις σελίδες Ρυθμίσεις του Host. 
Υπάρχουν χωριστές σελίδες για τη ρύθμιση των μονάδων και των ευρών και τη φόρτωση 
ενημερώσεων λογισμικού. Αφού διαμορφωθούν, οι ρυθμίσεις αυτές αποστέλλονται 
αυτομάτως στη μονάδα epoc Host κάθε φορά που γίνεται συγχρονισμός. 
Μπορείτε να προσπελάσετε τις σελίδες Ρυθμίσεις του Host από το επάνω μενού. Επιλέξτε 
Ρυθμίσεις, στη συνέχεια Ρυθμίσεις του Host και στη συνέχεια Μονάδες, Εύρη ή 
Ενημέρωση λογισμικού. 
 

 
 
 
 
 
 
 



51005514 Αναθ.: 02                 epoc Enterprise Data Manager                                    8-19  

8.24 Ρυθμίσεις του Host: Μονάδες 
 

Για να τροποποιήσετε τις μονάδες μέτρησης, επιλέξτε τις απαιτούμενες Μονάδες από την 
αναπτυσσόμενη λίστα και, έπειτα, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. Όλες οι τιμές 
εύρους προβάλλονται πλέον με χρήση των νέων μονάδων. 

 
 

Ορισμένα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσουν τα 
αναφερόμενα εύρη. Τα προσαρμοσμένα αναφερόμενα εύρη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα 
από τα εύρη μέτρησης του συστήματος epoc. Οι χαμηλές και υψηλές τιμές για τα 
προσαρμοσμένα αναφερόμενα εύρη προβάλλονται δίπλα σε κάθε αναλύτη. 

Σημείωση: Όταν ένα αναφερόμενο εύρος έχει τροποποιηθεί, εμφανίζεται με διαφορετικό 
χρώμα γραμματοσειράς για να εντοπίσετε γρήγορα την αλλαγή. 
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8.25 Ρυθμίσεις του Host: Εύρη 
 

Στη σελίδα Εύρη προβάλλονται τα εύρη αναφοράς και τα εύρη κρίσιμης σημασίας για όλους 
τους αναλύτες, για την επιλεγμένη εξέταση και τον επιλεγμένο τύπο δείγματος. 
Για να αλλάξετε τις Τιμές εύρους, πραγματοποιήστε επιλογές για τον Tύπο εξέτασης και 
τον Τύπο δείγματος. Εισαγάγετε νέες τιμές στις αντίστοιχες θέσεις και πατήστε 
Αποθήκευση αλλαγών. Μπορείτε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε περισσότερους από έναν 
τύπους δείγματος, επιλέγοντας τους επιθυμητούς τύπους δείγματος που προβάλλονται στα 
δεξιά του κύριου πίνακα τιμών εύρους. 

Κανόνες για την τροποποίηση των τιμών εύρους: 
1. Όλες οι τιμές πρέπει να είναι αριθμητικές. 
2. Κάθε τιμή πρέπει να εισάγεται με την αναμενόμενη ακρίβεια (όπως προβάλλεται στον 

πίνακα). 

3. Οι τιμές του εύρους αναφοράς πρέπει να βρίσκονται εντός του αναφερόμενου εύρους τιμών. 

 

Σημείωση: Όταν ένα αναφερόμενο 
εύρος έχει τροποποιηθεί, 
εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα 
γραμματοσειράς για να εντοπίσετε 
γρήγορα την αλλαγή. 
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8.26 Ρυθμίσεις του Host: Ενημέρωση λογισμικού 
 

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ενημέρωση λογισμικού για να αποστείλετε ενημερώσεις 
λογισμικού για τις μονάδες epoc Host και Reader. 
1. Πατήστε το κουμπί Περιήγηση για να επιλέξετε ένα αρχείο αναβάθμισης που παρέχεται 

από τον αντιπρόσωπο της Epocal. Όταν έχει επιλεγεί το αρχείο, προβάλλεται η διαδρομή 
αρχείου.  

2. Πατήστε το κουμπί Επαλήθευση για να αποστείλετε το αρχείο στο διακομιστή. Αν το 
αρχείο περιέχει μια έγκυρη αναβάθμιση λογισμικού, οι εκδόσεις αναβάθμισης των 
μονάδων Host και Reader προβάλλονται κάτω από το κουμπί Επαλήθευση. 

3. Πατήστε το κουμπί Αποδοχή για να κάνετε αποδοχή του αρχείου. 
4. Η νέα αναβάθμιση λογισμικού είναι πλέον διαθέσιμη προς αποστολή σε κάθε μονάδα epoc 

Host. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση της μονάδας epoc Host" του παρόντος 
εγχειριδίου για λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση αναβαθμίσεων λογισμικού 
στη μονάδα epoc Host. 

Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να ληφθούν αυτομάτως στη μονάδα epoc Host κατά 
τον επόμενο συγχρονισμό, με επιλογή των κατάλληλων πλαισίων στα δεξιά (ανατρέξτε στην 
παρακάτω εικόνα). Τα τμήματα μπορούν να διαμορφωθούν μεμονωμένα για αυτόματη 
αναβάθμιση.  

Οι πληροφορίες σχετικά με το πακέτο αναβάθμισης λογισμικού περιλαμβάνουν συμβατές 
εκδόσεις της μονάδας epoc Host που μπορούν να αναβαθμιστούν στην έκδοση που 
περιλαμβάνεται στο επιλεγμένο πακέτο ενημερώσεων. 

Μόλις η μονάδα epoc Host λάβει την αναβάθμιση, την εφαρμόζει αυτόματα μετά την επόμενη 
αποσύνδεσή της.  
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8.27 Τμήματα 
 

Οι διαμορφώσεις και οι μονάδες epoc Host εκχωρούνται σε τμήματα προκειμένου οι 
μοναδικές ρυθμίσεις μιας διαμόρφωσης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εκάστοτε 
τμήμα. Κατά το συγχρονισμό, η διαμόρφωση που έχει εκχωρηθεί σε ένα τμήμα θα αποσταλεί 
σε κάθε μονάδα epoc Host που έχει εκχωρηθεί στο συγκεκριμένο τμήμα. Επιπλέον, τα 
αποτελέσματα εξετάσεων και οι πληροφορίες ΔΠ που λαμβάνονται από τη μονάδα epoc Host 
κατά το συγχρονισμό μπορούν να ταξινομηθούν και να φιλτραριστούν από το τμήμα 
προκειμένου να δημιουργηθούν διάφορες εκθέσεις. 

Μπορείτε να προσπελάσετε τα Τμήματα από το επάνω μενού. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και έπειτα 
Τμήματα. 

 
 

Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο τμήμα πατώντας το κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, 
να εισαγάγετε Όνομα και Περιγραφή (προαιρετικό), εκχωρώντας το Κέντρο και τη 
Διαμόρφωση (με επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού), ρυθμίζοντας την επιλογή 
αυτόματης εκτύπωσης με το όνομα εκτυπωτή και, κατόπιν, πατώντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση.  

Σημείωση: Τα κέντρα πρέπει να έχουν προηγουμένως δημιουργηθεί στη σελίδα Ρυθμίσεις 
EDM και οι διαμορφώσεις στη σελίδα Διαμορφώσεις. 

Μπορείτε να εκχωρήσετε φορητούς εκτυπωτές σε ένα τμήμα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα 
πλαίσια. Μπορείτε να καταργήσετε τους εκτυπωτές με τον ίδιο τρόπο, αποεπιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλαίσια.  

Όταν επιλέξετε ένα τμήμα, κάνοντας κλικ στη γραμμή του τμήματος στον πίνακα κάτω από 
την επιλογή Τρέχοντα καθορισμένα τμήματα, τα πεδία στα δεξιά γίνονται επεξεργάσιμα. 
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση για να διατηρήσετε τις αλλαγές.  

Οι διαθέσιμες μονάδες Host και οι μονάδες Host που έχουν εκχωρηθεί στο επιλεγμένο τμήμα 
εμφανίζονται κάτω από τις επιλογές Όλες οι μονάδες Host και Μονάδες Host τμήματος, 
αντίστοιχα. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια μονάδα Host από ένα τμήμα 
πατώντας το κουμπί Προσθήκη ή Κατάργηση. Μια μονάδα epoc Host που δεν έχει 
εκχωρηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα εκχωρείται αυτομάτως στο προεπιλεγμένο τμήμα. 

Αφού επιλέξετε ένα τμήμα, μπορείτε να το διαγράψετε πατώντας το κουμπί Διαγραφή μόνο 
σε περίπτωση που δεν έχουν εκχωρηθεί μονάδες Host σε αυτό.  

Σημείωση: Το Προεπιλεγμένο τμήμα δεν μπορεί ποτέ να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί και 
έχει εκχωρηθεί μόνιμα στην Προεπιλεγμένη διαμόρφωση.  
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8.28 Διαμορφώσεις 
 

Υπάρχουν αρκετές Ρυθμίσεις του Host που μπορούν να διαμορφωθούν με μοναδικό τρόπο 
και να αποσταλούν σε συγκεκριμένες μονάδες Host που έχουν εκχωρηθεί σε συγκεκριμένα 
τμήματα. Αυτές οι Ρυθμίσεις του Host ομαδοποιούνται στις Διαμορφώσεις, οι οποίες 
μπορούν έπειτα να εκχωρηθούν όπως απαιτείται. 
Μπορείτε να προσπελάσετε τις Διαμορφώσεις από το επάνω μενού. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και 
έπειτα Διαμορφώσεις. 
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Ακολουθεί η σελίδα Διαμορφώσεις. 

 
 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα Διαμόρφωση εισάγοντας για αυτήν ένα Όνομα και μια 
Περιγραφή (προαιρετική) στην επιλογή Προσθήκη νέας διαμόρφωσης και πατώντας 
Αποθήκευση. 

Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε Διαμορφώσεις προς Επεξεργασία, κάνοντας κλικ στη 
γραμμή της εκάστοτε διαμόρφωσης στον πίνακα, στην επιλογή Τρέχουσες καθορισμένες 
διαμορφώσεις. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις για την επιλεγμένη διαμόρφωση προβάλλονται στα 
δεξιά αυτής της λίστας. 
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Οι Ρυθμίσεις συμβολισμού γραμμωτού κώδικα (στο κάτω μέρος της οθόνης) μπορούν να 
εισαχθούν σε επτά (7) πεδία εισαγωγής: ID χρήστη, Κωδικός, ID ασθ., Αρ Παρ., ID2, Σχόλια 
και Άλλο. Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικούς τύπους ή ρυθμίσεις περικοπής για κάθε 
μεμονωμένη διαμόρφωση. Οι υποστηριζόμενοι τύποι γραμμωτού κώδικα περιλαμβάνουν 
μονοδιάστατους και δισδιάστατους γραμμωτούς κώδικες, ωστόσο οι δισδιάστατοι γραμμωτοί 
κώδικες είναι διαθέσιμοι μόνο για τη μονάδα Host2.  

Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αφού ολοκληρώσετε την πραγματοποίηση αλλαγών. 
 

8.29 Ρυθμίσεις EDM 
 

Οι ρυθμίσεις του epoc Enterprise Data Manager είναι προσπελάσιμες από το επάνω μενού. 
Επιλέξτε Ρυθμίσεις και στη συνέχεια Ρυθμίσεις EDM. 

 
 

Υπάρχουν τέσσερις (4) ενότητες στη σελίδα Ρυθμίσεις EDM: Γενικές ρυθμίσεις, 
Προσθήκη νέας πηγής δεδομένων, Ρυθμίσεις διασύνδεσης EDM και Πληροφορίες για 
το EDM (μόνο για ανάγνωση). Η ανάπτυξη ή απόκρυψη της κάθε ενότητας γίνεται με το 
πάτημα των βελών στα δεξιά της κεφαλίδας της ενότητας.  

 

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη σελίδα Ρυθμίσεις EDM. 

 

Τα στοιχεία Γλώσσα, Όνομα νοσοκομείου, τα διαφορετικά Κέντρα, η θέση του Φακέλου 
μη επεξεργασμένων δεδομένων και οι διάφορες επιλογές Υποβολής εξέτασης στο LIS 
μπορούν να ρυθμιστούν ή να αλλάξουν και, έπειτα, να εφαρμοστούν με το πάτημα του 
αντίστοιχου κάθε φορά κουμπιού Αποθήκευση. 

 

Η ενότητα Προσθήκη νέας πηγής δεδομένων προορίζεται για εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Epocal και προσωπικό του τμήματος πληροφορικής του νοσοκομειακού ιδρύματος. 
Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες και πατήστε Προσθήκη νέας πηγής 
δεδομένων. 
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9.1 Επισκόπηση 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι συνιστώμενες από την Epocal διαδικασίες ελέγχου 
ποιότητας (ΕΠ) που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της απόδοσης του συστήματος 
epoc. Περιγράφονται επίσης επιπλέον διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Αυτές οι συνιστώμενες και οι επιπλέον διαδικασίες περιλαμβάνουν τον 
εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, τον έλεγχο ποιότητας υγρών, την επιβεβαίωση βαθμονόμησης, 
τον έλεγχο επάρκειας και τον έλεγχο ποιότητας ολικού αίματος. Το σκεπτικό του ελέγχου 
ποιότητας που εφαρμόζεται για το σύστημα epoc περιγράφεται στην ενότητα "Θεωρία 
λειτουργίας" του παρόντος εγχειριδίου.  

9.2 Συνιστώμενος έλεγχος ποιότητας για το σύστημα epoc  
 
Ακολουθείτε τις διεθνείς, τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές απαιτήσεις αναφορικά με 
τις δοκιμές ελέγχου ποιότητας. 
 

Οι δοκιμές ΔΠ πρέπει να πραγματοποιούνται με χρήση του συστήματος epoc από 
χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διεξαγωγή τους. Για τη ρύθμιση ενός 
λογαριασμού χειριστή προκειμένου να επιτραπεί η πραγματοποίηση δοκιμών ΔΠ, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση της μονάδας epoc Host" ή στην ενότητα "epoc 
Enterprise Data Manager". 

Για τη λειτουργία του συστήματος epoc για την εκτέλεση δοκιμών ΔΠ, ανατρέξτε στις ενότητες 
"Λειτουργία του συστήματος epoc" και "Μονάδα epoc Host" του Εγχειριδίου συστήματος epoc. 

9.2.1 Επαλήθευση νέας παραλαβής καρτών εξέτασης 
A. Δείκτες παρακολούθησης θερμοκρασίας καρτών κατά την αποστολή 
Επαληθεύστε ότι κατά την αποστολή των καρτών εξέτασης τηρήθηκαν οι σωστές 
θερμοκρασίες, ελέγχοντας τους δείκτες παρακολούθησης θερμοκρασίας που υπάρχουν στο 
χαρτοκιβώτιο αποστολής. Αν οι δείκτες παρακολούθησης θερμοκρασίας υποδεικνύουν ότι οι 
κάρτες εξέτασης φυλάχθηκαν εκτός του καθορισμένου θερμοκρασιακού εύρους, τοποθετήστε 
την παραλαβή των καρτών σε "Αναμονή" και αποτρέψτε ενδεχόμενη χρήση τους. 
Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Κάρτες εξέτασης epoc" του Εγχειριδίου συστήματος epoc. 
Β. Επαλήθευση της αποστολής των καρτών 
Από κάθε παρτίδα σε κάθε αποστολή καρτών, αναλύστε τουλάχιστον δύο (2) επίπεδα υγρών 
μαρτύρων εις διπλούν, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε επαληθευμένη μονάδα Reader. (Για 
τον κατάλληλο χειρισμό των υγρών, ανατρέξτε στην ενότητα 9.4 Χειρισμός υδατικών υγρών, 
παρακάτω.) 

9.2.2 Επαλήθευση απόδοσης της μονάδας Reader  
Α. Ηλεκτρονικός έλεγχος ποιότητας (Ηλεκτρονικός ΕΠ) 
Η μονάδα epoc Reader διαθέτει αυτοματοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 
ποιότητας, οι οποίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά κατά την αρχικοποίηση της μονάδας 
epoc Reader όταν γίνεται σύνδεση με τη μονάδα epoc Host και αμέσως πριν από τη 
διαδικασία εξέτασης, κάθε φορά που εκτελείται μια εξέταση. Ο ηλεκτρονικός ΕΠ είναι 

09 

 
Διασφάλιση ποιότητας 
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αυτοματοποιημένος, οπότε δεν απαιτούνται ενέργειες από το χρήστη. 
Β. Επαλήθευση του συστήματος θερμικού ελέγχου ποιότητας (Θερμική ΔΠ) 
Η μονάδα epoc Reader περιλαμβάνει ένα υποσύστημα θερμικού ελέγχου που αποτελείται από 
δύο (2) θερμαντικά μπλοκ, κάθε ένα με ενσωματωμένο και εργοστασιακά βαθμονομημένο 
θερμοκρασιακό αισθητήρα ακριβείας τεχνολογίας τσιπ. Ένα (1) βαθμονομημένο θερμίστορ 
βρίσκεται σε άλλο σημείο εντός της μονάδας Reader. Όταν οι μετρήσεις εκτελούνται σε 
ελεγχόμενη θερμοκρασία, το θερμαντικό μπλοκ έρχεται σε επαφή με την περιοχή αισθητήρα 
της κάρτας εξέτασης και διατηρεί στο επιθυμητό επίπεδο τη θερμοκρασία των αισθητήρων και 
των υγρών που έρχονται σε επαφή με τους αισθητήρες: 37 o ± 0,15o C.  
Η επαλήθευση του συστήματος θερμικού ελέγχου (Θερμική ΔΠ) θα πρέπει να 
πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο για κάθε μονάδα Reader.  
Για καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιείτε θερμική ΔΠ σε μια μονάδα Reader αφού έχει 
παραμείνει σε περιβάλλον χωρίς ροή αέρα (π.χ. κουτί ή ντουλάπι) και χωρίς μεταβολή στη 
θερμοκρασία για τουλάχιστον δύο (2) ώρες. 
Για να επαληθεύσετε το σύστημα θερμικού ελέγχου μιας μονάδας Reader: 
Ενεργοποιήστε τη μονάδα Reader. Χρησιμοποιώντας μια μονάδα epoc Host, πραγματοποιήστε 
εντοπισμό και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο μονάδας Reader 
για περίπου ένα (1) δευτερόλεπτο. Επιλέξτε Εκτέλεση θερμικής ΔΠ από το αναπτυσσόμενο 
μενού. Προβάλλονται οι μετρήσεις για τη θερμική ΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης 
"Επιτυχία" ή "Αποτυχία". Σε περίπτωση αποτυχίας της θερμικής ΔΠ, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αντιμετώπιση προβλημάτων και μηνύματα σφάλματος" του παρόντος εγχειριδίου. 

9.2.3 Υγρά ελέγχου (Μάρτυρες)  
Υδατικά υγρά ελέγχου αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών ή/και αιματοκρίτη είναι 
διαθέσιμα στο εμπόριο για την επαλήθευση της ακεραιότητας των νέων παρτίδων καρτών 
εξέτασης. Τα συνιστώμενα προϊόντα περιγράφονται στον Πίνακα 9.1. 
Διάφορα επίπεδα υγρών ελέγχου παρασκευάζονται για κλινικά συναφή επίπεδα αναλυτών.  
Τα διαλύματα ελέγχου παρασκευάζονται με τη χρήση καθαρών αλάτων σε ένα ρυθμιστικό 
υδατικό διάλυμα με φυσιολογικό ορό. Δεν περιέχουν ανθρώπινο ορό ή προϊόντα ορού. 
 

Κατασκευαστής Περιγραφή Επίπεδο Αρ. αναφοράς Χρήση 
Eurotrol Inc., Ede, 
The Netherlands 

Eurotrol GAS-ISE-
Metabolite QC 1 179.001.010 Για όλα εκτός από 

τον αιματοκρίτη 
Eurotrol Inc., Ede, 
The Netherlands 

Eurotrol GAS-ISE-
Metabolite QC 2 179.002.010 Για όλα εκτός από 

τον αιματοκρίτη 
Eurotrol Inc., Ede, 
The Netherlands 

Eurotrol GAS-ISE-
Metabolite QC 3 179.003.010 Για όλα εκτός από 

τον αιματοκρίτη 
Eurotrol Inc., Ede, 
The Netherlands 

Eurotrol Hematocrit 
Control  A 195.002.010 Αιματοκρίτης 

Eurotrol Inc., Ede, 
The Netherlands 

Eurotrol Hematocrit 
Control  B 195.004.010 Αιματοκρίτης 

Eurotrol Inc., Ede, 
The Netherlands 

Eurotrol Hematocrit 
Control C 195.003.010 Αιματοκρίτης 

Πίνακας 9.1. Συνιστώμενα υγρά ΔΠ για την επαλήθευση των καρτών εξέτασης 
epoc. 

Ορισμένα υγρά ελέγχου ενδέχεται να μην έχουν εγκριθεί προς πώληση σε όλες τις 
χώρες. 

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες 9.4 Χειρισμός υδατικών υγρών και 9.5 Φύλλα δεδομένων 
εκχώρησης τιμών, παρακάτω, στην παρούσα ενότητα. 
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9.3 Προαιρετικός έλεγχος ποιότητας για το σύστημα epoc  

9.3.1 Επαλήθευση βαθμονόμησης 
Ακολουθήστε τη διαδικασία επαλήθευσης βαθμονόμησης για να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια 
των αποτελεσμάτων εξέτασης επί ενός εκτεταμένου εύρους μέτρησης μιας εξέτασης. 
Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να 
απαιτείται από τις ρυθμιστικές αρχές ή από φορείς πιστοποίησης. Ενώ τα σετ επαλήθευσης 
βαθμονόμησης του εμπορίου περιλαμβάνουν πέντε (5) επίπεδα, η επαλήθευση του εύρους 
μέτρησης μπορεί να επιτευχθεί με χρήση κατώτατου, ανώτατου και μέσου επιπέδου. 
Τα σετ επαλήθευσης βαθμονόμησης πέντε (5) επιπέδων που διατίθενται στο εμπόριο μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της βαθμονόμησης των καρτών εξέτασης epoc σε όλα 
τα αναφερόμενα εύρη. Τα συνιστώμενα προϊόντα περιγράφονται παρακάτω, στον Πίνακα 9.2. 
Τα διαλύματα επαλήθευσης βαθμονόμησης παρασκευάζονται με τη χρήση καθαρών αλάτων 
σε ένα ρυθμιστικό υδατικό διάλυμα με φυσιολογικό ορό. Δεν περιέχουν ανθρώπινο ορό ή 
προϊόντα ορού. 
 

Κατασκευαστής Περιγραφή Επίπεδο Αρ. 
αναφοράς Χρήση 

Eurotrol Inc.,  
Ede,The Netherlands 

Eurotrol Hematocrit 
Verification Fluids 1-5 190.000.005 

Επαλήθευση 
βαθμονόμησης 

αιματοκρίτη 

Eurotrol Inc.,  
Ede,The Netherlands 

Eurotrol Calibration 
Verification Fluids 1-5 183.000.005 

Επαλήθεση 
βαθμονόμησης για 
όλα εκτός από τον 

αιματοκρίτη 

Πίνακας 9.2. Συνιστώμενα υγρά επαλήθευσης βαθμονόμησης για την επαλήθευση των 
καρτών εξέτασης epoc. 

 

Ορισμένα υγρά επαλήθευσης βαθμονόμησης ενδέχεται να μην έχουν εγκριθεί προς 
πώληση σε όλες τις χώρες.  
 

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες 9.4 Χειρισμός υδατικών υγρών και 9.5 Φύλλα δεδομένων 
εκχώρησης τιμών, παρακάτω. 

9.3.2 Έλεγχος επάρκειας (Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας) 
Ακολουθήστε τη διαδικασία ελέγχου επάρκειας για να επαληθεύσετε την ορθότητα και την 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων εξέτασης του συστήματος epoc σε πολλαπλά εργαστήρια ή/και 
κέντρα. Τα διάφορα εργαστήρια μπορούν να επιλέξουν να καταχωρηθούν σε διάφορους 
οργανισμούς ελέγχου επάρκειας.  

Οργανισμός Στοιχεία επικοινωνίας 

CAP 800-323-4040 

WSLH 800-462-5261 

API 800-333-0958 εσωτ. 3023 
Τα δείγματα του ελέγχου επάρκειας αναλύονται με τη μορφή δοκιμής ΔΠ κατά τη χρήση του 
συστήματος epoc (Όπως τα υγρά ελέγχου και τα υγρά επαλήθευσης βαθμονόμησης). 
Ανατρέξτε στην ενότητα 9.4 Χειρισμός υδατικών υγρών, παρακάτω.  
Λάβετε υπόψη ότι σε όλους τους ελέγχους επάρκειας, μέχρι να δημιουργηθεί η κατάλληλη 
ομάδα ομοτίμων, ορισμένες εξετάσεις ενδέχεται να αποτύχουν εξαιτίας των επιδράσεων 
μήτρας. 
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Μελέτες γραμμικότητας του CAP (Αμερικανικό Κολλέγιο 
Παθολογοανατόμων): 
Το CAP δεν απαιτεί την υποχρεωτική χρήση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην έρευνα 
γραμμικότητας του CAP, προκειμένου να ικανοποιηθεί το πρόγραμμα πιστοποίησης του CAP. 
Η Epocal συνιστά οι πελάτες να χρησιμοποιούν την έρευνα ΔΠ του CAP, όπου υπάρχει ήδη 
μια κατάλληλη ομάδα ομοτίμων, αντί της μελέτης γραμμικότητας του CAP. 

9.3.3 Δοκιμές ελέγχου ποιότητας με χρήση ολικού αίματος 
Όταν χρησιμοποιείται ολικό αίμα για τις δοκιμές ελέγχου ποιότητας του συστήματος epoc, 
όπως ισχύει και στην περίπτωση των δοκιμών ακρίβειας ολικού αίματος, η ανάλυση αυτών 
των δειγμάτων πρέπει να γίνεται στον τρόπο λειτουργίας αιματολογικής εξέτασης. Να 
επιλέγετε πάντα τον τρόπο λειτουργίας αιματολογικής εξέτασης (όχι δοκιμής ΔΠ) κατά την 
εξέταση δειγμάτων αίματος.  

 

9.4 Χειρισμός υδατικών υγρών 
 

Διαβάζετε πάντα τις Οδηγίες του κατασκευαστή που παρέχονται με τα υγρά ελέγχου 
για πληροφορίες ειδικές για το προϊόν προτού ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία. 
 

9.4.1 Φύλαξη 
 

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες φύλαξης που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 
 

9.4.2 Πριν από τη χρήση  
Αν τα φιαλίδια φυλάσσονται σε ψυχρό περιβάλλον, αφήστε το φιαλίδιο να ισορροπήσει σε 
θερμοκρασία δωματίου (20-25°C). Ο χρόνος εξισορρόπησης για τα υγρά ΕΠ αερίων αίματος 
είναι τέσσερις (4) ώρες τουλάχιστον για ένα πλήρες κουτί και μία (1) ώρα για μεμονωμένα 
φιαλίδια εκτός του κουτιού.  

9.4.3 Χρήση φιαλιδίων για υγρά ΕΠ αερίων αίματος  
Να χειρίζεστε προσεκτικά το υγρό προς αποφυγή της μόλυνσής του από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα. Ο αέρας περιέχει λιγότερο από 1 mmHg pCO2 και περίπου 150-
180 mmHg pO2. Τα επίπεδα των αερίων και το pH ενδέχεται να αλλάξουν όταν το 
υγρό εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα ή/και μεταφέρεται σε πλαστική σύριγγα. 
 

Τα υγρά ελέγχου ποιότητας περιέχουν διαλυμένα αέρια. Ως εκ τούτου, καθίστανται ιδιαίτερα 
ασταθή λίγο μετά το άνοιγμα των φιαλιδίων. Το υγρό πρέπει να αναλύεται αμέσως μετά από 
το άνοιγμα του φιαλιδίου. Πολλαπλές κάρτες εξέτασης μπορούν να ελεγχθούν με χρήση ενός 
(1) μόνο φιαλιδίου, εφόσον ελεγχθούν ταυτόχρονα σε πολλαπλές μονάδες Reader. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε τα τελευταία 0,5 mL του υγρού ελέγχου στη σύριγγα. Να χρησιμοποιείτε 
πάντα ένα (1) καινούριο φιαλίδιο για κάθε κάρτα εξέτασης όταν ελέγχετε πολλαπλές κάρτες 
με χρήση μίας μόνο μονάδας epoc Reader. 

9.4.4 Χρήση φιαλιδίων για υγρά ΕΠ αιματοκρίτη 
Μία ή πολλαπλές κάρτες εξέτασης μπορούν να ελεγχθούν με χρήση ενός μόνο φιαλιδίου. 
Τα υγρά ελέγχου αιματοκρίτη δεν είναι ευαίσθητα στα αέρια. Τα υγρά δεν απαιτούν ειδικό 
χειρισμό για την πρόληψη της μόλυνσης από τον ατμοσφαιρικό αέρα.  
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9.4.5 Διόρθωση θερμοκρασίας για τα υγρά ΕΠ αερίων αίματος  
Τα επίπεδα αερίων στα υγρά ποικίλλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία. Η απόκλιση 
από τη θερμοκρασία δωματίου επηρεάζει τα επίπεδα αερίων στο υγρό. Να χειρίζεστε 
πάντα το υγρό με προσοχή προς αποφυγή τυχόν θέρμανσης ή ψύξης του.  

Έχει αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα των τιμών pCO2 και pO2 επηρεάζονται αρνητικά από τη 
θερμοκρασία1,2. Οι στοχευόμενες τιμές και τα εύρη στα Φύλλα εκχώρησης τιμών μπορούν να 
προσαρμοστούν ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, 
με χρήση του Πίνακα 9.3, παρακάτω. 
Για παράδειγμα, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο εργαστήριο είναι 15-17°C και το 
εύρος pΟ2 είναι 135 έως 155 mmHg, το εύρος μπορεί να προσαρμοστεί με προσθήκη 
9,5 mmHg τόσο στο άνω όσο και στο κάτω όριο, προκειμένου να ληφθεί το προσαρμοσμένο 
εύρος ως εξής: (135+9,5) έως (155+9,5) = 144,5 έως 164,5 mmHg. 
 

Παράμετρος Επίπεδο 15-17°C 18-20°C 21-23°C 24-26°C 27-28°C 29-30°C 
pCO2 ~70 mmHg 1,6 0,8 0,0 -0,8 -1,5 -2,0 
pO2 ~55 mmHg 4,0 2,0 0,0 -2,0 -3,6 -5,0 
pO2 ~95 mmHg 6,9 3,5 0,0 -3,5 -6,3 -8,6 
pO2 ~145 mmHg 9,5 4,8 0,0 -4,8 -8,7 -11,9 
        
Παράμετρος Επίπεδο 15-17°C 18-20°C 21-23°C 24-26°C 27-28°C 29-30°C 
pCO2 ~9,33 kPa 0,22 0,11 0,00 -0,11 -0,20 -0,27 
pO2 ~7,33 kPa 0,53 0,26 0,00 -0,26 -0,48 -0,66 
pO2 ~12,66 kPa 0,92 0,46 0,00 -0,46 -0,84 -1,15 
pO2 ~19,33 kPa 1,27 0,63 0,00 -0,63 -1,16 -1,59 

Πίνακας 9.3. Διόρθωση θερμοκρασίας για τις στοχευόμενες τιμές pCO2 και pO2 για υδατικά 
υγρά ελέγχου 

9.4.6 Διαδικασία 
Όλα τα υδατικά υγρά ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων ελέγχου επάρκειας, 
πρέπει να αναλύονται ως δοκιμές ΔΠ κατά τη χρήση του συστήματος epoc (Δείτε την ενότητα 
"Λειτουργία του συστήματος epoc" στο Εγχειρίδιο συστήματος epoc για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της δοκιμής ΔΠ). 
Η λειτουργία δοκιμής ΔΠ παρέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Τα σύμβολα του αναφερόμενου εύρους ">" και "<" δεν χρησιμοποιούνται για την 

επισήμανση των αποτελεσμάτων εξέτασης που βρίσκονται εκτός του αναφερόμενου 
εύρους, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να εξετάσει επίπεδα στα αναφερόμενα εύρη 
ή λίγο εκτός των αναφερόμενων ευρών. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στη 
Διαχείριση της μονάδας epoc Host του παρόντος εγχειριδίου για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή των αναφερόμενων ευρών. 

• Το αποτέλεσμα αιματοκρίτη αναφέρεται ως "μη διορθωμένο", δηλαδή το αποτέλεσμα δεν 
λαμβάνει υπόψη τη συγκέντρωση νατρίου του δείγματος. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση 
του αισθητήρα αιματοκρίτη ανεξάρτητα από τον αισθητήρα νατρίου (Σημείωση: 
Η απόδοση του αισθητήρα νατρίου επαληθεύεται χωριστά).  

• Ρυθμίσεις στους υπολογισμούς για τη μήτρα υγρού. 
• Τα αποτελέσματα της δοκιμής ΔΠ αποθηκεύονται χωριστά από τα αποτελέσματα 

αιματολογικής εξέτασης στο epoc Enterprise Data Manager. 
Ακριβώς πριν από τη χρήση, ανακινήστε έντονα το φιαλίδιο για τουλάχιστον δεκαπέντε 
δευτερόλεπτα προκειμένου να εξισορροπηθούν εκ νέου τα αέρια με το διάλυμα. Κατά την 
ανακίνηση, το φιαλίδιο πρέπει να συγκρατείται μεταξύ του αντίχειρα και το δείκτη για να 
αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του διαλύματος. 
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Ανακινήστε απαλά το φιαλίδιο για να επιστρέψει το διάλυμα στον πυθμένα του φιαλιδίου. Αφήστε 
τις φυσαλίδες να ανέλθουν μεταξύ της ανακίνησης και πριν από το άνοιγμα του φιαλιδίου.  
Προστατέψτε τα δάχτυλά σας με γάζα, χαρτομάντιλο ή γάντια.  
Προκειμένου να διατηρηθούν τα αέρια στο υγρό, μεταφέρετε αμέσως το υγρό από ένα 
φιαλίδιο σε μια απλή σύριγγα αναρροφώντας το αργά μέσω μιας βελόνας μεγάλου 
διαμετρήματος ή με αμβλύ άκρο.  
Χωρίς καθυστέρηση, χορηγήστε το υγρό στην κάρτα εξέτασης.  

9.4.7 Μεταφορά με σύριγγα 
Για να μεταφέρετε υγρά ελέγχου από ένα φιαλίδιο στην κάρτα εξέτασης, η Epocal συνιστά τη 
χρήση απλών συρίγγων του 1 mL ή των 3 mL και συρίγγων 16-20 gauge με αμβλύ άκρο. 
Αναρροφήστε προσεκτικά περίπου 1 mL υγρού από το κάτω μέρος του φιαλιδίου.  
Κατά την αναρρόφηση, ενδέχεται να παγιδευτεί αέρας ανάμεσα στο έμβολο της σύριγγας και 
το υγρό. Μην επιχειρήσετε ποτέ να τον αφαιρέσετε. Αυτός ο αέρας βρίσκεται αρκετά μακριά 
ώστε να μην επηρεάζει το διάλυμα κοντά στο άκρο της σύριγγας. Ωστόσο, μια φυσαλίδα αέρα 
που ταξιδεύει μέσα στο δείγμα μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του δείγματος στο σύνολο 
του όγκου του. 
Κάθε φορά που ένα ρεύμα φυσαλίδων αέρα αναρροφάται μέσα στη σύριγγα ή μια φυσαλίδα 
αέρα εγκαθίσταται κοντά στο άκρο της σύριγγας, να απορρίπτετε τόσο τη σύριγγα όσο και το 
φιαλίδιο. Ξεκινήστε εκ νέου με καινούρια σύριγγα και φιαλίδιο.  
Πριν από την έγχυση υγρού στην κάρτα εξέτασης, εξαγάγετε μερικές σταγόνες από τη σύριγγα.  
Αφαιρέστε τη βελόνα με το αμβλύ άκρο και εφαρμόστε το άκρο Luer της σύριγγας στην 
υποδοχή εισαγωγής δείγματος της κάρτας εξέτασης, όπως στην κανονική διαδικασία της 
αιματολογικής εξέτασης. 

9.5 Φύλλα δεδομένων εκχώρησης τιμών 
 

Οι εκχωρήσεις τιμών είναι ειδικές για την παρτίδα και το λογισμικό (διαμόρφωση αισθητήρα) 
και πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα φύλλα δεδομένων εκχώρησης τιμών (VAD).  
Τα φύλλα δεδομένων εκχώρησης τιμών περιλαμβάνουν τις στοχευόμενες τιμές και τα 
αποδεκτά εύρη για τα υδατικά υγρά ελέγχου και τα υγρά επαλήθευσης βαθμονόμησης ειδικά 
για το σύστημα epoc.  
Πραγματοποιήστε λήψη των τρεχόντων φύλλων δεδομένων εκχώρησης τιμών από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epocal.com/ ή επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της 
Epocal.  
 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις στοχευόμενες τιμές ή τα εύρη από το ένθετο 
συσκευασίας που συνοδεύει τα υγρά ελέγχου. 
 
Οι στοχευόμενες τιμές και τα εύρη δημιουργούνται για τις μετρούμενες τιμές του 
συστήματος epoc. Ο ΕΠ για τις υπολογιζόμενες τιμές επιτυγχάνεται με εκτέλεση 
ΕΠ στις μετρούμενες τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 
υπολογιζόμενων τιμών. 
 
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης κατά την εκτύπωση 
φύλλων VAD, για να διευκολύνετε τη σάρωση του γραμμικού κώδικα παρτίδας 
υγρού ΕΠ (Κωδικός 128B). 
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Κάθε φύλλο δεδομένων εκχώρησης τιμών (VAD) προσδιορίζεται από το όνομα του υγρού, το 
επίπεδο, τον αριθμό παρτίδας και την έκδοση διαμόρφωσης αισθητήρων του συστήματος 
epoc. Τα φύλλα VAD αλλάζουν με τις αλλαγές της διαμόρφωσης αισθητήρων και τις αλλαγές 
των αριθμών παρτίδας των υγρών ελέγχου. Διασφαλίστε ότι όλες οι πληροφορίες είναι 
σωστές όταν χρησιμοποιείτε φύλλα VAD για να καθορίσετε κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι 
αποδεκτά. Η έκδοση της διαμόρφωσης αισθητήρων του συστήματος epoc διατίθεται στο 
στοιχείο Βοήθ., στο μενού Πληροφορίες της μονάδας epoc Host.  

9.5.1 Στοχευόμενες τιμές (Μέσες τιμές) 
Οι στοχευόμενες τιμές (Μέσες τιμές) καθορίζονται μέσω του εργοστασιακού ελέγχου 
πολλαπλών φιαλιδίων για κάθε επίπεδο με χρήση πολλαπλών παρτίδων καρτών εξέτασης 
epoc με πολλαπλές μονάδες Reader.  
Για τον καθορισμό των στοχευόμενων τιμών, τα δείγματα αναλύονται αφού εξισορροπηθούν 
στο θερμοκρασιακό εύρος των 21-23°C. Οι τιμές pCO2 και pO2 ποικίλλουν αντιστρόφως 
ανάλογα προς τη θερμοκρασία κατά περίπου 1% ανά °C. Ανατρέξτε στην ενότητα 9.4.5 
Διόρθωση θερμοκρασίας για τα υγρά ΠΕ αερίων αίματος, για πληροφορίες σχετικά με την 
προσαρμογή των ευρών pO2 και pCO2 εκτός του θερμοκρασιακού εύρους των 21-23°C. 
Επίσης, για τον καθορισμό των στοχευόμενων τιμών, τα δείγματα αναλύονται σε ατμοσφαιρική 
πίεση περίπου 760 mmHg. Οι ενδείξεις pCO2 επηρεάζονται ελάχιστα από τη βαρομετρική πίεση 
(BP). Οι ενδείξεις pO2 μειώνονται κατά (2 mmHg + 6%) ανά 100 mmHg βαρομετρικής πίεσης 
σε πίεση 760 mmHg. Συνεπώς, πριν από τη σύγκριση των ενδείξεων αερίων με τις 
δημοσιευμένες εκχωρήσεις τιμών, οι ενδείξεις pO2 πρέπει να διορθώνονται ως εξής: 
 

pO2διορθωμένη = pO2ένδειξη + (2 mmHg + 6%·pO2ένδειξη)·(760 mmHg-BP[mmHg])/100 mmHg 
 

Για παράδειγμα, αν η ένδειξη pO2 είναι 150 mmHg και η BP = 630 mmHg, η διορθωμένη 
ένδειξη pO2 για το συγκεκριμένο υψόμετρο θα είναι 
 

pO2 διορθωμένη = 150 + (2+ 6% · 150)·(760 -630)/100 = 150 + (2+9) · 1,3 = 164,3 mmHg 
 

Οι παραπάνω διορθώσεις αναπτύχθηκαν βάσει γνωστών επιδράσεων της BP στη μερική πίεση 
αερίων υδατικών διαλυμάτων, καθώς και άλλων παραγόντων ειδικών για το σύστημα epoc. 

Οι στοχευόμενες τιμές είναι ειδικές για το σύστημα epoc. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται 
από τα υδατικά υγρά μπορεί να διαφέρουν με χρήση άλλων μεθόδων, λόγω των επιδράσεων 
της μήτρας του δείγματος. 

9.5.2 Εύρη 
Τα προβαλλόμενα εύρη αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες αναμενόμενες αποκλίσεις όταν η 
απόδοση των υγρών και των καρτών εξέτασης είναι σωστή. Αν τα αποτελέσματα δεν 
εμπίπτουν στα καθορισμένα εύρη, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων και 
μηνύματα σφάλματος" του παρόντος εγχειριδίου. 
Τα εύρη για τα υγρά ελέγχου και τα υγρά επαλήθευσης βαθμονόμησης στα φύλλα δεδομένων 
εκχώρησης τιμών καθορίζονται για κάθε ένδειξη ξεχωριστά (n=1). Τα εύρη επαλήθευσης 
βαθμονόμησης για το μέσο όρο τριών ενδείξεων (n=3) μπορούν να παρασχεθούν μετά από 
αίτηση.  

9.5.3 Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. Maas A.H.V, “Evaluation of ampouled tonometered buffer solutions as a quality control 

system for pH, pCO2 and pO2 measurements,” Clin. Chem., 23(9), 1977, 1718-1725. 
2. Battino R., Rettich T.R., Tominaga T., “The solubility of oxygen and ozone in liquids,” 

J. of Phys. Chem. Ref. Data, 12(2), 1983, 163-178. 
3. Burnett R. W. and Itano M., “An interlaboratory study of blood gas analysis: dependence 

of pO2 and pCO2 results on atmospheric pressure,” Clin.Chem., 35(8), 1989, 1779-1781. 
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10.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Να λαμβάνετε πάντα τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά το χειρισμό της μονάδας 
epoc Reader, της μονάδας epoc Host και των καρτών εξέτασης epoc, προκειμένου 
να αποτρέπεται η έκθεση σε αιματογενή παθογόνα.  

Μην αποπειραθείτε ποτέ να καθαρίσετε ή να απολυμάνετε το εσωτερικό της 
μονάδας epoc Reader. Αν έχει εισέλθει αίμα στη μονάδα epoc Reader, 
απενεργοποιήστε την και τοποθετήστε την σε πλαστική σακούλα με επισήμανση 
βιολογικού κινδύνου. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της Epocal για να 
κανονίσετε την επιστροφή της μονάδας Reader για επιδιόρθωση. 

Ανατρέξτε στις εγκεκριμένες από το CLSI οδηγίες "Protection Of Laboratory 
Workers From Occupationally Acquired Infections" (Προστασία των εργαζομένων 
εργαστηρίων από επαγγελματικές λοιμώξεις) για πληροφορίες σχετικά με τις ορθές 
εργαστηριακές πρακτικές και την προστασία από μείζονα λοιμώδη παθογόνα. 

 

10.2 Φροντίδα του συστήματος epoc 
 

Το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc απαιτεί ελάχιστη φροντίδα και συντήρηση.  
 

Συνιστώνται οι ακόλουθες γενικές πρακτικές: 

1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Reader και τη μονάδα epoc Host όταν δεν τις 
χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. 

2. Φυλάσσετε τις μονάδες Reader και Host σε ασφαλή θέση όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. 
3. Οι μονάδες Reader και Host πρέπει να χρησιμοποιούνται και να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. 
4. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση των καλωδίων του προσαρμογέα AC για τυχόν φθορά 

και για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
5. Διατηρείτε το παρόν Εγχειρίδιο συστήματος epoc στη διάθεση τόσο του χειριστή όσο και 

του διαχειριστή. 
6. Διασφαλίστε ότι το Εγχειρίδιο συστήματος epoc είναι πλήρες και ενημερωμένο. 
 

10.3 Καθαρισμός 
 

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες καθαρισμού κατά τη φροντίδα του 
συστήματος epoc. Αποκλίσεις από αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή. 

 

Μην εκθέτετε τυχόν ηλεκτρικές επαφές σε διαλύματα καθαρισμού.  

 

10 

 

Φροντίδα και συντήρηση του συστήματος epoc 
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Μην εμβαπτίζετε τη μονάδα epoc Reader και τη μονάδα epoc Host σε υγρό. Μην 
επιτρέπετε ποτέ τη συσσώρευση υγρών στις περιοχές του άξονα σύνδεσης ή του 
διακόπτη μεμβράνης. 

Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά απευθείας οπουδήποτε στις εσωτερικές ή εξωτερικές 
περιοχές της μονάδας epoc Host ή της μονάδας epoc Reader.  

 

Ποτέ μην αποπειραθείτε:  

1. Να καθαρίσετε το εσωτερικό της υποδοχής εισαγωγής καρτών της μονάδας Reader. 
2. Να καθαρίσετε μια κάρτα εξέτασης. 
3. Να απολυμάνετε ή να αποστειρώσετε σε αυτόκλειστο οποιοδήποτε μέρος του 

συστήματος epoc. 

Γενικές μέθοδοι καθαρισμού 
Μην επιτρέπετε σε υγρά να εισέλθουν στο εσωτερικό των μονάδων epoc Reader ή epoc Host 
και να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.  

Να σκουπίζετε τις μονάδες epoc Reader και epoc Host χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υγρό 
πανί ή επίθεμα γάζας, χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα: 

• Ήπιο απορρυπαντικό ή μη διαβρωτικό καθαριστικό 

• Οινόπνευμα 

• Σαπούνι και νερό 

• Διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10%.  

Μέθοδος απολύμανσης 
Απολυμαίνετε τις μονάδες epoc Reader και epoc Host όταν υπάρχουν εκχύσεις αίματος, για 
την αποτροπή της έκθεσης σε αιματογενή παθογόνα.  

Να φοράτε κατάλληλα γάντια για την πραγματοποίηση της ακόλουθης διαδικασίας: 

1. Παρασκευάστε διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (εννέα (9) μέρη νερού της βρύσης και 
ένα (1) μέρος οικιακής χλωρίνης). Συνιστάται να παρασκευάζετε καθημερινά φρέσκο 
διάλυμα. 

2. Εμβαπτίστε αρκετά επιθέματα γάζας στο διάλυμα χλωρίνης. Όταν βγάζετε το επίθεμα από 
το διάλυμα, απομακρύνετε την περίσσεια του υγρού πιέζοντάς το, ώστε να μην στάζει. 

3. Τρίψτε μαλακά τυχόν περιοχές με ξηρό αίμα με ένα ή περισσότερα υγρά επιθέματα, έως 
ότου μαλακώσει αρκετά ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί.  

4. Αφού απομακρύνετε αντίστοιχους λεκέδες, καθαρίστε δύο φορές όλες τις επιφάνειες με 
καινούρια επιθέματα εμβαπτισμένα στο διάλυμα χλωρίνης. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα 
χλωρίνης έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια για τρία (3) λεπτά προτού το σκουπίσετε. 

5. Εμποτίστε καινούργια επιθέματα με ζεστό νερό βρύσης και απομακρύνετε την περίσσεια 
υγρού. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες και αφήστε τις να στεγνώσουν προτού 
ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του συστήματος epoc. 

6. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα επιθέματα γάζας σε δοχείο απόρριψης βιολογικώς 
επικίνδυνων υλικών. 
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10.4 Συντήρηση 
 

Οι μονάδες epoc Reader και epoc Host δεν χρειάζονται συντήρηση ή προσαρμογή. 
Σε περίπτωση που μια μονάδα Reader ή Host δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Epocal 
για να κανονίσετε την επισκευή της.  

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της μονάδας Host μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. 
Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης της δικής σας μονάδας epoc Host για οδηγίες 
σχετικά με την αφαίρεση της μπαταρίας της μονάδας Host. 

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της μονάδας Reader και η θύρα της μπαταρίας μπορούν να 
αντικατασταθούν από το χρήστη. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.  

Τα ελαστικά πέλματα της μονάδας Reader μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. 
Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.  

Αντικατάσταση της μπαταρίας της μονάδας epoc Reader  

 
1) Αφαιρέστε τη βίδα που συνδέει τη θύρα της 

μπαταρίας με τη μονάδα Reader, χρησιμοποιώντας 
ένα κατσαβίδι Philips με εγκοπή #0 ή 3/16" 
(ανάλογα με τον τύπο της βίδας που υπάρχει στη 
μονάδα Reader). 

2) Ανασηκώστε τη θύρα της μπαταρίας από τη 
μονάδα Reader. 

3) Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία από το 
διαμέρισμα μπαταρίας για να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση στη σύνδεση του καλωδίου της με τη 
μονάδα Reader. 

 

 

 

 

 

4) Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία από τη μονάδα 
Reader. Μια λαβίδα μπορεί να είναι χρήσιμη για να 
τραβήξετε το βύσμα προς τα έξω. 

5) Συνδέστε το νέο βύσμα μπαταρίας στη μονάδα 
epoc Reader. Η γλωττίδα προσανατολισμού 
βύσματος πρέπει να είναι ορατή όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 

6) Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία μέσα στο 
διαμέρισμα μπαταρίας. Τοποθετήστε τα καλώδια 
της μπαταρίας στη θέση που υποδεικνύεται στην 
εικόνα. Διασφαλίστε ότι η μπαταρία βρίσκεται σε 
οριζόντια θέση, χωρίς καλώδια από κάτω ή από 
πάνω. 

Τραβήξτε προς τα 
έξω το βύσμα από 

αυτό το σημείο 

Γλωττίδα 
προσανατολισμού 

βύσματος 

Βίδα της θύρας 
μπαταρίας 
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7) Τοποθετήστε τη θύρα μπαταρίας εισάγοντας 
τον αρμό της με γωνία περίπου 30˚ πίσω 
από την μπαταρία. Πρέπει να εφαρμοστεί 
πίεση στο άκρο της θύρας προκειμένου οι 
αρμοί της να ασφαλίσουν στη θέση τους. Η 
θύρα της μπαταρίας μπορεί στη συνέχεια να 
κλείσει σωστά. 

8) Ασφαλίστε τη θύρα βιδώνοντάς την με τη 
βίδα που είχατε αφαιρέσει, χρησιμοποιώντας 
ένα κατσαβίδι Philips με εγκοπή #0 ή 3/16". 
Μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα για να 
μην προκληθεί ζημιά στο πλαστικό. 

 

Αντικατάσταση της θύρας μπαταρίας της μονάδας epoc Reader  
Ορισμένα βήματα αυτής της διαδικασίας είναι πολύ όμοια με εκείνα της διαδικασίας 
αντικατάστασης μπαταρίας που περιγράφεται παραπάνω. Ανατρέξτε στις παραπάνω εικόνες 
για να εντοπίσετε τη βίδα που συνδέει τη θύρα μπαταρίας με τη μονάδα Reader και να δείτε 
τη γωνία με την οποία έχει εισαχθεί ο αρμός της θύρας.  

1) Αφαιρέστε τη βίδα που συνδέει τη θύρα μπαταρίας με τη μονάδα Reader, 
χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Philips #0 ή 3/16". 

2) Ανασηκώστε τη θύρα της μπαταρίας από τη μονάδα Reader. 

3) Μην μετακινείτε τη μπαταρία ή την καλωδίωση: έχει εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διευκολύνει την αντικατάσταση της θύρας μπαταρίας. 

4) Τοποθετήστε τη νέα θύρα μπαταρίας εισάγοντας τον αρμό της με γωνία περίπου 
30˚ πίσω από την μπαταρία. Πρέπει να εφαρμοστεί πίεση στο άκρο της θύρας 
προκειμένου οι αρμοί της να ασφαλίσουν στη θέση τους. Η θύρα της μπαταρίας 
μπορεί στη συνέχεια να κλείσει σωστά. 

5) Ασφαλίστε τη θύρα βιδώνοντάς τη με τη νέα βίδα που παρέχεται με τη θύρα 
μπαταρίας αντικατάστασης, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Philips με εγκοπή #0 ή 
3/16". Μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα για να μην προκληθεί ζημιά στο πλαστικό. 

 

Τοποθετήστε τα καλώδια 
σε αυτή την οπή 

Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν 
καλώδια στο επάνω μέρος της 

μπαταρίας 



51005516 Αναθ.: 02            Φροντίδα και συντήρηση του συστήματος epoc                  10-5 

Αντικατάσταση ελαστικών πελμάτων της μονάδας epoc Reader 
 

Υπάρχουν πέντε θέσεις όπου υπάρχουν προσαρτημένα ελαστικά πέλματα:  

 

 
 

Η αντικατάσταση είναι απαραίτητη μόνο εάν οποιοδήποτε από τα πέλματα πέσει από τη μονάδα 
epoc Reader.  

1) Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα κόλλας από τις θέσεις όπου λείπουν ελαστικά 
πέλματα, χρησιμοποιώντας οινόπνευμα και ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. 
Εφαρμόστε οινόπνευμα στο πανί και απομακρύνετε την περίσσεια του υγρού πιέζοντας 
το πανί πριν αγγίξετε την επιφάνεια της μονάδας Reader.  

2) Αφήστε το οινόπνευμα να στεγνώσει πριν τοποθετήσετε τα νέα ελαστικά πέλματα. 

3) Αφαιρέστε το νέο ελαστικό πέλμα από την αυτοκόλλητη πίσω πλευρά του και πιέστε 
το στη θέση που έχετε καθαρίσει, κάτω από τη μονάδα epoc Reader. Προτείνεται η 
χρήση γαντιών για αυτό το βήμα, προκειμένου να αποφευχθεί η επιμόλυνση των 
κολλητικών επιφανειών. 
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11.1 Μονάδα epoc Host 

 

Η μονάδα epoc Host είναι ένας φορητός υπολογιστής με εγκατεστημένη την εφαρμογή epoc 
Host από το εργοστάσιο. Η μονάδα epoc Host προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με το 
σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων εφαρμογών 
λογισμικού στη μονάδα epoc Host. 
 

 

Η μονάδα epoc Host επικοινωνεί απευθείας με τη μονάδα epoc Reader προκειμένου να λάβει: 
 

• Δεδομένα για την ταυτοποίηση του τύπου της κάρτας εξέτασης, του αριθμού 
παρτίδας και της ημερομηνίας λήξης 

• Ψηφιοποιημένα μη επεξεργασμένα ηλεκτρικά σήματα που παράγονται από τους 
αισθητήρες της κάρτας εξέτασης  

• Το σήμα της βαρομετρικής πίεσης 

• Τρία (3) θερμοκρασιακά σήματα 

• Ψηφιοποιημένα μη επεξεργασμένα ηλεκτρικά σήματα από την εσωτερική δοκιμή 
ηλεκτρονικού ελέγχου ποιότητας  

 

 

Η μονάδα epoc Host: 

 

• Αποστέλλει οδηγίες στη μονάδα epoc Reader 

• Καθορίζει τα λειτουργικά σφάλματα από τα μη επεξεργασμένα σήματα ελέγχου 
ποιότητας  

• Υπολογίζει τις συγκεντρώσεις των δεικτών μέτρησης από τα μη επεξεργασμένα 
ψηφιακά δεδομένα  

• Προβάλλει τα αποτελέσματα εξέτασης με αριθμητικές τιμές  

• Ρυθμίζει το εσωτερικό ρολόι και το ημερολόγιο 

• Αποθηκεύει όλες τις εγγραφές εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας 

 

 
 

 

 

 

11 
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11.2 Μονάδα epoc Reader 
 

11.2.1 Διασύνδεση αισθητήρων 
Ηλεκτρικά σήματα από τη μονάδα αισθητήρα που βρίσκεται στην κάρτα εξέτασης 
λαμβάνονται από την πλακέτα κυκλωμάτων της διασύνδεσης αισθητήρων μέσω ενός 
εσωτερικού συνδέσμου στη μονάδα epoc Reader. Πριν από την ψηφιοποίηση, το κύκλωμα 
διασύνδεσης αισθητήρων ενισχύει και αποστέλλει μέσω πολυπλεξίας τα μη επεξεργασμένα 
σήματα αισθητήρα.  

11.2.2 Μηχανικό σύστημα 
Η υποδοχή εισαγωγής καρτών της μονάδας epoc Reader περιλαμβάνει δύο (2) επιφάνειες 
συναρμογής που ασφαλίζουν την κάρτα εξέτασης μετά την εισαγωγή της στη μονάδα epoc 
Reader.  
 

Με την εισαγωγή της κάρτας εξέτασης στην αντίστοιχη υποδοχή: 

• Πραγματοποιείται ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα που υπάρχει πάνω στην κάρτα 
εξέτασης από το σαρωτή γραμμωτού κώδικα της μονάδας Reader 

• Η συστοιχία συνδέσμων της μονάδας epoc Reader έρχεται σε επαφή με τη μονάδα που 
περιλαμβάνει τους αισθητήρες 

• Δύο (2) θερμαντικά μπλοκ στη μονάδα epoc Reader έρχονται σε επαφή με την περιοχή 
του αισθητήρα της κάρτας εξέτασης, πάνω και κάτω από την κάρτα εξέτασης, 
προκειμένου να διατηρηθεί μια θερμοκρασία 37°C κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

 

Μετά από την εισαγωγή, η διαδικασία ασφάλισης της κάρτας εξέτασης ενεργοποιεί τον 
κινητήρα, ο οποίος: 

• μετατοπίζει την περιστροφική βαλβίδα στην κάρτα εξέτασης για να ανοίξει το 
σφραγισμένο δοχείο βαθμονομητή που υπάρχει στην κάρτα εξέτασης  

• μετατοπίζει το υγρό βαθμονόμησης από το δοχείο βαθμονομητή στην περιοχή μέτρησης, 
η οποία είναι το κανάλι ρευστών πάνω από τη μονάδα αισθητήρα στην κάρτα εξέτασης 

11.2.3 Πολυπλεξία και μετατροπή σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό  
Ο μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα μετατρέπει τα αναλογικά σήματα σε ψηφιακά 
και, έπειτα, σε σήματα που μπορούν να μεταδοθούν ασύρματα μέσω Bluetooth.  
 

Τα ακόλουθα σήματα μεταδίδονται από τη μονάδα epoc Reader στη μονάδα epoc Host: 

• Ποτενσιομετρικά, αμπερομετρικά και αγωγιμομετρικά σήματα από το κύκλωμα 
διασύνδεσης αισθητήρων  

• Η τάση της μπαταρίας και η εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας Reader 

• Σήματα ισχύος των συσκευών θέρμανσης και σήματα του αισθητήρα θερμοκρασίας από 
κάθε θερμαντικό μπλοκ για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στους 37oC κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης  

• Δεδομένα γραμμωτού κώδικα που λαμβάνονται από την κάρτα εξέτασης 

• Η περιβαλλοντική βαρομετρική πίεση όπως μετράται από το μορφοτροπέα πίεσης 
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11.2.4 Αναλογικά σήματα ελέγχου 
Η μονάδα epoc Reader εφαρμόζει δύο (2) τύπους σημάτων στους αισθητήρες:  

1. ένας μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό σήμα δημιουργεί τάση που εφαρμόζεται στους 
αμπερομετρικούς αισθητήρες  

2. το κύκλωμα αγωγιμότητας AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) δημιουργεί τάση διέγερσης 
AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) που εφαρμόζεται μεταξύ του αισθητήρα αγωγιμότητας 
και της γείωσης (GND). 

11.2.5 Διασύνδεση χειριστή 
Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης στη μονάδα epoc Host, ο χρήστης μπορεί να 
λειτουργήσει τη μονάδα epoc Reader χωρίς να ανατρέχει στη μονάδα epoc Host, με χρήση 
μιας σειράς οπτικοακουστικών σημάτων από τη μονάδα epoc Reader. 

11.3 Κάρτα εξέτασης epoc 

Η κάρτα εξέτασης epoc περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία: 

• Περίβλημα από χυτό πλαστικό [1] με κανάλια ρευστών, δοχεία και μια εσοχή όπου 
είναι τοποθετημένη η μονάδα αισθητήρα [2] με τρόπο ώστε η εξωτερική επιφάνεια 
επαφής της μονάδας να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της κάρτας και η 
εσωτερική επιφάνεια του αισθητήρα της μονάδας να είναι στραμμένη προς τα κανάλια 
ρευστών της κάρτας. 

• Η μονάδα αισθητήρα [2] είναι μια συστοιχία εποξεικών φύλλων που στηρίζει τις 
επαφές ηλεκτροδίων στην εξωτερική πλευρά και μια συστοιχία μεμβρανών αισθητήρα 
στην εσωτερική πλευρά. Οι μεμβράνες αισθητήρα έρχονται σε ηλεκτρική επαφή με τις 
επαφές των ηλεκτροδίων μέσω οπών στο εποξεικό φύλλο. Η μονάδα αισθητήρα 
ενσωματώνεται στην κάρτα και σφραγίζεται με υλικό συγκόλλησης ευαίσθητο στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Το δοχείο υγρού βαθμονόμησης που βρίσκεται σε μια εσοχή στο σώμα της κάρτας 
περιέχει περίπου 150 μL υδατικού υγρού βαθμονόμησης. Το δοχείο καλύπτεται από δύο 
(2) στρώσεις φύλλου αλουμινίου με επίστρωση πολυαιθυλενίου [6, 7]. Το υγρό 
βαθμονόμησης σφραγίζεται μέσα στην κάρτα κατά την κατασκευή της με χρήση 
στρώσεων φύλλου αλουμινίου θερμικής σφράγισης. 

• Η περιστροφική βαλβίδα [5] είναι σφραγισμένη μεταξύ της επάνω και της κάτω 
στρώσης φύλλων αλουμινίου στο κανάλι εκροής του δοχείου του υγρού βαθμονόμησης. 
Ο κινητήρας ενεργοποιείται μόλις η κάρτα εξέτασης εισαχθεί στη μονάδα Reader, οπότε 
και η περιστροφική βαλβίδα τρυπά τη σφράγιση στο κανάλι εκροής. 

• Η πλαστική επάνω ετικέτα [3] ελασματοποιείται και σφραγίζεται επάνω στην κάρτα 
κατά την κατασκευή της, ώστε να σχηματίσει ένα κάλυμμα πάνω από τα κανάλια ρευστών 
που έχουν ήδη δημιουργηθεί επάνω στην κάρτα με τη μορφή κοιλωμάτων. 

• Ένα κανάλι ρευστών στη χυτευμένη κάρτα συνδέει το δοχείο του υγρού βαθμονόμησης 
με τη μονάδα αισθητήρα και έπειτα με το θάλαμο αποβλήτων. 

• Ένα δεύτερο κανάλι ρευστών συνδέει την υποδοχή εισαγωγής δείγματος με τη μονάδα 
αισθητήρα και έπειτα με το θάλαμο αποβλήτων. Η υποδοχή εισαγωγής δείγματος περιέχει 
μια διάταξη σφράγισης υποδοχής δείγματος [4] από σιλικόνη, ώστε να σφραγίζεται 
το άκρο της σύριγγας κατά την εισαγωγή του δείγματος. 

• Η κάτω ετικέτα [8], λευκή και κατασκευασμένη από πλαστικό, περιλαμβάνει 
εκτυπωμένες πληροφορίες για την κάρτα εξέτασης. 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ 
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11.4 Μονάδα αισθητήρα 

Μονάδα αισθητήρα: 

• Είναι μια μονάδα που δέχεται έξυπνες κάρτες και έχει προσαρμοστεί για τη χρήση για την 
οποία προορίζεται 

• Περιλαμβάνει ένα στρώμα εποξεικών φύλλων στη μία πλευρά 

• Διαθέτει επίχρυσο φύλλο χαλκού στην άλλη πλευρά 

• Η συστοιχία ηλεκτροδίων και επαφών σχηματίζεται από το επίχρυσο φύλλο χαλκού  

• Μια οπή στο εποξεικό φύλλο βρίσκεται πάνω από τη θέση κάθε ηλεκτροδίου. 
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• Στη μονάδα αισθητήρα βρίσκονται 14 θέσεις ηλεκτροδίων.  

• Κάθε ηλεκτρόδιο βρίσκεται κάτω από μια οπή στο εποξεικό φύλλο 

• Η περίμετρος του εποξεικού φύλλου απομονώνει το κάθε ηλεκτρόδιο από τα υπόλοιπα 

• Ηλεκτροχημικά ενεργές μεμβράνες αισθητήρα είναι τοποθετημένες μέσα σε μια κοιλότητα 
η οποία σχηματίζεται από την οπή που βρίσκεται σε κάθε θέση ηλεκτροδίου. 
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11.5 Ηλεκτρόδια αισθητήρα 

11.5.1 Μέθοδος μέτρησης  
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε μη αραιωμένα δείγματα. Οι μέθοδοι μέτρησης μη 
αραιωμένων δειγμάτων λέγονται επίσης "άμεσες μέθοδοι", ενώ εκείνες που αραιώνουν το 
δείγμα λέγονται "έμμεσες μέθοδοι". 

Για τους ηλεκτρολύτες, οι έμμεσες μέθοδοι μετρούν τη συγκέντρωση του δείκτη μέτρησης 
ανά μονάδα όγκου πλάσματος. Οι άμεσες μέθοδοι, οι οποίες μετρούν τη συγκέντρωση 
ελεύθερων ιόντων του δείκτη μέτρησης ανά μονάδα όγκου νερού του πλάσματος, μπορούν 
να μετρήσουν έως και 7% υψηλότερη συγκέντρωση απ' ό,τι οι έμμεσες μέθοδοι διότι υπάρχει 
ένας εξαιρούμενος όγκος που καταλαμβάνεται από τις πρωτεΐνες πλάσματος και τα λιπίδια, ο 
οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη στις έμμεσες μετρήσεις. Ωστόσο, συνήθως το αποτέλεσμα είναι 
μόνο κατά 3-5% υψηλότερο διότι μέρος του δείκτη μέτρησης είναι δεσμευμένο στις 
πρωτεΐνες. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των μεθόδων, όπως όταν ο ασθενής έχει 
παθολογικά επίπεδα ολικών πρωτεϊνών ή λιπιδίων, αυτό αναγνωρίζεται ως παρεμβολή στην 
έμμεση μέθοδο, ενώ η άμεση μέθοδος παρέχει το κλινικά ορθό αποτέλεσμα για τους 
ηλεκτρολύτες1. Σε φυσιολογικά επίπεδα πρωτεϊνών και λιπιδίων, η συστηματική απόκλιση 
μεταξύ των μεθόδων διορθώνεται γενικά στα όργανα άμεσης μέτρησης του εμπορίου ώστε να 
συμφωνούν τα φυσιολογικά εύρη όλων των οργάνων. Οι αισθητήρες epoc βαθμονομούνται 
εργοστασιακά, προκειμένου τα φυσιολογικά εύρη να συμφωνούν με τις έμμεσες μεθόδους 
αναφοράς σε φυσιολογικά επίπεδα ολικών πρωτεϊνών και λιπιδίων. 

Η άμεση μέτρηση του αιματοκρίτη με την αγωγιμομετρική τεχνική δίνει αποτέλεσμα σχετικό 
με το κλάσμα μη αγώγιμου εξαιρούμενου όγκου του υγρού του δείγματος. Ο όγκος των 
ερυθροκυττάρων αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του μη αγώγιμου όγκου, αλλά οι πρωτεΐνες, 
τα λιπίδια και τα λευκοκύτταρα συμβάλλουν επίσης. Όταν υπάρχουν παθολογικά αυξημένα 
επίπεδα αυτών των στοιχείων, αναμένονται αυξημένες τιμές αιματοκρίτη. Μειωμένες τιμές 
αιματοκρίτη αναμένονται όταν υπάρχουν παθολογικά χαμηλά επίπεδα πρωτεΐνης, όπως αυτά 
που ανευρίσκονται στα αραιωμένα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς που 
υποβάλλονται σε καρδιοπνευμονική παράκαμψη. Η έλλειψη οσμωτικής ισορροπίας προκαλεί 
ασυμφωνία μεταξύ των άμεσων (αγωγιμομετρικών, φυγοκεντρικών) και των έμμεσων 
(Coulter) μετρήσεων, λόγω της διακύμανσης στο μέσο όγκο ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Υπάρχουν τρεις (3) τύποι μετρήσεων αισθητήρα που χρησιμοποιούνται στην κάρτα εξέτασης 
epoc – ο ποτενσιομετρικός, ο αμπερομετρικός και ο αγωγιμομετρικός. 

Στην ποτενσιομετρία2,4, (για τις μετρήσεις νατρίου, καλίου, χλωριδίου, ιονισμένου ασβεστίου, 
pH και pCO2) το δυναμικό ανοικτού κυκλώματος ενός καλυμμένου με μεμβράνη ηλεκτροδίου 
αισθητήρα (το οποίο ανταποκρίνεται στη συγκέντρωση του δείκτη μέτρησης) μετράται έναντι 
ενός ηλεκτροδίου αναφοράς (το οποίο είναι κατά προσέγγιση μη ανταποκρινόμενο). Η 
μέτρηση πραγματοποιείται από έναν λειτουργικό ενισχυτή υψηλής σύνθετης αντίστασης 
εισόδου που βρίσκεται στη μονάδα epoc Reader και είναι συνδεδεμένος με κάθε ζεύγος 
ηλεκτροδίων το οποίο περιλαμβάνει το ηλεκτρόδιο αισθητήρα και το ηλεκτρόδιο αναφοράς. 

Η διαφορά δυναμικού (V) μεταξύ του ζεύγους ηλεκτροδίων ακολουθεί την τροποποιημένη 
εξίσωση Nernst (εξίσωση Nicolsky) η οποία είναι:  

      
 

)(0 α++= CsLOGVV



51005517 Αναθ.: 01                          Θεωρία λειτουργίας                                         11-8  

όπου C είναι η συγκέντρωση του δείκτη μέτρησης που μετράται και s είναι η κλίση 
ανταπόκρισης του ηλεκτροδίου, η οποία είναι περίπου 60 mV ανά δεκάδα μεταβολής 
συγκέντρωσης για τους μονοσθενείς (pH, K, Na, pCO2) και περίπου 30 mV ανά δεκάδα για 
τους δισθενείς (iCa) αναλύτες. Το V0 είναι μια σταθερά. Ο όρος α = ΣΚiCi αναπαριστά τη 
συνδυαστική επίδραση παρεμβαλλόμενων ουσιών τύπου i σε συγκέντρωση Ci, ενώ το Ki 
αποτελεί το συντελεστή παρεμβολής. Όταν η μέτρηση περιλαμβάνει βαθμονόμηση, με τα 
ηλεκτρόδια να εμβαπτίζονται πρώτα σε υγρό βαθμονόμησης με συγκέντρωση Ccal και έπειτα 
στο υγρό του δείγματος με άγνωστη συγκέντρωση (Csmpl) το βαθμονομημένο σήμα του 
αισθητήρα είναι η διαφορά ∆V που παρατηρείται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ του 
δείγματος και του βαθμονομητή, που προκύπτει από την εξίσωση 

 

 

 

 

Μια βελτίωση στην παραπάνω εξίσωση ενσωματώνει εξαιρετικά αναπαραγώγιμες και καλά 
χαρακτηρισμένες αποκλίσεις του mV 
 

∆Vcorr=∆Vraw+β 
 

Στην αμπερομετρία2 (για τις μετρήσεις του pO2, της γλυκόζης, του γαλακτικού και της 
κρεατινίνης) το ρεύμα (i) που διαπερνά ένα καλυμμένο με μεμβράνη αμπερομετρικό 
ενδεικτικό ηλεκτρόδιο προς το ηλεκτρόδιο της γείωσης, μετράται όταν το ενδεικτικό 
ηλεκτρόδιο βρίσκεται σε σταθερό δυναμικό έναντι του ηλεκτροδίου αναφοράς. Στην 
αμπερομετρική μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, το ηλεκτρόδιο ανάγει επιλεκτικά το δείκτη 
μέτρησης που διαχέεται μέσω της μεμβράνης που καλύπτει το ηλεκτρόδιο. Στην 
αμπερομετρική μέτρηση της γλυκόζης, του γαλακτικού και της κρεατινίνης, ο δείκτης 
μέτρησης διαχέεται μέσω της επάνω μεμβράνης και μετατρέπεται ενζυμικά σε υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, το οποίο ανάγεται περαιτέρω σε μικρό αρνητικό δυναμικό μέσω μιας αντίδρασης 
μεσολαβούμενης από οξειδοαναγωγή και καταλυόμενης από την υπεροξειδάση χρένου (HRP). 
Η κύρια εξίσωση για έναν ιδανικό, γραμμικά ανταποκρινόμενο αισθητήρα (περιορισμένο από 
τη διάχυση ρεύμα που διαπερνά τη μεμβράνη) προκύπτει από την εξίσωση: 

 

 

 

όπου r είναι πλέον η δυνατότητα απόκρισης του ηλεκτροδίου (amp ανά μονάδα 
συγκέντρωσης, στην περίπτωση του αισθητήρα γλυκόζης, γαλακτικού και κρεατινίνης, ή amp 
ανά μονάδα μερικής πίεσης, στην περίπτωση του αισθητήρα οξυγόνου). Όταν η μέτρηση 
περιλαμβάνει βαθμονόμηση, το βαθμονομημένο σήμα του αισθητήρα (D) είναι η αναλογία 
των ρευμάτων του αισθητήρα στο δείγμα και το βαθμονομητή.  

        

 

 

 

Γι' αυτόν το λόγο, η εξίσωση του ιδανικού αισθητήρα είναι  
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όπου ccal είναι η συγκέντρωση του αναλύτη στο υγρό βαθμονόμησης ή/και η μερική πίεση 
οξυγόνου στο βαθμονομητή, η οποία είναι η τιμή σε υδατικό υγρό κορεσμένο με αέρα 
(διορθωμένη ως προς την ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας -- 101,32 kPa, 
μέσω της μέτρησης της πραγματικής ατμοσφαιρικής πίεσης από έναν αισθητήρα πίεσης που 
βρίσκεται στη μονάδα Reader). Υπό πραγματικές συνθήκες, ο αισθητήρας παρεκκλίνει κάπως 
από την ιδανική τιμή. Λόγω του ότι υπάρχει μικρό μηδενικό ρεύμα αισθητήρα, το 
βαθμονομημένο σήμα του αισθητήρα δεν περνά από το μηδέν σε μηδενική συγκέντρωση 
ή/και μερική πίεση οξυγόνου. Αυτό αναπαρίσταται από ένα σημείο τομής (a) και έναν 
συντελεστή ευαισθησίας (s) από όπου προκύπτει η τροποποιημένη εξίσωση αισθητήρα  

 

  

      

Το βαθμονομημένο σήμα αισθητήρα (D) είναι ελαφρώς μη γραμμικό σε πολύ υψηλές 
συγκεντρώσεις ή μερικές πιέσεις, κάτι που αναπαρίσταται με τη μορφή δυναμοσειράς με 
συντελεστές έως και το i3. Το τροποποιημένο βαθμονομημένο σήμα αισθητήρα προκύπτει 
πλέον από την εξίσωση 

 

  

 

 

Μια βελτίωση στην παραπάνω εξίσωση ενσωματώνει εξαιρετικά αναπαραγώγιμες και καλά 
χαρακτηρισμένες επιδράσεις 

 

Dcorr=Draw(1+δ) 
 

Ο αιματοκρίτης μετράται μέσω αγωγιμομετρίας AC2. Χρησιμοποιείται ένα ζεύγος ηλεκτροδίων 
σε απόσταση μεταξύ τους στο κανάλι ροής (για ελαχιστοποίηση της σύνθετης αντίστασης 
επαφής και των σφαλμάτων καθίζησης των κυττάρων του αίματος). Το υψηλής αγωγιμότητας 
ηλεκτρόδιο καθοδικής ροής χρησιμεύει επίσης ως ανιχνευτής για τη χορήγηση επαρκούς 
όγκου δείγματος. Για τη μέτρηση χρησιμοποιείται μια πηγή τάσης 8 kHz με διακορυφοτιμή 
320 mV. Το κανονικοποιημένο σήμα του αισθητήρα (D) είναι η αναλογία της αντίστασης του 
αίματος προς την αντίσταση του υγρού βαθμονομητή  

 

        

 
 
Επομένως, το D ισούται επίσης με την αναλογία ειδικής αντίστασης, διότι οι γεωμετρικές 
κυτταρικές σταθερές (ωφέλιμη επιφάνεια A και μήκος διαδρομής l) είναι οι ίδιες τόσο στη 
μέτρηση του δείγματος όσο και στο βαθμονομητή. 

Η βάση για την αγωγιμομετρική μέτρηση του αιματοκρίτη είναι το γεγονός ότι τα 
ερυθροκύτταρα περιβάλλονται από μια μη αγώγιμη μεμβράνη, οπότε η ειδική αντίσταση του 
αίματος σχετίζεται με τον όγκο που καταλαμβάνουν τα μη αγώγιμα ερυθροκύτταρα. Αυτό 
περιγράφεται από την τροποποιημένη εξίσωση Maxwell-Fricke3, στην οποία η ειδική 
αντίσταση του αίματος (ρbld) σχετίζεται με την ειδική αντίσταση του πλάσματος (ρplsm) 
σύμφωνα με την εξίσωση 
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όπου το a και το b είναι σταθερές και το H είναι ο αιματοκρίτης (κλασματικός συμπιεσμένος 
όγκος κυττάρων).  

Η ειδική αντίσταση του πλάσματος μπορεί να υπολογιστεί από την ειδική αντίσταση του 
υγρού βαθμονομητή και από την τιμή συγκέντρωσης νατρίου που μετράται στο δείγμα 
(CNa.smpl), σε σχέση με την ήδη γνωστή τιμή νατρίου στο υγρό βαθμονομητή (CNa.cal), 
σύμφωνα με την εξίσωση 

 

        

όπου το c είναι μια συνάρτηση της συγκέντρωσης νατρίου και ολικής πρωτεΐνης (κλάσμα 
όγκου) στο φυσιολογικό αίμα. Οπότε, 

 

      

 
 

11.5.2 Στοιχεία ηλεκτροδίων 
1. Ηλεκτρόδιο pH  
Ο αισθητήρας pH αποτελείται από ένα εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων μεμβράνης από 
πλαστικοποιημένο PVC4 που περιέχει το εκλεκτικό για το pH ιονοφόρο, την τριδωδεκυλαμίνη. 
2. Ηλεκτρόδιο pCO2  
Ο αισθητήρας pCO2 είναι ένα τροποποιημένο ηλεκτρόδιο Severighaus2,5 που αποτελείται από 
μια επιφάνεια ηλεκτροδίου χρυσού επικαλυμμένη με μια εσωτερική στιβάδα που περιέχει 
κινυδρόνη, διττανθρακικό νάτριο και καταλύτη καρβονικής ανυδράσης, καθώς και μια 
εξωτερική, ετερογενή μεμβράνη διαπερατή από το διοξείδιο του άνθρακα. 
3. Ηλεκτρόδιο pO2 
Ο αισθητήρας pO2 είναι ένα τροποποιημένο ηλεκτρόδιο Clarke2,5 που αποτελείται από μια 
επιφάνεια καθόδου χρυσού επικαλυμμένη από μια ετερογενή μεμβράνη διαπερατή από το 
οξυγόνο. 
4. Ηλεκτρόδιο νατρίου 
Ο αισθητήρας νατρίου αποτελείται από ένα εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων μεμβράνης από 
πλαστικοποιημένο PVC4 που περιέχει το εκλεκτικό για το νάτριο άλας, τη νατριούχο 
μεθυλομονενσίνη.  
5. Ηλεκτρόδιο καλίου  
Ο αισθητήρας καλίου αποτελείται από ένα εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων μεμβράνης από 
πλαστικοποιημένο PVC4 που περιέχει το εκλεκτικό για το κάλιο ιονοφόρο, τη βαλινομυκίνη. 
6. Ηλεκτρόδιο ιονισμένου ασβεστίου  
Ο αισθητήρας ιονισμένου ασβεστίου αποτελείται από ένα εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων 
μεμβράνης από πλαστικοποιημένο PVC4 που περιέχει το εκλεκτικό για το ιονισμένο ασβέστιο 
άλας, το τετραμεθυλο-βουτυλο-φαινυλο-φωσφορικό ασβέστιο.  
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7. Ηλεκτρόδιο χλωριδίου  
Ο αισθητήρας χλωριδίου αποτελείται από ένα εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων μεμβράνης από 
πλαστικοποιημένο PVC4 που περιέχει το εκλεκτικό για το χλωρίδιο ιονοφόρο, το χλωριούχο 
τριδωδεκυλο-μεθυλαμμώνιο. 
8. Ηλεκτρόδιο γλυκόζης 
Ο αισθητήρας γλυκόζης είναι ένα ηλεκτρόδιο υπεροξειδίου του υδρογόνου που αποτελείται 
από μια επιφάνεια καθόδου χρυσού, επικαλυμμένη με μια εσωτερική στιβάδα που περιέχει 
οξειδάση της γλυκόζης2, υπεροξειδάση (HRP) και ένα μεσολαβητή της οξειδοαναγωγής 
(ABTS, δηλ. δις-αµµωνιακό άλας του 2,2΄-αζινο-δις-(3-αιθυλοβενζοθειαζολινο-6-
σουλφονικού οξέος)) και μια εξωτερική, ετερογενή μεμβράνη διαπερατή από το οξυγόνο. 
9. Ηλεκτρόδιο γαλακτικού 
Ο αισθητήρας γαλακτικού είναι ένα ηλεκτρόδιο υπεροξειδίου του υδρογόνου που αποτελείται 
από μια επιφάνεια καθόδου χρυσού επικαλυμμένη με μια εσωτερική στιβάδα που περιέχει 
γαλακτική οξειδάση, υπεροξειδάση (HRP) και ένα μεσολαβητή της οξειδοαναγωγής (ABTS, 
δηλ. δις-αµµωνιακό άλας του 2,2’-αζινο-δις-(3-αιθυλοβενζοθειαζολινο-6-σουλφονικού 
οξέος)) και μια εξωτερική, ετερογενή μεμβράνη διαπερατή από το οξυγόνο. 
10. Ηλεκτρόδιο κρεατινίνης 
Ο αισθητήρας κρεατινίνης είναι ένα ηλεκτρόδιο υπεροξειδίου του υδρογόνου που αποτελείται 
από μια επιφάνεια καθόδου χρυσού επικαλυμμένη με μια εσωτερική στιβάδα που περιέχει τα 
ένζυμα αμιδοϋδρολάση της κρεατινίνης, αμιδινοϋδρολάση της κρεατίνης και οξειδάση της 
σαρκοσίνης, υπεροξειδάση (HRP) και ένα μεσολαβητή της οξειδοαναγωγής, ένα μεσαίο 
στρώμα ανίχνευσης της κρεατίνης που περιέχει τα ένζυμα αμιδινοϋδρολάση της κρεατίνης, 
καταλάση και οξειδάση της σαρκοσίνης και μια εξωτερική, ετερογενή μεμβράνη διαπερατή 
από το οξυγόνο. 

11. Ηλεκτρόδια αιματοκρίτη 
Δύο ηλεκτρόδια χρυσού. 
12. Ηλεκτρόδιο αναφοράς 
Το ηλεκτρόδιο αναφοράς είναι μια μικρή δομή τύπου ηλεκτρολυτικής γέφυρας4 με ένα ζεύγος 
οξειδοαναγωγής στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, επικαλυμμένη από μια ετερογενή 
μεμβράνη ηλεκτρολυτικής γέφυρας διαπερατή από τους υδρατμούς, η οποία περιέχει 
ηλεκτρολύτες. 
 

11.6 Έλεγχος ποιότητας και σύστημα epoc 

11.6.1 Εισαγωγή 
Υπάρχουν δύο (2) τύποι διαδικασιών ελέγχου ποιότητας που χρησιμοποιούνται συνήθως 
στους σημερινούς κλινικούς αναλυτές, οι οποίοι είναι αποδεκτοί σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του CLIA: ο παραδοσιακός έλεγχος ποιότητας (ΕΠ) (καθορίζεται στον 
αρχικό κανονισμό του CLIA που θεσπίστηκε το 19886) και ο ισοδύναμος έλεγχος ποιότητας 
(ΕΠ) (περιγράφεται πλέον στην ενημερωμένη έκδοση του CLIA που θεσπίστηκε το 20037).  

 

Ο ισοδύναμος ΕΠ δεν υποκαθιστά τους εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας. 
Ακολουθείτε τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις αναφορικά με τις 
δοκιμές ελέγχου ποιότητας. 
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Ο παραδοσιακός ΕΠ χρησιμοποιεί υγρούς μάρτυρες (εικονικά δείγματα) οι οποίοι αναλύονται 
περιοδικά (αλλά σε τουλάχιστον δύο (2) επίπεδα μία φορά την ημέρα σύμφωνα με το CLIA 
88) σε έναν αναλυτή, μεταξύ των αναλύσεων δειγμάτων ασθενών. Οι παραδοσιακοί 
σχεδιασμοί αναλυτών χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία για τη διαδικασία της 
εξέτασης (αντιδραστήρια, αισθητήρες, κανάλια ρευστών και θαλάμους μέτρησης). Λόγω του 
ότι αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται εκ νέου, μπορεί να φθαρούν ή να μολυνθούν κατά τη 
συνήθη χρήση. Σφάλματα τέτοιου τύπου είναι η χημική μόλυνση από κάποιο δείγμα το οποίο 
μεταφέρεται σε πολλαπλές διαδοχικές αναλύσεις, η απόφραξη των αγωγών ρευστών ή των 
θαλάμων μέτρησης με αποτέλεσμα την πρόκληση πολλαπλών προβλημάτων στα ρευστά, 
όπως είναι η δημιουργία φυσαλίδων στο δείγμα, ο σχηματισμός ινώδους πάνω στα στοιχεία 
των αισθητήρων, η φθορά με την πάροδο του χρόνου, η απώλεια της κλίσης ανταπόκρισης 
των αισθητήρων και άλλα παρόμοια. Λόγω του ότι αυτά τα προβλήματα είναι επίμονα, 
μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα σε πολλαπλές μεταγενέστερες αναλύσεις, προτού η 
συγκεκριμένη κατάσταση ανιχνευθεί από κάποιο εικονικό δείγμα ΕΠ και διορθωθεί από το 
χειριστή. Ακριβώς επειδή αυτά τα σφάλματα επιμένουν, μπορούν να εντοπιστούν από τον ΕΠ 
με εικονικό δείγμα. Τα σποραδικά σφάλματα, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε μία μόνο ανάλυση 
δείγματος, δεν ανιχνεύονται αποτελεσματικά από τον παραδοσιακό ΕΠ με εικονικά δείγματα.  

Το σύστημα epoc εφαρμόζει διαδικασίες ΕΠ που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για χρήση σε 
συσκευές στις οποίες χρησιμοποιούνται κάρτες εξέτασης μίας χρήσης. Αυτές οι διαδικασίες ΕΠ 
είναι πλέον ευρέως αποδεκτές από τον κλάδο, ενώ έχουν γίνει αποδεκτές ως έγκυρες από το 
CLIA και θεωρούνται Ισοδύναμος ΕΠ. Η αρχή πίσω από αυτήν την προσέγγιση είναι ότι σε μια 
εφαρμογή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου εργαστηρίου, 
όπου τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση άμεσων ενεργειών, είναι 
σημαντικό τα σφάλματα να ανιχνεύονται όταν λαμβάνουν χώρα. Επίσης, ο ΕΠ με εικονικό 
δείγμα, ο οποίος επαφίεται στην επιμονή ενός σφάλματος για να το εντοπίσει, δεν είναι 
αποτελεσματικό να χρησιμοποιείται ως κύρια μεθοδολογία ανίχνευσης σφαλμάτων.  

Δεδομένου ότι το σύστημα epoc χρησιμοποιεί κάρτες εξέτασης μίας χρήσης, δεν διαθέτει τα 
στοιχεία των παραδοσιακών αναλυτών επαναλαμβανόμενης χρήσης τα οποία είναι περισσότερο 
επιρρεπή σε επίμονα σφάλματα. Τα κυρίαρχα σφάλματα σε συσκευές με στοιχεία μίας χρήσης, 
όπως το σύστημα epoc, είναι σποραδικής φύσης, επηρεάζοντας μόνο την κάρτα με την οποία 
γίνεται η ανάλυση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στον ισοδύναμο 
ΕΠ από το σύστημα epoc εφαρμόζει ένα σύνολο εσωτερικών δοκιμών ελέγχου ποιότητας που 
εκτελούνται από το σύστημα με κάθε εξέταση, αποκρύπτοντας τα αποτελέσματα όταν 
ανιχνεύεται κάποια κατάσταση σφάλματος. Κάθε εξέταση ξεκινά με καινούριους αισθητήρες και 
καινούριο υγρό βαθμονομητή. Η σύμφωνη απόκριση των σημάτων του αισθητήρα στον 
καινούριο υγρό βαθμονομητή είναι καλά χαρακτηρισμένη από μια μεγάλη βάση δεδομένων 
εξετάσεων που εκτελέστηκαν στο εργοστάσιο της Epocal. Αν το σήμα του αισθητήρα είναι μη 
χαρακτηριστικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, εσφαλμένου χειρισμού ή εσφαλμένης 
φύλαξης, το λογισμικό του συστήματος καταστέλλει το αποτέλεσμα.  

Πολύ λιγότερο συχνά είναι τα επίμονα σφάλματα που προκύπτουν από στοιχεία του 
συστήματος εξέτασης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία εξετάσεις. 
Αυτά περιλαμβάνουν τις μολύνσεις της μονάδας epoc Reader, οι οποίες, εφόσον δεν 
αντιμετωπιστούν, ενδέχεται να επηρεάσουν μια σειρά αποτελεσμάτων ή να προκαλέσουν τη 
δυσλειτουργία μιας ολόκληρης παρτίδας καρτών μίας χρήσης. Αυτές οι καταστάσεις 
σφάλματος ανιχνεύονται επίσης αποτελεσματικά στο σύνολο των εξετάσεων που 
πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποιούμενη κάρτα. Για παράδειγμα, οι ενσωματωμένες (in-
line) μετρήσεις ΕΠ που περιλαμβάνουν και τις δοκιμές ηλεκτρονικού ΕΠ της μονάδας epoc 
Reader, οι οποίες πραγματοποιούνται μόλις γίνει σύνδεση με μια μονάδα epoc Host και πριν 
από την ανάλυση κάθε κάρτας, θα ανιχνεύσουν τη μόλυνση της μονάδας epoc Reader που 
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία. Ως περαιτέρω διασφάλιση, συνιστάται να 
ακολουθούνται διαδικασίες αποδοχής και παρακολούθησης των παρτίδων, για την 
επιβεβαίωση επίμονων σφαλμάτων σε κάρτες εξέτασης οι οποίες ενδέχεται να είναι 
ελαττωματικές λόγω ακατάλληλης κατασκευής, αποστολής ή φύλαξης.  
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11.6.2 Επισκόπηση του εσωτερικού ΕΠ (iQC) του συστήματος epoc. 
Κάθε φορά που αναλύεται μια κάρτα εξέτασης, πολλαπλές δοκιμές παρακολούθησης 
λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας της 
διαδικασίας εξέτασης και για την επισήμανση μη συμμορφούμενων εξετάσεων. 
 

Υπάρχουν τρεις (3) φάσεις στις δοκιμές ΕΠ που πραγματοποιούνται από το σύστημα epoc: 

1. Κατά την αρχικοποίηση: Μια αρχική σειρά δοκιμών, οι οποίες καλύπτουν 2 διαφορετικά 
επίπεδα στο δυναμικό εύρος, πραγματοποιείται από τη μονάδα epoc Reader (δοκιμή 
ηλεκτρονικού ΕΠ της μονάδας epoc Reader) κάθε φορά που η μονάδα Reader συνδέεται 
με μια μονάδα epoc Host. Επιπλέον, δοκιμές ΕΠ πραγματοποιούνται από τη μονάδα epoc 
Reader στην κάρτα και στη διαδικασία που ακολουθείται από το χειριστή μετά από την 
εισαγωγή της κάρτας κατά την αρχικοποίηση. 

2. Κατά τη βαθμονόμηση: Δοκιμές ΠΕ που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης της κάρτας και των αισθητήρων κατά το διάστημα εκτέλεσης της 
βαθμονόμησης πριν από την εισαγωγή του δείγματος. 

3. Κατά τη μέτρηση του δείγματος: Δοκιμές ΠΕ που πραγματοποιούνται για την 
παρακολούθηση της διαδικασίας που ακολουθείται από το χειριστή και της ακεραιότητας 
του δείγματος, τόσο κατά την εισαγωγή του όσο και μετά από αυτήν. 

 

 Κατά την 
αρχικοποίηση 

Κατά τη 
βαθμονόμηση 

Δείγμα 

Μονάδα epoc Reader √ √ √ 

Κάρτες και εξέταση √ √ √ 

Διαδικασίες χρήστη √  √ 

Ακεραιότητα δείγματος   √ 

Συνδυαστικά, αυτές οι δοκιμές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προστασίας έναντι εσφαλμένης 
λειτουργίας του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc.  

Περιορισμοί του συστήματος epoc: Το σύστημα epoc δεν ανιχνεύει και δεν 
επισημαίνει προβλήματα που αφορούν το χειρισμό των δειγμάτων πριν την ανάλυση. 
Δηλ. μετρά το δείγμα που λαμβάνει. Σφάλματα που μπορεί να συμβούν πριν την 
ανάλυση είναι, για παράδειγμα, η αιμόλυση του δείγματος, η υποβάθμιση της 
ποιότητας του δείγματος με την πάροδο του χρόνου και λόγω της χρήσης 
ακατάλληλου αντιπηκτικού, η απαέρωση ή αεριοποίηση δειγμάτων που υποβλήθηκαν 
σε χειρισμό με μη αναερόβιο τρόπο ή η μόλυνση από παρεμβαλλόμενες χημικές 
ουσίες που προκύπτει από ακατάλληλη συλλογή του δείγματος. Αυτά τα σφάλματα 
χειρισμού των δειγμάτων δεν ανιχνεύονται, ενώ για τον έλεγχο και την 
ελαχιστοποίησή τους απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση του χρήστη.  

Η προσέγγιση που ακολουθείται κατά τον εσωτερικό ΕΠ (iQC) του συστήματος epoc για την 
ανίχνευση σφαλμάτων έχει στατιστική βάση και είναι ουσιαστικά η ίδια, ανεξάρτητα από την 
κατηγορία μέτρησης iQC. Από τη μεγάλη βάση δεδομένων με αποτελέσματα εξετάσεων που 
διεξήχθησαν στο εργοστάσιο: 

1. Δημιουργείται το ιστόγραμμα των συμμορφούμενων τιμών για τη μέτρηση του iQC. 

2. Δημιουργείται η κατανομή των τιμών μέτρησης iQC που συσχετίζονται με κάποια 
ασυμφωνία που οδηγεί σε σφάλμα ανάλυσης. 
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3. Καθορίζονται ο τιμές κατωφλίου ή τα όρια για την τιμή μέτρησης iQC, τα οποία αποτελούν 
τη βάση για τη λήψη της απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της πραγματοποιηθείσας 
εξέτασης. Όταν μια μέτρηση iQC εμπίπτει στα αποδεκτά όρια, η πραγματοποιηθείσα 
εξέταση προχωρά στην αναφορά μιας τιμής ανάλυσης. Όταν μια μέτρηση δεν εμπίπτει 
στα αποδεκτά όρια, δεν γίνεται αναφορά του αποτελέσματος της ανάλυσης, είτε για μια 
μεμονωμένη εξέταση είτε συνολικά για την κάρτα, ανάλογα με τον τύπο της μέτρησης και 
την κατηγορία του σφάλματος.  

11.6.3 Λεπτομερής περιγραφή του iQC του συστήματος epoc 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται λεπτομερώς το αντικείμενο των διαδικασιών 
ανίχνευσης σφαλμάτων του συστήματος epoc. 

 

Συνολικές 
μετρήσεις Στα εξής Τύπος μέτρησης Μέτρηση Πότε Τι ελέγχει Τι αναζητά 

1 
γραμμωτός 

κώδικας 
κάρτας 

οπτική σάρωση   Κατά την 
αρχικοποίηση 

τύπο και 
ακεραιότητα 

κάρτας 

κάρτα από ληγμένη 
παρτίδα 

10 κάθε κανάλι 
αισθητήρα 

απομόνωση 
καναλιού μονάδας 

Reader 
i Κατά την 

αρχικοποίηση 

ακεραιότητα 
μονάδας 
Reader 

μόλυνση μονάδας 
Reader: επίμονο σφάλμα, 

απαιτεί διορθωτική 
ενέργεια 

10 κάθε κανάλι 
αισθητήρα 

απομόνωση 
καναλιού κάρτας i 

Κατά την 
αρχικοποίηση 
μετά από την 
εισαγωγή της 

κάρτας 

ακεραιότητα 
μονάδας 
Reader, 

ακεραιότητα 
κάρτας 

μόλυνση / κατασκευή 
κάρτας 

10 κάθε 
αισθητήρας 

μη επεξεργασμένο 
σήμα αισθητήρα v, i ή σ 

Κατά τη 
βαθμονόμηση 

του 
αισθητήρα 

ακεραιότητα 
κάρτας 

ακεραιότητα κατασκευής 
/ αποστολής / φύλαξης 

10 κάθε 
αισθητήρας 

μη επεξεργασμένο 
σήμα αισθητήρα dv(i,σ)/dt 

Κατά τη 
βαθμονόμηση 

του 
αισθητήρα 

ακεραιότητα 
κάρτας 

ακεραιότητα κατασκευής 
/ αποστολής / φύλαξης 

10 κάθε 
αισθητήρας 

μη επεξεργασμένο 
σήμα αισθητήρα rms (v, i, σ) 

Κατά τη 
βαθμονόμηση 

του 
αισθητήρα 

ακεραιότητα 
κάρτας 

ακεραιότητα κατασκευής 
/ αποστολής / φύλαξης 

2 
και οι δύο 
συσκευές 

θέρμανσης 
θερμική μετάβαση T 

Κατά τη 
βαθμονόμηση 

του 
αισθητήρα 

ακεραιότητα 
κάρτας 

μη φυσιολογική επαφή 
της κάρτας με τη 

συσκευή θέρμανσης 

2 
και οι δύο 
συσκευές 

θέρμανσης 
μετάβαση ισχύος W 

Κατά τη 
βαθμονόμηση 

του 
αισθητήρα 

    

1 αισθητήρας 
ρευστών 

ακεραιότητα 
ρευστών σ 

Κατά τη 
βαθμονόμηση 

του 
αισθητήρα 

διαδικασία 
χειριστή 

ορθή χορήγηση και 
αγωγιμότητα 
βαθμονομητή 

10 κάθε 
αισθητήρας 

μη επεξεργασμένο 
σήμα αισθητήρα +dv(i,σ)/dt 

Κατά την 
εισαγωγή του 

δείγματος 

ακεραιότητα 
δείγματος 

ανωμαλία χρόνου ανόδου 
αισθητήρα 

10 κάθε 
αισθητήρας 

μη επεξεργασμένο 
σήμα αισθητήρα d2v(i,σ)/dt2 

Κατά την 
εισαγωγή του 

δείγματος 

ακεραιότητα 
δείγματος παρεμβολή 
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2 
και οι δύο 
συσκευές 

θέρμανσης 
θερμική μετάβαση T 

Κατά την 
εισαγωγή του 

δείγματος 

διαδικασία 
χειριστή 

ψυχρό δείγμα εκτός 
προδιαγραφών 

2 
και οι δύο 
συσκευές 

θέρμανσης 
μετάβαση ισχύος W 

Κατά την 
εισαγωγή του 

δείγματος 

διαδικασία 
χειριστή   

1 αισθητήρας 
ρευστών 

επίπεδο 
αγωγιμότητας 
στοιχείου αέρα 

σ 
Κατά την 

εισαγωγή του 
δείγματος 

ακεραιότητα 
δείγματος στοιχείο αέρα στο δείγμα 

1 αισθητήρας 
ρευστών 

εύρος στοιχείου 
αέρα (κάτω όριο) t 

Κατά την 
εισαγωγή του 

δείγματος 

διαδικασία 
χειριστή 

υπερβολικά γρήγορη 
έγχυση του δείγματος 

η οποία προκαλεί 
διαχωρισμό υγρών 

1 αισθητήρας 
ρευστών 

εύρος στοιχείου 
αέρα (άνω όριο) σ 

Κατά την 
εισαγωγή του 

δείγματος 

διαδικασία 
χειριστή 

 υπερβολικά αργή ή 
ασυνεχής έγχυση του 

δείγματος  

10 κάθε 
αισθητήρας 

μη επεξεργασμένο 
σήμα αισθητήρα dv(i,σ)/dt Στο δείγμα ακεραιότητα 

δείγματος ανωμαλία δείγματος 

10 κάθε 
αισθητήρας 

μη επεξεργασμένο 
σήμα αισθητήρα rms(v,i,σ) Στο δείγμα ακεραιότητα 

δείγματος ανωμαλία δείγματος 

2 
και οι δύο 
συσκευές 

θέρμανσης 
επίπεδο ισχύος W Στο δείγμα     

 

1. Δοκιμές αρχικοποίησης 
Οι δοκιμές αρχικοποίησης πραγματοποιούνται μόλις γίνει σύνδεση και κατά την έναρξη της 
διεξαγωγής εξέτασης, πριν από τη βαθμονόμηση των αισθητήρων.  

2. Δοκιμές κατά τη βαθμονόμηση 
Οι δοκιμές εσωτερικού ΕΠ (iQC) κατά τη βαθμονόμηση πραγματοποιούνται μετά από τη 
χορήγηση του βαθμονομητή στη συστοιχία αισθητήρων. Κατά το διάστημα βαθμονόμησης 
(διάρκειας 150 έως 175 δευτερολέπτων, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές θερμικές συνθήκες) 
οι αισθητήρες θερμαίνονται στους 37oC και υγραίνονται από την ξηρή κατάσταση φύλαξης 
εντός του πρώτου λεπτού περίπου, επιτυγχάνοντας ύγρανση εντός 60 – 100 δευτερολέπτων.  

Εντός της κάρτας, η λειτουργία του υγρού βαθμονόμησης δεν είναι ίδια με αυτήν ενός υγρού 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας με εκχωρημένη μέση τιμή, τυπική απόκλιση και καθορισμένες 
συγκεντρώσεις αποτυχίας/επιτυχίας. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιείται ως βαθμονόμηση ενός 
σημείου σε κάθε δοκιμή. Η διαδικασία iQC που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 
βαθμονόμησης περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα ενότητα. 

3. Δοκιμές κατά τη μέτρηση του δείγματος 
 

A. Διαδικασίες χειριστή 
Το σύστημα epoc έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σωστά στα χέρια ατόμων που δεν έχουν 
εκπαιδευθεί στις εργαστηριακές μεθόδους, δηλ. επαγγελματιών του τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης που εργάζονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ο έλεγχος ποιότητας είναι 
πλήρως αυτοματοποιημένος και μη ορατός στο χρήστη. Δεν απαιτείται εργαστηριακή 
εκπαίδευση για τη λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Το σύστημα ανιχνεύει τις εσφαλμένες 
διαδικασίες που ακολουθούνται από το χειριστή όταν αυτές συμβαίνουν.  
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Για παράδειγμα, το σύστημα θα επισημάνει τις ακόλουθες καταστάσεις και δεν θα δώσει 
αποτέλεσμα εξέτασης όταν: 

• Χρησιμοποιείται ληγμένη κάρτα  

• Γίνεται εκ νέου ανάλυση μιας ήδη χρησιμοποιημένης κάρτας εξέτασης  

• Γίνεται εισαγωγή υπερβολικά μικρής ποσότητας δείγματος 

• Γίνεται υπερβολικά γρήγορη εισαγωγή του δείγματος 

• Γίνεται υπερβολικά αργή εισαγωγή του δείγματος 

• Η εισαγωγή του δείγματος γίνεται σε λάθος χρόνο 
 

B. Δοκιμές ακεραιότητας του δείγματος 
Το σύστημα ανιχνεύει επίσης ανωμαλίες στο εισαχθέν δείγμα, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής: 

• Δείγματα με φυσαλίδες αέρα  

• Δείγματα με ουσίες παρεμβολής 

 

11.6.4 Επιβεβαίωση της απόδοσης του συστήματος epoc, 
συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού ΕΠ (iQC) 

Μέχρι πρόσφατα, οι κανονισμοί και τα πρότυπα εργαστηριακής πιστοποίησης προσδιόριζαν τη 
χρήση παραδοσιακών σχημάτων ελέγχου ποιότητας, όπως η καθημερινή χρήση υγρών 
"υλικών ελέγχου" (μαρτύρων). 

Καθώς νέες τεχνολογίες, όπως το σύστημα epoc, καθίστανται διαθέσιμες, η επιστημονική 
κοινότητα έχει αναγνωρίσει τους περιορισμούς που δημιουργεί η στήριξη στα παραδοσιακά 
σχήματα και έχει ενθαρρύνει πολλούς ρυθμιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς 
πιστοποίησης να τροποποιήσουν ανάλογα τα πρότυπά τους. 

Πολλοί από τους καινούριους κανονισμούς και πολλά από τα καινούρια πρότυπα 
πιστοποίησης αναγνωρίζουν τον κίνδυνο που ενέχει ο προσδιορισμός συγκεκριμένων 
μεθόδων για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού σχήματος ελέγχου ποιότητας. Επιπλέον, οι 
συγκεκριμένες μέθοδοι δεν μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές τεχνολογικές αλλαγές, 
οπότε πολλοί από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς πιστοποίησης 
αλλάζουν τα πρότυπά τους έτσι ώστε να μεταβιβάσουν στους επικεφαλής των εργαστηρίων 
την ευθύνη της δημιουργίας και της επικύρωσης του συστήματος ποιότητας που ακολουθείται 
από κάθε εργαστήριο. 

Τα σχήματα ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να καταρτίζονται με χρήση πληροφοριών από τον 
κατασκευαστή και από την επιστημονική βιβλιογραφία. 

Είναι σημαντικό να επιβεβαιώνετε την απόδοση του συστήματος epoc και του συνιστώμενου 
σχήματος ελέγχου ποιότητας, προκειμένου να εμπιστευτείτε προσωπικά την προσέγγισή μας 
ως προς τις προκλήσεις που προκύπτουν από την τοποθέτηση μιας διαγνωστικής συσκευής 
στα χέρια ατόμων που δεν έχουν εκπαιδευτεί στις εργαστηριακές διαδικασίες. 

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα υλικά ελέγχου ποιότητας που διατίθενται στο 
εμπόριο προκειμένου να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις των διεθνών, των ευρωπαϊκών και 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι αρμόδιες για το νοσοκομειακό σας ίδρυμα. 
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12.1  Γενικές προδιαγραφές καρτών εξέτασης BGEM 

12.1.1  Ενδείξεις χρήσης – Σύστημα epoc® 
Το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc προορίζεται για χρήση από 
εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για τον ποσοτικό έλεγχο 
δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού ή τριχοειδικού 
ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 
 

Η διαμόρφωση του πίνακα της κάρτας εξέτασης αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών και 
μεταβολιτών (BGEM) περιλαμβάνει αισθητήρες για τη μέτρηση pH, pCO 2, pO2, νατρίου, 
καλίου, ιονισμένου ασβεστίου, χλωριδίου, γλυκόζης, γαλακτικού, κρεατινίνης και αιματοκρίτη. 
 

Οι μετρήσεις pH, pCO2, pΟ2 (αερίων αίματος) από το σύστημα αιματολογικών 
αναλύσεων epoc χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή 
οξεοβασικών διαταραχών.  
 

Οι μετρήσεις νατρίου και καλίου από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με διαταραχές 
της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας.  
 

Οι μετρήσεις ιονισμένου ασβεστίου από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και τη θεραπεία της παραθυρεοειδικής νόσου, μιας σειράς 
οστεοπαθειών, της χρόνιας νεφροπάθεια και της τετανίας.  
 

Οι μετρήσεις χλωριδίου από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc χρησιμοποιούνται 
στη διάγνωση και τη θεραπεία των ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών. 
 

Οι μετρήσεις γλυκόζης από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc χρησιμοποιούνται 
στη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών μεταβολισμού των υδατανθράκων, 
συμπεριλαμβανομένου του σακχαρώδους διαβήτη και της ιδιοπαθούς υπογλυκαιμίας, 
καθώς και των όγκων των νησιδιακών κυττάρων του παγκρέατος. 
  
Οι μετρήσεις του γαλακτικού από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της οξεοβασικής κατάστασης, καθώς και στη διάγνωση 
και τη θεραπεία της γαλακτικής οξέωσης (παθολογικά υψηλή οξύτητα του αίματος). 
 

Οι μετρήσεις κρεατινίνης από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και τη θεραπεία ορισμένων νεφρικών νόσων και στην 
παρακολούθηση της αιμοκάθαρσης.  
 

Οι μετρήσεις του αιματοκρίτη από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 
χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων 
του όγκου του αίματος, όπως η αναιμία και η ερυθροκυττάρωση. 

12 

 

Προδιαγραφές καρτών εξέτασης BGEM 
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12.2 Διαμόρφωση και χρήση των καρτών εξέτασης 
 

Η κάρτα εξέτασης αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών (BGE) epoc και η κάρτα εξέτασης 
αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών και μεταβολιτών (BGEM) μετρούν και υπολογίζουν τα 
ακόλουθα αποτελέσματα εξέτασης.  
Η κάρτα εξέτασης CT-1004-00-00 epoc BGEM είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη 
έκδοση, την κάρτα εξέτασης CT-1001-00-00 BGE, με την εξαίρεση ότι η κάρτα εξέτασης 
CT-1004-00-00 epoc BGEM φέρει αισθητήρες γλυκόζης και γαλακτικού τυπωμένους σε 
προηγουμένως κενές κυψέλες αισθητήρα. 
Η κάρτα εξέτασης CT-1006-00-00 epoc BGEM είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη 
έκδοση, την κάρτα εξέτασης CT-1004-00-00 epoc BGEΜ, με την εξαίρεση ότι η κάρτα 
εξέτασης CT-1006-00-00 epoc BGEM φέρει αισθητήρες κρεατινίνης και χλωριδίου 
τυπωμένους σε προηγουμένως κενές κυψέλες αισθητήρα.  
Επομένως, όλα τα άλλα εξαρτήματα κάρτας και οι κοινοί βιοαισθητήρες είναι πανομοιότυπα 
και στα τρία προϊόντα. 
Κάρτα epoc BGE 
CT-1001-00-00 
pH 
pCO2 
pO2 
Νάτριο Na+ 
Κάλιο K+ 
Ιονισμένο ασβέστιο Ca++ 
Αιματοκρίτης Hct 
*Διττανθρακικό cHCO3- 
*Ολικό διοξείδιο του άνθρακα 
cTCO2 
*Περίσσεια βάσεων BE 
*Κορεσμός οξυγόνου cSO2 
*Αιμοσφαιρίνη cHgb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* υπολογιζόμενες τιμές 

Κάρτα epoc BGEM 
CT-1004-00-00 
pH 
pCO2 
pO2 
Νάτριο Na+ 
Κάλιο K+ 
Ιονισμένο ασβέστιο Ca++ 
Γλυκόζη Glu 
Γαλακτικό οξύ Lac 
Αιματοκρίτης Hct 
*Διττανθρακικό cHCO3- 
*Ολικό διοξείδιο του 
άνθρακα cTCO2 
*Περίσσεια βάσεων BE 
*Κορεσμός οξυγόνου cSO2 
*Αιμοσφαιρίνη cHgb 
 
 
 
 
 
 
 
* υπολογιζόμενες τιμές 

Κάρτα epoc BGEM 
CT-1006-00-00 
pH 
pCO2 
pO2 
Νάτριο Na+ 
Κάλιο K+ 
Ιονισμένο ασβέστιο Ca++ 
Χλωρίδιο Cl- 
Γλυκόζη Glu 
Γαλακτικό οξύ Lac 
Κρεατινίνη Crea 
Αιματοκρίτης Hct 
*Διττανθρακικό cHCO3- 
*Ολικό διοξείδιο του άνθρακα 
cTCO2 
*Περίσσεια βάσεων BE 
*Κορεσμός οξυγόνου cSO2 
*Χάσμα ανιόντων AGap, AGapK 
*Εκτιμώμενος ρυθμός 
σπειραματικής διήθησης 
eGFR, eGFR-a 
*Αιμοσφαιρίνη cHgb 
 
* υπολογιζόμενες τιμές 

Σημείωση: Ορισμένες εξετάσεις δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις αγορές.  

 

12.2.1  Σταθερότητα κατά τη φύλαξη 
 

Οι κάρτες εξέτασης πρέπει να φυλάσσονται πάντα στη θήκη τους σε 
θερμοκρασία δωματίου, 15 έως 30oC (59 έως 86oF). Ποτέ μην φυλάσσετε τις 
κάρτες εξέτασης στο ψυγείο και μην τις καταψύχετε. 
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12.2.2 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη λειτουργία 
του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του Εγχειριδίου συστήματος epoc για τις 
απαιτήσεις διεξαγωγής του ελέγχου ποιότητας.  

12.2.3 Χρονισμός εξέτασης 
Η έναρξη μιας εξέτασης γίνεται με την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων 
Host και Reader. Η κάρτα εξέτασης αφαιρείται από τη θήκη της. Η κάρτα θα πρέπει να 
εισάγεται αμέσως στη μονάδα Reader. Κατά τη διάρκεια της περιόδου βαθμονόμησης των 
165 δευτερολέπτων (περίπου) ο χρήστης λαμβάνει το δείγμα αίματος για την εξέταση. 
Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, ο δείκτης κατάστασης της μονάδας Reader και η 
μονάδα epoc Host ενημερώνουν το χρήστη ότι η κάρτα είναι έτοιμη να δεχτεί το δείγμα 
αίματος. Η κάρτα είναι πλέον έτοιμη για την εισαγωγή του δείγματος και το δείγμα μπορεί 
να εισαχθεί οποιαδήποτε στιγμή και για έως και 450 δευτερόλεπτα (7,5 λεπτά) από εκεί και 
μετά, χρόνος έπειτα από την παρέλευση του οποίου λήγει το διάστημα δυνατότητας 
εισαγωγής του δείγματος και δεν είναι πλέον δυνατή η αποδοχή του. Περίπου 30 
δευτερόλεπτα έπειτα από την εισαγωγή του δείγματος, η μονάδα Host προβάλλει τα 
αναλυτικά αποτελέσματα εξέτασης και η κάρτα μπορεί να αφαιρεθεί από τη μονάδα Reader 
και να απορριφθεί στα βιολογικώς επικίνδυνα απόβλητα.  

12.2.4 Τύπος δείγματος 
Φρέσκο ολικό αρτηριακό, φλεβικό ή τριχοειδικό αίμα, το οποίο εισάγεται στην κάρτα με 
χρήση μιας σύριγγας ή ενός σωληναρίου συλλογής αίματος epoc Care-Fill™. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Λεπτομέρειες συλλογής δείγματος" παρακάτω, για τις χρονικές περιόδους 
κατά τις οποίες το αίμα θεωρείται ότι είναι φρέσκο και επομένως κατάλληλο για εξέταση. 

12.2.5 Όγκος δείγματος 
Τουλάχιστον 92 μικρόλιτρα.  
Σημείωση: Η χωρητικότητα του τριχοειδούς σωληναρίου epoc Care-Fill είναι 90 μικρόλιτρα 
συν τον όγκο του αέρα που ωθείται πίσω από το δείγμα όταν το έμβολο είναι πατημένο 
μέχρι το τέρμα, πράγμα που αυξάνει τη χωρητικότητα σε πάνω από 92 μικρόλιτρα. 

12.2.6 Συλλογή δείγματος 
Το σύστημα epoc έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση αιματολογικών 
αναλύσεων στο σημείο παροχής φροντίδας. Εκτελείτε την εξέταση των δειγμάτων 
αμέσως μετά τη συλλογή ενός δείγματος, προκειμένου να λαμβάνετε 
αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν με τη μέγιστη ακρίβεια την κατάσταση του 
ασθενούς. 
Λάβετε υπόψη ότι όλες οι εξετάσεις του συστήματος epoc έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 
εξετάσεις μέτριας πολυπλοκότητας (κατάσταση μη εξαιρούμενων (non-waived) από τις 
απαιτήσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες CLIA. 

 

Να χρησιμοποιείτε πάντα σύριγγες που συμμορφώνονται με το πρότυπο 
ISO594-1 για την εισαγωγή του δείγματος στο σύστημα. 

 

Το σύστημα epoc προορίζεται για χρήση μόνο με δείγματα φρέσκου ολικού 
αίματος. Μην χρησιμοποιείτε δείγματα που έχουν υποστεί πήξη.  

 
Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κατά το χειρισμό των δειγμάτων αίματος. 
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Το δείγμα που χρησιμοποιείται για την πλήρωση μιας κάρτας εξέτασης πρέπει 
να συλλέγεται και να υφίσταται χειρισμό με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση 
του ασθενούς. 

 

Τα δείγματα αίματος πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται στην εγκατάσταση όπου χρησιμοποιείται το 
σύστημα. Να ακολουθείτε πάντα τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από 
άλλους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όταν μελετάτε τις 
πληροφορίες στην παρούσα ενότητα. 

 
Όταν χρειάζονται αντιπηκτικά, να χρησιμοποιείτε πάντα αποκλειστικά ηπαρίνη. 

Για επιπλέον επιλογές αναφορικά με συγκεκριμένες εξετάσεις και μεθόδους συλλογής του 
δείγματος, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. 

Εξέταση 

Λεπτομέρειες συλλογής δείγματος 
(ανατρέξτε επίσης στις "Βιβλιογραφικές αναφορές" στο τέλος της παρούσας 

υποενότητας) 

Σύριγγες 
• 1 ή 3 mL, πλαστική 
• Χωρίς αντιπηκτικό 

πρέπει να εκτελεστεί 
εντός 3-5 λεπτών 

• Με ηπαρίνη Li ή Na 
• Με εξισορροπημένη 

ηπαρίνη 

Σωληνάρια υπό κενό 
• Με ηπαρίνη Li ή Na 
• Χωρίς αντιπηκτικό 

πρέπει να εκτελεστεί 
αμέσως. Λάβετε 
υπόψη ότι ενδέχεται 
να υπάρχουν 
ενεργοποιητές πήξης 
σε ορισμένες 
συσκευές συλλογής 

Τριχοειδή 
σωληνάρια 
• Τριχοειδή 

σωληνάρια epoc 
Care-Fill μόνο 

 

pO2 • Μη ψυχόμενες σύριγγες1,2 
• Εξέταση εντός 

30 λεπτών1,2 

• Δεν συνιστάται1 • Συνιστάται εξέταση 
σε λιγότερο από 
5 λεπτά 

pH/pCO2* • Εξέταση εντός 
30 λεπτών1,2 

• Εξέταση εντός 
30 λεπτών1,2 

• Συνιστάται εξέταση 
σε λιγότερο από 
5 λεπτά 

Ιονισμένο 
ασβέστιο  

• Με ηπαρίνη Li ή Na μόνον 
εφόσον <10 IU/mL3 

• Με εξισορροπημένη 
ηπαρίνη μόνον εφόσον 
<70 IU/mL3 

• Εξέταση σε λιγότερο από 
30 λεπτά για την αποφυγή 
πλασματικών τιμών 
εξαιτίας μεταβολικής 
δραστηριότητας1,2,3 

• Με ηπαρίνη Li ή Na 
μόνον εφόσον 
<10 IU/mL3 

• Εξέταση σε λιγότερο 
από 30 λεπτά για την 
αποφυγή πλασματικών 
τιμών εξαιτίας 
μεταβολικής 
δραστηριότητας1,2,3 

• Τα τριχοειδή 
σωληνάρια  
Care-Fill περιέχουν 
65 IU/mL 
εξισορροπημένης 
με ασβέστιο 
ηπαρίνης λιθίου 

• Συνιστάται εξέταση 
σε λιγότερο από 
5 λεπτά 

Γλυκόζη • Εξέταση σε λιγότερο 
από 30 λεπτά για την 
αποφυγή επιδράσεων 
γλυκόλυσης11,12 

• Μόνο με ηπαρίνη Li ή 
Na (μην χρησιμοποιείτε 
NaF) 

• Εξέταση σε λιγότερο 
από 30 λεπτά για την 
αποφυγή επιδράσεων 
γλυκόλυσης11,12 

• Συνιστάται εξέταση 
σε λιγότερο από 
5 λεπτά 
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Εξέταση 

Λεπτομέρειες συλλογής δείγματος 
(ανατρέξτε επίσης στις "Βιβλιογραφικές αναφορές" στο τέλος της παρούσας 

υποενότητας) 

Σύριγγες 
• 1 ή 3 mL, πλαστική 
• Χωρίς αντιπηκτικό 

πρέπει να εκτελεστεί 
εντός 3-5 λεπτών 

• Με ηπαρίνη Li ή Na 
• Με εξισορροπημένη 

ηπαρίνη 

Σωληνάρια υπό κενό 
• Με ηπαρίνη Li ή Na 
• Χωρίς αντιπηκτικό 

πρέπει να εκτελεστεί 
αμέσως. Λάβετε 
υπόψη ότι ενδέχεται 
να υπάρχουν 
ενεργοποιητές πήξης 
σε ορισμένες 
συσκευές συλλογής 

Τριχοειδή 
σωληνάρια 
• Τριχοειδή 

σωληνάρια epoc 
Care-Fill μόνο 

 

Γαλακτικό • Εξέταση σε λιγότερο από 
5 λεπτά για την αποφυγή 
επιδράσεων γλυκόλυσης13 

• Μόνο με ηπαρίνη Li ή 
Na (μην χρησιμοποιείτε 
NaF) 

• Εξέταση σε λιγότερο 
από 5 λεπτά για την 
αποφυγή επιδράσεων 
γλυκόλυσης13 

• Συνιστάται εξέταση 
σε λιγότερο από 
5 λεπτά 
 

Αιματοκρίτης  • Συνιστάται η άμεση 
πραγματοποίηση της 
εξέτασης προς αποφυγή 
καθίζησης των 
ερυθροκυττάρων. 
(Σημείωση: Η 
επαναιώρηση των 
ερυθροκυττάρων απαιτεί 
μια φυσαλίδα αέρος 
σημαντικού όγκου4) 

• Μόνο με ηπαρίνη Li ή 
Na (μην χρησιμοποιείτε 
EDTA) 

• Εξέταση σε λιγότερο 
από 1 ώρα για την 
αποφυγή επιδράσεων 
γλυκόλυσης και 
ηλεκτρολυτικών 
μεταβολών14 

• Συνιστάται η άμεση 
πραγματοποίηση 
της εξέτασης προς 
αποφυγή της 
καθίζησης των 
ερυθροκυττάρων 

Όλες οι 
υπόλοιπες 
εξετάσεις 

• Εξέταση σε λιγότερο από 1 
ώρα για την αποφυγή 
επιδράσεων γλυκόλυσης 
και ηλεκτρολυτικών 
μεταβολών14 

• Με ηπαρίνη Li ή Na** 
• Εξέταση σε λιγότερο 

από 1 ώρα για την 
αποφυγή επιδράσεων 
γλυκόλυσης και 
ηλεκτρολυτικών 
μεταβολών14 

• Συνιστάται εξέταση 
σε λιγότερο από 
5 λεπτά 

 

* Συνιστάται η χρήση μη παγωμένων δειγμάτων. Τα παγωμένα δείγματα ενδέχεται να 
προκαλέσουν αστοχίες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας λόγω αυξημένου pH. 
** Η χρήση σωληναρίων συλλογής υπό κενό που περιέχουν ηπαρίνη νατρίου μπορεί να 
προκαλέσει θετικό σφάλμα στα αποτελέσματα του νατρίου.15 Ανατρέξτε επίσης στην 
ενότητα 12.6.7 Δ. 

12.2.7 Χρόνος ανάλυσης  
Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά από την εισαγωγή του δείγματος για τον τρόπο λειτουργίας 
αιματολογικής εξέτασης. 
Περίπου 44 δευτερόλεπτα μετά από την εισαγωγή του δείγματος για τον τρόπο λειτουργίας 
δοκιμών ΔΠ. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Μονάδα epoc Host" στο Εγχειρίδιο συστήματος epoc για λεπτομέρειες.  

12.2.8 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
Αν τα αποτελέσματα της εξέτασης του ασθενούς δεν συμφωνούν με την κλινική 
αξιολόγηση, θα πρέπει να συλλέγεται ένα καινούριο δείγμα από τον ασθενή και να 
ελέγχεται σε μια άλλη κάρτα. 
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Για πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα διαφόρων 
αισθητήρων, διαβάστε παρακάτω στην παρούσα ενότητα. Ορισμένες ουσίες, όπως 
φάρμακα, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης5-7. 

12.2.9 Μετρούμενο εύρος (ενδέχεται να έχει γίνει στρογγυλοποίηση 
ορισμένων τιμών) 

Σημείωση: Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν τα δεδομένα για τα εύρη αναφοράς που έχουν 
δημοσιευτεί στη βιβλιογραφία (βλ. "Βιβλιογραφικές αναφορές" για λεπτομέρειες). 
Τα ιδρύματα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις δικές τους τιμές εύρους αναφοράς. 

Μετρούμενες παράμετροι 

Όνομα εξέτασης Ακρωνύμιο Μονάδες 
μέτρησης 

Μετρούμενο 
εύρος Εύρος αναφοράς8-10 

pH pH μονάδες pH 6,5 – 8,0 7,35 – 7,45 αρτηριακό  
7,32 – 7,43 φλεβικό 

Διοξείδιο του 
άνθρακα, Μερική 
πίεση 

pCO2 
mm Hg 5 – 250 35 – 48 αρτηριακό  

42 – 51 φλεβικό 

kPa 0,7 – 33,3 4,7 – 6,4 αρτηριακό   
5,4 – 6,8 φλεβικό 

Οξυγόνο, Μερική 
πίεση pO2 

mm Hg 5 – 750 83 – 108 αρτηριακό** 

kPa 0,7 – 100 11,1 – 14,4 
αρτηριακό** 

Νάτριο Na+ mmol/L 85 – 180 138 – 146 mEq/L 

Κάλιο K+ mmol/L 1,5 – 12,0 3,5 – 4,5 mEq/L 

Ιονισμένο ασβέστιο Ca++ 
mmol/L 0,25 – 4,0 1,15 – 1,33 
mg/dL 1,0 – 16,0 4,6 – 5,3 
mEq/L 0,5 – 8,0 2,3 – 2,7 

Χλωρίδιο Cl- mmol/L 65 – 140 98 – 107 mEq/L 

Γλυκόζη* Glu 
mmol/L 1,1 – 38,5  4,1 – 5,5 
mg/dL 20 – 700 74 – 100 

g/L 0,20 – 7,00 0,74 – 1,00 

Γαλακτικό Lac 
mmol/L 0,30 – 20,00 0,56 – 1,39 φλεβικό 
mg/dL 2,7 - 180,2 5,0 – 12,5 φλεβικό 

g/L 0,03 – 1,8 0,05 – 0,12 φλεβικό 

Κρεατινίνη Crea mg/dL 0,30 – 15,00 0,51 – 1,19 
µmol/L 27 – 1326 45 – 105 

Αιματοκρίτης Hct % PCV 10 – 75 38 – 51 
L/L 0,10 – 0,75 0,38 – 0,51 

* Ορισμένες μονάδες μέτρησης για τη γλυκόζη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες 
τις περιοχές.  
** Σύμφωνα με το πρότυπο CLSI C46-A21, για την ανάλυση αερίων αίματος προτιμάται η 
χρήση δειγμάτων αρτηριακού αίματος. Συνεπώς, τα εύρη αναφοράς για τα αέρια 
αρτηριακού αίματος ενδέχεται να μην μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας στα αέρια 
φλεβικού και τριχοειδικού αίματος. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν αντικρουόμενες 
αναφορές16-21 σχετικά με την εγκυρότητα της ανάλυσης pO2 που εκτελείται σε δείγματα 
αρτηριοποιημένου τριχοειδικού αίματος, σε σύγκριση με τα αρτηριακό pO2. Οι 
διακυμάνσεις στη διαδικασία συλλογής του τριχοειδικού αίματος και στο ίδιο το τριχοειδικό 
αίμα ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης για το pH, το pO2, το pCO2 
και το υπολογιζόμενο sΟ2 των δειγμάτων τριχοειδικού αίματος. 
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Υπολογιζόμενες παράμετροι 

Όνομα εξέτασης Ακρωνύμιο Μονάδες 
μέτρησης 

Μετρούμενο 
εύρος 

Εύρος 
αναφοράς8-10 

Πραγματικά επίπεδα 
διττανθρακικού cHCO3- 

mmol/L 1 – 85 21 – 28 αρτηριακό 
22 – 29 φλεβικό 

mEq/L 1 – 85 21 – 28 αρτηριακό 
22 – 29 φλεβικό 

Ολικό διοξείδιο του 
άνθρακα cTCO2 

mmol/L 1 – 85 22 – 29 αρτηριακό 
23 – 30 φλεβικό 

mEq/L 1 – 85 22 – 29 αρτηριακό 
23 – 30 φλεβικό 

Περίσσεια βάσεων 
επιπλέον κυτταρικού 
υγρού 

BE(ecf) 
mmol/L 

-30 – +30 -2 – +3 mEq/L 

Περίσσεια βάσεων 
στο αίμα BE(b) mmol/L -30 – +30 -2 – +3 mEq/L 
Κορεσμός οξυγόνου cSO2 % 0 – 100 94 – 98 αρτηριακό 

Χάσμα ανιόντων AGap mmol/L -14 – +95 7 – 16 mEq/L 

Χάσμα ανιόντων, K+ AGapK mmol/L -10 – +99 10 – 20 mEq/L 
Εκτιμώμενος ρυθμός 
σπειραματικής 
διήθησης 

eGFR mL/min/1,73m2 2 – 60 ή >60* † 

Εκτιμώμενος ρυθμός 
σπειραματικής 
διήθησης, σε 
Αφροαμερικανούς 

eGFR-a mL/min/1,73m2 2 – 60 ή >60* † 

Αιμοσφαιρίνη cHgb 
g/dL 3,3 – 25 12 – 17 

mmol/L 2,0 – 15,5 7,4 – 10,6 
g/L 33 – 250 120 – 170 

* Αριθμητικές τιμές θα αναφέρονται για τιμές μεταξύ 2-60 mL/min/1,73 m2. Οι τιμές >60 
θα αναφέρονται ως > 60 mL/min/1,73 m2. Αυτό το εύρος βασίζεται στις ειδικές συστάσεις 
του National Kidney Disease Education Program (NKDEP) (Εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
για παθήσεις των νεφρών) σχετικά με την αναφορά των τιμών eGFR. 
Ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Web: http://nkdep.nih.gov/lab-evaluation/gfr/reporting.shtml.  
Μια τιμή eGFR > 60 δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ήπιας νεφροπάθειας. Ενδέχεται να 
απαιτείται περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος για τη διάκριση της φυσιολογικής νεφρικής 
λειτουργίας από την ήπια νεφροπάθεια. 
† Τα ευρέως αποδεκτά εύρη τιμών αναφοράς δεν έχουν καθιερωθεί πλήρως. Τα ιδρύματα 
πρέπει να ορίσουν και να καθιερώσουν τις δικές τους τιμές εύρους αναφοράς. 
 

12.2.10 Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 

Approved Guideline, second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 
2. CLSI H11-A4, Vol. 24, No. 28, Procedures for the collection of arterial blood 

specimens- Approved Standard, Wayne, Pennsylvania, USA, 2004. 
3. CLSI C31-A2, Vol. 21, No. 10, Ionized Calcium Determinations: recollection variables, 

specimen, choice, collection and handling, approved guideline, second edition, Wayne, 
Pennsylvania, USA, 2001. 
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4. CLSI H07-A3, Vol. 20, No. 18, Procedures for determining packed cell volume by 
micro-hematocrit method- Approved Standard, Wayne, Pennsylvania, USA, 2000. 

5. T.P. Moyer, L.M. Shaw, Chapters 33 of Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., 
Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

6. D.S. Young, Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, third edition, AACC Press, 
Washington DC, 1990. 

7. N.W. Tietz, Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition, W.B. Saunders Company, 1995. 
8. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 

Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

9. B.E. Statland, Clinical Decision Levels for Lab Tests, Medical Economic Books, Oradell, 
NJ, 1987. 

10. F. Ceriotti, et al, IFCC Committee on Reference Intervals and decision limits (C-RIDL), 
“Reference Intervals for Serum Creatinine Concentrations: Assessment of Available 
Data for Global Application”, Clin Chem, 54:3, p559-566, 2008. 

11. D.B. Sacks, Chapter 25 (p. 837) of Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 
Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

12. Chapter 141, Blood Glucose of J. Michael McMillin, Walker HK, Hall WD, Hurst JW, 
editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations, third 
edition. Boston: Butterworths; 1990. 

13. D.B. Sacks, Chapter 22 (p. 929) of Tietz Textbook of Clinical Chemistry, second edition, 
C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, Philadelphia, 1994. 

14. M.G. Scott, V.A. LeGrys, J.S. Klutts, Chapter 27 (p.985) of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, D.E. 
Bruns eds, Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

15. D. Young, E. Bermes, Jr, Chapter 2 of Tietz Textbook of Clinical Chemistry, third edition, 
C.A. Burtis and E.R. Ashwood, eds., W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999. 

16. Courtney S.E. et al., Capillary Blood Gases in the Neonate, Am. J. of Diseases of 
Children, vol 144 (2), p. 168-172, 1990. 

17. Eaton T. et al., The clinical utility of arterialized earlobe capillary blood in the assessment of 
patients for long-term oxygen therapy, Respiratory Medicine, vol. 95(8), p.655-660, 2001. 

18. Fajac I. et al., Blood gas measurement during exercise: a comparative study between 
arterialized earlobe sampling and direct arterial puncture in adults, The European 
Respiratory Journal, vol. 11(3), p. 712-715, 1998. 

19. Sauty A. et al., Differences in pO2 and pCO2 between arterial and arterialized earlobe 
samples, European Respir. J., vol. 9, p. 186-189, 1996. 

20. Zavorsky G.S. et al., Arterial versus capillary blood gases: A meta-analysis, 
Respiratory Physiology & Neurobiology, vol. 155(3), p. 268-279, 2007. 

21. The Blood Gas Handbook, Radiometer Medical ApS, Denmark, 2011. 
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12.3 pH 

Το pH μετράται μέσω ποτενσιομετρίας με χρήση ενός εκλεκτικού ηλεκτροδίου μεμβράνης 
του pH. Η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου λαμβάνεται από το μετρούμενο δυναμικό με 
χρήση τις εξίσωσης Nernst. 

12.3.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση pH, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, προορίζεται για 
χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για τον ποσοτικό 
έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού ή 
τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 

Η μέτρηση των pH, pCO2, pO2 (αέρια αίματος) χρησιμοποιείται στη διάγνωση και τη 
θεραπεία απειλητικών για τη ζωή οξεοβασικών διαταραχών. 

12.3.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων του pH περιλαμβάνει ένα ηλεκτρόδιο 
ανίχνευσης ιόντων υδρογόνου με μια εκλεκτική μεμβράνη ιόντων υδρογόνου, ένα 
ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση 
ρυθμιστικών αλάτων pH. 

12.3.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές του pH που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα υγρά βαθμονομητή αντιστοιχούν 
στα πρότυπα NIST. 

12.3.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.3.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.3.6 Μετρούμενο εύρος 
  

 
Μετρούμενο εύρος 

Εύρος αναφοράς1 

Αρτηριακό Φλεβικό 

pH 6,5 – 8,0 7,35 – 7,45  7,32 – 7,43  
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12.3.7 Διόρθωση ως προς τη θερμοκρασία 
Το pH αποτελεί εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία τιμή, που μετράται στους 37oC στο 
σύστημα epoc. Η τιμή του pH μπορεί να διορθωθεί ως προς τη θερμοκρασία του ασθενούς. 
Η θερμοκρασία του ασθενούς εισάγεται στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης που βρίσκεται 
στην καρτέλα Reader της μονάδας epoc Host (βλ. ενότητα "Λειτουργία του συστήματος 
epoc" στο παρόν εγχειρίδιο συστήματος epoc). 

Η τιμή του pH στη θερμοκρασία του ασθενούς (T, oC) υπολογίζεται ως ακολούθως2: 

pH (T) = pH – 0,0147(T - 37) + 0,0065(7,4 – pH) (T – 37)  

12.3.8  Στοιχεία απόδοσης 

Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A23 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A24 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A210 
για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο μονάδες pH 7,641 0,008 0,1 

Χαμηλό επίπεδο μονάδες pH 7,045 0,010 0,1 
 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με τιμές pH που κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου εύρους. 
Αναφέρεται η γραμμικότητα έναντι μιας ενδοεργαστηριακής τυπικής μεθόδου ηλεκτροδίου 
pH που αντιστοιχεί στα πρότυπα NIST.  
 

 Εύρος εξέτασης Μονάδες Κλίση Σημείο τομής R 

pH 6,4 – 7,9 μονάδες pH 1,021 -0,15 0,999 
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Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A23. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1: Σε μία νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3006 στο εργαστήριο (δύο περιπτώσεις εξέτασης) 
και έπειτα σε τρία σημεία παροχής φροντίδας (POC). 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση i-STAT 300 
Y: εξέταση epoc 
 
pH Εργ. 1 Εργ. 2 POC 1 POC 2 POC 3 Όλα Όλα* 

N 34 24 35 27 22 142 149 

Sxx 0,016 0,012 0,010 0,010 0,015 0,013 0,014 

Syy 0,005 0,006 0,006 0,006 0,008 0,006 0,007 

Σημείο τομής 0,152 0,006 0,448 -0,772 -0,367 0,029 0,251 

Κλίση 0,978 0,999 0,938 1,104 1,050 0,995 0,966 

Syx 0,019 0,021 0,013 0,015 0,024 0,018 0,020 

Xελάχ. 6,991 7,085 7,243 7,223 7,174 6,991 6,770 

Xμέγ. 7,592 7,557 7,507 7,522 7,557 7,592 7,982 

R 0,993 0,985 0,961 0,981 0,985 0,987 0,991 

Μέσο συστηματικό 
σφάλμα (μονάδες pH) 

      -0,007 

*Αυτό το σετ δεδομένων περιλαμβάνει δείγματα ασθενών εμπλουτισμένα με NaOH για 
εκτεταμένο εύρος δεδομένων. 
 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, 
το σύστημα epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή Radiometer ABL 7357 στο εργαστήριο. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: Radiometer ABL 735 
Y: εξέταση epoc 

pH N Sxx Syy Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R Μέσο 
συστηματικό 

σφάλμα 
(μονάδες pH) 

Εργ. 77 0,011 0,010 0,366 0,952 0,017 7,175 7,542 0,975 0,011 
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Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Η έκθεση του δείγματος στον αέρα θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του pH, του pCO2, του 
pO2 και του ιονισμένου ασβεστίου λόγω της εξισορρόπησης του δείγματος με τα επίπεδα 
αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα, με το pH να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pCO29 και 
το ιονισμένο ασβέστιο να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pH8. Ο ατμοσφαιρικός αέρας 
περιέχει λιγότερο από 1 mmHg pCO2 και περίπου 150-180 mmHg pO2. Μην εισάγετε 
φυσαλίδες αέρα σε μια συσκευή συλλογής. Εφόσον υπάρχουν, οι φυσαλίδες αέρα πρέπει 
να απομακρύνονται αμέσως μετά από τη συλλογή. 

Τα δείγματα ολικού αίματος δεν θα πρέπει να υφίστανται υπερβολική αραίωση με υγρά 
αντιπηκτικά ή άλλα διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή 
δείγματος. 

Ο έλεγχος παρεμβολών4 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα pH epoc. 
Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος επιμερίστηκε σε δύο 
δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ το 
δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του διαλύτη του επηρεαστή. 
Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα pH μεταξύ της μέσης τιμής έξι αντιγράφων τόσο του 
δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος εξέτασης στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  

Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Δείγματα επιμολυσμένα με άλατα βενζαλκονίου που χρησιμοποιούνται ως 
επιστρώσεις μόνιμων γραμμών ενδέχεται να προκαλέσουν χαμηλότερο αποτέλεσμα 
της τιμής του pH2. Για τις ορθές διαδικασίες έκπλυσης των γραμμών, ανατρέξτε στο 
πρότυπο CLSI H11-A45.  

Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 447 mg/dL αιθανόλης, 1 mmol/L νατριούχου θειοπεντάλης, 4,3 mmol/L 
ακετυλοσαλικυλικού, 0,4 mmol/L ασκορβικού, 4,3 mmol/L σαλικυλικού, 1 mmol/L 
ιωδιδίου, 2,2 mmol/L ιβουπροφαίνης, 1,66 mmol/L ακεταμινοφαίνης, 2 mmol/L αμμωνίου, 
4 mmol/L λιθίου, 35 mmol/L βρωμιδίου, 2,64 mmol/L προποφόλης, 0,7 mmol/L 
κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L αμπικιλλίνης, 1 mmol/L υπερχλωρικού νατρίου, 4,8 µM 
Zofran™, 2,5 mM N-ακετυλοκυστεΐνης. 

Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 20 mmol/L NaCl, 8 mmol/L KCl, 3 mmol/L CaCl2, 10 έως 120 mmHg pCO2, 
pH 6,9 έως 7,7, +20 mmol/L διττανθρακικού, 10 mmol/L γαλακτικού, +20% PCV Hct, 
3% έως 11% ολικής πρωτεΐνης, 0,8 g/dL λιπιδίων, 9,1 mmol/L χοληστερόλης, 20 mmol/L 
β-υδροξυβουτυρικού, 2 mmol/L (24 mg/dL) L-κυστεΐνης, 0,26 mmol/L χολερυθρίνης, 
+2 mmol/L φωσφορικού. 

E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 

Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

2. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 
CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 
Approved Guideline, second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

3. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 
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5. CLSI. Procedures for the Collection of Arterial Blood Specimens; Approved Standard, 
CLSI document H11-A4 (ISBN 1-56238-545-3), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 
1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

6. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520, το "i-STAT" είναι σήμα κατατεθέν της Abbott Laboratories. 

7. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, τα "Radiometer" και "ABL" είναι σήματα κατατεθέντα της Radiometer 
Medical ApS. 

8. D.B. Endres and R.K. Rude, Chapter 49 (p. 1901) of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, Chapter 27 of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

10. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 
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12.4 pCO2  
 

Η τιμή pCO2 μετράται μέσω ποτενσιομετρίας με χρήση ενός καλυμμένου με μεμβράνη 
ηλεκτροδίου ανίχνευσης του pH9,10. Η τάση του ηλεκτροδίου είναι ανάλογη προς τη 
συγκέντρωση διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα που προσδιορίζεται μέσω της εξίσωσης 
Nernst. 

12.4.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση pCO2, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, προορίζεται 
για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για τον ποσοτικό 
έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού ή 
τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 
Η μέτρηση των pH, pCO2, pO2 (αέρια αίματος) χρησιμοποιείται στη διάγνωση και τη 
θεραπεία απειλητικών για τη ζωή οξεοβασικών διαταραχών. 

12.4.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων του pCO2 περιλαμβάνει ένα ηλεκτρόδιο 
ανίχνευσης του pH καλυμμένο από μια μεμβράνη που περιέχει διττανθρακικό, μια 
διαπερατή από το διοξείδιο του άνθρακα μεμβράνη, ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα 
υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση διαλυμένου διοξειδίου του 
άνθρακα. 

12.4.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές συγκέντρωσης του διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα που εκχωρούνται στους 
μάρτυρες και τα υγρά βαθμονομητή αντιστοιχούν στα πρότυπα NIST μέσω εμπορικά 
διαθέσιμων πιστοποιημένων πρότυπων αερίων. 

12.4.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.4.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.4.6 Μετρούμενο εύρος 
  

 Μετρούμενο εύρος 
Εύρος αναφοράς2 

Αρτηριακό Φλεβικό 

pCO2 
5 – 250 mmHg 35 – 48 mmHg 41 – 51 mmHg 

0,7 – 33,3 kPa 4,7 – 6,4 kPa 5,4 – 6,8 kPa 
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12.4.7 Διόρθωση ως προς τη θερμοκρασία 
Το pCO2 αποτελεί εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία τιμή, που μετράται στους 37oC στο 
σύστημα epoc. Η τιμή του pCO2 μπορεί να διορθωθεί ως προς τη θερμοκρασία του 
ασθενούς. Η θερμοκρασία του ασθενούς εισάγεται στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης που 
βρίσκεται στην καρτέλα Reader της μονάδας epoc Host (βλ. ενότητα "Λειτουργία του 
συστήματος epoc" στο παρόν εγχειρίδιο συστήματος epoc). 

Η τιμή του pCO2 στη θερμοκρασία του ασθενούς (T, oC) υπολογίζεται ως ακολούθως1 
pCO2 (T) = pCO2 x 100,019(T - 37) 

12.4.8  Στοιχεία απόδοσης 
Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 
Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A24 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A27 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A211 
για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω: 
  

Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο mmHg 67,9 2,5 3,7 

Χαμηλό επίπεδο mmHg 20,8 0,7 3,4 
 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με τιμές pCO2 που κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου εύρους. 
Αναφέρεται η γραμμικότητα έναντι μιας ενδοεργαστηριακής τυπικής μεθόδου αερίων 
αίματος που αντιστοιχεί στα πρότυπα NIST.  

  Εύρος εξέτασης Μονάδες Κλίση Σημείο τομής R 

pCO2 10-230 mmHg 1,058 -3,6 0,999 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A24. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
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συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 
Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1: Σε μία νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3005 στο εργαστήριο (δύο περιπτώσεις εξέτασης) 
και έπειτα σε τρία (3) σημεία παροχής φροντίδας (POC). 
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση i-STAT 300 
Y: εξέταση epoc 

pCO2 Εργ. 1 Εργ. 2 POC 1 POC 2 POC 3 Όλα 

N 34 24 35 28 22 143 

Sxx 1,4 2,1 0,6 1,5 1,7 1,5 

Syy 1,3 1,3 0,6 1,1 1,2 1,1 

Σημείο τομής -2,0 -1,2 -6,1 5,0 1,0 -0,9 

Κλίση 1,048 1,055 1,167 0,911 0,983 1,041 

Syx 3,1 2,3 1,6 2,3 2,4 2,4 

Xελάχ. 19,7 26,7 35,6 29,1 23,6 19,7 

Xμέγ. 112,2 92,5 54,4 55,6 63,0 112,2 

R 0,993 0,991 0,967 0,949 0,978 0,990 

Μέσο συστηματικό σφάλμα 
(mmHg) 

     0,8 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή Radiometer ABL 7356 στο εργαστήριο. 
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: Radiometer ABL 735 
Y: εξέταση epoc 

pCO2 N Sxx Syy Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R Μέσο 
συστηματικό 

σφάλμα 
(mmHg) 

Εργ. 77 1,5 0,8 1,6 0,924 1,97 27,6 101,5 0,987 -1,445 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Η έκθεση του δείγματος στον αέρα θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του pH, του pCO2, του 
pO2 και του ιονισμένου ασβεστίου λόγω της εξισορρόπησης του δείγματος με τα επίπεδα 
αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα, με το pH να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pCO2 3 και 
το ιονισμένο ασβέστιο να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pH8. Ο ατμοσφαιρικός αέρας 
περιέχει λιγότερο από 1 mmHg pCO2 και περίπου 150-180 mmHg pO2. Μην εισάγετε 
φυσαλίδες αέρα σε μια συσκευή συλλογής. Εφόσον υπάρχουν, οι φυσαλίδες αέρα πρέπει 
να απομακρύνονται αμέσως μετά από τη συλλογή. 
Τα δείγματα ολικού αίματος δεν θα πρέπει να υφίστανται υπερβολική αραίωση με υγρά 
αντιπηκτικά ή άλλα διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή 
δείγματος. 
Ο έλεγχος παρεμβολών7 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα pCO2 epoc. 
Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος επιμερίστηκε σε δύο 
δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ το 
δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του διαλύτη του επηρεαστή. 
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Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα pCO2 μεταξύ της μέσης τιμής έξι αντιγράφων τόσο 
του δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος εξέτασης στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  
Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Η παρουσία βρωμιδίου θα αυξήσει την τιμή pCO2 κατά 0,19 mmHg/mM βρωμιδίου 
Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 447 mg/dL αιθανόλης, 1 mmol/L νατριούχου θειοπεντάλης, 4,3 mmol/L 
ακετυλοσαλικυλικού, 0,4 mmol/L ασκορβικού, 4,3 mmol/L σαλικυλικού, 2,2 mmol/L 
ιβουπροφαίνης, 1,66 mmol/L ακεταμινοφαίνης, 2 mmol/L αμμωνίου, 4 mmol/L λιθίου, 
0,4 mmol/L ιωδιδίου, 2,64 mmol/L προποφόλης, 0,7 mmol/L κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L 
αμπικιλλίνης, 1 mmol/L υπερχλωρικού νατρίου, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-ακετυλοκυστεΐνης, 
0,7 mM μετρονιδαζόλης. 
Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 20 mmol/L NaCl, 8 mmol/L KCl, 3 mmol/L CaCl2, pH 6,9 έως 7,7, +20 mmol/L 
διττανθρακικού, 10 mmol/L γαλακτικού, +20% PCV Hct, 3% έως 11% ολικής πρωτεΐνης, 
0,8 g/dL λιπιδίων, 9,1 mmol/L χοληστερόλης, 20 mmol/L β-υδροξυβουτυρικού, 2 mmol/L 
(24 mg/dL) L-κυστεΐνης, 0,26 mmol/L χολερυθρίνης, +2 mmol/L φωσφορικού. 
 

E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 

CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 
Approved Guideline, second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

2. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns 
eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

3. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, Chapter 27 of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

4. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 
940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520, το "i-STAT" είναι σήμα κατατεθέν της Abbott Laboratories. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, τα "Radiometer" και "ABL" είναι σήματα κατατεθέντα της Radiometer 
Medical ApS. 

7. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI 
document EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, 
Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

8. D.B. Endres and R.K. Rude, Chapter 49 (p. 1901) of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. Stow, R.W, Baer, R.F., Randall, B.F., Rapid measurement of the tension of carbon 
dioxide in blood, Arch.Phys.Med.and Rehabilit., 39, 646-650, 1957. 

10. Severinghaus, J.W. and Bradley, A.F., Electrodes for blood pO2 and pCO2 
determination, J.Appl.Pysiol., 13, 515-520, 1958. 

11. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

12. Reference Ranges Table 41-20 in Tietz Textbook of Clinical Chemistry, second 
edition, C.A. Burtis and E.R. Ashwood eds., Elsevier Saunders, Philadelphia, 1994. 
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12.5 pO2  
 

Η τιμή pO2 μετράται μέσω αμπερομετρίας με χρήση ενός καλυμμένου με μεμβράνη 
ηλεκτροδίου καθόδου για την ανίχνευση της παρουσίας οξυγόνου. Το ρεύμα αναγωγής 
οξυγόνου είναι ανάλογο προς τη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου9. 

12.5.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση pO2, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, προορίζεται για 
χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για τον ποσοτικό 
έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού ή 
τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 
Η μέτρηση των pH, pCO2, pO2 (αέρια αίματος) χρησιμοποιείται στη διάγνωση και τη 
θεραπεία απειλητικών για τη ζωή οξεοβασικών διαταραχών. 

12.5.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων του pO2 περιλαμβάνει ένα ηλεκτρόδιο 
ανίχνευσης με μια διαπερατή από το οξυγόνο μεμβράνη, ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς, ένα 
ηλεκτρόδιο καταμέτρησης και ένα υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή 
συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου. 

12.5.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα 
υγρά βαθμονομητή αντιστοιχούν στα πρότυπα NIST μέσω εμπορικά διαθέσιμων 
πιστοποιημένων πρότυπων αερίων. 

12.5.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.5.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  
 

12.5.6  Μετρούμενο εύρος  
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς3 

Αρτηριακό 

pO2 5 – 750 mmHg 83 – 108 mmHg  

0,7 – 100 kPa 11,1 – 14,4 kPa 

Ανατρέξτε στις ενότητες 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 του CLSI C46-A21 για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δειγμάτων.  

12.5.7 Διόρθωση ως προς τη θερμοκρασία 
Το pO2 αποτελεί εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία τιμή, που μετράται στους 37oC στο 
σύστημα epoc. Η τιμή του pO2 μπορεί να διορθωθεί ως προς τη θερμοκρασία του ασθενούς. 
Η θερμοκρασία του ασθενούς εισάγεται στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης που βρίσκεται 
στην καρτέλα Reader της μονάδας epoc Host (βλ. ενότητα "Λειτουργία του συστήματος 
epoc" στο παρόν εγχειρίδιο συστήματος epoc). 



51005518 Αναθ.: 02                  Προδιαγραφές καρτών εξέτασης BGEM                  12-19 

Η τιμή του pO2 στη θερμοκρασία του ασθενούς (T, oC) υπολογίζεται ως ακολούθως1 

 

 

12.5.8 Στοιχεία απόδοσης 

Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A24 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A27 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A210 
για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω: 
  

Υδατικός 
μάρτυρας 

Μονάδες Μέση 
τιμή 

ΤΑ % 
CV 

Υψηλό επίπεδο mmHg 181,7 6,2 3,4 

Χαμηλό επίπεδο mmHg 63,8 4,1 6,4 
 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με τιμές pO2 που κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου εύρους. 
Αναφέρεται η γραμμικότητα έναντι μιας ενδοεργαστηριακής τυπικής μεθόδου αερίων 
αίματος που αντιστοιχεί στα πρότυπα NIST.  

 Εύρος εξέτασης Μονάδες Κλίση Σημείο τομής R 

pO2 10 – 750 mmHg 1,022 -3,9 0,9995 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A24. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 
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Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1: Σε μία νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3005 στο εργαστήριο (δύο περιπτώσεις εξέτασης) 
και έπειτα σε τρία σημεία παροχής φροντίδας (POC). 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση i-STAT 300 
Y: εξέταση epoc 

pO2 Εργ. 1 Εργ. 2 POC 1 POC 2 POC 3 Όλα 

N 34 23 35 28 22 142 

Sxx 2,6 4,3 3,2 6,2 2,7 4,6 

Syy 1,7 3,5 3,0 2,9 2,6 2,7 

Σημείο τομής -6,5 -3,1 -1,3 0,3 -3,9 -1,7 

Κλίση 1,142 1,006 1,083 1,041 1,090 1,053 

Syx 8,5 4,5 4,5 4,9 4,2 6,6 

Xελάχ. 26,0 35,0 43,5 36,0 35,5 26,0 

Xμέγ. 174,5 226,5 185,0 187,5 166,0 226,5 

R 0,977 0,995 0,995 0,990 0,994 0,978 

Μέσο συστηματικό σφάλμα 
(mmHg) 

     1,2 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή Radiometer ABL 7356 στο εργαστήριο. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: Radiometer ABL 735 
Y: εξέταση epoc 

pO2 N Sxx Syy 
Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R 

Μέσο 
συστηματικό 

σφάλμα 
(mmHg) 

Εργ. 77 3,4 3,7 -0,8 1,117 5,1 10,2 278,5 0,997 5,0 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Η έκθεση του δείγματος στον αέρα θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του pH, του pCO2, του 
pO2 και του ιονισμένου ασβεστίου λόγω της εξισορρόπησης του δείγματος με τα επίπεδα 
αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα, με το pH να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pCO2 1 και 
το ιονισμένο ασβέστιο να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pH8. Ο ατμοσφαιρικός αέρας 
περιέχει λιγότερο από 1 mmHg pCO2 και περίπου 150-180 mmHg pO2. Μην εισάγετε 
φυσαλίδες αέρα σε μια συσκευή συλλογής. Εφόσον υπάρχουν, οι φυσαλίδες αέρα πρέπει 
να απομακρύνονται αμέσως μετά από τη συλλογή. 
Τα δείγματα ολικού αίματος δεν θα πρέπει να υφίστανται υπερβολική αραίωση με υγρά 
αντιπηκτικά ή άλλα διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή 
δείγματος. 
Ο έλεγχος παρεμβολών7 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα pO2 epoc. 
Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος επιμερίστηκε σε δύο 
δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ το 
δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του διαλύτη του επηρεαστή. 
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Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα pO2 μεταξύ της μέσης τιμής έξι αντιγράφων τόσο 
του δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος εξέτασης στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  
Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω:  

• Η μετρονιδαζόλη προκαλεί ένα μέσο συστηματικό σφάλμα της τάξης των 
+4 mmHg/100 μM μετρονιδαζόλης. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το πρότυπο 
CLSI EP07-Α27, τα θεραπευτικά επίπεδα της μετρονιδαζόλης κυμαίνονται μεταξύ 
35 και 234 μM. 

Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 447 mg/dL αιθανόλης, 1 mmol/L νατριούχου θειοπεντάλης, 4,3 mmol/L 
ακετυλοσαλικυλικού, 0,4 mmol/L ασκορβικού, 4,3 mmol/L σαλικυλικού, 1 mmol/L 
ιωδιδίου, 2,2 mmol/L ιβουπροφαίνης, 1,66 mmol/L ακεταμινοφαίνης, 2 mmol/L αμμωνίου, 
4 mmol/L λιθίου, 37,5 mmol/L βρωμιδίου, 2,7% αλοθανίου, 2,64 mmol/L προποφόλης, 
0,7 mmol/L κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L αμπικιλλίνης, 1 mmol/L υπερχλωρικού νατρίου, 
4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-ακετυλοκυστεΐνης. 
Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 20 mmol/L NaCl, 8 mmol/L KCl, 3 mmol/L CaCl2, 10 έως 120 mmHg pCO2, pH 
6,9 έως 7,7, +20 mmol/L διττανθρακικού, 10 mmol/L γαλακτικού, +20% PCV Hct, 3% 
έως 11% ολικής πρωτεΐνης, 0,8 g/dL λιπιδίων, 9,1 mmol/L χοληστερόλης, 20 mmol/L  
β-υδροξυβουτυρικού, 1 mmol/L L-κυστεΐνης, 0,26 mmol/L χολερυθρίνης, +2 mmol/L 
φωσφορικού. 

E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 

CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 
Approved Guideline, second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

2. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, Chapter 27 of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth rdition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

3. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 
Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

4. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520, το "i-STAT" είναι σήμα κατατεθέν της Abbott Laboratories. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, τα "Radiometer" και "ABL" είναι σήματα κατατεθέντα της Radiometer 
Medical ApS. 

7. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

8. D.B. Endres and R.K. Rude, Chapter 49 (p. 1901) of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. L.C. Clark Jr., Monitor and Control of Blood and Tissue Oxygen Tensions, Tr. AM. Soc. 
for Art. Int. Organs, 2:41, 1956 

10. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 
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12.6 Νάτριο (Na+) 
 

Το νάτριο μετράται μέσω ποτενσιομετρίας με χρήση ενός εκλεκτικού ηλεκτροδίου 
μεμβράνης ιόντων. Η συγκέντρωση ιόντων νατρίου λαμβάνεται από το μετρούμενο 
δυναμικό με χρήση τις εξίσωσης Nernst. Η μέτρηση του νατρίου από το σύστημα epoc 
αποτελεί άμεση μέθοδο (χωρίς αραίωση). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που 
λαμβάνονται με έμμεσες μεθόδους (με αραίωση).1 

12.6.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση νατρίου, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, 
προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για 
τον ποσοτικό έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού 
ή τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας.  

Η μέτρηση του νατρίου χρησιμοποιείται στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών που 
σχετίζονται με τις διαταραχές της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. 

12.6.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων του νατρίου περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρόδιο ανίχνευσης νατρίου με μια εκλεκτική μεμβράνη νατρίου, ένα ηλεκτρόδιο 
αναφοράς και ένα υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση αλάτων 
νατρίου. 

12.6.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές της συγκέντρωσης ιόντων νατρίου που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα υγρά 
βαθμονομητή αντιστοιχούν στα πρότυπα NIST. 

12.6.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.6.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας. 

12.6.6 Μετρούμενο εύρος 
  

 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς2,3 

Na+ 85 – 180 mmol/L 138 – 146 mmol/L 

85 – 180 mEq/L 138 – 146 mEq/L 
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12.6.7 Στοιχεία απόδοσης 

Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A24 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A25 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A212 
για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω:  

Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο mmol/L 164,3 0,98 0,6 

Χαμηλό επίπεδο mmol/L 112,5 0,76 0,7 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με συγκεντρώσεις νατρίου που κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου 
εύρους. Αναφέρεται η γραμμικότητα έναντι μιας ενδοεργαστηριακής τυπικής μεθόδου 
εκλεκτικού ηλεκτροδίου ιόντων που αντιστοιχεί στα πρότυπα NIST.  

 Εύρος εξέτασης Μονάδες Κλίση Σημείο τομής R 

Na+ 80-190 mmol/L 0,973 3,8 0,9995 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A24. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1: Σε μία (1) νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3006 στο εργαστήριο (2 περιπτώσεις εξέτασης) και 
έπειτα σε τρία (3) σημεία παροχής φροντίδας (POC): 
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Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση i-STAT 300 
Y: εξέταση epoc 

 

Na+ Εργ. 1 Εργ. 2 POC 1 POC 2 POC 3 Όλα Όλα* 

N 34 24 35 27 22 142 156 

Sxx 0,79 0,61 0,48 0,62 0,45 0,61 0,62 

Syy 0,77 0,82 0,84 0,89 0,66 0,80 0,88 

Σημείο τομής 22,2 8,4 5,3 27,9 28,9 8,8 -9,6 

Κλίση 0,839 0,944 0,963 0,812 0,803 0,941 1,077 

Syx 2,18 2,07 1,67 1,38 2,46 2,05 2,22 

Xελάχ. 125 123 130 135 130 123 123 

Xμέγ. 143 145 143 146 146 146 179 

R 0,822 0,914 0,888 0,847 0,813 0,880 0,953 

Μέσο 
συστηματικό 
σφάλμα (mM) 

      0,77 

*Αυτό το σετ δεδομένων περιλαμβάνει δείγματα ασθενών εμπλουτισμένα με NaCl για 
εκτεταμένο εύρος δεδομένων. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή Radiometer ABL 7357 στο εργαστήριο. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: Radiometer ABL 735 
Y: εξέταση epoc 

Na+ N Sxx Syy Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R Μέσο 
συστηματικό 

σφάλμα 
(mM) 

Εργ. 77 0,78 0,79 19,1 0,881 1,81 131 160 0,924 2,67 
 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Όπως συμβαίνει και με άλλες μεθόδους ξηρών αντιδραστηρίων, μια μείωση (αύξηση) της 
ολικής πρωτεΐνης θα αυξήσει (μειώσει) το Na+ κατά 1,3 mM/(g/dL) συγκριτικά με μια 
άμεση μέθοδο. Το αποτέλεσμα Na+ στο σύστημα epoc ακολουθεί την ένδειξη μιας έμμεσης 
μεθόδου (με αραίωση)1,8,9. 

Σε συμφωνία με τις άμεσες μεθόδους, η υπερλιπιδαιμία δεν επηρεάζει τη μέτρηση του 
Na+8,9. Η επίδραση των ενδολιπιδίων ελέγχθηκε έως και το 5% (όγκος λιπιδίων)/(όγκος 
πλάσματος) και βρέθηκε κλινικά μη σημαντική. 
Τα δείγματα ολικού αίματος δεν θα πρέπει να υφίστανται υπερβολική αραίωση με υγρά 
αντιπηκτικά ή άλλα διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  
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Ο έλεγχος παρεμβολών5 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα νατρίου 
epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος επιμερίστηκε σε 
δύο (2) δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός επηρεαστή, 
ενώ το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του διαλύτη του 
επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα νατρίου μεταξύ της μέσης τιμής έξι (6) 
αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος εξέτασης στο οποίο 
προστέθηκε επηρεαστής.  

Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Η χρήση σωληναρίων συλλογής υπό κενό που περιέχουν ηπαρίνη νατρίου μπορεί 
να δώσει εσφαλμένα υψηλά αποτελέσματα νατρίου. Η επίδραση της ηπαρίνης 
νατρίου σε αυτά τα σωληνάρια είναι η αύξηση του αποτελέσματος νατρίου κατά 
περίπου 1-2 mmol/L13 

• 20 mmol/L β-υδροξυβουτυρικού θα μειώσουν το Na+ κατά 3 mmol/L 
• 16 mmol/L βρωμιδίου θα αυξήσουν το νάτριο κατά 5 mmol/L 
• Δείγματα επιμολυσμένα με άλατα βενζαλκονίου που χρησιμοποιούνται ως 

επιστρώσεις μόνιμων γραμμών ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντική αύξηση των 
αποτελεσμάτων για το νάτριο10. Για τις ορθές διαδικασίες έκπλυσης των γραμμών, 
ανατρέξτε στο πρότυπο CLSI H1111.  

• Για κάρτες εξέτασης που δεν περιλαμβάνουν αισθητήρα γαλακτικού, δηλ. κάρτες 
εξέτασης BGE, 20 mmol/L γαλακτικού μειώνουν το Na+ κατά 4 mmol/L. Για κάρτες 
εξέτασης που περιλαμβάνουν αισθητήρα γαλακτικού, δηλ. κάρτες εξέτασης BGEM, 
εφαρμόζεται αυτόματα μια διόρθωση γαλακτικού.  

 

Συστηματικά σφάλματα στις ενδείξεις νατρίου ενδέχεται να προκύψουν με αιμοαραίωση 
του πλάσματος σε ποσοστό άνω του 20% με χρήση διαλυμάτων που δεν είναι συνεπή με 
τα ιοντικά χαρακτηριστικά του πλάσματος, όπως ο φυσιολογικός ορός, το διάλυμα Ringer 
(Baxter Healthcare Corporation) και το διάλυμα δεξτρόζης 10% (Baxter Healthcare 
Corporation).  
Η αιμοαραίωση συσχετίζεται με πλήρωση αντλιών αναρρόφησης καρδιοπνευμονικής 
παράκαμψης, αύξηση του όγκου του πλάσματος ή άλλες θεραπείες χορήγησης υγρών.  
Τέτοια σφάλματα αποτρέπονται όταν χρησιμοποιούνται φυσιολογικά εξισορροπημένα 
ενδοφλέβια διαλύματα πολλαπλών ηλεκτρολυτών που περιέχουν ανιόντα χαμηλής 
κινητικότητας, τα οποία συμφωνούν με τα ιοντικά χαρακτηριστικά του πλάσματος, όπως το 
Plasma-Lyte™-A (Baxter Healthcare Corporation), το Lactated Ringer’s (Baxter Healthcare 
Corporation), το ενέσιμο διάλυμα Lactated Ringer’s + 5% Dextrose (Baxter Healthcare 
Corporation), το Plasbumin™-5 (Telacris Biotherapeutics), το Pentaspan™ (Bristol-Myers 
Squibb) και το Voluven™ (Fresenius Kabi). 
Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 447 mg/dL αιθανόλης, 1 mmol/L νατριούχου θειοπεντάλης, 4,3 mmol/L 
ακετυλοσαλικυλικού, 0,4 mmol/L ασκορβικού, 4,3 mmol/L σαλικυλικού, 0,7 mmol/L 
ιωδιδίου, 2,2 mmol/L ιβουπροφαίνης, 1,66 mmol/L ακεταμινοφαίνης, 2 mmol/L αμμωνίου, 
4 mmol/L λιθίου, 3 µmol/L δοβουταμίνης, 2,5 mmol/L τολβουταμίδης, 2,64 mmol/L 
προποφόλης, 0,7 mmol/L κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L αμπικιλλίνης, 1 mmol/L υπερχλωρικού 
νατρίου, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-ακετυλοκυστεΐνης, 0,7 mM μετρονιδαζόλης.  
Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 8 mmol/L KCl, 3 mmol/L CaCl2, 10 έως 120 mmHg pCO2, pH 6,9 έως 7,7, 
+20 mmol/L διττανθρακικού, +20% PCV Hct, 9,1 mmol/L χοληστερόλης, 2 mmol/L 
(24 mg/dL) L-κυστεΐνης, 0,26 mmol/L χολερυθρίνης, +2 mmol/L φωσφορικού.  
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12.7 Κάλιο (K+) 

Το κάλιο μετράται μέσω ποτενσιομετρίας με χρήση ενός εκλεκτικού ηλεκτροδίου 
μεμβράνης ιόντων. Η συγκέντρωση ιόντων καλίου λαμβάνεται από το μετρούμενο 
δυναμικό με χρήση τις εξίσωσης Nernst. Η μέτρηση του καλίου από το σύστημα epoc 
αποτελεί άμεση μέθοδο (χωρίς αραίωση). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που 
λαμβάνονται με έμμεσες μεθόδους (με αραίωση).1 

12.7.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση καλίου, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, προορίζεται 
για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για τον ποσοτικό 
έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού ή 
τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 

Η μέτρηση του καλίου χρησιμοποιείται στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών που 
σχετίζονται με τις διαταραχές της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. 

12.7.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων του καλίου περιλαμβάνει ένα ηλεκτρόδιο 
ανίχνευσης καλίου με μια εκλεκτική μεμβράνη καλίου, ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα 
υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση αλάτων καλίου. 

12.7.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές της συγκέντρωσης ιόντων καλίου που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα υγρά 
βαθμονομητή αντιστοιχούν στα πρότυπα NIST 

12.7.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.7.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.7.6 Μετρούμενο εύρος 
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς2 

K+ 1,5 - 12 mmol/L  3,5 - 4,5 mmol/L 

1,5 – 12 mEq/L 3,5 – 4,5 mEq/L 

Αν ένα αποτέλεσμα καλίου είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο βάσει της κλινικής 
κατάστασης, το δείγμα αίματος θα πρέπει να φυγοκεντρηθεί και να αξιολογηθεί για 
αιμόλυση είτε οπτικά είτε σε έναν εργαστηριακό αναλυτή. 
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12.7.7 Στοιχεία απόδοσης  
Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A23 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A24 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A29 
για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω:  

Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο mmol/L 6,09 0,06 1,0 

Χαμηλό επίπεδο mmol/L 2,1 0,04 1,9 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με συγκεντρώσεις καλίου που κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου 
εύρους. Αναφέρεται η γραμμικότητα έναντι μιας ενδοεργαστηριακής τυπικής μεθόδου 
εκλεκτικού ηλεκτροδίου ιόντων που αντιστοιχεί στα πρότυπα NIST.  

 Εύρος εξέτασης Μονάδες Κλίση Σημείο τομής R 

K+ 1,5-12 mmol/L 1,006 0,03 0,9995 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A23. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1: Σε μία νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3005 στο εργαστήριο (δύο περιπτώσεις εξέτασης) 
και έπειτα σε τρία (3) σημεία παροχής φροντίδας (POC). 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση i-STAT 300 
Y: εξέταση epoc 
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K+ Εργ. 1 Εργ. 2 POC 1 POC 2 POC 3 Όλα Όλα* 

N 34 24 35 27 22 142 146 

Sxx 0,040 0,061 0,040 0,061 0,030 0,047 0,048 

Syy  0,043 0,052 0,045 0,045 0,045 0,046 0,049 

Σημείο τομής -0,164 -0,144 -0,171 -0,134 0,134 -0,044 -0,018 

Κλίση 1,056 1,042 1,051 1,057 0,971 1,021 1,013 

Syx 0,088 0,114 0,057 0,077 0,114 0,094 0,094 

Xελάχ. 2,5 3,0 2,6 2,9 3,3 2,5 2,5 

Xμέγ. 6,1 4,8 5,1 4,9 6,7 6,7 7,8 

R 0,991 0,979 0,993 0,993 0,988 0,989 0,993 

Μέσο συστηματικό 
σφάλμα (mM) 

      0,04 

*Αυτό το σετ δεδομένων περιλαμβάνει δείγματα ασθενών εμπλουτισμένα με KCl για 
εκτεταμένο εύρος δεδομένων. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή Radiometer ABL 7356 στο εργαστήριο. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: Radiometer ABL 735 
Y: εξέταση epoc 

K+ N Sxx Syy Σημεί
ο 

τομής 

Κλίσ
η 

Syx Xελάχ
. 

Xμέγ
. 

R Μέσο 
συστηματικ
ό σφάλμα 

(mM) 

Εργ
. 

7
7 

0,05
7 

0,04
4 

-0,073 1,026 0,09
0 

2,4 7,1 0,99
6 

0,05 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Η αιμόλυση των δειγμάτων θα προκαλέσει αυξημένες τιμές καλίου. Η ακατάλληλη τεχνική 
συλλογής των δειγμάτων ενδέχεται να προκαλέσει διακυμάνσεις στις τιμές καλίου λόγω 
αιμόλυσης1.  
Τα δείγματα ολικού αίματος δεν θα πρέπει να υφίστανται υπερβολική αραίωση με υγρά 
αντιπηκτικά ή άλλα διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  
Ο έλεγχος παρεμβολών4 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα καλίου 
epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος επιμερίστηκε σε 
δύο δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ 
το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του διαλύτη του 
επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα καλίου μεταξύ της μέσης τιμής έξι (6) 
αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος εξέτασης στο οποίο 
προστέθηκε επηρεαστής.  
Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Δείγματα επιμολυσμένα με άλατα βενζαλκονίου που χρησιμοποιούνται ως 
επιστρώσεις μόνιμων γραμμών ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντική αύξηση των 
αποτελεσμάτων για το κάλιο7. Για τις ορθές διαδικασίες έκπλυσης των γραμμών, 
ανατρέξτε στο πρότυπο CLSI H11-A48.  
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Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 447 mg/dL αιθανόλης, 1 mmol/L νατριούχου θειοπεντάλης, 4,3 mmol/L 
ακετυλοσαλικυλικού, 0,4 mmol/L ασκορβικού, 4,3 mmol/L σαλικυλικού, 0,7 mmol/L 
ιωδιδίου, 2,2 mmol/L ιβουπροφαίνης, 1,66 mmol/L ακεταμινοφαίνης, 2 mmol/L αμμωνίου, 
4 mmol/L λιθίου, 38 mmol/L βρωμιδίου, 3 µmol/L δοβουταμίνης, 2,5 mmol/L τολβουταμίδης, 
2,64 mmol/L προποφόλης, 0,7 mmol/L κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L αμπικιλλίνης, 1 mmol/L 
υπερχλωρικού νατρίου, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-ακετυλοκυστεΐνης, 0,7 mM μετρονιδαζόλης.  
Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 20 mmol/L NaCl, 3 mmol/L CaCl2, 10 έως 120 mmHg pCO2, pH 6,9 έως 7,7, 
+20 mmol/L διττανθρακικού, 10 mmol/L γαλακτικού, +20% PCV Hct, 3% έως 11% ολικής 
πρωτεΐνης, 0,8 g/dL λιπιδίων, 9,1 mmol/L χοληστερόλης, 20 mmol/L -υδροξυβουτυρικού, 
2 mmol/L (24 mg/dL) L-κυστεΐνης, 0,26 mmol/L χολερυθρίνης, +2 mmol/L φωσφορικού. 

E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, Chapter 27 of Tietz Textbook of Clinical 

Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

2. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 
Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

3. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520, το "i-STAT" είναι σήμα κατατεθέν της Abbott Laboratories. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, τα "Radiometer" και "ABL" είναι σήματα κατατεθέντα της Radiometer 
Medical ApS. 

7. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 
CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 
Approved Guideline, second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

8. CLSI. Procedures for the Collection of Arterial Blood Specimens; Approved Standard, 
CLSI document H11-A4 (ISBN 1-56238-545-3), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 
1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

9. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 
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12.8 Ιονισμένο ασβέστιο (Ca++) 
 

Σημείωση: Τα Ca++ και iCa αποτελούν συνώνυμα ακρωνύμια αναλυτών που αντιστοιχούν 
στο "ιονισμένο ασβέστιο". 

Το ιονισμένο ασβέστιο μετράται μέσω ποτενσιομετρίας με χρήση ενός εκλεκτικού 
ηλεκτροδίου μεμβράνης ιόντων. Η συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου λαμβάνεται από το 
μετρούμενο δυναμικό με χρήση τις εξίσωσης Nernst. 

12.8.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση ιονισμένου ασβεστίου, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων 
epoc, προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή 
για τον ποσοτικό έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, 
φλεβικού ή τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας.  
Η μέτρηση του ιονισμένου ασβεστίου χρησιμοποιείται στη διάγνωση και τη θεραπεία της 
παραθυρεοειδικής νόσου, μιας σειράς οστεοπαθειών, της χρόνιας νεφροπάθειας και της 
τετανίας. 

12.8.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων ιονισμένου ασβεστίου περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρόδιο ανίχνευσης ιόντων ασβεστίου με μια εκλεκτική μεμβράνη ασβεστίου, ένα 
ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση 
αλάτων ασβεστίου. 

12.8.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα 
υγρά βαθμονομητή αντιστοιχούν στα πρότυπα NIST 

12.8.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.8.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.8.6 Μετρούμενο εύρος 
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς1 

Ca++  

0,25 - 4,00 mmol/L  1,15 - 1,33 mmol/L 

1,0 - 16,0 mg/dL 4,6 - 5,3 mg/dL 

0,5 - 8,0 mEq/L 2,3 - 2,7 mEq/L 
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12.8.7 Στοιχεία απόδοσης 

Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A22 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A23 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A211 
για τις μελέτες ακρίβειας.  

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο mmol/L 1,56 0,018 1,2 

Χαμηλό επίπεδο mmol/L 0,66 0,011 1,7 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με συγκεντρώσεις ιονισμένου ασβεστίου που κυμαίνονταν εντός του 
αναφερόμενου εύρους. Αναφέρεται η γραμμικότητα έναντι μιας ενδοεργαστηριακής 
τυπικής μεθόδου εκλεκτικού ηλεκτροδίου ιόντων που αντιστοιχεί στα πρότυπα NIST.  

 Εύρος εξέτασης Μονάδες Κλίση Σημείο τομής R 

Ca++ 0,6-3,7 mmol/L 1,017 -0,01 0,999 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A22. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1: Σε μία νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3004 στο εργαστήριο (δύο περιπτώσεις εξέτασης) 
και έπειτα σε τρία σημεία παροχής φροντίδας (POC). 
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Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση i-STAT 300 
Y: εξέταση epoc 
 
Ca++ Εργ. 1 Εργ. 2 POC 1 POC 2 POC 3 Όλα Όλα* 

N 34 24 35 28 22 143 156 

Sxx 0,016 0,019 0,014 0,017 0,015 0,016 0,016 

Syy 0,011 0,014 0,017 0,014 0,015 0,014 0,015 

Σημείο τομής 0,003 0,050 0,157 0,106 0,103 0,102 -0,026 

Κλίση 0,980 0,953 0,851 0,925 0,923 0,908 1,021 

Syx 0,025 0,033 0,020 0,016 0,024 0,029 0,031 

Xελάχ. 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,80 

Xμέγ. 1,4 1,6 1,3 1,3 1,3 1,6 2,20 

R 0,974 0,961 0,891 0,978 0,939 0,943 0,985 

Μέσο συστηματικό 
σφάλμα (mM) 

      0,014 

*Αυτό το σετ δεδομένων περιλαμβάνει δείγματα ασθενών εμπλουτισμένα με CaCl2 για 
εκτεταμένο εύρος δεδομένων. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή Radiometer ABL 7355 στο εργαστήριο. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: Radiometer ABL 735 
Y: εξέταση epoc 

Ca++ N Sxx Syy Σημείο 
τομής Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R 

Μέσο 
συστηματικό 

σφάλμα 
(mM) 

Εργ. 77 0,023 0,016 -0,045 1,025 0,040 0,34 1,52 0,981 -0,013 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Η επιλογή δείγματος, η τεχνική συλλογής, ο τύπος και το επίπεδο αντιπηκτικού, καθώς και 
ο χειρισμός του δείγματος θα επηρεάσουν τη συγκέντρωση ιονισμένου ασβεστίου6.  

Η έκθεση του δείγματος στον αέρα θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του pH, του pCO2, του 
pO2 και του ιονισμένου ασβεστίου λόγω της εξισορρόπησης του δείγματος με τα επίπεδα 
αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα, με το pH να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pCO2 7 και 
το ιονισμένο ασβέστιο να επηρεάζεται από τη μεταβολή του pH8. Ο ατμοσφαιρικός αέρας 
περιέχει λιγότερο από 1 mmHg pCO2 και περίπου 150-180 mmHg pO2. Μην εισάγετε 
φυσαλίδες αέρα σε μια συσκευή συλλογής. Εφόσον υπάρχουν, οι φυσαλίδες αέρα πρέπει 
να απομακρύνονται αμέσως μετά από τη συλλογή. 

Τα δείγματα ολικού αίματος δεν θα πρέπει να υφίστανται υπερβολική αραίωση με υγρά 
αντιπηκτικά ή άλλα διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες, καθώς κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή 
δείγματος. 
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Ο έλεγχος παρεμβολών3 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα ιονισμένου 
ασβεστίου epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος 
επιμερίστηκε σε δύο δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός 
επηρεαστή, ενώ το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του 
διαλύτη του επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα ιονισμένου ασβεστίου 
μεταξύ της μέσης τιμής έξι αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος 
εξέτασης στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  

Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• 20 mmol/L β-υδροξυβουτυρικού θα μειώσουν το Ca++ κατά 0,038 mmol/L. 

• 4,3 mmol/L σαλικυλικού ή ακετυλοσαλικυλικού θα μειώσουν το Ca++ κατά 
0,06 mmol/L. Το θεραπευτικό εύρος για το σαλικυλικό είναι 0,1 mM έως 2 mM 
(1,4 mg/dL έως 27,4 mg/dL) 13. 

• 10 mmol/L βρωμιδίου θα αυξήσουν το Ca++ κατά 0,05 mmol/L. 

• 1 mmol/L υπερχλωρικού νατρίου θα μειώσουν το Ca++ κατά 0,23 mmol/L. 

• Για κάρτες εξέτασης που δεν περιλαμβάνουν αισθητήρα γαλακτικού, δηλ. κάρτες 
εξέτασης BGE, 10 mmol/L γαλακτικού μειώνουν το Ca++ κατά 0,04 mmol/L. Για 
κάρτες εξέτασης που περιλαμβάνουν αισθητήρα γαλακτικού, δηλ. κάρτες εξέτασης 
BGEM, εφαρμόζεται αυτόματα μια διόρθωση γαλακτικού.  

Το θεραπευτικό εύρος για το υπερχλωρικό κυμαίνεται μεταξύ 100–1000 mg/dL. Δεν 
παρατηρήθηκε επίδραση σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε συγκέντρωση 0,5 mg/dL ή 
μικρότερη12. 
Δείγματα επιμολυσμένα με άλατα βενζαλκονίου που χρησιμοποιούνται ως επιστρώσεις 
μόνιμων γραμμών ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων για 
το ιονισμένο ασβέστιο9. Για τις ορθές διαδικασίες έκπλυσης των γραμμών, ανατρέξτε στο 
πρότυπο CLSI H1110.  
Τα ιδιαίτερα ηπαρινισμένα δείγματα θα μειώσουν την τιμή iCa6. Συνιστάται η χρήση 
σωληναρίων συλλογής/συρίγγων ισορροπημένης ηπαρίνης ή χαμηλής ηπαρίνης. 
Συστηματικά σφάλματα στις ενδείξεις ιονισμένου ασβεστίου ενδέχεται να προκύψουν με 
αιμοαραίωση του πλάσματος σε ποσοστό άνω του 20% με χρήση διαλυμάτων που δεν είναι 
συνεπή με τα ιοντικά χαρακτηριστικά του πλάσματος, όπως ο φυσιολογικός ορός, το 
διάλυμα Ringer (Baxter Healthcare Corporation) και το διάλυμα δεξτρόζης 10% (Baxter 
Healthcare Corporation).  
Η αιμοαραίωση συσχετίζεται με πλήρωση αντλιών αναρρόφησης καρδιοπνευμονικής 
παράκαμψης, αύξηση του όγκου του πλάσματος ή άλλες θεραπείες χορήγησης υγρών.  
Τέτοια σφάλματα αποτρέπονται όταν χρησιμοποιούνται φυσιολογικά εξισορροπημένα 
ενδοφλέβια διαλύματα πολλαπλών ηλεκτρολυτών που περιέχουν ανιόντα χαμηλής 
κινητικότητας, τα οποία συμφωνούν με τα ιοντικά χαρακτηριστικά του πλάσματος, όπως το 
Plasma-Lyte™-A (Baxter Healthcare Corporation), το Lactated Ringer’s (Baxter Healthcare 
Corporation), το ενέσιμο διάλυμα Lactated Ringer’s + 5% Dextrose (Baxter Healthcare 
Corporation), το Plasbumin™-5 (Telacris Biotherapeutics), το Pentaspan™ (Bristol-Myers 
Squibb) και το Voluven™ (Fresenius Kabi). 
Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 447 mg/dL αιθανόλης, 1 mmol/L νατριούχου θειοπεντάλης, 0,4 mmol/L 
ασκορβικού, 1 mmol/L ιωδιδίου, 2,2 mmol/L ιβουπροφαίνης, 1,66 mmol/L ακεταμινοφαίνης, 
2 mmol/L αμμωνίου, 4 mmol/L λιθίου, 3 µmol/L δοβουταμίνης, 2,5 mmol/L τολβουταμίδης, 
1,34 mmol/L προποφόλης, 0,7 mmol/L κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L αμπικιλλίνης, 4,8 µM 
Zofran™, 2,5 mM N-ακετυλοκυστεΐνης, 0,7 mM μετρονιδαζόλης.  
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Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 20 mmol/L NaCl, 8 mmol/L KCl, 10 έως 120 mmHg pCO2, pH 6,9 έως 7,7, 
+20 mmol/L διττανθρακικού, +20% PCV Hct, 0,8 g/dL λιπιδίων, 9,1 mmol/L χοληστερόλης, 
2 mmol/L (24 mg/dL) L-κυστεΐνης, 0,26 mmol/L χολερυθρίνης, +2 mmol/L φωσφορικού. 

E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 

Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

2. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

3. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520, το "i-STAT" είναι σήμα κατατεθέν της Abbott Laboratories. 

5. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, τα "Radiometer" και "ABL" είναι σήματα κατατεθέντα της Radiometer 
Medical ApS. 

6. CLSI. Ionized Calcium Determinations: Pre-collection Variables, Specimen Choice, 
Collection and Handling. Approved Guideline, CLSI document C31-A2 (ISBN 1-56238-
436-8), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 
USA, 2001. 

7. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, Chapter 27 of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

8. D.B. Endres and R.K. Rude, Chapter 49 (p. 1901) of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

9. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 
CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 
Approved Guideline, second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

10. CLSI. Procedures for the Collection of Arterial Blood Specimens; Approved Standard, 
CLSI document H11-A4 (ISBN 1-56238-545-3), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 
1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

11. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

12. C. Goebel, M.B. Kruse, A. Engel, S.H. Lamm, “On the use of human data in assessing 
effects on human health: the case of perchlorate.” Annals of Epidemiology, volume 14, 
issue 8, p. 607, September 2004. 

13. Borthwick, G. et al., “Therapeutic levels of aspirin and salicylate directly inhibit a 
model of angiogenesis through a Cox-independent mechanism”, FASEB J. 20, 2006, p. 
2009 – 2016. 
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12.9 Χλωρίδιο (Cl-) 
Το χλωρίδιο μετράται μέσω ποτενσιομετρίας με χρήση ενός εκλεκτικού ηλεκτροδίου 
μεμβράνης ιόντων. Η συγκέντρωση ιόντων χλωριδίου λαμβάνεται από το μετρούμενο 
δυναμικό με χρήση τις εξίσωσης Nernst. 

12.9.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση χλωριδίου, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, 
προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για 
τον ποσοτικό έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού 
ή τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 
Οι μετρήσεις χλωριδίου από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc χρησιμοποιούνται 
στη διάγνωση και τη θεραπεία των ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών. 

12.9.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων χλωριδίου περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρόδιο ανίχνευσης ιόντων χλωριδίου με μια εκλεκτική μεμβράνη χλωριδίου, ένα 
ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση 
αλάτων χλωριδίου. 

12.9.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές της συγκέντρωσης ιόντων χλωριδίου που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα 
υγρά βαθμονομητή αντιστοιχούν στα πρότυπα NIST. 

12.9.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.9.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.9.6 Μετρούμενο εύρος 
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς1 

Cl- 
65 – 140 mmol/L 98 – 107 mmol/L 

65 – 140 mEq/L 98 – 107 mEq/L 

12.9.7 Στοιχεία απόδοσης 
Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 
Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A22 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A23 για τις μελέτες παρεμβολής, το CLSI EP05-A24 για 
τις μελέτες γραμμικότητας και το CLSI EP06-A8 για τις μελέτες ακρίβειας.  
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A. Δεδομένα ακρίβειας 
Ακρίβεια (CLSI EP05-A24): Τρεις παρτίδες καρτών με χρήση τουλάχιστον 25 μονάδων epoc 
Reader με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις αναλύθηκαν ενδοεργαστηριακά, δύο φορές την 
ημέρα για είκοσι ημέρες για κάθε υγρό. Στους παρακάτω πίνακες των δεδομένων ακρίβειας, 
η τιμή ΤΑWD υποδεικνύει την τυπική απόκλιση εντός της ίδιας ημέρας, η τιμή ΤΑDD 
υποδεικνύει την τυπική απόκλιση από ημέρα σε ημέρα και η τιμή ΤΑT υποδεικνύει τη 
συνολική τυπική απόκλιση. 

Υδατικός 
μάρτυρας 

Μονάδες N Μέση 
τιμή 

ΤΑWD ΤΑDD ΤΑT WD % 
CV 

Ολικό % 
CV 

Υψηλό επίπεδο mM 240 125,0 0,61 0,61 0,86 0,5% 0,7% 

Χαμηλό επίπεδο mM 240 76,9 0,35 0,18 0,39 0,5% 0,5% 

Συγκεντρωτικά δεδομένα ακρίβειας ολικού αίματος: Εκατόν σαράντα πέντε δείγματα 
ασθενών αναλύθηκαν εις διπλούν με περίπου ίσους αριθμούς δειγμάτων φλεβικού, 
αρτηριακού και τριχοειδικού αίματος. Η συγκεντρωτική ανά ζεύγη ακρίβεια εκτιμήθηκε σε 
τρία εύρη συγκέντρωσης. 

Εύρος <90 90 - 112 ≥112 
N 20 98 27 
Μέσος όρος ενδείξεων, mM 78 105 123 
Ακρίβεια ανά ζεύγη (ΤΑ), mM 0,4 0,7 1,2 
% CV 0,5% 0,6% 1,0% 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Μελέτη γραμμικότητας ολικού αίματος (CLSI EP06-A8): Αυτή η μελέτη διεξήχθη 
ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα ολικού αίματος, με τιμές χλωριδίου που 
κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου εύρους. Αναφέρεται η γραμμικότητα συγκριτικά με τις 
θεωρητικές τιμές του χλωριδίου βάσει σταθμισμένων μιγμάτων δειγμάτων υψηλής και 
χαμηλής περιεκτικότητας σε χλωρίδιο (όπως μετρήθηκαν με χρήση μιας ενδοεργαστηριακής 
τυπικής μεθόδου). Σε αυτήν τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν έξι παρτίδες καρτών.  

Εύρος εξέτασης Κλίση Σημείο τομής R 
65-144 mM 0,968 3,08 0,9995 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A22. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Μελέτες σύγκρισης μεθόδων πραγματοποιήθηκαν σε δύο νοσοκομεία. Τα φλεβικά δείγματα 
συγκρίθηκαν με 2 συστήματα εκτός σημείων παροχής φροντίδας (2 μέθοδοι ορού). Τα 
φλεβικά, αρτηριακά και τριχοειδικά δείγματα ασθενών συγκρίθηκαν με ένα σύστημα 
ολικού αίματος στο σημείο παροχής φροντίδας. 
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Cl- Συστήματα εκτός POC* i-STAT 300† 
N 95 155 
Sxx 0,6 0,9 
Syy 0,7 0,8 
Κλίση 0,90 0,99 
Σημείο τομής 9,62 0,07 
Syx 2,2 1,9 
Xελάχ. 71 69 
Xμέγ. 142 139 
R 0,97 0,99 
Μέσο συστηματικό σφάλμα στα 112 mM -1,4 -1,0 

* Συγκεντρωτικά δεδομένα δειγμάτων φλεβικού αίματος. Περίπου ίσος αριθμός έναντι 
Roche Cobas 60006, Siemens Advia7 
† Δείγματα ασθενών: περίπου ίσοι αριθμοί δειγμάτων φλεβικού, αρτηριακού και τριχοειδικού 
αίματος έναντι του αναλυτή i-STAT 3005 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Ο έλεγχος παρεμβολών3 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα χλωριδίου 
epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα συγκεντρωτικό δείγμα ανθρώπινου 
ορού επιμερίστηκε σε δύο (2) δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την 
προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την 
προσθήκη του διαλύτη του επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα χλωριδίου 
μεταξύ της μέσης τιμής έξι (6) αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του 
δείγματος εξέτασης στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  
Ως μη αποδεκτό συστηματικό σφάλμα παρεμβολής ορίστηκε αυτό που παρήγαγε σημαντικά 
σφάλματα για περισσότερο από το 5% του χρόνου. Η συγκέντρωση της ουσίας 
παρεμβολής που θεωρείται ότι δεν προκαλεί κλινικά σημαντική παρεμβολή ορίζεται ως 
συστηματικό σφάλμα (διαφορά μεταξύ του δείγματος εξέτασης και του δείγματος ελέγχου) 
≤ 3,5% για συγκεντρώσεις χλωριδίου ≤125 mM και ≤5,9% για συγκεντρώσεις 
χλωριδίου >125 mM. 
Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Το β-υδροξυβουτυρικό δεν έχει σημαντική επίδραση έως τα 8,27 mM 
(85,2 mg/dL), τιμή έπειτα από την οποία αυξάνει την ένδειξη του χλωριδίου έως 
και 0,37 mM/mM β-υδροξυβουτυρικού. 

• Το βρωμίδιο δεν έχει σημαντική επίδραση έως τα 1,63 mM (13,1 mg/dL), τιμή 
έπειτα από την οποία αυξάνει την ένδειξη του χλωριδίου έως και 2,75 mM/mM 
βρωμιδίου. 

• Το κιτρικό δεν έχει σημαντική επίδραση έως τα 2,79 mM (52,7 mg/dL), τιμή έπειτα 
από την οποία αυξάνει την ένδειξη του χλωριδίου έως και 1,13 μM/mM κιτρικού.  

• Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη δεν έχει σημαντική επίδραση έως τα 5,55 mM (90,5 mg/dL), 
τιμή έπειτα από την οποία μειώνει την ένδειξη του χλωριδίου έως και 0,79 mM/mM 
Ν-ακετυλοκυστεΐνης. Έχει αναφερθεί ότι συγκέντρωση N-ακετυλοκυστεΐνης 1 mM 
δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με θεραπευτικές μεθόδους στο πλάσμα9. 
Το θεραπευτικό επίπεδο για την N-ακετυλοκυστεΐνη είναι 0,3 mM10. 

• Το σαλικυλικό οξύ δεν έχει σημαντική επίδραση έως τα 1,67 mM (22,9 mg/dL), 
τιμή έπειτα από την οποία αυξάνει την ένδειξη του χλωριδίου έως και 
2,94 mM/mM σαλικυλικού οξέος. Το θεραπευτικό εύρος για το σαλικυλικό είναι 
0,1 mM έως 2 mM (1,4 mg/dL έως 27,4 mg/dL)11 

• Το θειοκυανικό δεν έχει σημαντική επίδραση έως τα 0,89 mM (5,2 mg/dL), τιμή 
έπειτα από την οποία αυξάνει την ένδειξη του χλωριδίου έως και 5,62 mM/mM 
θειοκυανικού. 
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Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 1,324 mmol/L (20 mg/dL) ακεταμινοφαίνης, 3,62 mmol/L (65,2 mg/dL) 
ακετυλοσαλικυλικού οξέος, 342 μmol/L (6,8 mg/dL) ασκορβικού νατρίου, 3,4 μmol/L 
(0,1 mg/dL) EDTA, 71 μmol/L (1,7 mg/dL) μεθυλντόπα, 2,55 mmol/L (156 mg/dL) 
οξειδωμένης γλουταθειόνης, 2,55 mmol/L (78 mg/dL) ανηγμένης γλουταθειόνης, 
920 μmol/L (6,96 mg/dL) υδροξυουρίας, 282 μmol/L (4 mg/dL) ισονιαζίδης (nydrazid), 
0,8% (800 mg/dL) ενδολιπιδίων, 3 μmol/L (0,1 mg/dL) δοβουταμίνης, 5,87 μmol/L 
(0,1 mg/dL) ντοπαμίνης, 86,8 mmol/L (400 mg/dL) αιθανόλης, 105 μmol/L (0,44 mg/dL) 
φθοριδίου, 133 μmol/L (0,4 mg/dL) φορμαλδεΰδης, 55 mmol/L (990 mg/dL) γλυκόζης, 
0,4 mmol/L (5 mg/dL) γουαϊακόλης, 3000 U/L ηπαρίνης, 2,43 mmol/L (50 mg/dL) 
ιβουπροφαίνης, 0,1 mmol/L (2,0 mg/dL) L-dopa, 51,2 μmol/L (1,2 mg/dL) λιδοκαΐνης, 
248 μmol/L (6 mg/dL) θειοπεντάλης, 2,37 mmol/L (64 mg/dL) τολβουταμίδης, 
2,99 mmol/L (38 mg/dL) ιωδιδίου, 2,643 mmol/L (120 mg/dL) κεφαζολίνης, 1,46 mmol/L 
(81 mg/dL) κεφτριαξόνης. 
Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: +342 μmol/L (+20,1 mg/dL) μη συζευγμένης χολερυθρίνης, +342 μmol/L 
(+28,8 mg/dL) συζευγμένης χολερυθρίνης, +382 μmol/L (+5,0 mg/dL) κρεατίνης, 
109 mmHg CO2, 15 mmHg, C02, +40 mmol/L (+244 mg/dL) διττανθρακικών, pH > 8,0, 
pH < 6,8, +20% αιματοκρίτη, -20% αιματοκρίτη, < 6% πρωτεΐνης, >9 % πρωτεΐνης, 
1,4 mmol/L (23,5 mg/dL) ουρικού οξέος, 6,6 mmol/L (74 mg/dL) γαλακτικού, 131 mmHg O2, 
22 mmHg O2, 0,25 mmol/L (2,9 mg/dL) προλίνης, 1 μmol/L (0,01 mg/dL) σαρκοσίνης, 
42,9 mmol/L (258 mg/dL) ουρίας. 

E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 

Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

2. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 
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12.10 Γλυκόζη (Glu) 
Η γλυκόζη μετράται μέσω αμπερομετρίας1. Ο αισθητήρας αποτελείται από μια πρώτη 
στιβάδα ακινητοποιημένων ενζύμων τοποθετημένη πάνω σε ένα χρυσό ηλεκτρόδιο στη 
μονάδα ηλεκτροδίου, με μια δεύτερη στιβάδα φράγματος διάχυσης. Το ένζυμο 
γλυκοζοξειδάση χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της γλυκόζης σε υπεροξείδιο του 
υδρογόνου,  

Γλυκοζοξειδάση 

  β-D-γλυκόζη + O2 + H2O                  D-γλυκονικό οξύ + H2O2  (1) 

και έπειτα χρησιμοποιείται ένας αμπερομετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση του 
ενζυμικά παραγόμενου υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η ανίχνευση του υπεροξειδίου 
πραγματοποιείται μέσω μιας μεσολαβούμενης από οξειδοαναγωγή [ABTS (2,2’-αζινο-δις(3-
αιθυλοβενζοθειαζολινο-6-σουλφονικό οξύ) διαμμωνιακό άλας)], καταλυόμενης από 
υπεροξειδάση χρένου (HRP), αναγωγής σε ένα χρυσό ηλεκτρόδιο. 

H2O2 + HRPανηγ  HRPοξ       (2) 

HRPοξ + Αναγ.  Oξ + HRPανηγ     (3) 

        Oξ + e-  Ανηγ.         (4) 

Το ρεύμα αναγωγής είναι ανάλογο προς τη συγκέντρωση γλυκόζης στο υγρό εξέτασης.  

Το αποτέλεσμα γλυκόζης του συστήματος epoc αναφέρεται ως ισοδύναμη πλάσματος2 
συγκέντρωση γλυκόζης. 

12.10.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση γλυκόζης, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, 
προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για 
τον ποσοτικό έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού 
ή τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 

Οι μετρήσεις γλυκόζης χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και τη θεραπεία διαταραχών του 
μεταβολισμού των υδατανθράκων, συμπεριλαμβανομένου του σακχαρώδους διαβήτη, της 
ιδιοπαθούς υπογλυκαιμίας και των όγκων των νησιδιακών κυττάρων του παγκρέατος. 

12.10.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρόδιο ανίχνευσης με μια μεσολαβούμενη από οξειδοαναγωγή ενζυμική μεμβράνη που 
είναι καλυμμένη με μια διαπερατή από το οξυγόνο στιβάδα διάχυσης, ένα ηλεκτρόδιο 
αναφοράς, ένα ηλεκτρόδιο καταμέτρησης και ένα υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια 
γνωστή συγκέντρωση γλυκόζης. 

12.10.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές συγκέντρωσης γλυκόζης που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα υγρά 
βαθμονομητή αντιστοιχούν στα πρότυπα NIST. 

12.10.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

Σύμφωνα με τον Tietz13, τα δείγματα τριχοειδικού αίματος εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 
γλυκόζης από τα δείγματα φλεβικού αίματος κατά 2-5 mg/dL σε ασθενείς υπό νηστεία και 
κατά 20% έως 25% μετά από χορήγηση γλυκόζης. 
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Μετά τη συλλογή του δείγματος, η γλυκόζη μειώνεται στο αίμα ως αποτέλεσμα της 
γλυκόλυσης κατά περίπου 6% ανά ώρα13 και έως και 13% ανά ώρα14 

Όταν χρησιμοποιείτε ηπαρίνη λιθίου ή νατρίου ως αντιπηκτικό αλλά και όταν δεν 
χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό, συνιστάται πάντοτε η άμεση εκτέλεση της εξέτασης.  

Μην χρησιμοποιείτε NaF ή οξαλικό κάλιο ως συντηρητικά. 

12.10.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.10.6 Μετρούμενο εύρος  
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς3 

Γλυκόζη 

20 - 700 mg/dL 74 - 100 mg/dL 

1,1 - 38,5 mmol/L 4,1 - 5,5 mmol/L 

0,20 - 7,00 g/L 0,74 - 1,00 g/L 
 

12.10.7 Στοιχεία απόδοσης 

Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A24 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A25 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A26 
για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο mg/dL 263,9 7,5 2,8 

Χαμηλό επίπεδο mg/dL 44,2 1,5 3,4 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 
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B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με τιμές γλυκόζης που κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου εύρους. 
Μελετήθηκαν τρεις τύποι δείγματος, ήτοι η τιμή pO2, φυσιολογικού αιματοκρίτη–
φυσιολογικού φλεβικού αίματος και η τιμή pO2 φυσιολογικού αιματοκρίτη–υποξικού 
αίματος και αυξημένου αιματοκρίτη–φυσιολογικού φλεβικού αίματος. Αναφέρεται η 
γραμμικότητα έναντι δύο ενδοεργαστηριακών τυπικών μεθόδων γλυκόζης αίματος που 
αντιστοιχεί στα πρότυπα NIST.  

Τύπος δείγματος 
αίματος 

Εύρος 
εξέτασης 

Μονάδες Κλίση Σημείο 
τομής 

R 

43% Hct, 30 mmHg pO2 20 – 700 mg/dL 1,022 -3,32 0,9999 

62% Hct, 30 mmHg pO2 20 – 700 mg/dL 1,018 -4,04 0,9998 

43% Hct, <20 mmHg pO2 20 – 700 mg/dL 0,955 +0,33 0,9998 
 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A24. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1:  Σε μία νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3007 στο εργαστήριο και έπειτα σε ένα σημείο 
παροχής φροντίδας. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση φυσίγγων i-STAT 300 CG8 
Y: εξέταση epoc 

Glu N Sxx Syy Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R 

Όλα 80 0,93 3,4 -2,2 1,031 5,6 20,0 605,5 0,9995 

Η ακρίβεια στο ολικό αίμα αξιολογήθηκε με συγκέντρωση όλων των ζευγών της εκάστοτε 
μεθόδου από τα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων. Αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Γλυκόζη [mg/dL] 

Εύρος 20 – 70 70 – 200 200 – 700 

N 10 59 11 

Μέσος όρος ενδείξεων 44,8 116,4 383,8 

Ακρίβεια ανά ζεύγη (ΤΑ) 0,80 2,44 7,08 

% CV 1,8% 2,1% 1,8% 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, το 
σύστημα epoc συγκρίθηκε ταυτόχρονα με τον αναλυτή Roche-Hitachi8 στο εργαστήριο και 
με το όργανο iSTAT 3007. Οι συνόψεις παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  
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Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: εξέταση Roche-Hitachi P800-D2400 
Y: εξέταση epoc 

Glu N Sxx Syy Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R Μέσο 
συστηματικό 
σφάλμα (%) 

Όλα 73 - 3,6 -0,2 0,971 3,0 23,0 546,0 0,998 -3,14 
 
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα 
X: εξέταση φυσίγγων i-STAT 300 G 
Y: εξέταση epoc 

Glu N Sxx Syy Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R Μέσο 
συστηματικό 
σφάλμα (%) 

Όλα 80 3,25 4,25 -1,33 1,003 4,45 22,5 517,5 0,999 -2,23% 
 

Η ακρίβεια στο ολικό αίμα αξιολογήθηκε με συγκέντρωση όλων των ζευγών της εκάστοτε 
μεθόδου από τα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων. Αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Γλυκόζη [mg/dL] 
Εύρος 20 – 70 70 – 200 200 – 700 
N 16 53 11 
Μέσος όρος ενδείξεων 53,5 113,4 299,0 
Ακρίβεια ανά ζεύγη (ΤΑ) 1,32 3,18 8,73 
% CV 2,47% 2,81% 2,92% 

Δ. Ενοποιημένη μελέτη σύγκρισης μεθόδων με εστίαση στο κατώτατο 
όριο του εύρους γλυκόζης  
Αξιολογήσαμε την απόδοση του αισθητήρα γλυκόζης epoc στο κατώτατο όριο του εύρους 
συγκεντρώσεων γλυκόζης, σε δείγματα ασθενών σε κλινικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου του σημείου παροχής φροντίδας σε διάφορα νοσοκομεία. Τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω περιλαμβάνουν δεδομένα σύγκρισης 
μεθόδων έναντι των συστημάτων i-STAT7 (μέθοδος ολικού αίματος), ABL 800 Flex9 
(μέθοδος ολικού αίματος), Roche-Hitachi8 (μέθοδος πλάσματος) και J&J 12 (μέθοδος 
πλάσματος). Συμπληρώσαμε τα προαναφερθέντα κλινικά αποτελέσματα με μια 
πανομοιότυπη πλήρη ενδοεργαστηριακή σύγκριση μεθόδων4 έναντι των συστημάτων i-
STAT7 και ABL7059. Σε αυτήν τη μελέτη, δείγματα αίματος με υψηλό αιματοκρίτη 
παρασκευάστηκαν με αφαίρεση του μισού όγκου πλάσματος από ένα δείγμα φλεβικού 
αίματος στο οποίο επετράπη να πραγματοποιηθεί γλυκόλυση. Ο αιματοκρίτης αυτών των 
δειγμάτων ελέγχθηκε με τη μέθοδο της μικροφυγοκέντρησης11 και βρέθηκε να είναι ~62%, 
δηλ. τιμή χαρακτηριστική για το ανώτατο όριο του εύρους του νεογνικού αίματος10. Αφού 
η γλυκόζη έφτασε τα ~20 mg/dL, εμπλουτίστηκε προκειμένου να καλύπτει ομοιόμορφα το 
χαμηλό όριο του εύρους γλυκόζης, δηλ. τα 20-80 mg/dL ειδικά για το νεογνικό 
πληθυσμό10. Ένα δείγμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία με εξοκινάση, NADH-β και ATP 
προκειμένου να ληφθεί μηδενική συγκέντρωση γλυκόζης. 

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις συστάσεις του CLSI EP09-A24. 
Τα διαγράμματα συσχέτισης και συστηματικού σφάλματος παρουσιάζονται στις παρακάτω 
εικόνες. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έναντι των διαφόρων οργάνων αναφοράς (X) 
φέρουν χρωματική κωδικοποίηση. 
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Μελέτη epoc για το 
κατώτατο όριο του εύρους 

Όλα τα 
σημεία 

Εργ. 
(πλάσμα) 

i-
STAT 

ABL Roche J&J 

N 78 11 40 27 9 2 
Sxx 1,0  0,6 1,6   
Syy 1,1 1,4 1,1 1,0 1,5 0,7 
Σημείο τομής -0,2 1,1 1,0 -2,2 0,8  
Κλίση 0,984 0,936 0,992 0,990 0,942  
Syx 2,9 2,1 2,55 2,16 2,21  
Xελάχ. 1,5 23,0 20 1,5 23 25 
Xμέγ. 63,0 63,0 60 53 63 25 
R 0,973 0,980 0,974 0,985 0,973  
Επίπεδο απόφασης 40 40 40 40 40  
Συστηματικό σφάλμα -0,8 -1,4 0,7 -2,6 -1,52  
95% CI συστ. σφάλματος 
Υψηλό 

-0,3 -0,5 1,3 -1,9 -0,18  

95% CI συστ. σφάλματος 
Χαμηλό 

-1,3 -2,3 0,1 -3,3 -2,86  

 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  

X (μπλε κύκλοι):   εξέταση (ολικού αίματος) φυσίγγων i-Stat 300 G 
X (πράσινα τετράγωνα):  εργαστηριακή εξέταση (πλάσματος) Roche Hitachi 
X (κόκκινοι ρόμβοι):   εξέταση (ολικού αίματος) ABL 705 
X (κίτρινα τρίγωνα):   εργαστηριακή εξέταση (πλάσματος) J&J 
Y:        εξέταση epoc 

 
 
Κατώτατο όριο του εύρους γλυκόζης, 
διάγραμμα συσχέτισης έναντι διαφόρων 
συγκριτικών οργάνων 
 
 
 

 
 
 
Κατώτατο όριο του εύρους γλυκόζης, 
διάγραμμα συστ. σφάλματος έναντι διαφόρων 
συγκριτικών οργάνων 
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E. Μελέτη σύγκρισης μεθόδων που εστιάζει σε δείγματα τριχοειδικού 
αίματος  
Αξιολογήσαμε την απόδοση των εξετάσεων epoc σε δείγματα καθαρού τριχοειδικού 
αίματος σε κλινικά περιβάλλοντα στο σημείο παροχής φροντίδας. Η συγκριτική μέθοδος 
ήταν οι αναλυτές i-STAT 3007 με φύσιγγες CG8 και σωληνάρια τριχοειδικού αίματος 
Radiometer CLINITUBE. Ο συγκριτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις (4) 
εγκαταστάσεις: στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών (NICU), στη μονάδα νεογνών 
και σε δύο (2) διαφορετικά εξωτερικά ιατρεία λήψης αίματος. Συλλέχθηκαν συνολικά 48 
δείγματα, εκ των οποίων τα 24 εις διπλούν. Από τα 48 δείγματα, τα 12 ήταν δείγματα 
αίματος από ενήλικες και τα 36 από νεογνά. 

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις συστάσεις του CLSI EP09-A24. 
Τα διαγράμματα συσχέτισης και συστηματικού σφάλματος παρουσιάζονται στις παρακάτω 
εικόνες. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων συναρτήσει της ηλικίας των ασθενών φέρουν 
χρωματική κωδικοποίηση. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: τριχοειδικό αίμα  

X: εξέταση i-STAT 300 
Y: εξέταση epoc 

Glu N Sxx Syy Σημείο τομής Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R 

Όλα 48 1,13 1,80 5,1 0,935 2,42 42,5 147 0,9942 
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ΣΤ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Σύμφωνα με τον Tietz13, τα δείγματα τριχοειδικού αίματος εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 
γλυκόζης από τα δείγματα φλεβικού αίματος, κατά 2 έως 5 mg/dL σε ασθενείς υπό νηστεία 
και κατά 20% έως 25% μετά από χορήγηση γλυκόζης. 

Μετά τη συλλογή του δείγματος, η γλυκόζη μειώνεται στο αίμα ως αποτέλεσμα της 
γλυκόλυσης κατά περίπου 6% ανά ώρα 13, και έως και 13% ανά ώρα14. 

Όταν χρησιμοποιείτε ηπαρίνη λιθίου ή νατρίου ως αντιπηκτικό αλλά και όταν δεν 
χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό, συνιστάται πάντοτε η άμεση εκτέλεση της εξέτασης.  

Μην χρησιμοποιείτε NaF ή οξαλικό κάλιο ως συντηρητικά. 

Ο έλεγχος παρεμβολών5 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα γλυκόζης 
epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος επιμερίστηκε σε 
δύο δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ 
το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του διαλύτη του 
επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα γλυκόζης μεταξύ της μέσης τιμής έξι 
αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος εξέτασης στο οποίο 
προστέθηκε επηρεαστής.  

Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 
•  Το ιωδίδιο δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 28 µM (0,47 mg/dL KI), τιμή έπειτα 

από την οποία μειώνει την ένδειξη γλυκόζης έως και κατά (-0,16 mg/dL)/µM I-, δηλ.  
(-9,5 mg/dL)/(mg/dL KI).  

•  Το βρωμίδιο δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 28 mM (224 mg/dL NaBr), τιμή 
έπειτα από την οποία μειώνει την ένδειξη γλυκόζης κατά (-0,23 mg/dL)/mM Br, δηλ.  
(-0,029 mg/dL)/(mg/dL NaBr). 

•  Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 500 μM (8,2 mg/dL)  
Ν-ακετυλοκυστεΐνης, τιμή έπειτα από την οποία μειώνει την ένδειξη γλυκόζης κατά  
(-7,2 mg/dL)/mM Ν-ακετυλοκυστεΐνης, δηλ. (-0,44 mg/dL)/(mg/dL Ν-ακετυλοκυστεΐνης). 
Έχει αναφερθεί ότι συγκέντρωση N-ακετυλοκυστεΐνης 1 mM δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί με θεραπευτικές μεθόδους στο πλάσμα15. Το θεραπευτικό επίπεδο για τη  
N-ακετυλοκυστεΐνη είναι 0,3 mM16.  

•  Το Flaxedil™ (τριαιθιοδική γαλλαμίνη) δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 11 µM 
(1 mg/dL), τιμή έπειτα από την οποία μειώνει την ένδειξη γλυκόζης κατά (–0,27 mg/dL)/µM 
τριαιθιοδικής γαλλαμίνης, δηλ. (–3 mg/dL)/(mg/dL τριαιθιοδικής γαλλαμίνης). 

•  Το θειοκυανικό δεν έχει σημαντική επίδραση έως και το 1 mM (5,9 mg/dL KSCN), 
τιμή έπειτα από την οποία μειώνει την ένδειξη γλυκόζης κατά -1,7%/mM SCN, δηλ.  
(–0,29 mg/dL)/(mg/dL KSCN). 

•  Το ουρικό οξύ δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 700µM (11,8 mg/dL), τιμή έπειτα 
από την οποία μειώνει την ένδειξη γλυκόζης κατά (-3,5 mg/dL)/mM ουρικού οξέος, δηλ. 
(–0,21 mg/dL)/(mg/dL ουρικού οξέος). 

•  Η μαννόζη δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 2 mM (36 mg/dL), τιμή έπειτα από 
την οποία αυξάνει την ένδειξη γλυκόζης κατά 2,12 mg/dL / (mM μαννόζης), δηλ. 
0,059 mg/dL / (mg/dL μαννόζης). 

•  Η ξυλόζη δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 3 mM (45 mg/dL), τιμή έπειτα από 
την οποία αυξάνει την ένδειξη γλυκόζης κατά 0,96 mg/dL / (mM ξυλόζης), δηλ. 
0,064 mg/dL / (mg/dL ξυλόζης). 
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Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 1,66 mM (25 mg/dL) ακεταμινοφαίνης, 0,09 mmol/L (10 mg/dL) 
ανιδουλαφουγκίνης, 3,3 mmol/L (60 mg/dL) ακετυλοσαλικυλικού, 630 µmol/L 
(12,5 mg/dL) ασκορβικού νατρίου, 89,2 µmol/L (4,5 mg/dL) υδροχλωρικής κλινδαμυκίνης, 
0,1 mmol/L (0,65 mg/dL) κυανιούχου καλίου, 6,15 nmol/L (507 ng/dL) διγοξίνης, 
66 µmol/L (2,2 mg/dL) δοβουταμίνης, 100 µmol/L (1,9 mg/dL) υδροχλωρικής ντοπαμίνης, 
50 µmol/L (~1 mg/dL) L-ντόπα, 9 mmol/L (263 mg/dL) EDTA, 12 µmol/L (0,2 mg/dL) 
εφεδρίνης, 87 mM (400 mg/dL) αιθανόλης, 4,84 mmol/L (30 mg/dL) αιθυλενογλυκόλης, 
1,78 µmol/L (60 µg/dL) φαμοτιδίνης, 1 mmol/L (18 mg/dL) φρουκτόζης, 181 µmol/L 
(6 mg/dL) φουροσεμίδης, 3,3 mmol/L (59 mg/dL) γαλακτόζης, 238 µmol/L (10 mg/dL) 
γενταμικίνης, 4,5 µmol/L (200 µg/dL) γλιπιζίδης, 1,1 mmol/L (28,5 mg/dL) γλυκοζαμίνης, 
2,55 mmol/L RBC οξειδωμένης γλουταθειόνης, 2,55 mmol/L RBC ανηγμένης 
γλουταθειόνης, 400 µmol/L (5 mg/dL) γουαϊακόλης, 80 U/mL ηπαρίνης, 0,4 mmol/L 
(14,5 mg/dL) υδροκορτιζόνης, 2,5 mmol/L (19 mg/dL) υδροξυουρίας, 292 µmol/L 
(4 mg/dL) Nydrazid™ (ισονιαζίδης), 48,6 µmol/L (1,76 mg/dL) λεβοφλοξασίνης, 1 mmol/L 
(34 mg/dL) λινεζολίδης, 13,3 mmol/L (479 mg/dL) μαλτόζης, 937,5 µmol/L (1500 mg/dL ) 
ικοδεξτρίνης, 71 µmol/L (1,7 mg/dL) μεθυλντόπα, 77,4 µmol/L (2,9 mg/dL)  
6α-μεθυλοπρεδνιζολόνης, 0,7 mM (12 mg/dL) μετρονιδαζόλης, 17,4 µM (0,6 mg/dL) 
ομεπραζόλης, 102 µmol/L (2,4 mg/dL) προκαϊναμίδης, 4,22 µmol/L (0,12 mg/dL) 
υδροχλωρικής προμεθαζίνης, 37 µmol/L (1,2 mg/dL) κινιδίνης, 1,67 µmol/L (40 µg/dL) 
σαλβουταμόλης (αλβουτερόλης), 4,34 mmol/L (60 mg/dL) σαλικυλικού οξέος, 
1,96 µmol/L (60 µg/dL) σερτραλίνης, 413 µmol/L (10 mg/dL) νατριούχου θειοπεντάλης, 
1 mmol/L (31 mg/dL) Tolinase™ (τολαζαμίδης), 2,37 mmol/L (64 mg/dL) τολβουταμίδης, 
69 µmol/L (10 mg/dL) βανκομυκίνης, 21,3 µmol/L (1 mg/dL) βιταμίνης K1, 2,64 mmol/L 
(47 mg/dL) προποφόλης, 0,7 mmol/L (334,2 mg/dL) κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L 
(59,4 mg/dL) αμπικιλλίνης, 1 mmol/L (122,4 mg/dL) υπερχλωρικού νατρίου, 4,8 µM 
(1,75 mg/dL) Zofran™.  
Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: +20 mmol/L (168 mg/dL) διττανθρακικού νατρίου, +86 µmol/L (+7,3 mg/dL) 
συζευγμένης χολερυθρίνης, +510 µmol/L (+30 mg/dL) μη συζευγμένης χολερυθρίνης, 
13 mM (503,1 mg/dL) χοληστερόλης, 15 έως 140 mmHg pCO2, 2 mmol/L (24 mg/dL)  
L-κυστεΐνης, +20 mmol/L (+256 mg/dL) β-υδροξυβουτυρικού νατρίου, +20 mmol/L 
(+180 mg/dL) L-γαλακτικού νατρίου, +0,8 g/dL λιπιδίων, +59,2 µmol/L (+1,9 mg/dL) 
νορεπινεφρίνης, pH 6,7 έως 7,7, +20% PCV Hct, 3,4% έως 10,4% ολικής πρωτεΐνης, 
11,2 mM (991 mg/dL) τριγλυκεριδίων. 

Ζ. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. P. D’Orazio, M.E. Meyerhoff, “Electrochemistry and Chemical Sensors”, Chapter 4 in 

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. 
Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 
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glucose (abbreviated), Clin Chem 2005 51: 1573-1576 

3. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 
Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
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4. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
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DK-2700 Brønshøj, Denmark, το "Radiometer" και το "ABL" είναι σήματα κατατεθέντα 
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10. C. Rooks, “Points to consider for portable blood glucose monitoring devices intended 
for bedside use in the neonate nursery”, Guidance to FDA publication No. 87-4224, 
1996.  

11. CLSI. Procedure for determining Packed Cell Volume by the Microhematocrit method; 
Approved Standard, third edition, CLSI document H07-A3 (ISBN 1-56238-413-9), 
CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 
2000. 
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Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
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Reduces Homocysteine Plasma Levels After Single Intravenous Administration by 
Increasing Thiols Urinary Excretion.” Pharmacological Research. Volume 40, Issue 4, 
October 1999, P. 345-350. 
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12.11 Γαλακτικό (Lac) 
 

Το γαλακτικό μετράται μέσω αμπερομετρίας1. Ο αισθητήρας αποτελείται από μια πρώτη 
στιβάδα ακινητοποιημένων ενζύμων τοποθετημένη πάνω σε ένα χρυσό ηλεκτρόδιο στη 
μονάδα ηλεκτροδίου, με μια δεύτερη στιβάδα φράγματος διάχυσης. Το ένζυμο γαλακτική 
οξειδάση χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του γαλακτικού σε υπεροξείδιο του υδρογόνου,  

Γαλακτική οξειδάση 

  L-γαλακτικό + O2 + H2O                  Πυροσταφυλικό οξύ + H2O2  (1) 

και έπειτα χρησιμοποιείται ένας αμπερομετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση του 
ενζυμικά παραγόμενου υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η ανίχνευση του υπεροξειδίου 
πραγματοποιείται μέσω μιας μεσολαβούμενης από οξειδοαναγωγή [ABTS (2,2’-αζινο-δις(3-
αιθυλοβενζοθειαζολινο-6-σουλφονικό οξύ) διαμμωνιακό άλας)], καταλυόμενης από 
υπεροξειδάση χρένου (HRP), αναγωγής σε ένα χρυσό ηλεκτρόδιο. 

H2O2 + HRPανηγ  HRPοξ     (2) 

HRPοξ + Αναγ.  Oξ + HRPανηγ   (3) 

    Oξ + e-  Ανηγ.       (4) 

Το ρεύμα αναγωγής είναι ανάλογο προς τη συγκέντρωση του γαλακτικού στο υγρό 
εξέτασης.  

12.11.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση γαλακτικού, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, 
προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για 
τον ποσοτικό έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού 
ή τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 

Οι μετρήσεις του γαλακτικού χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της οξεοβασικής 
κατάστασης και στη διάγνωση και τη θεραπεία της γαλακτικής οξέωσης (παθολογικά 
υψηλή οξύτητα του αίματος). 

12.11.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων του γαλακτικού περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρόδιο ανίχνευσης με μια μεσολαβούμενη από οξειδοαναγωγή ενζυμική μεμβράνη που 
είναι καλυμμένη με μια διαπερατή από το οξυγόνο στιβάδα διάχυσης, ένα ηλεκτρόδιο 
αναφοράς, ένα ηλεκτρόδιο καταμέτρησης και ένα υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια 
γνωστή συγκέντρωση γαλακτικού. 

12.11.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Επί του παρόντος δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο πιστοποιημένο πρότυπο υλικό αναφοράς 
για το γαλακτικό. Οι τιμές γαλακτικού που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα υλικά 
επιβεβαίωσης της βαθμονόμησης αντιστοιχούν σε ένα βαθμονομητή εργασίας 
παρασκευασμένο από L-γαλακτικό νάτριο της Sigma-Aldrich Co., αριθμός είδους 71718, 
καθαρότητας >99%. 

12.11.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

Η συλλογή ικανοποιητικού δείγματος για ανάλυση του γαλακτικού απαιτεί ειδικές 
διαδικασίες για την αποφυγή μεταβολών στο γαλακτικό τόσο κατά τη διάρκεια της λήψης 
αίματος όσο και μετά από αυτήν11.  
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Σύμφωνα με τον Tietz11, για φλεβικά δείγματα, μην χρησιμοποιείτε ιμάντα αιμοληψίας ή 
αφαιρέστε αμέσως τον ιμάντα αιμοληψίας πριν από την αναρρόφηση του αίματος. Κατά τη 
διάρκεια άσκησης, το γαλακτικό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εντός 10 δευτερολέπτων. 
Συνεπώς, για κατάλληλες ενδείξεις γαλακτικού, οι ασθενείς θα πρέπει να είναι νηστικοί και 
σε ηρεμία για τουλάχιστον 2 ώρες. Μετά τη συλλογή του δείγματος, το γαλακτικό 
αυξάνεται γρήγορα στο αίμα ως αποτέλεσμα της γλυκόλυσης μέχρι και 20% σε 3 λεπτά και 
μέχρι 70% σε 30 λεπτά στους 25°C.  

Όταν χρησιμοποιείτε ηπαρίνη λιθίου ή νατρίου ως αντιπηκτικό αλλά και όταν δεν 
χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό, συνιστάται πάντοτε η άμεση εκτέλεση της εξέτασης.  

Μην χρησιμοποιείτε NaF ή οξαλικό κάλιο ως συντηρητικά. 

12.11.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.11.6 Μετρούμενο εύρος  
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς2Φλεβικό 

Γαλακτικό 

2,7 - 180,2 mg/dL 5,0 - 12 mg/dL 

0,30 - 20,00 mmol/L 0,56 - 1,39 mmol/L 

0,03 - 1,8 g/L 0,05 - 0,12 g/L 

12.11.7 Στοιχεία απόδοσης 

Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A23 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A24 για τις μελέτες παρεμβολής, το CLSI EP06-A7 για 
τις μελέτες γραμμικότητας και το CLSI EP05-A25 για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω:  

Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο mmol/L 6,11 0,21 3,4 

Χαμηλό επίπεδο mmol/L 0,95 0,06 6,3 
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Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Μελέτη γραμμικότητας ολικού αίματος (CLSI EP06-A7): Αυτή η μελέτη διεξήχθη 
ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα ολικού αίματος, με τιμές γαλακτικού που 
κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου εύρους. Αναφέρεται η γραμμικότητα συγκριτικά με 
τις θεωρητικές τιμές του γαλακτικού βάσει σταθμισμένων μιγμάτων δειγμάτων υψηλής και 
χαμηλής περιεκτικότητας σε γαλακτικό. Σε αυτήν τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4) 
παρτίδες καρτών.  

Εύρος εξέτασης Κλίση Σημείο τομής R 

0,3-20,1 mM 1,001 0,271 0,9995 
  

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A23. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Μελέτες σύγκρισης μεθόδων πραγματοποιήθηκαν σε δύο (2) νοσοκομεία. Σε ένα 
νοσοκομείο, ελέγχθηκαν 99 δείγματα φλεβικού αίματος. Σε ένα άλλο νοσοκομείο, 
ελέγχθηκαν τόσο 43 δείγματα αρτηριακού αίματος όσο και 44 δείγματα τριχοειδικού 
αίματος. Οι συγκεντρώσεις γαλακτικού στα δείγματα όπως προέκυψαν από τη συσκευή 
σύγκρισης ποίκιλλαν από 0,57 έως 14,57 mmol/L. 

Σε αυτές τις μελέτες, το σύστημα epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή i-STAT 3006. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα—φλεβικό, αρτηριακό, 
τριχοειδικό 
X: φύσιγγες i-STAT CG4+ 
Y: εξέταση epoc 

La
c 

epo
c N Sxx Syy 

Σημεί
ο 

τομής 

Κλίσ
η Syx Xελάχ

. 
Xμέγ

. R 

Μέσο 
συστηματικ
ό σφάλμα 

(%) 

i-STAT 37
3 

0,21
5 

0,53
0 0,132 0,967 0,94

8 0,48 19,95 0,98
5 2,75 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Η συλλογή ικανοποιητικού δείγματος για ανάλυση του γαλακτικού απαιτεί ειδικές 
διαδικασίες για την αποφυγή μεταβολών στο γαλακτικό τόσο κατά τη διάρκεια της λήψης 
αίματος όσο και μετά από αυτήν11.  
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Σύμφωνα με τον Tietz11, για φλεβικά δείγματα, μην χρησιμοποιείτε ιμάντα αιμοληψίας ή 
αφαιρέστε αμέσως τον ιμάντα αιμοληψίας πριν από την αναρρόφηση του αίματος. Κατά τη 
διάρκεια άσκησης, το γαλακτικό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εντός 10 δευτερολέπτων. 
Συνεπώς, για κατάλληλες ενδείξεις γαλακτικού, οι ασθενείς θα πρέπει να είναι νηστικοί και 
σε ηρεμία για τουλάχιστον 2 ώρες. 

Μετά τη συλλογή του δείγματος, το γαλακτικό αυξάνεται γρήγορα στο αίμα ως αποτέλεσμα 
της γλυκόλυσης μέχρι και 20% σε 3 λεπτά και μέχρι 70% σε 30 λεπτά στους 25°C.  

Όταν χρησιμοποιείτε ηπαρίνη λιθίου ή νατρίου ως αντιπηκτικό αλλά και όταν δεν 
χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό, συνιστάται πάντοτε η άμεση εκτέλεση της εξέτασης.  

Μην χρησιμοποιείτε NaF ή οξαλικό κάλιο ως συντηρητικά. 

Ο έλεγχος παρεμβολών4 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα γαλακτικού 
epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα συγκεντρωτικό δείγμα ανθρώπινου 
ορού επιμερίστηκε σε δύο (2) δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την 
προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την 
προσθήκη του διαλύτη του επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα γαλακτικού 
μεταξύ της μέσης τιμής έξι (6) αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του 
δείγματος εξέτασης στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  

Ως μη αποδεκτό συστηματικό σφάλμα παρεμβολής ορίστηκε αυτό που παρήγαγε σημαντικά 
σφάλματα για περισσότερο από το 5% του χρόνου. 

Οι σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Η ακεταμινοφαίνη δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 0,81 mM, τιμή έπειτα από 
την οποία αυξάνει την ένδειξη του γαλακτικού έως και 306 μM/mM Tylenol.™ 
(ακεταμινοφαίνη). Λόγω του ότι το θεραπευτικό ανώτατο όριο για την ακεταμινοφαίνη 
είναι 0,20 mM, τα επίπεδα παρεμβολής της ακεταμινοφαίνης θα πρέπει να απαντούν 
μόνο σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας 

• Το ιωδίδιο μειώνει την ένδειξη του γαλακτικού έως και -3,3 mM/mM ιωδιδίου για μια 
συγκέντρωση ιωδιδίου κάτω των 0,3 mM. Με τιμές ιωδιδίου άνω των 0,3 mM, το 
συστηματικό σφάλμα του γαλακτικού θα είναι σταθερό στο -1,0 mM. 

• Το βρωμίδιο δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 25,4 mM, τιμή έπειτα από την 
οποία μειώνει την ένδειξη του γαλακτικού έως και 14,6 μM/mM βρωμιδίου. 

• Το θειοκυανικό δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 2,7 mM, τιμή έπειτα από την 
οποία μειώνει την ένδειξη του γαλακτικού έως και κατά 96,6 μM/mM θειοκυανικού. 

• Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 3,7 mM, τιμή έπειτα από 
την οποία μειώνει την ένδειξη του γαλακτικού έως και κατά 96,3 μM/mM  
Ν-ακετυλοκυστεΐνης. Έχει αναφερθεί ότι συγκέντρωση N-ακετυλοκυστεΐνης 1 mM δεν 
είναι δυνατό να επιτευχθεί με θεραπευτικές μεθόδους στο πλάσμα9. Το θεραπευτικό 
επίπεδο για τη N-ακετυλοκυστεΐνη είναι 0,3 mM10.  

Η κατάποση και ο μεταβολισμός της αιθυλενογλυκόλης έχει αποδειχθεί ότι παράγουν 
ψευδώς αυξημένες τιμές γαλακτικού8. Η αιθυλενογλυκόλη συν τρία προϊόντα του 
μεταβολισμού -το γλυκολικό οξύ, το γλυοξυλικό οξύ και το οξαλικό οξύ- ελέγχθηκαν για 
πρόκληση τυχόν παρεμβολών. Η αιθυλενογλυκόλη και το οξαλικό οξύ δεν προκαλούν 
σημαντικές παρεμβολές. 

• Το γλυκολικό οξύ δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 0,87 mM, τιμή έπειτα από 
την οποία αυξάνει την ένδειξη του γαλακτικού έως και 142 μM/mM γλυκολικού οξέος. 

• Το γλυοξυλικό οξύ δεν έχει σημαντική επίδραση έως και τα 0,85 mM, τιμή έπειτα από 
την οποία αυξάνει την ένδειξη του γαλακτικού έως και 373 μM/mM γλυοξυλικού οξέος. 
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Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 630 μmol/L (12,5 mg/dL) ασκορβικού νατρίου, 20 mmol/L (588 mg/dL) 
κιτρικού, 100 μmol/L (~2 mg/dL) L-ντόπα, 9 mmol/L (263 mg/dL) EDTA, 4,84 mmol/L 
(30 mg/dL) αιθυλενογλυκόλης, 105 μmol/L (0,441 mg/dL) φθοριούχου νατρίου, 71 μmol/L 
μεθυλντόπα, 2,55 mmol/L οξειδωμένης γλουταθειόνης, 2,55 mmol/L ανηγμένης 
γλουταθειόνης, 132 μmol/L (1,0 mg/dL) υδροξυουρίας, 292 μmol/L (4 mg/dL) Νydrazid™ 
(ισονιαζίδης), 81 μmol/L (1,5 mg/dL) οξαλικού καλίου, 0,037 mmol/L (1,2 mg/dL) κινιδίνης, 
2,64 mmol/L (47 mg/dL) προποφόλης, 0,7 mmol/L (334,2 mg/dL) κεφοταξίμης, 
0,16 mmol/L (59,4 mg/dL) αμπικιλλίνης, 1 mmol/L (122,4 mg/dL) υπερχλωρικού νατρίου, 
3,7 mmol/L (603,8 mg/dL) N-ακετυλοκυστεΐνης, 4,8 µM Ζofran™, 0,7 mΜ μετρονιδαζόλης.  

Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν μη σημαντικά: 
+342 μmol/L (+29,0 mg/dL) συζευγμένης χολερυθρίνης, +342 μmol/L (+20,1 mg/dL) μη 
συζευγμένης χολερυθρίνης, +13 mmol/L (+503,1 mg/dL) χοληστερόλης, 2 mmol/L 
(24 mg/dL) L-κυστεΐνης, +0,8 g/dL λιπιδίων, pH (+0,4, -0,4), 3% έως 10% ολικής 
πρωτεΐνης, 1,4 mM (+ 23,5 mg/dL) ουρικού οξέος. Ο χαμηλός αιματοκρίτης σε επίπεδο 
έως και 21% δεν επηρέασε και ο υψηλός αιματοκρίτης σε επίπεδο έως και 61% δεν 
επηρέασε. Τα τριγλυκερίδια δεν παρουσίασαν σημαντική παρεμβολή σε επίπεδο έως και 
37 mM (3274 mg/dL). Οι μερικές πιέσεις του pO2 κάτω των 20 mmHg (2,67 kPa) 
ενδέχεται να μειώσουν τις τιμές του γαλακτικού. 
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12.12 Κρεατινίνη (Crea) 
 

Η κρεατινίνη μετράται μέσω αμπερομετρίας1. Κάθε αισθητήρας κρεατινίνης είναι ένα 
ηλεκτρόδιο ενζύμων τριών στιβάδων, που περιλαμβάνει μια κατώτερη στιβάδα 
ακινητοποιημένων ενζύμων μετατροπής της κρεατινίνης, επικαλυμμένη πάνω σε ένα 
ηλεκτρόδιο χρυσού, μια δεύτερη στιβάδα ακινητοποιημένων ενζύμων ανίχνευσης της 
κρεατινίνης και μια τρίτη στιβάδα φράγματος διάχυσης.  

Η κατώτερη στιβάδα του ηλεκτροδίου κρεατινίνης περιλαμβάνει τα ένζυμα αμιδοϋδρολάση 
της κρεατινίνης, αμιδινοϋδρολάση της κρεατίνης και οξειδάση της σαρκοσίνης, που 
μετατρέπουν την κρεατινίνη σε υπεροξείδιο του υδρογόνου σε έναν καταρράκτη 
αντιδράσεων  σχηματισμού ενζυμικών προϊόντων,  

 
Αμιδοϋδρολάση της κρεατινίνης 

Κρεατινίνη + H2O                                           Κρεατίνη 
Αμιδινοϋδρολάση της κρεατίνης 

Κρεατίνη + H2O                                           Σαρκοσίνη + Ουρία 
Οξειδάση σαρκοσίνης 

Σαρκοσίνη+ O2 + H2O                                              Γλυκίνη+ Φορμαλδεΰδη +H2O2 

 

και έπειτα χρησιμοποιεί το υποκείμενο ηλεκτρόδιο χρυσού για την ανίχνευση του ενζυμικά 
παραγόμενου υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η ανίχνευση του υπεροξειδίου είναι μια 
μεσολαβούμενη από οξειδοαναγωγή, καταλυόμενη από υπεροξειδάση χρένου (HRP), 
αναγωγή. 

H2O2 + HRPανηγ               HRPoξ 

H2O2 + HRPoξ+Αναγ.                 HRPανηγ+Oξ 

Oξ +e-             Ανηγ. 

 

Το ρεύμα αναγωγής είναι ανάλογο προς τη συγκέντρωση κρεατινίνης στο υγρό εξέτασης.  

12.12.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση κρεατινίνης, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, 
προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για 
τον ποσοτικό έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού 
ή τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 

Οι μετρήσεις κρεατινίνης από το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων epoc 
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και τη θεραπεία ορισμένων νεφρικών νόσων και στην 
παρακολούθηση της αιμοκάθαρσης. 

12.12.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων της κρεατινίνης περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρόδιο ανίχνευσης με στιβάδες μεσολαβούμενης από οξειδοαναγωγή ενζυμικής 
μεμβράνης που είναι καλυμμένες με μια διαπερατή από το οξυγόνο στιβάδα διάχυσης, ένα 
ηλεκτρόδιο αναφοράς, ένα ηλεκτρόδιο καταμέτρησης και ένα υγρό βαθμονομητή που 
περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση κρεατινίνης. 
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12.12.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Η εξέταση κρεατινίνης epoc είναι βαθμονομημένη βάσει μιας σύμφωνης με το IDMS 
μεθόδου ολικού αίματος και αναφέρει τις συγκεντρώσεις ως ισοδύναμο πλάσματος. Οι 
τιμές συγκέντρωσης κρεατινίνης που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα υγρά 
βαθμονομητή αντιστοιχούν στο πρότυπο SRM 967 του NIST. 

12.12.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.12.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.12.6 Μετρούμενο εύρος  
 

 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς2,9 

Κρεατινίνη 
0,30 - 15,00 mg/dL 0,51 – 1,19 mg/dL 

27 – 1326 µmol/L 45 – 105 µmol/L 

12.12.7  Στοιχεία απόδοσης 
Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 
Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A23 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A24 για τις μελέτες παρεμβολής, το CLSI EP06-A27 για 
τις μελέτες γραμμικότητας και το CLSI EP05-A25 για τις μελέτες ακρίβειας. 

A. Δεδομένα ακρίβειας 
Ακρίβεια (CLSI EP05-A25): Τρεις παρτίδες καρτών με χρήση τουλάχιστον 25 μονάδων epoc 
Reader με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις αναλύθηκαν ενδοεργαστηριακά, δύο φορές την 
ημέρα για είκοσι ημέρες για κάθε υγρό. Στους παρακάτω πίνακες των δεδομένων ακρίβειας, 
η τιμή ΤΑWD υποδεικνύει την τυπική απόκλιση εντός της ίδιας ημέρας, η τιμή ΤΑDD 
υποδεικνύει την τυπική απόκλιση από ημέρα σε ημέρα και η τιμή ΤΑT υποδεικνύει τη 
συνολική τυπική απόκλιση. 

Υδατικός 
μάρτυρας 

Μονάδες N Μέση 
τιμή 

ΤΑWD ΤΑDD ΤΑT WD % 
CV 

Ολικό % 
CV 

Υψηλό επίπεδο mg/dL 241 5,50 0,197 0,112 0,226 3,6% 4,1% 
Χαμηλό 
επίπεδο 

mg/dL 239 0,71 0,030 0,017 0,035 4,2% 4,9% 

Συγκεντρωτικά δεδομένα ακρίβειας ολικού αίματος: Εκατόν είκοσι επτά δείγματα ασθενών 
αναλύθηκαν εις διπλούν με περίπου ίσους αριθμούς δειγμάτων φλεβικού, αρτηριακού και 
τριχοειδικού αίματος. Η συγκεντρωτική ανά ζεύγη ακρίβεια εκτιμήθηκε σε τρία εύρη 
συγκέντρωσης. 
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Εύρος ≤2 2 – 10 >10 
N 88 44 22 
Μέσος όρος ενδείξεων, mg/dL 0,74 5,96 13,40 
Ακρίβεια ανά ζεύγη (ΤΑ), mg/dL 0,05 0,28 0,67 
% CV 6,4% 4,6% 5,0% 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Μελέτη γραμμικότητας ολικού αίματος (CLSI EP06-A7): Αυτή η μελέτη διεξήχθη 
ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα ολικού αίματος, με τιμές κρεατινίνης που 
κυμαίνονταν εντός του αναφερόμενου εύρους. Αναφέρεται η γραμμικότητα συγκριτικά με 
τις θεωρητικές τιμές της κρεατινίνης βάσει σταθμισμένων μιγμάτων δειγμάτων υψηλής και 
χαμηλής περιεκτικότητας σε κρεατινίνη (όπως μετρήθηκαν με χρήση μιας 
ενδοεργαστηριακής τυπικής μεθόδου κρεατινίνης ολικού αίματος που αντιστοιχεί στα 
πρότυπα IDMS). Σε αυτήν τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρεις παρτίδες καρτών.  

Εύρος εξέτασης Κλίση Σημείο τομής R 

0,251 – 15,5 mg/dL 1,00 0,07 0,995 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A23. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Τα φλεβικά, αρτηριακά και τριχοειδικά δείγματα ασθενών συγκρίθηκαν με ένα βασισμένο 
σε ορό εργαστηριακό σύστημα, που αντιστοιχεί στο IDMS.  

Crea Roche Cobas 600010 
N 144* 
Sxx 0,10 
Syy 0,30 
Κλίση 1,03 
Σημείο τομής -0,10 
Syx 0,45 
Xελάχ. 0,30 
Xμέγ. 14,80 
R 0,995 
Μέσο συστηματικό σφάλμα στο εύρος ενδιαφέροντος 
τιμών eGFR (1,00 – 1,50 mg/dL) 

-0,06 
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*Δείγματα ασθενών: περίπου ίσοι αριθμοί δειγμάτων φλεβικού, αρτηριακού και 
τριχοειδικού αίματος 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 
Ο έλεγχος παρεμβολών4 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα κρεατινίνης 
epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα συγκεντρωτικό δείγμα ανθρώπινου 
ορού επιμερίστηκε σε δύο (2) δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την 
προσθήκη ενός επηρεαστή, ενώ το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την 
προσθήκη του διαλύτη του επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα κρεατινίνης 
μεταξύ της μέσης τιμής έξι (6) αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του 
δείγματος εξέτασης στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  

Ως μη αποδεκτό συστηματικό σφάλμα παρεμβολής ορίστηκε αυτό που παρήγαγε σημαντικά 
σφάλματα για περισσότερο από το 5% του χρόνου. Η συγκέντρωση της ουσίας 
παρεμβολής που θεωρείται ότι δεν προκαλεί κλινικά σημαντική παρεμβολή ορίζεται ως 
συστηματικό σφάλμα (διαφορά μεταξύ του δείγματος εξέτασης και του δείγματος ελέγχου) 
≤0,23 mg/dL για συγκεντρώσεις κρεατινίνης ≤2 mg/dL και ≤6,8% για συγκεντρώσεις 
κρεατινίνης >2 mg/dL. 

Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Η κρεατίνη δεν έχει σημαντική επίδραση σε συγκέντρωση έως και 0,10 mmol/L 
(1,34 mg/dL), τιμή έπειτα από την οποία αυξάνει τη συγκέντρωση της κρεατινίνης 
έως και κατά 2,17 mg/dL κρεατινίνης ανά mmol/L κρεατίνης. Το εύρος τιμών 
αναφοράς της κρεατίνης στο πλάσμα είναι 8 - 31 µmol/L (0,1 - 0,4 mg/dL) στους 
άνδρες και 15 - 53 µmol/L (0,2 - 0,7 mg/dL) στις γυναίκες11.  

• Το ιωδίδιο δεν έχει σημαντική επίδραση σε συγκέντρωση έως και 0,45 mmol/L 
(5,74 mg/dL), τιμή έπειτα από την οποία μειώνει τη συγκέντρωση της κρεατινίνης 
έως και κατά 0,49 mg/dL κρεατινίνης ανά mmol/L ιωδιδίου. 

• Η N-ακετυλοκυστεΐνη δεν έχει σημαντική επίδραση σε συγκέντρωση έως και 
0,47 mmol/L (7,70 mg/dL), τιμή έπειτα από την οποία μειώνει τη συγκέντρωση της 
κρεατινίνης έως και κατά 0,72 mg/dL κρεατινίνης ανά mmol/L N-ακετυλοκυστεΐνης. 
Έχει αναφερθεί ότι συγκέντρωση N-ακετυλοκυστεΐνης 1 mM δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί με θεραπευτικές μεθόδους στο πλάσμα8. Το θεραπευτικό επίπεδο για την 
N-ακετυλοκυστεΐνη είναι 0,3 mΜ12.  

Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 1,324 mmol/L (20 mg/dL) ακεταμινοφαίνης, 3,62 mmol/L (65,2 mg/dL) 
ακετυλοσαλικυλικού οξέος, 342 μmol/L (6,8 mg/dL) ασκορβικού νατρίου, 3,4 μmol/L 
(0,1 mg/dL) EDTA, 71 μmol/L (1,7 mg/dL) μεθυλντόπα, 2,55 mmol/L (156 mg/dL) 
οξειδωμένης γλουταθειόνης, 2,55 mmol/L (78 mg/dL) ανηγμένης γλουταθειόνης, 
920 μmol/L (6,96 mg/dL) υδροξυουρίας, 282 μmol/L (4 mg/dL) ισονιαζίδης (Νydrazid), 
0,8% (800 mg/dL)ενδολιπιδίων, 3 μmol/L (0,1 mg/dL) δοβουταμίνης, 5,87 μmol/L 
(0,1 mg/dL) ντοπαμίνης, 86,8 mmol/L (400 mg/dL) αιθανόλης, 105 μmol/L (0,44 mg/dL) 
φθοριδίου, 133 μmol/L (0,4 mg/dL) φορμαλδεΰδης, 55 mmol/L (990 mg/dL) γλυκόζης, 
0,4 mmol/L (5 mg/dL) γουαϊακόλης, 3000 U/L ηπαρίνης, 2,43 mmol/L (50 mg/dL) 
ιβουπροφαίνης, 0,1 mmol/L (2,0 mg/dL) L-ντόπα, 51,2 μmol/L (1,2 mg/dL) λιδοκαΐνης, 
248 μmol/L (6 mg/dL) θειοπεντάλης, 2,37 mmol/L (64 mg/dL) τολβουταμίδης, 
2,643 mmol/L (120 mg/dL) κεφαζολίνης, 1,46 mmol/L (81 mg/dL) κεφτριαξόνης, 
4,34 mmol/L (70 mg/dL) σαλικυλικού, 6,88 mmol/L (40 mg/dL) θειοκυανικού, 10 mmol/L 
(104 mg/dL) β-υδροξυβουτυρικού, 37,5 mmol/L (300 mg/dL) βρωμιδίου, 20 mmol/L 
(384 mg/dL) κιτρικού νατρίου, 78,1 μmol/L (6,4 mg/dL) ριφαμπικίνης, 5 μmol/L 
(0,7 mg/dL) βακιτρακίνης, 30,2 μmol/L (1 mg/dL) σιπροφλοξασίνης, 48,6 μmol/L 
(1,8 mg/dL) λεβοφλοξασίνης, 2,4 μmol/L (0,08 mg/dL) νορφλοξασίνης. 
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Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: +342 μmol/L (+20,1 mg/dL) μη συζευγμένης χολερυθρίνης, +342 μmol/L 
(+28,8 mg/dL) συζευγμένης χολερυθρίνης, 109 mmHg CΟ2, 15 mmHg C02, +40 mmol/L 
(+244 mg/dL) διττανθρακικού, pH >8,0, pH <6,8, +20% αιματοκρίτη, -20% αιματοκρίτη, 
<6% πρωτεΐνης, >9% πρωτεΐνης, 1,4 mmol/L (23,5 mg/dL) ουρικού οξέος, 6,6 mmol/L 
(74 mg/dL) γαλακτικού, 131 mmHg O2, 22 mmHg Ο2, 0,25 mmol/L (2,9 mg/dL) προλίνης, 
1 μmol/L (0,01 mg/dL) σαρκοσίνης, 42,9 mmol/L (258 mg/dL) ουρίας.  

E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. P. D’Orazio, M.E. Meyerhoff, “Electrochemistry and Chemical Sensors”, Chapter 4 in 

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. 
Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St.Louis, 2006. 

2. Εύρη αναφοράς, Πίνακας 56-1 στο: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular 
Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and D.E. Bruns eds., Elsevier 
Saunders, St. Louis, 2006. 

3. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
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7. CLSI. Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures; Approved 
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cysteine in glutathione synthesis in human erythrocytes.” Redox Report: 
Communications In Free Radical Research, 2009, vol. 14, issue 3, p 115. 

9. F. Ceriotti, J.C. Boyd, G Klein, J. Henny, J. Queralto, V. Kairisto, M. Panteghini, IFCC 
Committee on Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL), “Reference Intervals 
for Serum Creatinine Concentrations: Assessment of Available Data for Global 
Application”, Clin. Chem. 54:3, p559-566, 2008 

10. Roche Cobas, F. Hoffmann-La Roche Ltd, CH-4070 Basel, Switzerland. 
11. Henry’s Clinical Diagnosis and management by Laboratory Methods, Eds. McPherson & 

Pincus, 22nd Edition, Elsevier Sanders, 2011. 
12. P. Ventura, R. Panini, M. C. Pasini, G. Scarpetta, G. Salvioli, ”N-Acetyl-Cysteine 

Reduces Homocysteine Plasma Levels After Single Intravenous Adminstration by 
Increasing Thiols Urinary Excretion.” Pharmacological Research. Volume 40, Issue 4, 
October 1999, P. 345-350. 
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12.13 Αιματοκρίτης (Hct) 
 

Ο αιματοκρίτης μετράται μέσω αγωγιμομετρίας εναλλασσόμενου ρεύματος με χρήση δύο 
(2) χρυσών ηλεκτροδίων. Η αγωγιμότητα του δείγματος αίματος στη διαδρομή ροής 
μεταξύ των δύο (2) ηλεκτροδίων, αφού γίνει διόρθωση για τη μεταβλητή αγωγιμότητα 
πλάσματος μέσω της μέτρησης της συγκέντρωσης νατρίου, είναι αντιστρόφως ανάλογη 
προς την τιμή του αιματοκρίτη. 

12.13.1 Ενδείξεις χρήσης 
Η εξέταση αιματοκρίτη, ως μέρος του συστήματος αιματολογικών αναλύσεων epoc, 
προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους ιατρούς ως in vitro διαγνωστική συσκευή για 
τον ποσοτικό έλεγχο δειγμάτων ηπαρινισμένου ή χωρίς αντιπηκτικό αρτηριακού, φλεβικού 
ή τριχοειδικού ολικού αίματος στο εργαστήριο ή στο σημείο παροχής φροντίδας. 
Η μέτρηση του Hct κάνει διάκριση μεταξύ των φυσιολογικών και των παθολογικών 
καταστάσεων του όγκου του αίματος, όπως η αναιμία και η ερυθροκυττάρωση. 

12.13.2 Περιεχόμενα 
Κάθε κάρτα εξέτασης για τον έλεγχο των επιπέδων του Hct περιλαμβάνει δύο (2) χρυσά 
ηλεκτρόδια ανίχνευσης και έναν υγρό βαθμονομητή που περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση 
διαλυμένων ηλεκτρολυτών γνωστής αγωγιμότητας. 

12.13.3 Αντιστοιχία με πρότυπα 
Οι τιμές του αιματοκρίτη που εκχωρούνται στους μάρτυρες και τα υγρά βαθμονομητή 
αντιστοιχούν στην τυπική μέθοδο μέτρησης του συμπιεσμένου όγκου κυττάρων μέσω της 
μεθόδου μικροαιματοκρίτη, με χρήση ολικού αίματος με αντιπηκτικό K3EDTA, σύμφωνα με 
το ισχύον πρότυπο CLSI H07-A31. 

12.13.4 Συλλογή δείγματος 
Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος.  

12.13.5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία του συστήματος epoc" του παρόντος Εγχειριδίου 
συστήματος epoc για λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή των δειγμάτων και τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τη διενέργεια μιας αιματολογικής ανάλυσης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διασφάλιση ποιότητας" του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος 
epoc για τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας.  

12.13.6 Μετρούμενο εύρος 
  

 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς2 

Hct 
10 – 75% 38 – 51% 

0,10 – 0,75 0,38 – 0,51 L/L 

12.13.7 Στοιχεία απόδοσης 
Τα τυπικά δεδομένα απόδοσης που συνοψίζονται παρακάτω ελήφθησαν ενδοεργαστηριακά, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από επαγγελματίες του κλάδου 
εκπαιδευμένους στη χρήση του συστήματος epoc. Οι πειραματικές διαδικασίες ήταν 
σύμφωνες με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 
Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το CLSI EP09-A23 για τις μελέτες 
σύγκρισης μεθόδων, το CLSI EP07-A24 για τις μελέτες παρεμβολής και το CLSI EP05-A27 
για τις μελέτες ακρίβειας. 
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A. Δεδομένα ακρίβειας 
Είκοσι αντίγραφα για καθένα από τα δύο επίπεδα μαρτύρων του εμπορίου αναλύθηκαν σε 
20 διαφορετικά κέντρα. Στη μελέτη ακρίβειας σε κάθε κέντρο χρησιμοποιήθηκαν από δύο 
(2) έως οκτώ (8) μονάδες epoc Reader, ενώ πολλαπλές παρτίδες καρτών εξέτασης epoc 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα κέντρα. Οι συγκεντρωτικές τιμές τυπικής απόκλισης (ΤΑ) και 
οι υπολογισμένες μέσες τιμές παρουσιάζονται παρακάτω: 
  

Υδατικός μάρτυρας Μονάδες Μέση τιμή ΤΑ % CV 

Υψηλό επίπεδο % PCV 43,9 0,7 1,6 

Χαμηλό επίπεδο % PCV 22,7 0,5 2,2 
 

Επειδή οι τιμές τυπικής απόκλισης που παρουσιάζονται εδώ είναι οι συγκεντρωτικοί μέσοι 
όροι από επαληθεύσεις απόδοσης πολλαπλών πελατών, αναμένεται ότι, περιστασιακά, οι 
τιμές ΤΑ από μια μεμονωμένη μελέτη ακρίβειας θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από 
αυτούς τους μέσους όρους. Κάθε κέντρο πρέπει να προσδιορίζει εάν τα αποτελέσματα των 
μελετών ακρίβειας που διεξήγαγε είναι κλινικά αποδεκτά. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δοκιμή F (f-test) για να καθοριστεί εάν η ακρίβεια είναι στατιστικά 
ισοδύναμη με τις τυπικές τιμές ακρίβειας που συνοψίζονται παραπάνω. 

B. Δεδομένα γραμμικότητας 
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά σε πολλαπλά δείγματα 
ολικού αίματος, με επίπεδο αιματοκρίτη που κυμαινόταν εντός του αναφερόμενου εύρους. 
Αναφέρεται η γραμμικότητα συγκριτικά με μια τυπικά εφαρμοζόμενη ενδοεργαστηριακή 
φυγοκεντρική μέθοδο αιματοκρίτη.  
 

 Εύρος εξέτασης Μονάδες Κλίση Σημείο τομής R 

Hct 0 – 75 % PCV 1,005 -0,58 0,9995 

Γ. Δεδομένα σύγκρισης μεθόδων κλινικών κέντρων 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα σύγκρισης μεθόδων 
σύμφωνα με το πρότυπο CLSI EP09-A23. Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων σύγκρισης 
μεθόδων, το "N" αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δειγμάτων ασθενούς στο σετ δεδομένων, 
το "Sxx" και το "Syy" αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική ανά ζεύγος ανακρίβεια της 
συγκριτικής μεθόδου εξέτασης και της μεθόδου εξέτασης με το σύστημα epoc, αντίστοιχα, 
ενώ το "Syx" αντιπροσωπεύει το τυπικό σφάλμα και το "R" το συντελεστή συσχέτισης. 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 1: Σε μία νοσοκομειακή μελέτη, το σύστημα 
epoc συγκρίθηκε με το σύστημα i-STAT 3005 στο εργαστήριο (δύο περιπτώσεις εξέτασης) 
και έπειτα σε τρία (3) σημεία παροχής φροντίδας (POC). 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
1. X: εξέταση i-STAT 300 
2. Y: εξέταση epoc 
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Hct Εργ. 1 Εργ. 2 POC 1 POC 2 POC 3 Όλα 

N 34 23 35 28 22 142 

Sxx 0,49 0,66 0,46 0,67 0,69 0,58 

Syy 0,69 0,42 0,65 0,57 0,80 0,64 

Σημείο τομής -1,5 1,3 0,0 -0,4 -0,4 -1,1 

Κλίση 1,086 1,006 1,034 1,027 1,051 1,066 

Syx 1,28 1,17 1,05 1,48 1,82 1,36 

Xελάχ. 19 24 28 23 24 19 

Xμέγ. 73 57 41 39 60 73 

R 0,995 0,990 0,964 0,955 0,976 0,987 

Μέσο συστηματικό σφάλμα (% CV)      1,7 

Σύγκριση μεθόδων κλινικών κέντρων 2: Σε μια άλλη νοσοκομειακή μελέτη, το 
σύστημα epoc συγκρίθηκε με τον αναλυτή Radiometer ABL 7356 στο εργαστήριο. (Η τιμή 
του αιματοκρίτη στον ABL 735 υπολογίστηκε από τη μετρηθείσα αιμοσφαιρίνη.) 
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σύγκρισης μεθόδων: ολικό αίμα  
X: Radiometer ABL 735 
Y: εξέταση epoc 

Hct N Sxx Syy Σημείο 
τομής 

Κλίση Syx Xελάχ. Xμέγ. R Μέσο 
συστηματικό 

σφάλμα 
(% CV) 

Εργ. 77 1,42 1,16 -2,3 1,006 2,84 21 63 0,964 -1,6 

Δ. Περιορισμοί και παρεμβολές 

Τα δείγματα αίματος πρέπει να αναμιγνύονται καλά προκειμένου να λαμβάνονται ακριβή 
αποτελέσματα για τις τιμές του αιματοκρίτη. Ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί κάτι 
τέτοιο είναι ο έλεγχος του δείγματος αμέσως μετά από τη συλλογή του. Για τα δείγματα 
στα οποία υπάρχουν καθυστερήσεις της εξέτασης μεγαλύτερες του ενός λεπτού, θα πρέπει 
να αναμιγνύετε διεξοδικά εκ νέου τα κύτταρα περιστρέφοντας το δείγμα ανάμεσα στα 
χέρια σας αρκετές φορές και προς τις δύο κατευθύνσεις.  

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν δυσκολίες στην εκ νέου ανάμιξη των περιεχομένων 
διατάξεων συλλογής μικρής διαμέτρου (για παράδειγμα, σύριγγες του 1 cc ή τριχοειδή 
σωληνάρια epoc Care-Fill). Για αυτόν το λόγο, συνιστάται να μην καθυστερεί η εξέταση 
από αυτές τις διατάξεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.6 Συλλογή δείγματος. 

Ο έλεγχος παρεμβολών4 πραγματοποιήθηκε ενδοεργαστηριακά στον αισθητήρα 
αιματοκρίτη epoc. Σε κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους, ένα δείγμα ολικού αίματος 
επιμερίστηκε σε δύο δείγματα. Το δείγμα εξέτασης εμπλουτίστηκε με την προσθήκη ενός 
επηρεαστή, ενώ το δείγμα ελέγχου (μάρτυρας) εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του 
διαλύτη του επηρεαστή. Υπολογίστηκε το συστηματικό σφάλμα αιματοκρίτη μεταξύ της 
μέσης τιμής έξι αντιγράφων τόσο του δείγματος ελέγχου όσο και του δείγματος εξέτασης 
στο οποίο προστέθηκε επηρεαστής.  
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Σημείωση: Οι αυτοματοποιημένοι αιματολογικοί αναλυτές ενδέχεται να υποτιμούν ή να 
υπερεκτιμούν τις τιμές αιματοκρίτη, λόγω των διαφορετικών ωσμωτικών επιδράσεων στα 
ερυθροκύτταρα που βρίσκονται στο υπόστρωμα ισοτονικού ρυθμιστικού διαλύματος, σε 
σύγκριση με το φυσικό υπόστρωμα πλάσματος8. 
Οι κλινικά σημαντικές ουσίες επηρεασμού αναλύονται παρακάτω: 

• Το συνολικό περιεχόμενο σε πρωτεΐνη θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του 
αιματοκρίτη ως ακολούθως: μια αύξηση (μείωση) της ολικής πρωτεΐνης κατά 1 g/dL 
θα αυξήσει (μειώσει) την τιμή του αιματοκρίτη κατά περίπου 1% PCV. Τα επίπεδα 
ολικής πρωτεΐνης ποικίλλουν μεταξύ των κλινικών πληθυσμών2. Χαμηλά επίπεδα 
πρωτεΐνης ενδέχεται να εντοπιστούν σε νεογνά, εγκαυματίες ασθενείς, ασθενείς που 
λαμβάνουν υψηλούς όγκους ενδοφλέβιων υγρών και ασθενείς που υποβάλλονται σε 
καρδιοπνευμονική παράκαμψη (CPB) και εξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης 
(ECMO). Για την περίπτωση της αιμοαραίωσης, ο χρήστης θα πρέπει να 
ενεργοποιήσει το συντελεστή διόρθωσης αιμοαραίωσης (HCF) στη μονάδα epoc Host 
(για λεπτομέρειες, βλ. ενότητες 6 και 7). Ο συντελεστής HCF διορθώνει τον 
αιματοκρίτη για τα χαμηλά επίπεδα πρωτεΐνης στα δείγματα αίματος που είναι 
γνωστό ότι έχουν αραιωθεί με υγρά που δεν περιέχουν πρωτεΐνη. Δεν εφαρμόζεται 
συντελεστής HCF για τιμές Hct πάνω από 42%. Συνιστάται κάθε ίδρυμα να 
επιβεβαιώνει τη χρήση του αλγορίθμου HCF, καθώς και του χρονικού διαστήματος 
για το οποίο ο συντελεστής HCF θα πρέπει να επιλέγεται κατά την περίοδο 
ανάκαμψης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Μια σημαντική αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων ενδέχεται να αυξήσει το 
αποτέλεσμα της τιμής του αιματοκρίτη. 

• Παθολογικά υψηλές τιμές λιπιδίων ενδέχεται να αυξήσουν το αποτέλεσμα της τιμής 
του αιματοκρίτη. 

Τα ακόλουθα επίπεδα εξωγενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 447 mg/dL αιθανόλης, 1 mmol/L νατριούχου θειοπεντάλης, 4,3 mmol/L 
ακετυλοσαλικυλικού, 0,4 mmol/L ασκορβικού, 4,3 mmol/L σαλικυλικού, 1 mmol/L 
ιωδιδίου, 2,2 mmol/L ιβουπροφαίνης, 4 mmol/L λιθίου, 19 mmol/L βρωμιδίου, 2,64 mmol/L 
προποφόλης, 0,7 mmol/L κεφοταξίμης, 0,16 mmol/L αμπικιλλίνης, 1 mmol/L υπερχλωρικού 
νατρίου, 4,8 µM Zofran™, 2,5 mM N-ακετυλοκυστεΐνης, 0,7 mM μετρονιδαζόλης.  
Τα ακόλουθα επίπεδα ενδογενών παρεμβολών ελέγχθηκαν και βρέθηκαν κλινικά μη 
σημαντικά: 0,8 g/dL λιπιδίων, 9,1 mmol/L χοληστερόλης, 20 mmol/L -υδροξυβουτυρικού, 
2 mmol/L (24 mg/dL) L-κυστεΐνης, 0,26 mmol/L χολερυθρίνης, +2 mmol/L φωσφορικού. 

Συντελεστής διόρθωσης αιμοαραίωσης (HCF) 
Τελική τιμή Hct = Αιματοκρίτης χωρίς HCF 

Αιματοκρίτης χωρίς HCF 
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E. Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. CLSI. Procedure for determining Packed Cell Volume by the Microhematocrit method; 

Approved Standard, third edition, CLSI document H07-A3 (ISBN 1-56238-413-9), 
CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 
2000. 

2. B.E. Statland, Clinical Decision Levels for Lab Tests, Medical Economic Books, Oradell, 
NJ, 1987. 

3. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline, second edition, CLSI document EP09-A2 (ISBN 1-56238-472-4), CLSI, 940 
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

4. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline, CLSI document 
EP07-A2 (ISBN 1-56238-480-5), CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002. 

5. i-STAT 300, Abbott Point of Care Inc., 104 Windsor Center Drive, East Windsor, NJ 
08520, το "i-STAT" είναι σήμα κατατεθέν της Abbott Laboratories. 

6. Radiometer ABL 735, Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, 
Denmark, τα "Radiometer" και "ABL" είναι σήματα κατατεθέντα της Radiometer 
Medical ApS. 

7. CLSI. Evaluation of Precision in Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline, 
second edition, CLSI document EP05-A2 (ISBN 1-56238-542-9), CLSI, 940 West 
Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004. 

8. Osmotic Error in Erythrocyte Volume Determinations, W Beautyman and T Bills, 
University of Masschusetts Medical School, Berkshire Medical Center, American 
Journal of Hematology 12:383-389 (1982). 
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12.14 Υπολογιζόμενες τιμές 
 

12.14.1 Υπολογιζόμενο διττανθρακικό (cHCO3-), Ολικό διοξείδιο του 
άνθρακα (TCO2), Περίσσεια βάσεων (BE)1 

Σημείωση: Συνώνυμα ακρωνύμια αναλυτών για την τιμή cHCO3- είναι τα HCO3-act ή 
HCO3-. 

Υπολογιζόμενη τιμή διττανθρακικού: LOG cHCO3- = pH + LOG pCO2 – 7,608 
Υπολογιζόμενη τιμή TCO2: cTCO2 = cHCO3- + 0,0307 x pCO2 
Περίσσεια βάσεων (εξωκυττάριο υγρό): BE(ecf) = cHCO3- – 24,8 + 16,2 x (pH – 7,4) 
Περίσσεια βάσεων (αίμα): BE(b) = (1 – 0,014 x cHgb) x (cHCO3- – 24,8 + (1,43 x cHgb + 
7,7) x (pH – 7,4)) 
Ισχύοντα πρότυπα: CLSI C46-A21. Στις παραπάνω εξισώσεις, οι μονάδες είναι mmHg για 
το pCO 2 και g/dL για το cHgb. 

Μετρούμενο εύρος 
 Μονάδες 

μέτρησης 
Μετρούμενο 

εύρος 
Εύρος αναφοράς9  

Αρτηριακό Φλεβικό 

cHCO3- 
mmol/L 

1 – 85 21 – 28 22 – 29 
mEq/L 

cTCO2 
mmol/L 

1 – 85 22 – 29 23 – 30 
mEq/L 

BE(ecf) 
mmol/L 

-30 – +30 -2 – +3 -2 – +3 
mEq/L 

BE(b) 
mmol/L 

-30 – +30 -2 – +3 -2 – +3 
mEq/L 

12.14.2 Υπολογιζόμενος κορεσμός οξυγόνου (cSO2)2 
Σημείωση: Συνώνυμο ακρωνύμιο αναλύτη για το cSO2 είναι το O2SAT. 

cSO2 = 100(X3 + 150X) / (X3 + 150X + 23400) 
X = pO2 x 10(0,48(pH-7,4)-0,0013(cHCO3-25)) 

Μετρούμενο εύρος 
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς, αρτηριακό 
cSO2 0 – 100% 94 – 98% 

Λόγω του ότι ο κορεσμός οξυγόνου εξαρτάται επίσης και από τις επιδράσεις του 
2,3 διφωσφογλυκερικού και των δυσλειτουργικών αιμοσφαιρινών (καρβοξυ-, μεθυλο- και 
θειοοαιμοσφαιρίνης) στο αίμα, η ανωτέρω εξίσωση δεν καλύπτει διακυμάνσεις αυτών των 
τιμών και ο κορεσμός οξυγόνου που αναφέρεται θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως 
εκτίμηση της πραγματικής τιμής1,3,10. Μετατοπίσεις στην καμπύλη διάσπασης της 
οξυαιμοσφαιρίνης έχουν επίσης καταγραφεί σε περιπτώσεις ουραιμικού και διαβητικού 
κώματος, καθώς και στην κακοήθη αναιμία10. Κλινικά σημαντικά σφάλματα μπορεί να 
προκύψουν από την ενσωμάτωση τέτοιων εκτιμώμενων τιμών κορεσμού οξυγόνου σε 
περαιτέρω υπολογισμούς, όπως το κλάσμα διαφυγής, ή από την υπόθεση ότι η τιμή που 
λαμβάνεται είναι ισοδύναμη με την κλασματική οξυαιμοσφαιρίνη. 
Ο κορεσμός οξυγόνου αποτελεί χρήσιμο δείκτη πρόβλεψης της ποσότητας οξυγόνου που 
είναι διαθέσιμη για την αιμάτωση των ιστών. Ορισμένα από τα αίτια μειωμένων τιμών cSO2 
είναι η χαμηλή τιμή pO2 ή η ελαττωμένη δυνατότητα της αιμοσφαιρίνης να μεταφέρει 
οξυγόνο. 
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12.14.3 Χάσμα ανιόντων (AGap)8 
Χάσμα ανιόντων: AGap = (Na+) - (Cl- + cHCO3-) 
Χάσμα ανιόντων, K: AGapK = (Na+ + K+) - (Cl- + cHCO3-) 
Σχετική βιβλιογραφική αναφορά: Tietz 2η έκδ.8. 

Μετρούμενο εύρος 
 Μονάδες μέτρησης Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς 

AGap 
mmol/L 

-14-+95 7-16 
mEq/L 

AGapK 
mmol/L 

-10-+99 10-20 
mEq/L 

12.14.4 Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)4,5 
Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (υπολογιζόμενος από τον τύπο MDRD κατά 
IDMS): 
 
eGFR = 175 x (Crea-1,154) x (Ηλικία-0,203) x (0,742 για γυναίκες, 1 για άνδρες) 
 
Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης, για Αφροαμερικανούς (υπολογιζόμενος από 
τον τύπο MDRD κατά IDMS): 
 
eGFR-a = 175 x (Crea-1,154) x (Ηλικία-0,203) x (0,742 για γυναίκες, 1 για άνδρες) x 1,212 
 
Η συγκέντρωση της κρεατινίνης δίνεται σε μονάδες mg/dL. Η ηλικία (έτη) και το φύλο 
(άνδρας ή γυναίκα) εισάγονται από το χρήστη. Και οι δύο τιμές, eGFR και eGFR-a, 
αναφέρονται στο σύστημα epoc. Οι τιμές eGFR, eGFR-a δεν αναφέρονται αν η ηλικία είναι 
μικρότερη από 18 έτη ή μεγαλύτερη από 120 έτη. 

Μετρούμενο εύρος 
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς 
eGFR 2 – 60 ή >60 mL/min/1,73 m2 * † 
eGFR-a 2 – 60 ή >60 mL/min/1,73 m2 * † 

* Αριθμητικές τιμές θα αναφέρονται για τιμές μεταξύ 2-60 mL/min/1,73 m2. Οι τιμές >60 
θα αναφέρονται ως > 60 mL/min/1,73 m2. Αυτό το εύρος βασίζεται στις ειδικές συστάσεις 
του National Kidney Disease Education Program (NKDEP) (Εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
για παθήσεις των νεφρών) για την αναφορά των τιμών eGFR4. 

*Μια τιμή eGFR > 60 δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ήπιας νεφρικής νόσου. Ενδέχεται να 
απαιτείται περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος για τη διάκριση της φυσιολογικής νεφρικής 
λειτουργίας από την ήπια νεφροπάθεια. 

† Ευρέως αποδεκτά εύρη τιμών αναφοράς δεν έχουν καθιερωθεί πλήρως για τον eGFR. Τα 
ιδρύματα πρέπει να ορίσουν και να καθιερώσουν τις δικές τους τιμές εύρους αναφοράς. 

12.14.5 Υπολογιζόμενη αιμοσφαιρίνη (cHgb)6,7 
Η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης υπολογίζεται από τον μετρούμενο αιματοκρίτη σύμφωνα με 
τη σχέση:  

cHgb (g/dL) = Hct (δεκαδικό κλάσμα) x 34 

Η παραπάνω σχέση προϋποθέτει την ύπαρξη φυσιολογικής μέσης συγκέντρωσης 
αιμοσφαιρίνης ερυθροκυττάρων (MCHC), της τάξης του 34%6,7. 
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Μετρούμενο εύρος 
 Μετρούμενο εύρος Εύρος αναφοράς 

cHgb 
3,3 – 25 g/dL 12 – 17 g/dL 
2,0 – 15,5 mmol/L 7,4 – 10,6 mmol/L 
33 – 250 g/L 120 – 170 g/L 

12.14.6 Βιβλιογραφικές αναφορές 
1. CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guideline, 

CLSI C46-A2, Vol. 29, No. 8, Blood gas and pH analysis and related measurements- 
Approved Guideline, second edition, Wayne, Pennsylvania, USA, 2009. 

2. J.W. Severinghaus, Simple and accurate equations for human blood O2 dissociation 
computations, J. Appl. Physiol., 46, 1979, p. 599-602. 

3. M.G. Scott, V.A. LeGrys and J.S. Klutts, Chapter 27 of Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics, fourth edition, C.A. Burtis, E.R. Ashwood, and 
D.E. Bruns eds., Elsevier Saunders, St. Louis, 2006. 

4. Ιστότοπος του NKDEP (National Kidney Disease Education Program, Εθνικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για παθήσεις των νεφρών) 
http://www.nkdep.nih.gov/labprofessionals/equations_and_GFR.htm  
Ανατρέξτε στην ενότητα: Laboratory Professionals > Estimating and Reporting 
GFR > Equations and GFR Calculators>IDMS-traceable MDRD Study Equation 
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13.1 Μονάδα epoc Reader 

 

ΜΗΚΟΣ 215 mm [8,46 in] 

ΠΛΑΤΟΣ 85 mm [3,35 in] 

ΥΨΟΣ 50 mm [2 ίντσες] 

ΒΑΡΟΣ < 500 g [< 1,1 lb] 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προσαρμογέας AC ή μπαταρία 

ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ DC 5 volt, 3 amp 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Έως και 50 εξετάσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

10,5 ώρες με πλήρως φορτισμένη μπαταρία 
 

Σημείωση: "Κατάσταση αναμονής" σημαίνει ότι "Δεν διενεργούνται εξετάσεις, αλλά η 
μονάδα Reader είναι συνδεδεμένη στη μονάδα Host μέσω Bluetooth". 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ <4 ώρες  

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ναι 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  Η θύρα μπαταρίας (κάλυμμα) είναι διαθέσιμη 

για αντικατάσταση. Παρέχεται με μια βίδα, 
σε πλαστική σακούλα.  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15o – 30oC [59 - 86oF] 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ 

-20o – 45oC [-4 - 113oF] 

ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ  

Έως 85% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση 
υδρατμών στους 30ºC (86ºF) 

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ 

400 – 825 mmHg [53,33-110 kPa] 
 

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία σε υψόμετρο μεταξύ 2000 m (που ισοδυναμεί με 604 mmHg 
ή 81 kPa) και 5000 m (που ισοδυναμεί με 400 mmHg ή 53,33 kPa), χρησιμοποιείτε μόνο 
με τα ακόλουθα εξαρτήματα:  

• Host2 (μοντέλο MC55A0™ της Motorola) 
• Προσαρμογέας AC Protek Power, μοντέλο PMP15M-10 

Διαφορετικά, το μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας είναι έως και 2000 m (που ισοδυναμεί με 
604 mmHg ή 81 kPa). 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ αμπερομετρικά, ποτενσιομετρικά, αγωγιμομετρικά 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 45 δευτερόλεπτα μετά από την εισαγωγή του 
δείγματος (περίπου) 

ΕΙΣΡΟΗ ΥΓΡΩΝ IPX0  
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13.2 Στοιχεία της μονάδας epoc Reader 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 
(-ΕΙΣ) AC 

SL Power Electronics, μοντέλο MW172KA05 

Globtek Inc., μοντέλο GTM41060-1505  

Protek Power, μοντέλο PMP15M-10 

Παροχή ισχύος AC: 100-240 Vac, 0,5 amp, 50-60 Hz 
Ισχύς εξόδου DC: 5 volt, 3 amp 
Συνεχής λειτουργία, Τάξη 2 

Σημείωση: Μόνο το PMP15M-10 επιτρέπεται για βαρομετρική πίεση 400–825 mmHg 
[53,33-110 kPa] (μέγιστο υψόμετρο 5000 m). Οι άλλοι προσαρμογείς AC που παρατίθενται 
παραπάνω είναι για μέγιστο υψόμετρο 2000 m. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μονάδα Reader με προσαρμογέα AC: Ιατρικού τύπου: IEC 60601-1, 
CSA/UL 601  

ΗΜΣ Μονάδα Reader με προσαρμογέα AC: IEC60601-1-2 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, τύπου Ultralife, 
UBP103450A 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ 
ΣΑΡΩΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ 

Μονάδα σάρωσης γραμμωτού κώδικα Opticon LB SAM12 ορατών 
κόκκινων φωτοδιόδων, διαμορφωμένη για την αποκωδικοποίηση 
γραμμωτών κωδικών τύπου Code 128, εκτυπωμένων πάνω στις 
κάρτες εξέτασης 

ΘΕΡΜΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Μονάδα Reader βαθμονομημένη σε θερμοκρασία 37,0 ± 0,15°C 
[98,6 ± 0,3°F] 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
(ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΙ) 

Πορτοκαλί – Δείκτης κατάστασης μπαταρίας 
Πράσινο/Κόκκινο – Δείκτης κατάστασης εξέτασης 
Πράσινο – Δείκτης ισχύος 

ΜΟΝΑΔΑ 
BLUETOOTH 

(EZURIO BISM2 ή 

BISMS02BI-01) 

Ραδιοσυχνότητα: R&TTE EN300 328-2 V1.1.1, EN301 489-1 V1.3.1 
Εκπομπές ΗΜΣ: FCC 15B Τάξης B, EN55022 Τάξης B 
Ατρωσία ΗΜΣ: EN 55024, EN 60950-1 Μέρος 1 
Ιατρικός εξοπλισμός: EN 60601-1-2 

  Συχνότητα λειτουργίας: 2,400- 2,485 GHz 
Ισχύς εξόδου: 0,0021 watt 

  Αναγνωριστικό FCC: PI403B 

ΘΥΡΑ USB Μόνο για τους σκοπούς συντήρησης από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό της Epocal. 
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13.3 Μονάδα epoc Host (Socket)  
 

Σημείωση: Το σύστημα epoc περιλαμβάνει μονάδα Host (Socket) ή Host2 (Motorola), 
ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στην κατάλληλη υποενότητα. 
 

ΥΛΙΚΟ Φορητός υπολογιστής, Socket SoMo™ 650  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό σύστημα Microsoft™ Windows Mobile (Έκδοση 5.0 Premium), 
SP4 ή 
Λειτουργικό σύστημα Microsoft™ Windows Mobile (Έκδοση 6.0), SP7 ή 
μεταγενέστερο.  
Λογισμικό εφαρμογής epoc Host 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Intel™ PXA270 στα 624 MHz 

ΜΝΗΜΗ 128 MB SDRAM, 256 MB NAND FLASH 

ΟΘΟΝΗ Οθόνη αφής LCD 3,5" 

ΜΗΚΟΣ 127 mm [5,0 in] 

ΠΛΑΤΟΣ 74,6 mm [2,94 in] 

ΥΨΟΣ 20,6 mm [0,81 in] 

ΒΑΡΟΣ 178,8 g [6,3 oz] 
ΕΠΑΝΑ-

ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 

3,7 v 1200 mAh (τυπική) 
Μοντέλο SoMo™-650-1200 (Socket Communications Inc. # HC1601-756) 
ή 
3,7 v 2600 mAh (παρατεταμένη) 
Μοντέλο SoM™o-650-2600 (Socket Communications Inc. # HC1602-757) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

Τυπική χρήση, έως 40 (τυπική) ή έως 90 (παρατεταμένη) εξετάσεις  
(Εξαρτάται από την μπαταρία και από τη χρήση) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 

<3 ώρες (τυπική) ή <5 ώρες (παρατεταμένη)  

BLUETOOTH V2.0 + EDR Τάξης 2 
Εμβέλεια: Έως και 10 m (Ταχύτητα δεδομένων: 3 Mbit/s) 
Μέγιστη ισχύς εξόδου:  2,5 mW (4 dBm) 
Ονομαστική ισχύς εξόδου:  1 mW (0 dBm) 
Ελάχιστη ισχύς εξόδου:  0,25 mW (-6 dBm) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
BLUETOOTH 

Κρυπτογράφηση 128 bit με έλεγχο ταυτότητας μέσω PIN. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

IEEE™ 802,11 b/g 
Εμβέλεια: Έως και 30 m (Ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων: 
1/2/5,5/6/9/11/12/18/24/36/48/54 Mbps) 
Περιοχή συχνοτήτων: Ανάλογα με τη χώρα (καν. 1-14); 2,412 έως 2,484 GHz 
Ισχύς εξόδου: 14,5 dBm (OFDM), 16 dBm (CCK) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ WI-FI WEP (64/128): Aνοιχτό και κοινόχρηστο 
WPA (TKIP):  Ήδη κοινόχρηστο κλειδί και Enterprise 
WPA2 (AES):   Ήδη κοινόχρηστο κλειδί και Enterprise 
EAP (802.1x):  PEAPv0/MSCHAPv2, PEAPv1/GTC, LEAP, FAST, TLS, 
   και TTLS  
Γρήγορη περιαγωγή βάσει CCKM 
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ΚΑΡΤΕΣ SD Μόνο κάρτες SD του 1 GB ή των 2 GB μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
αναβάθμιση των μονάδων Host της Socket.  

ΣΑΡΩΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ 

Μονοδιάστατος σαρωτής λέιζερ (Socket Mobile Compact Flash Scan Card, 
CFSC-5P) 
 
Μορφές γραμμωτού κώδικα:  
UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Bookland-EAN; Code-128; UCC 
EAN-128; ISBT-1281; Code-39; Trioptic Code-39; Code-39 Full ASCII 
Conversion; Code-93; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; Codabar; MSI 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

• FCC: Μέρος 15, Τάξης B 
• Industry Canada 
• Συμμορφώνεται με τα RoHS και WEEE 
• Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 

(EMI) / Παρεμβολές 
ραδιοσυχνοτήτων (RFI) 

• Πιστοποίηση Bluetooth (Δοκιμή BQB) 
• Πιστοποίηση δοκιμής λογοτύπου 

Microsoft Windows Mobile 5.0 
• ΕΕ/Διεθνώς: EN301 489-1, -17 
• EN61000-4-2: 1995, ESD ±8 kV 

αέρας/±4 kV επαφή 

• EN61000-4-3: 1997, ατρωσία από 
διαταραχές ακτινοβολίας eV/m 

• EN61000-4-4: 1995, EFT ±0,55 kV 
• EN61000-4-5: 1995, Αυξήσεις 

τάσης ±0,5 kV 
• EN61000-4-6: 1 
• CE: EN 
• Ηλεκτρική ασφάλεια EN60950, 

UL, CSA 
• Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance 
• Δοκιμή USB IF 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

0-50°C [32-122oF] 

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ 

604 - 825 mmHg [81-110 kPa] (μέγιστο υψόμετρο 2000 m) 

ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σχετική υγρασία 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών 

ΕΙΣΡΟΗ ΥΓΡΩΝ IPX0 

13.4 Παρελκόμενα της μονάδας epoc Host (για Socket) 

 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ AC 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 
1. PIE Electronics (H K) Limited, μοντέλο AD3230  

Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 500 mA  
Έξοδος: 5 Vdc, 3000 mA  
Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60950-1, CSA, UL, TUV 

 2. Phihong Technology Co., μοντέλο PSA15R-050P 
Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 500 mA  
Έξοδος: 5 Vdc, 3000 mA  
Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60950-1, CSA, UL, TUV 

ΣΑΡΩΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

EPOC HOST) 

Socket Communications, μοντέλο CFSC5P 
Λέιζερ Τάξης 2- Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60825-1 
3,3 Vdc, 4 mA σε κατάσταση αναμονής (τυπική), 90 mA σε 
σάρωση (τυπική) 
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13.5 Μονάδα epoc Host2 (Motorola) 
 

Σημείωση: Το σύστημα epoc περιλαμβάνει μονάδα Host (Socket) ή Host2 (Motorola), 
ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στην κατάλληλη υποενότητα. 
 

ΥΛΙΚΟ Φορητός υπολογιστής, MC55A0™-HC 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microsoft Windows™ Mobile 6.5 Classic 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Επεξεργαστής Marvell™ PXA 320 στα 806 MHz 

ΜΝΗΜΗ: Μνήμη RAM 256 MB, 1 GB Flash 

ΟΘΟΝΗ: PenTile™ έγχρωμη 3,5 ιντσών, VGA, super bright 650+ NITS 

ΜΗΚΟΣ 147 mm [5,78 in] 

ΠΛΑΤΟΣ 77 mm [3,03 in] 

ΥΨΟΣ 27 mm [1,06 in] 

ΒΑΡΟΣ 359 g [12,5 oz] 
 

ΕΠΑΝΑ-
ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 

 

"Έξυπνη" επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V, 3600 mAh  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

Τυπική χρήση, έως και 70 εξετάσεις (ανάλογα με την μπαταρία και τη χρήση) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 

<5 ώρες  

BLUETOOTH Τάξη II, v 2.1 EDR 
Εμβέλεια: Έως και 10 m (Ταχύτητα δεδομένων: 3 Mbit/s) 
Μέγιστη ισχύς εξόδου:  2,5 mW (4 dBm) 
Ονομαστική ισχύς εξόδου:  1 mW (0 dBm) 

Ελάχιστη ισχύς εξόδου:  0,25 mW (-6 dBm) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

BLUETOOTH: 

Κρυπτογράφηση 128 bit με έλεγχο ταυτότητας μέσω PIN 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Tri-mode IEEE™ 802.11a/b/g  

Εμβέλεια: Έως και 30 m (Ταχύτητες δεδομένων: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 
24, 36, 48 και 54 Mbps)  

Εύρος συχνοτήτων: Καν. 8-165 (5040 – 5825 MHz), Καν. 1-13 

(2412-2472 MHz), Καν. 14 (2484 MHz) Μόνο για την Ιαπωνία, τα πραγματικά 
κανάλια/συχνότητες λειτουργίας εξαρτώνται από τους ρυθμιστικούς κανόνες 
και το φορέα πιστοποίησης  

Ασφάλεια: WPA2, WEP (40 ή 128 bit), TKIP, TLS, TTLS, (MS-CHAP), TTLS, 
(MS-CHAP v2), TTLS, (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, 

PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP, CCXv4, πιστοποίηση FIPS 140-2 

Ισχύς εξόδου: 14,5 dBm (τυπική) 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
WI-FI: 

WEP (40/128):  Aνοιχτό και κοινόχρηστο 
WPA (TKIP):   Ήδη κοινόχρηστο κλειδί και Enterprise 
WPA2 (AES):   Ήδη κοινόχρηστο κλειδί και Enterprise 
EAP (802.1x):  TLS, TTLS (MS-CHAP ), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS 

   (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP 
  (MS-CHAP v2), LEAP, FAST 

Πιστοποίηση:   Πιστοποίηση κατά CC Xv4, FIPS 140-2 (NIST FIPS 140-2 
   Πιστοποιητικό #1210) 

ΣΑΡΩΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ: 

Σύστημα απεικόνισης 2D (SE4500-DL)  

Μορφές γραμμωτού κώδικα: 

Μονοδιάστατοι γραμμωτοί κώδικες: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13, 
Bookland EAN, Code-128, UCC EAN-128, Code-39 Full ASCII Conversion, 
Code-39, Trioptic Code-39, ISBT-1281, Code-93, Interleaved 2 of 5, Discrete 
2 of 5, Codabar, MSI 

Δισδιάστατοι γραμμωτοί κώδικες:  PDF417, MICROPDF, MACROPDF, 
MaxiCode, DataMatrix, QRCode, MACROMICROPDF, Composite AB, 
Composite, TLC39, AZTEC, MICROQR 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Ηλεκτρολογική ασφάλεια: 
Πιστοποίηση σύμφωνα με τα 
πρότυπα UL/cUL 60950-1, IE 
C/EN60950-1 
Ασφάλεια προς το περιβάλλον: 
Συμβατό με την Οδηγία RoHS 
WLAN και Bluetooth (PAN) 
Η.Π.Α.: FCC Μέρος 15.247, 15.407 
Καναδάς: RSS-210, RSS 310 
ΕΕ: EN 300 328, EN 300 440-2, 
EN 301 893, Ιαπωνία: ARI B  
STD-T33, ARI B STD-T66, ARI B, 
STD-T70 & T71 
Αυστραλία: AS/NZS 4268 
 

Έκθεση RF: 
Η.Π.Α.: FCC Μέρος 2, FCC OET 
Δελτίο 65, Συμπλήρωμα C 
Καναδάς: RSS-102 
ΕΕ: EN 50392 
Αυστραλία: Πρότυπο 
ραδιοεπικοινωνιών 2003 
EMI/RFI Βόρειας Αμερικής: 
FCC Μέρος 15, Τάξης B 
Καναδάς: ICES 003 Τάξης B 
ΕΕ: EN55022 Τάξης B, EN 301 489-1, 
EN 301 489-17, EN 301 489-19, 
EN 60601-1-2 
Ασφάλεια λέιζερ ΙΕ C/Τάξης 2/FDA ll, 
σύμφωνα με το πρότυπο IE C60825-1/ 
EN 60825-1  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

-10°C – 50°C [14°F – 122oF]  

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ 

400 – 825 mmHg [53,33 – 110 kPa] (μέγιστο υψόμετρο 5000 m) 

ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σχετική υγρασία 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών 

ΕΙΣΡΟΗ ΥΓΡΩΝ IP64 
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13.6 Παρελκόμενα του συστήματος epoc 

Σημείωση: Οι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλες τις περιοχές. 
Σημείωση: Για να λάβετε πληροφορίες κατάστασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 
ανάλογα με τον τύπο του εκτυπωτή: 

Epson TM-P60 (μοντέλα Wi-Fi και BT): Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα 
κουμπιά λειτουργίας και τροφοδοσίας. Μόλις ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής, αφήστε και τα 
δύο κουμπιά. Ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει τη σελίδα κατάστασης.  
Zebra MZ320: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας. Πατήστε και 
αφήστε το κουμπί λειτουργίας καθώς κρατάτε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας. Μόλις 
ξεκινήσει η εκτύπωση, αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει μια 
γραμμή αλληλοσυνδεόμενων χαρακτήρων "x" προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα 
στοιχεία της κεφαλής εκτύπωσης λειτουργούν, θα εκτυπώσει την έκδοση λογισμικού που 
είναι φορτωμένη στον εκτυπωτή και στη συνέχεια θα εκτυπώσει δύο εκθέσεις. 
Sanei BLM-80BT: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αλλαγής γραμμής. Καθώς 
πατάτε το κουμπί αλλαγής γραμμής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED 
κατάστασης να γίνει πράσινη. Μόλις ο εκτυπωτής εκπέμψει μία φορά ένα χαρακτηριστικό ήχο, 
αφήστε το κουμπί αλλαγής γραμμής. Ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει τη σελίδα κατάστασης. 

13.7 Συμμόρφωση του συστήματος epoc 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

IEC-61010-1 – Απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικό εξοπλισμό μέτρησης, 
ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις  

  IEC-61010-2-81 – Μέρος 2-081: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματο και 
ημιαυτόματο εργαστηριακό εξοπλισμό για αναλύσεις και άλλους σκοπούς 

  IEC-61010-2-101 – Μέρος 2:-101: Ειδικές απαιτήσεις για διαγνωστικό ιατρικό 
εξοπλισμό in vitro (IVD) 

ΣΗΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

c CSA us 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδηγία IVD (98-79-EΚ), Οδηγία ΗΜΣ (2004/108/ΕΚ),  
Οδηγία περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ), Οδηγία ΑΗΗΕ (2002-96-ΕΚ) 

ΣΗΜΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

CE 

ΠΡΟΪΟΝ ΗΜΣ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

IEC 61326-2-6 – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μέτρησης, ελέγχου και 
εργαστηριακής χρήσης – Απαιτήσεις ΗΜΣ 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

1. Φορητός θερμικός εκτυπωτής Epson TM-P60, IEEE820.11b  
(Wi-Fi) με ασφάλεια WPA2 

2. Φορητός θερμικός εκτυπωτής Epson TM-P60, Bluetooth.  
3. Φορητοί θερμικοί εκτυπωτές Zebra MZ320/iMZ320 

Σημείωση: (1-3) Υποστηρίζεται εκτύπωση σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Δανικά, Πορτογαλικά. 

 4. Φορητός εκτυπωτής Sanei BLM-80BT.  
Σημείωση: (4) Υποστηρίζεται εκτύπωση σε όλες τις γλώσσες εκτός από Κινεζικά.  

 5. Φορητός εκτυπωτής DATECS DPP350.  
Σημείωση: (5) Υποστηρίζεται εκτύπωση σε όλες τις γλώσσες εκτός από Ιαπωνικά και 
Κινεζικά.  
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14.1 Γενικά 
 

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση βασικών 
λειτουργικών προβλημάτων του συστήματος epoc. Τα περισσότερα προβλήματα που 
συναντάτε μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε ανατρέχοντας στα μηνύματα εφαρμογών της 
μονάδας epoc Host που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα. 

 

Μην αποπειραθείτε να ανοίξετε τη μονάδα Reader, τη μονάδα Host ή να 
παραβιάσετε τις κάρτες εξέτασης epoc. Με εξαίρεση την μπαταρία λιθίου και τη 
θύρα της μπαταρίας, το σύστημα epoc δεν διαθέτει εξαρτήματα που επιδέχονται 
συντήρηση από το χρήστη, ούτε προσαρμόζεται από το χρήστη.  

Αν το σύστημα δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται, προσπαθήστε πρώτα να 
εφαρμόσετε τις λύσεις που συνιστώνται σε αυτήν την ενότητα ή επικοινωνήστε με 
το διαχειριστή συστήματος για βοήθεια. Αν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, 
επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή/και τον τοπικό διανομέα 
για να κανονίσετε την επισκευή της συσκευής. 

 

14.2 Εκτός εύρους αποτελέσματα στην κάρτα εξέτασης για τον 
έλεγχο ποιότητας υγρών ή την επαλήθευση βαθμονόμησης  
 

Από τη μονάδα epoc Host, αποσυνδεθείτε από τη μονάδα Reader και έπειτα συνδεθείτε εκ 
νέου. Αν η ασύρματη σύνδεση είναι επιτυχής και ο ηλεκτρονικός ΕΠ ολοκληρωθεί με επιτυχία, 
επιβεβαιώστε τα ακόλουθα (παρακάτω) και έπειτα επαναλάβετε την εξέταση. 

1. Χρήση του σωστού μάρτυρα ή του σωστού φύλλου δεδομένων εκχώρησης τιμών 
επιβεβαίωσης βαθμονόμησης. 

2. Δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία "Χρήση έως" των μαρτύρων. 

3. Σωστός χειρισμός των μαρτύρων: Βλ. Οδηγίες χρήσης. 

4. Σωστή φύλαξη των καρτών εξέτασης και των μαρτύρων. 
 

Αν τα επαναληπτικά αποτελέσματα βρίσκονται εντός εύρους, οι κάρτες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Αν τα αποτελέσματα εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός εύρους παρά την 
κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων, επαναλάβετε την εξέταση με χρήση νέας συσκευασίας 
διαλυμάτων ελέγχου ή/και καρτών εξέτασης. Σε περίπτωση που οι μάρτυρες ή οι κάρτες 
εξέτασης εξακολουθούν να μην εμπίπτουν στα καθορισμένα εύρη, επικοινωνήστε με τις 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 
 

14 
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14.3 Αστοχία ηλεκτρονικού ΕΠ της μονάδας Reader  
 

Σε περίπτωση αστοχίας του ηλεκτρονικού ΕΠ μιας μονάδας Reader, επιβεβαιώστε αρχικά την 
αστοχία. Κλείστε την οθόνη της μονάδας Reader, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά 
τη μονάδα Reader και, έπειτα, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στη μονάδα Reader. Αν η 
μονάδα Reader συνδεθεί με επιτυχία (και, συνεπώς, περάσει τον ηλεκτρονικό ΕΠ), μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης. 
 

14.4 Αστοχία θερμικής ΔΠ 

Πραγματοποιείτε τη θερμική ΔΠ της μονάδας Reader μόνο όταν η μονάδα Reader έχει 
παραμείνει στον ίδιο χώρο και την ίδια θερμοκρασία χωρίς ρεύματα αέρα (δηλ. μέσα σε 
κάποιο κουτί ή ντουλάπι) για τουλάχιστον δύο (2) ώρες. 

Η μονάδα Reader πρέπει να παραμείνει απενεργοποιημένη για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν 
από την πραγματοποίηση της θερμικής ΔΠ διότι η θερμότητα από τα κυκλώματα στο 
εσωτερικό της θα προκαλέσει διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 

Τυχόν αστοχία της θερμικής ΔΠ μιας μονάδας Reader ενδέχεται να υποδεικνύει ότι οι τρεις (3) 
αισθητήρες θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μονάδας Reader δεν ανιχνεύουν την ίδια 
θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να συμβεί αν η μονάδα Reader δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως 
στις περιβαλλοντικές συνθήκες μετά από την απενεργοποίησή της.  

Ενεργοποιήστε τη μονάδα Reader. Επαναλάβετε μία φορά τη θερμική ΔΠ. Η μονάδα Reader 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν η θερμική ΔΠ επιτύχει με τη δεύτερη προσπάθεια. 

Αν η θερμική ΔΠ αστοχήσει όταν επαναληφθεί, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης. 

 

14.5 Μηνύματα της εφαρμογής epoc Host 

Τα μηνύματα είναι οργανωμένα ανάλογα με τη θέση στην οποία μπορεί να εμφανιστεί καθένα 
από αυτά στην εφαρμογή epoc Host. Για κάθε μήνυμα, η περιγραφή υποδεικνύει το λόγο για 
τον οποίο εμφανίζεται το μήνυμα ενώ παρέχεται και η κατάλληλη απόκριση.  
 
Για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη χρήση της εφαρμογής epoc 
Host, προσπαθήστε πρώτα να εφαρμόσετε τις λύσεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα 
"Αντιμετώπιση" με τη σειρά που προτείνονται. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε 
αρχικά με το διαχειριστή συστήματος για βοήθεια και, έπειτα, με τις τοπικές υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης. 
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14.5.1 Σελίδα σύνδεσης 
 

Μήνυμα αρ. 1:  "Εισαγάγετε το ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης." 
Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host απαιτεί την εισαγωγή ενός αναγνωριστικού (id) χρήστη και, 

πιθανώς, ενός κωδικού πρόσβασης για την προσπέλαση του συστήματος. 
Αντιμετώπιση:  Επιβεβαιώστε ότι το αναγνωριστικό (id) χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης εισήχθησαν 

χωρίς κενά ή άλλους κρυφούς χαρακτήρες. Οι κωδικοί πρόσβασης διακρίνουν μεταξύ 
πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Εισαγάγετε ξανά τα στοιχεία. Αν εξακολουθείτε να 
μην μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για 
ανάκτηση του σωστού αναγνωριστικού χρήστη και του σωστού κωδικού πρόσβασης. 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 2:  "Σφάλμα κρίσιμης σημασίας: Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αρχείων 

εκκίνησης. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή." 
Περιγραφή:  Η εφαρμογή Host δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ανάγνωση των αρχείων 

αναγνωριστικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης, επειδή είναι κατεστραμμένα ή 
απουσιάζουν. Ένα προκαταρκτικό μήνυμα σφάλματος προβάλλεται και παραμένει στην 
οθόνη. Ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από αυτήν τη σελίδα σφάλματος. 

Αντιμετώπιση:  Ζητήστε από το διαχειριστή συστήματος να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης. 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 3:  "Σφάλμα κρίσιμης σημασίας: Λείπουν τα απαιτούμενα αρχεία του Host. 

Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή." 
Περιγραφή:  Σε περίπτωση που η εφαρμογή ανιχνεύσει τυχόν απουσία απαιτούμενων αρχείων, 

ένα προκαταρκτικό μήνυμα σφάλματος προβάλλεται και παραμένει στην οθόνη. Δεν 
είναι δυνατή η έξοδος από αυτήν τη σελίδα σφάλματος. 

Αντιμετώπιση:  Ζητήστε από το διαχειριστή συστήματος να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης. 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 4:  "Μη έγκυρο ID χρήστη ή κωδικός πρόσβασης. Δοκιμάστε ξανά." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Είτε το αναγνωριστικό (id) χρήστη είτε ο κωδικός πρόσβασης που εισήχθη είναι 
λανθασμένος. Οι κωδικοί πρόσβασης διακρίνουν μεταξύ πεζών και κεφαλαίων 
γραμμάτων.  

Αντιμετώπιση:  Επιβεβαιώστε ότι για τη σύνδεση χρησιμοποιείται έγκυρο αναγνωριστικό (id) χρήστη 
και κωδικός πρόσβασης χωρίς εισαγωγή κενών ή άλλων κρυφών χαρακτήρων. 
Εισαγάγετε εκ νέου και προσεκτικά τα στοιχεία. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να 
συνδεθείτε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για ανάκτηση του σωστού 
αναγνωριστικού (id) χρήστη και του σωστού κωδικού πρόσβασης. Αν δεν έχει 
δημιουργηθεί λογαριασμός, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για τη 
δημιουργία του. Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να καθορίσει αν θα παρασχεθεί 
έγκυρο αναγνωριστικό (id) χρήστη μαζί με κωδικό πρόσβασης, έγκυρο 
αναγνωριστικό χρήστη μόνο ή οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη για σύνδεση. 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 5:  "Κλειδωμένος λογαριασμός χρήστη. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Έπειτα από τρεις (3) διαδοχικές ανεπιτυχείς απόπειρες σύνδεσης, ο λογαριασμός 
χρήστη κλειδώνει έως ότου επανενεργοποιηθεί από το διαχειριστή. 

Αντιμετώπιση:  Για το ξεκλείδωμα ενός λογαριασμού όταν δεν υπάρχει EDM, ο διαχειριστής θα πρέπει 
να συνδεθεί και να επιλέξει Εργαλ. > Επιλογές διαχείρισης > Σελίδα λογαριασμού 
χρήστη > Τροποποίηση χρήστη > Κατάσταση λογαριασμού > Ενεργοποιημένος. Για 
το ξεκλείδωμα ενός λογαριασμού όταν υπάρχει EDM, οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί 
να συνδεθεί και να πραγματοποιήσει συγχρονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
χρήστης δεν έχει κλειδωθεί και μέσω του EDM. Αν ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος 
στο EDM, ένας διαχειριστής πρέπει να αλλάξει την κατάσταση του λογαριασμού μέσω 
του EDM πριν από την πραγματοποίηση του συγχρονισμού. 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 6:  "Ο λογαριασμός χρήστη κλειδώθηκε προσωρινά. Δοκιμάστε ξανά σε πέντε 
λεπτά." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Έπειτα από τρεις (3) διαδοχικές ανεπιτυχείς απόπειρες σύνδεσης, ο λογαριασμός 
διαχειριστή κλειδώνεται προσωρινά για πέντε (5) λεπτά από την τελευταία απόπειρα 
σύνδεσης. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να περιμένει πέντε (5) λεπτά προτού αποπειραθεί να συνδεθεί 
με ένα έγκυρο αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αν ο διαχειριστής έχει 
ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μπορεί να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης, οι οποίες θα παράσχουν στο διαχειριστή έναν κωδικό πρόσβασης 
έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα λειτουργήσει για τη συγκεκριμένη ημέρα. 
Ο διαχειριστής μπορεί έπειτα να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού 
του συνδεόμενος με τον κωδικό πρόσβασης έκτακτης ανάγκης. 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 7:  "Ο λογαριασμός χρήστη έληξε. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Ο λογαριασμός χρήστη έχει λήξει βάσει της ημερομηνίας λήξης που εισήχθη για το 
λογαριασμό από το διαχειριστή. 

Αντιμετώπιση:  Για να ενεργοποιήσει εκ νέου το λογαριασμό όταν δεν υπάρχει EDM, ο διαχειριστής 
συνδέεται και επιλέγει Εργαλ. > Επιλογές διαχείρισης > Σελίδα λογαριασμού χρήστη > 
Τροποποίηση χρήστη > Λήξη λογαριασμού. Ο λογαριασμός ενεργοποιείται εκ νέου 
με μετάθεση της ημερομηνίας λήξης μέσω του ημερολογίου, στο οποίο μεταβαίνει 
ο διαχειριστής πατώντας στο πεδίο ημερομηνίας. Για να ενεργοποιήσει εκ νέου το 
λογαριασμό όταν υπάρχει EDM, ο διαχειριστής του EDM πρέπει να αλλάξει την 
ημερομηνία λήξης του λογαριασμού στο EDM και, έπειτα, οποιοσδήποτε χρήστης 
μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα Host και να πραγματοποιήσει συγχρονισμό 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενημέρωση της νέας ημερομηνίας λήξης του 
λογαριασμού. 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 8:  "Εντοπίστηκε λανθασμένη ημερομηνία και ώρα. Για να συνεχίσετε, 

εισαγάγετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα." 
Περιγραφή:  Όταν συνδέεται ένας χρήστης και η εφαρμογή καθορίζει ότι η ημερομηνία και η ώρα 

έχουν μετακινηθεί προς τα πίσω από την τελευταία φορά που λειτούργησε η μονάδα 
Host, η μονάδα Host αποπειράται να λάβει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα από το 
EDM, εφόσον έχει διαμορφωθεί EDM. Αν δεν έχει διαμορφωθεί EDM ή αν η μονάδα 
Host δεν είναι σε θέση να ανακτήσει την ημερομηνία και την ώρα από το EDM, 
προβάλλεται ένα παράθυρο στο οποίο ο χρήστης επιλέγει την τρέχουσα ημερομηνία 
και ώρα. 

Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να ρυθμίσει τη σωστή τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και να 
πατήσει το κουμπί "Συνέχεια". 

--------------------------------------------- Σελίδα σύνδεσης--------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 9:  "Μη έγκυρη ημερομηνία." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Ο χρήστης αποπειράθηκε να ρυθμίσει μια ημερομηνία και ώρα προγενέστερη της 
τελευταίας γνωστής ημερομηνίας δραστηριότητας του χρήστη. 

Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να ρυθμίσει μια ημερομηνία ίδια ή μεταγενέστερη της τελευταίας 
γνωστής ημερομηνίας δραστηριότητας του χρήστη, η οποία θα είναι η προεπιλεγμένη 
ημερομηνία στον προσδιοριστή ημερομηνίας και ώρας. Για να ρυθμίσει μια 
προγενέστερη ημερομηνία, ο χρήστης πρέπει να περιμένει έως ότου συνδεθεί και 
έπειτα να χρησιμοποιήσει τις επιλογές "Εργαλ." και μετά "Ορισμός ημερομηνίας/ώρας". 
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14.5.2 Εκκίνηση 
Μήνυμα αρ. 1:  "Σφάλμα κρίσιμης σημασίας: Κατεστραμμένα αρχεία δεδομένων. 

Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή." 
Περιγραφή:  Το μήνυμα προβάλλεται όταν η μονάδα host δεν είναι σε θέση να διαβάσει το αρχείο 

δεδομένων εξέτασης και το αντίγραφο ασφαλείας του.  
Αντιμετώπιση:  Ζητήστε από το διαχειριστή συστήματος να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης. 
--------------------------------------------- Εκκίνηση---------------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 2:  "Σφάλμα κρίσιμης σημασίας: Κατεστραμμένα αρχεία διαμόρφωσης εξέτασης. 
Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή." 

Περιγραφή:  Το μήνυμα προβάλλεται όταν η μονάδα Host δεν είναι σε θέση να διαβάσει το αρχείο 
διαμόρφωσης εξέτασης και το αντίγραφο ασφαλείας του.  

Αντιμετώπιση:  Ζητήστε από το διαχειριστή συστήματος να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης. 

--------------------------------------------- Εκκίνηση---------------------------------------------- 

14.5.3 Καρτέλα της κύριας μονάδας Reader 
Μήνυμα αρ. 1:  "Δεν εντοπίστηκαν Readers. Διασφαλίστε ότι οι Readers είναι 

ενεργοποιημένες και βρίσκονται εντός εμβέλειας και έπειτα δοκιμάστε ξανά" 
Περιγραφή:  Η εφαρμογή δεν εντόπισε μονάδες epoc Reader. Η (οι) μονάδα(-ες) Reader μπορεί(-ούν) 

να είναι απενεργοποιημένη(-ες), εκτός εμβέλειας ή ενδέχεται να υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα επικοινωνίας με τη μονάδα Reader ή τη μονάδα Host. 

Αντιμετώπιση:  Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτούμενες μονάδες epoc Reader βρίσκονται εντός εμβέλειας και 
είναι ενεργοποιημένες. Προσπαθήστε να τις εντοπίσετε ξανά πατώντας το εικονίδιο 
εντοπισμού μονάδων Reader επάνω δεξιά στην οθόνη. Αν δεν βρεθούν μονάδες epoc 
Reader, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τις εν λόγω μονάδες epoc Reader. 
Προσπαθήστε να εντοπίσετε ξανά τις μονάδες Reader. Αν οι μονάδες epoc Reader 
εξακολουθούν να μην εντοπίζονται, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα 
Host. Προσπαθήστε να εντοπίσετε ξανά τις μονάδες Reader. Αν αυτή η διαδικασία δεν 
επιλύσει το πρόβλημα εντοπισμού, πραγματοποιήστε επαναφορά της μονάδας Host και 
συνδεθείτε ξανά στη μονάδα epoc Host. Αν είναι απαραίτητο, προσπαθήστε να 
πραγματοποιήσετε δύο φορές τη διαδικασία επαναφοράς και εντοπισμού.  

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 2:  "Επιλέξτε έναν Reader για εκτέλεση εξέτασης." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Το μενού προβάλλεται εάν πατήσετε σε έναν κενό χώρο πάνω στην οθόνη. Οι 
επιλογές Εκτέλ.αιματολογ.εξέτ ή Εκτέλεση δοκιμής ΔΠ γίνονται από το μενού. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε πάνω σε ένα εικονίδιο μονάδας Reader για να προβάλετε το μενού 
πραγματοποίησης μιας εξέτασης στη μονάδα Reader. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 3:  "Επιλέξτε έναν Reader για προβολή της κατάστασης." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Το μενού προβάλλεται εάν πατήσετε σε έναν κενό χώρο πάνω στην οθόνη. Η επιλογή 
Κατάσταση γίνεται από το μενού. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε πάνω σε ένα εικονίδιο μονάδας Reader για να προβάλετε το μενού ελέγχου 
της κατάστασης της μονάδας Reader. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 4:  "Επιλέξτε έναν Reader για ειδοποίηση." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Το μενού προβάλλεται εάν πατήσετε σε έναν κενό χώρο πάνω στην οθόνη. Η επιλογή 
Κλήση γίνεται από το μενού. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε πάνω σε ένα εικονίδιο μονάδας Reader για να προβάλετε το μενού Κλήσης 
της μονάδας Reader. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 5:  "Επιλέξτε έναν Reader για εκτέλεση θερμικής ΔΠ." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Το μενού προβάλλεται εάν πατήσετε σε έναν κενό χώρο πάνω στην οθόνη. Η επιλογή 

"Θερμική ΔΠ" πραγματοποιείται από το μενού. 
Αντιμετώπιση:  Πατήστε πάνω σε ένα εικονίδιο μονάδας Reader για να προβάλετε το μενού 

πραγματοποίησης δοκιμής θερμικής ΔΠ στη μονάδα Reader. 
-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 6:  "Η εξέταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη!" "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Ο χρήστης επιλέγει "Εκτέλ.αιματολογ.εξέτ." ή "Εκτέλεση δοκιμής ΔΠ" σε μια μονάδα 
Reader που έχει ήδη συνδεθεί για την πραγματοποίηση δοκιμής. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε δύο φορές πάνω στο εικονίδιο της μονάδας Reader για μετάβαση στην 
καρτέλα μονάδας Reader ή πατήστε στην καρτέλα μονάδας Reader στην οθόνη. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
 Μήνυμα αρ. 7:  "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον Reader..." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Η εφαρμογή δεν είναι σε θέση να συνδεθεί με την επιλεγμένη μονάδα epoc Reader. Η 
μονάδα Reader μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία μονάδα epoc Host και μπορεί να είναι 
ήδη συνδεδεμένη με μια άλλη μονάδα Host. Η(οι) μονάδα(-ες) Reader μπορεί(-ούν) 
επίσης να είναι απενεργοποιημένη(-ες), εκτός εμβέλειας ή ενδέχεται να υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας στη μονάδα Reader ή τη μονάδα Host. 

Αντιμετώπιση:  Επιβεβαιώστε ότι η μονάδα Reader δεν είναι συνδεδεμένη με κάποια άλλη μονάδα 
epoc Host. Εφόσον χρησιμοποιείται από κάποια άλλη μονάδα Host, περιμένετε έως 
ότου ολοκληρωθεί η εξέταση/δοκιμή. Μια άλλη μονάδα epoc Host μπορεί να παύσει τη 
σύνδεση με τη μονάδα Reader με το πάτημα του κόκκινου "X" στην καρτέλα μονάδας 
Reader. Αν δεν είναι διαθέσιμη μια άλλη μονάδα epoc Host, απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα Reader για να πραγματοποιήσετε αποσύνδεση από την 
άλλη μονάδα Host. Εκκινήστε ξανά τον εντοπισμό πατώντας το εικονίδιο εντοπισμού 
μονάδων Reader επάνω δεξιά στην οθόνη. Αφού γίνει ο εντοπισμός, προσπαθήστε να 
κάνετε ξανά την επιλογή από το μενού.  
Αν η μονάδα Reader εντοπιστεί, αλλά εξακολουθεί να μην μπορεί να συνδεθεί, 
βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη μονάδα Reader βρίσκεται εντός εμβέλειας. Εκκινήστε 
ξανά τον εντοπισμό πατώντας το εικονίδιο εντοπισμού μονάδων Reader επάνω δεξιά 
στην οθόνη. Αφού γίνει ο εντοπισμός, προσπαθήστε να κάνετε ξανά την επιλογή από 
το μενού. 
Αν δεν γίνει εντοπισμός της μονάδας Reader, πραγματοποιήστε επαναφορά της 
μονάδας Host και συνδεθείτε ξανά στην εφαρμογή epoc Host. Αν είναι απαραίτητο, 
προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε δύο φορές τη διαδικασία επαναφοράς και 
εντοπισμού. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 8:  "Δεν είναι δυνατή η λήψη κατάστασης. Δοκιμάστε ξανά αργότερα" 

Περιγραφή:  Η εφαρμογή μπόρεσε να συνδεθεί στην επιλεγμένη μονάδα epoc Reader, αλλά η 
μονάδα Reader δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα λήψης στοιχείων κατάστασης. 

Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο κατάστασης της μονάδας Reader, να 
απενεργοποιήσει και να ενεργοποιήσει ξανά τη μονάδα epoc Reader και, έπειτα, 
να προσπαθήσει εκ νέου. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 9: "Αποσυνδεθείτε από τον Reader πριν από την έναρξη της διαμόρφωσης." 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής προσπαθεί να διαμορφώσει μια μονάδα Reader που είναι ήδη 
συνδεδεμένη. 

Αντιμετώπιση:  Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η τρέχουσα εξέταση, ειδάλλως η εξέταση θα 
ακυρωθεί με την αποσύνδεση της μονάδας Reader. Αποσυνδέστε τη μονάδα Reader 
πηγαίνοντας στην καρτέλα της συγκεκριμένης μονάδας Reader και πατώντας το 
κόκκινο "X" που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία. Αφού κλείσει η καρτέλα της 
μονάδας Reader, ο διαχειριστής μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή Διαμόρφωση. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 10:  "Η καρτέλα διαμόρφωσης είναι ήδη ορατή." 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής προσπαθεί να διαμορφώσει μια μονάδα Reader της οποίας η οθόνη 

διαμόρφωσης προβάλλεται ήδη.  
Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής μπορεί να μεταβεί στην οθόνη διαμόρφωσης μονάδας Reader κάνοντας 

κλικ στην καρτέλα με την επισήμανση Διαμόρφωση <αριθμός σειράς>. 
-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ.11:  "Ο Reader <όνομα> δεν ανταποκρίνεται." 

Περιγραφή:  Κατά την πραγματοποίηση μιας δοκιμής θερμικής ΔΠ, η μονάδα epoc Host είναι σε 
θέση να συνδεθεί με τη μονάδα Reader, αλλά η μονάδα Reader δεν ανταποκρίνεται. 

Αντιμετώπιση:  Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτούμενες μονάδες Reader βρίσκονται εντός εμβέλειας και είναι 
ενεργοποιημένες. Προσπαθήστε να τις εντοπίσετε ξανά πατώντας το εικονίδιο 
εντοπισμού μονάδων Reader στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. Προσπαθήστε να 
πραγματοποιήσετε εκ νέου τη θερμική ΔΠ. Αν δεν εντοπιστεί η μονάδα Reader, 
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την εν λόγω μονάδα Reader. Προσπαθήστε 
να εντοπίσετε ξανά τις μονάδες Reader. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 12:  "Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση Reader. Απενεργοποιήστε και κατόπιν 

ενεργοποιήστε τον Host και δοκιμάστε ξανά." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Κατά την απόπειρα εντοπισμού μονάδων Reader, προέκυψε σφάλμα από τη 

λειτουργία Bluetooth της μονάδας Host.  
Αντιμετώπιση:  Περιμένετε πέντε (5) δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε τον 

εντοπισμό. Αν το μήνυμα προβληθεί ξανά, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά 
τη μονάδα Host και δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε τον εντοπισμό. Αν το 
σφάλμα επιμένει, πραγματοποιήστε επαναφορά της μονάδας Host, συνδεθείτε και 
δοκιμάστε ξανά. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 13:  "Ανεπαρκής μνήμη για εκτέλεση άλλης εξέτασης. Επικοινωνήστε με το 

Διαχειριστή" "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Όταν ο χειριστής δοκιμάζει να συνδεθεί με τη μονάδα Reader, η μονάδα epoc Host 

καθορίζει ότι ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη επαρκής μνήμη για επιπλέον 
αποτελέσματα εξέτασης.  

Αντιμετώπιση:  Επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για την απελευθέρωση μνήμης στη 
μονάδα epoc Host. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ.14:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αναζήτηση Reader." 

"Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Όταν το πρόγραμμα της μονάδας Host είναι συνδεδεμένο με μια μονάδα Reader, δεν 

είναι δυνατή η έναρξη εντοπισμού άλλων μονάδων epoc Reader. 
Αντιμετώπιση:  Πραγματοποιήστε παύση όλων των συνδέσεων προτού δοκιμάσετε να 

πραγματοποιήσετε έναν εκ νέου εντοπισμό. Αν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια εξέταση, 
περιμένετε να ολοκληρωθεί προτού πραγματοποιήσετε παύση της σύνδεσης με τη 
συγκεκριμένη μονάδα Reader. 

--------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ.15:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την έξοδο." 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δεν μπορεί να εξέλθει από την εφαρμογή epoc Host όταν μία ή 
περισσότερες μονάδες Reader εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες.  

Αντιμετώπιση:  Πραγματοποιήστε παύση όλων των συνδέσεων μονάδων Reader προτού εξέλθετε από 
την εφαρμογή. Μεταβείτε σε κάθε καρτέλα μονάδας Reader και πατήστε το κόκκινο 
"X" για να πραγματοποιήσετε παύση της σύνδεσης της μονάδας Reader. Εξέλθετε εκ 
νέου. 

--------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 16:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αποσύνδεση." 
Περιγραφή:  Ο χρήστης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή epoc Host όταν μία ή 

περισσότερες μονάδες Reader εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες. 
Αντιμετώπιση:  Πραγματοποιήστε παύση όλων των συνδέσεων μονάδων Reader προτού εξέλθετε από 

το πρόγραμμα. Μεταβείτε σε κάθε καρτέλα μονάδας Reader και πατήστε το κόκκινο 
"X" για να πραγματοποιήσετε παύση της σύνδεσης της μονάδας Reader. 
Αποσυνδεθείτε εκ νέου. 

--------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 17:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αλλαγή ημερομηνίας και 

ώρας." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκιμάζει να αλλάξει την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιώντας 

την επιλογή Εργαλ. και έπειτα την επιλογή Ορισμός ημερομηνίας/ώρας ενόσω 
είναι ανοιχτές οθόνες της μονάδας Reader. Από τη στιγμή που ο χρόνος της εξέτασης 
αποτελεί σημαντικό μέρος της εγγραφής εξέτασης, η αλλαγή της ημερομηνίας και της 
ώρας δεν είναι δυνατή ενόσω είναι ανοιχτές οθόνες της μονάδας Reader. 

Αντιμετώπιση:  Κλείστε όλες τις οθόνες της μονάδας Reader και, έπειτα, δοκιμάστε ξανά να ρυθμίσετε 
την ημερομηνία και την ώρα. 

--------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 18:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από το συγχρονισμό." "Σφάλμα." 

Περιγραφή:  Ο χρήστης δοκιμάζει να πραγματοποιήσει συγχρονισμό με το EDM χρησιμοποιώντας 
την επιλογή Εργαλ. και, έπειτα, την επιλογή Συγχρονισμός με EDM ή πατώντας το 
κουμπί συγχρονισμού με το EDM (δεύτερο από δεξιά στην οθόνη της κύριας 
μονάδας Reader) ενόσω είναι ανοιχτές οθόνες της μονάδας Reader.   

Αντιμετώπιση:  Κλείστε όλες τις οθόνες της μονάδας Reader και, έπειτα, δοκιμάστε ξανά να 
πραγματοποιήσετε συγχρονισμό με το EDM. 

--------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 19:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αλλαγή επιλογών 

διαχείρισης." "Σφάλμα." 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκιμάζει να αλλάξει τις επιλογές διαχείρισης ενόσω είναι ανοιχτές 

οθόνες της μονάδας Reader.   

Αντιμετώπιση:  Κλείστε όλες τις οθόνες της μονάδας Reader και, έπειτα, δοκιμάστε ξανά να αλλάξετε 
τις επιλογές διαχείρισης. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 20:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αλλαγή προσωπικών 

επιλογών." "Σφάλμα." 
Περιγραφή:  Ο χρήστης δοκιμάζει να αλλάξει τις προσωπικές του επιλογές ενόσω είναι ανοιχτές 

οθόνες της μονάδας Reader.  
Αντιμετώπιση:  Κλείστε όλες τις οθόνες της μονάδας Reader και, έπειτα, δοκιμάστε ξανά να αλλάξετε 

τις προσωπικές επιλογές. 
-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 21:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αλλαγή των επιλογών 

EDM." "Σφάλμα." 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκιμάζει να αλλάξει τις επιλογές EDM ενόσω είναι ανοιχτές οθόνες της 

μονάδας Reader.   
Αντιμετώπιση:  Κλείστε όλες τις οθόνες της μονάδας Reader και, έπειτα, δοκιμάστε ξανά να αλλάξετε 

τις επιλογές EDM. 
-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 22:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αλλαγή επιλογών της 
κάρτας." "Σφάλμα." 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκιμάζει να αλλάξει τις επιλογές της κάρτας ενόσω είναι ανοιχτές 
οθόνες της μονάδας Reader. 

Αντιμετώπιση:  Κλείστε όλες τις οθόνες της μονάδας Reader και, έπειτα, δοκιμάστε ξανά να αλλάξετε 
τις επιλογές της κάρτας. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 23:  "Κλείστε όλες τις οθόνες του Reader πριν από την αναβάθμιση του Host." 

"Σφάλμα." 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής επέλεξε Εργαλ. και έπειτα Εκτέλεση αναβάθμισης, ενόσω ήταν 

ανοιχτές καρτέλες διαμόρφωσης της μονάδας Reader. 
Αντιμετώπιση:  Κλείστε όλες τις καρτέλες διαμόρφωσης της μονάδας Reader, έπειτα επιλέξτε ξανά 

Εργαλ. και Εκτέλεση αναβάθμισης και επιλέξτε μία από τις μεθόδους αναβάθμισης. 
-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 24:  "Δεν βρέθηκε το αρχείο αναβάθμισης στην κάρτα SD." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Μετά από την επιλογή Εργαλ., έπειτα Εκτέλεση αναβάθμισης και έπειτα Από 
κάρτα SD, η μονάδα epoc Host δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει κάποιο αρχείο 
αναβάθμισης στην κάρτα SD. 

Αντιμετώπιση:  Τοποθετήστε την κάρτα SD που περιέχει τα αρχεία αναβάθμισης από την Epocal στην 
υποδοχή κάρτας SD πάνω από τη μονάδα epoc Host και προσπαθήστε ξανά. Αν η 
κάρτα SD βρίσκεται στη μονάδα epoc Host, αφαιρέστε την και εισαγάγετέ την εκ νέου. 
Έπειτα δοκιμάστε ξανά. Αν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με τις 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

-------------------------------------- Καρτέλα κύριας μονάδας Reader---------------------------------------- 

14.5.4 Καρτέλα Reader 
Μήνυμα αρ. 1:  "Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Reader." "Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 

Περιγραφή:  Οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη της εξέτασης, η μονάδα epoc Host δεν είναι 
σε θέση να επικοινωνήσει με τη μονάδα epoc Reader. 

Αντιμετώπιση:  Κλείστε την καρτέλα της μονάδας Reader, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά 
τη μονάδα Reader, πραγματοποιήστε εκ νέου εντοπισμό και συνδεθείτε ξανά με τη 
μονάδα Reader. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, πραγματοποιήστε επαναφορά της 
μονάδας Host, συνδεθείτε και προσπαθήστε ξανά. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 2:  ""Ο Reader <όνομα> δεν είναι συμβατός με τον Host. Επικοινωνήστε με το 

Διαχειριστή." "Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host προσδιόρισε ότι το λογισμικό της μονάδας epoc Reader είναι 

παρωχημένο. 
Αντιμετώπιση:  Το λογισμικό της μονάδας Reader απαιτεί αναβάθμιση. Ζητήστε από το διαχειριστή 

συστήματος να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 3:  "Αστοχία Reader: Ο Reader σταμάτησε να ανταποκρίνεται." "Αφαίρεση 

κάρτας. Απενερ./Ενεργοποίηση Reader. Επανασύνδεση Reader. Εισαγωγή 
νέας κάρτας. Επανάληψη εξέτασης" 

Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host περιμένει 30 δευτερόλεπτα για τη λήψη ενός μηνύματος και, αν 
δεν το λάβει, γίνεται υπέρβαση του χρονικού ορίου αναμονής της μονάδας Host. Αυτό 
συμβαίνει κατά την εξέταση και στο στάδιο διαμόρφωσης της μονάδας Reader. 
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Αντιμετώπιση:  Κλείστε την καρτέλα της μονάδας Reader. Διασφαλίστε ότι η μονάδα epoc Reader 
βρίσκεται εντός εμβέλειας και είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε ξανά την εν λόγω μονάδα epoc Reader. Επανασυνδεθείτε με τη 
μονάδα Reader και πραγματοποιήστε εκ νέου την εξέταση. Αν αποτύχει η σύνδεση, 
επαναλάβετε άλλη μία φορά τη διαδικασία. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 4:  "Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Επαναφορτίστε τον Reader." "Κλείσιμο 

σύνδεσης σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Η εναπομείνασα στάθμη μπαταρίας της μονάδας Reader είναι λιγότερο από 5%. 

Η εναπομείνασα στάθμη της μπαταρίας ενδέχεται να μην επαρκεί για την ολοκλήρωση 
μιας εξέτασης. 

Αντιμετώπιση:  Κλείστε την οθόνη της μονάδας Reader, συνδέστε το μετασχηματιστή 
εναλλασσόμενου ρεύματος με τη μονάδα Reader και περιμένετε έως ότου η στάθμη 
μπαταρίας της μονάδας Reader επαρκεί για την ολοκλήρωση μιας εξέτασης ή 
λειτουργήστε τη συσκευή με συνδεδεμένο το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου 
ρεύματος. Επανασυνδεθείτε με τη μονάδα Reader. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 5:  "Αστοχία Ηλεκτρονικού ΠΕ." "Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση Reader και 

επανασύνδεση" 
Περιγραφή:  Ο ηλεκτρονικός ΕΠ πραγματοποιείται από τη μονάδα Reader κάθε φορά που συνδέεται 

με αυτήν η μονάδα epoc Host. Η επανειλημμένη αστοχία του ηλεκτρονικού ΕΠ της 
μονάδας Reader υποδεικνύει ότι η μονάδα Reader δεν είναι κατάλληλη προς χρήση. 
Δεν είναι δυνατή η χρήση μιας μονάδας Reader της οποίας ο ηλεκτρονικός ΕΠ έχει 
αστοχήσει. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποδεικνύει μόλυνση στο εσωτερικό της μονάδας 
Reader, στην περιοχή επαφής της κάρτας. 

Αντιμετώπιση:  Επιβεβαιώστε την αστοχία. Κλείστε την οθόνη της μονάδας Reader, απενεργοποιήστε 
και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα Reader και προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με τη 
μονάδα Reader. Αν η μονάδα Reader συνδεθεί με επιτυχία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 6:  "Αφαιρέστε την κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια νέα εξέταση" 

Περιγραφή:  Μια κάρτα εξέτασης εισήχθη στη μονάδα Reader προτού αυτή να είναι έτοιμη να τη 
δεχθεί ή η κάρτα βρισκόταν ήδη στη μονάδα Reader προτού η μονάδα epoc Host 
συνδεθεί με τη μονάδα Reader. 

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα από τη μονάδα Reader και ξεκινήστε μια νέα εξέταση. 
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 

 

Μήνυμα αρ. 7:  "Σφάλμα κρίσιμης σημασίας στον Reader." "Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host προσδιόρισε ότι υπάρχει ένα κρίσιμης σημασίας σφάλμα στη 

διαμόρφωση της μονάδας Reader. 
Αντιμετώπιση:  Ζητήστε από το διαχειριστή συστήματος να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης. 
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 8:  "Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαμηλή για χρήση του 

Reader." "Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαμηλή για την ορθή λειτουργία της 

μονάδας epoc Reader. 
Αντιμετώπιση:  Μετακινήστε τη μονάδα Reader σε θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος εμπίπτει 

στα όρια που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Παρέχετε στη μονάδα Reader επαρκή 
χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα θερμοκρασία. Αν η πραγματική θερμοκρασία 
περιβάλλοντος εμπίπτει στα καθορισμένα όρια, αναφέρετε το πρόβλημα στο διαχειριστή 
συστήματος ώστε να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
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Μήνυμα αρ. 9:  "Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά υψηλή για χρήση του 
Reader." "Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 

Περιγραφή:  Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά υψηλή για την ορθή λειτουργία της 
μονάδας epoc Reader. 

Αντιμετώπιση:  Μετακινήστε τη μονάδα Reader σε θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος εμπίπτει στα 
όρια που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Παρέχετε στη μονάδα Reader επαρκή 
χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα θερμοκρασία. Αν η πραγματική θερμοκρασία 
περιβάλλοντος εμπίπτει στα καθορισμένα όρια, αναφέρετε το πρόβλημα στο διαχειριστή 
συστήματος ώστε να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 10: "Η πίεση περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαμηλή για χρήση του Reader." 

"Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Η πίεση περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαμηλή για την ορθή λειτουργία της 

μονάδας epoc Reader. 
Αντιμετώπιση:  Μετακινήστε τη μονάδα Reader σε θέση όπου η ατμοσφαιρική πίεση εμπίπτει στα όρια 

που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Παρέχετε στη μονάδα Reader επαρκή 
χρόνο για να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Αν η πραγματική ατμοσφαιρική 
πίεση εμπίπτει στα καθορισμένα όρια, αναφέρετε το πρόβλημα στο διαχειριστή 
συστήματος ώστε να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ.11:  "Η πίεση περιβάλλοντος είναι υπερβολικά υψηλή για χρήση του Reader." 

"Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Η πίεση περιβάλλοντος είναι υπερβολικά υψηλή για την ορθή λειτουργία της μονάδας 

epoc Reader. 
Αντιμετώπιση:  Μετακινήστε τη μονάδα Reader σε θέση όπου η ατμοσφαιρική πίεση εμπίπτει στα όρια 

που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Παρέχετε στη μονάδα Reader επαρκή 
χρόνο για να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Αν η πραγματική ατμοσφαιρική 
πίεση εμπίπτει στα καθορισμένα όρια, αναφέρετε το πρόβλημα στο διαχειριστή 
συστήματος ώστε να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 12:  "Ο αισθητήρας πίεσης περιβάλλοντος απέτυχε στον ΕΠ." "Κλείσιμο σύνδεσης 

σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Ο ΕΠ του αισθητήρα πίεσης περιβάλλοντος απέτυχε. 

Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης θα πρέπει να κλείσει την καρτέλα της μονάδας Reader, να 
απενεργοποιήσει και να ενεργοποιήσει ξανά τη μονάδα Reader και, έπειτα, να 
προσπαθήσει εκ νέου. Αν το πρόβλημα επιμένει, ο διαχειριστής πρέπει να 
επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
 

Μήνυμα αρ. 13:  "Σφάλμα στον Reader. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε τον 
Reader." "Κλείσιμο σύνδεσης σε εξέλιξη" 

Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Reader έστειλε σφάλμα στη μονάδα epoc Host κατά τη διάρκεια της 
διαμόρφωσης. 

Αντιμετώπιση:  Κλείστε την καρτέλα της μονάδας Reader, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά 
τη μονάδα Reader. Πραγματοποιήστε εντοπισμό και δοκιμάστε ξανά. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ.14:  "Εντοπίστηκε υγρό στην κάρτα εξέτασης." "Αφαιρέστε την και εισαγάγετε 

μια άλλη κάρτα" 
Περιγραφή:  Εντοπίστηκε υγρό στην κάρτα εξέτασης προτού ξεκινήσει ο κύκλος βαθμονόμησης.  
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Αντιμετώπιση:  Εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης στη μονάδα Reader. Απορρίψτε την παλιά κάρτα 
εξέτασης. 
Το μήνυμα ενεργοποιείται όταν ανιχνευτεί υγρό αμέσως μετά την εισαγωγή της 
κάρτας στη μονάδα Reader. Η κάρτα ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί 
προηγουμένως ή το δείγμα εγχύθηκε προτού εισαχθεί η κάρτα στη μονάδα Reader.  
Σημείωση: Εξετάστε την κάρτα για να ελέγξετε αν υπάρχει υγρό στην περιοχή 
μέτρησης (ανατρέξτε στην ενότητα 4.1 του παρόντος Εγχειριδίου συστήματος epoc). 
Αν προκύψει αστοχία στην ίδια μονάδα Reader με πολλές κάρτες και δεν υπάρχει 
υγρό στις κάρτες, τότε η αστοχία μπορεί να οφείλεται σε εσωτερική αστοχία της 
μονάδας Reader. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για να 
στείλετε τη μονάδα Reader για σέρβις. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ.15:  "Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα. Αφαιρέστε και 

εισαγάγετε εκ νέου την κάρτα" 
Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Reader δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ανάγνωση του 

γραμμωτού κώδικα που υπάρχει πάνω στην κάρτα εξέτασης. 
Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετέ τη ξανά με μια γρήγορη, ομαλή κίνηση. Αν το 

πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες, 
χρησιμοποιήστε μια καινούρια κάρτα εξέτασης.  

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 16:  "Μη έγκυρος γραμμωτός κώδικας. Ελέγξτε την κάρτα εξέτασης για τυχόν 

ζημιά." 
Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Reader ανέγνωσε το γραμμωτό κώδικα που υπάρχει πάνω στην 

κάρτα εξέτασης, αλλά φαίνεται να είναι μη έγκυρος. 
Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα, ελέγξτε την ακεραιότητα του γραμμωτού κώδικα. Αν ο 

γραμμωτός κώδικας έχει υποστεί ζημιά, χρησιμοποιήστε μια άλλη κάρτα εξέτασης. Αν 
ο γραμμωτός κώδικας φαίνεται να μην έχει υποστεί ζημιά, εισαγάγετε ξανά την κάρτα 
με μια γρήγορη, ομαλή κίνηση. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται έπειτα από 
επανειλημμένες προσπάθειες, χρησιμοποιήστε μια καινούρια κάρτα εξέτασης.  

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 17:  "Μη έγκυρη ημερομηνία κατασκευής κάρτας. Ελέγξτε την ημερομηνία του 

Host." 
Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Reader ανέγνωσε τον γραμμωτό κώδικα που υπάρχει πάνω στην 

κάρτα εξέτασης, αλλά η ημερομηνία κατασκευής της κάρτας φαίνεται να είναι 
μεταγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας στη μονάδα epoc Host, καθιστώντας 
αδύνατο τον προσδιορισμό του αν η κάρτα έχει λήξει ή όχι. 

Αντιμετώπιση:  Ελέγξτε την τρέχουσα ημερομηνία στη μονάδα epoc Host από την καρτέλα της 
μονάδας Reader. Αν η ημερομηνία φαίνεται να είναι λανθασμένη, ο διαχειριστής 
πρέπει να συνδεθεί για να τη διορθώσει. Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν επίσης να 
διορθωθούν με πραγματοποίηση συγχρονισμού EDM. Αν η ημερομηνία και η ώρα 
εξακολουθούν να είναι λανθασμένες έπειτα από την πραγματοποίηση του 
συγχρονισμού EDM, ο διαχειριστής του EDM πρέπει να ελέγξει την ημερομηνία και 
την ώρα στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το EDM. Αν η ημερομηνία 
φαίνεται να είναι λανθασμένη, αφαιρέστε την κάρτα και επιβεβαιώστε την 
ακεραιότητα του γραμμωτού κώδικα. Αν ο γραμμωτός κώδικας έχει υποστεί ζημιά, 
χρησιμοποιήστε μια νέα κάρτα εξέτασης. Αν ο γραμμωτός κώδικας φαίνεται να μην 
έχει υποστεί ζημιά, εισαγάγετε την κάρτα με μια γρήγορη, ομαλή κίνηση. Αν το 
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες, 
χρησιμοποιήστε μια καινούρια κάρτα εξέτασης.  

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
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Μήνυμα αρ. 18:  "Η κάρτα εξέτασης έληξε. Εισαγάγετε νέα κάρτα εξέτασης." 
Περιγραφή:  Η κάρτα εξέτασης έχει λήξει. Η τρέχουσα ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας "Χρήση έως" που αναγράφεται στην κάρτα εξέτασης. 
Αντιμετώπιση:  Χρησιμοποιήστε μια κάρτα εξέτασης που δεν έχει λήξει. Η ημερομηνία "Χρήση έως" 

μπορεί να ελεγχθεί στην κάρτα και στην επισήμανση της συσκευασίας. Αποσύρετε 
τις ληγμένες κάρτες εξέτασης από τη γενική χρήση. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 19:  "Προειδοποίηση! Η κασέτα εξέτασης έληξε. Τα αποτελέσματα δεν θα 

προβληθούν." 
Περιγραφή:  Μια ληγμένη κάρτα εξέτασης εισήχθη στη μονάδα Reader αφότου η μονάδα epoc 

Host διαμορφώθηκε με τρόπο ώστε να επιτρέπει την ανάλυση ληγμένων καρτών. Το 
μήνυμα λειτουργεί ως προειδοποίηση προκειμένου να υπενθυμίσει στο χρήστη ότι η 
κάρτα εξέτασης έχει λήξει και ότι θα γίνει απόκρυψη των τιμών των αποτελεσμάτων 
εξέτασης που θα περάσουν τον ΕΠ.  

Αντιμετώπιση:  Τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν είναι έγκυρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 20:  "Όχι πάνω από 4 εξετάσεις κάθε φορά." 

Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host εκτελεί ήδη τέσσερις (4) εξετάσεις και μια κάρτα εξέτασης έχει 
εισαχθεί σε μια πέμπτη μονάδα Reader. 

Αντιμετώπιση:  Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί μία από τις εξετάσεις και έπειτα επανεισαγάγετε 
την κάρτα εξέτασης. Μόνο τέσσερις (4) εξετάσεις μπορούν να εκτελούνται 
ταυτόχρονα σε μία μονάδα epoc Host. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 21:  "Η κάρτα εξέτασης δεν έχει εισαχθεί σωστά. Αφαιρέστε και εισαγάγετε εκ 

νέου την κάρτα" 
Περιγραφή:  Η κάρτα εξέτασης δεν εισήχθη πλήρως στη μονάδα epoc Reader. Η κάρτα πρέπει να 

αφαιρεθεί και να εισαχθεί πλήρως προκειμένου να ασφαλίσει στη θέση της. 
Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και επανεισαγάγετέ την πλήρως στη μονάδα epoc Reader για 

να ξεκινήσει η εξέταση. 
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 22:  "Αστοχία iQC: Δεν εντοπίστηκε υγρό βαθμονόμησης." "Εισαγωγή νέας 

κάρτας και επανάληψη εξέτασης." 
Περιγραφή:  Δεν ανιχνεύεται υγρό βαθμονόμησης στην κάρτα εντός των πρώτων πέντε (5) 

δευτερολέπτων από την εισαγωγή της κάρτας εξέτασης. Η εξέταση σταματά. 
Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια 

νέα εξέταση.  
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 23:  "Αστοχία iQC: Έλεγχος αισθητήρα." "Εισαγωγή νέας κάρτας και επανάληψη 

εξέτασης." 
Περιγραφή:  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά πριν από την εισαγωγή του δείγματος, η 

μονάδα epoc Host πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι αισθητήρες περνούν τους ελέγχους ποιότητας. Αν αποτύχουν 
αυτοί οι έλεγχοι, αποτυγχάνει και η εξέταση. 

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια 
νέα εξέταση. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
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Μήνυμα αρ. 24:  "Αστοχία iQC: Έλεγχος μηχανικής ρευστών." "Εισαγωγή νέας κάρτας και 
επανάληψη εξέτασης." 

Περιγραφή:  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά πριν από την εισαγωγή του δείγματος, 
η μονάδα epoc Host πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το κανάλι μηχανικής ρευστών περνά τους ελέγχους ποιότητας. 
Αν αποτύχουν αυτοί οι έλεγχοι, αποτυγχάνει και η εξέταση.  

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια 
νέα εξέταση.  

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 25:  "Αστοχία iQC: Έλεγχος υγρασίας." "Εισαγωγή νέας κάρτας και επανάληψη 

εξέτασης." 
Περιγραφή:  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά πριν από την εισαγωγή του δείγματος, η 

μονάδα epoc Host πραγματοποιεί έναν έλεγχο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
ενδείξεις από την κάρτα εξέτασης συμφωνούν με τις ενδείξεις που αναμένονται από 
μια κάρτα που φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον. Αν ο έλεγχος αποτύχει, αποτυγχάνει 
και η εξέταση. 

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια νέα 
εξέταση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση προτού εγχύσετε το δείγμα. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 26:  "Αστοχία iQC: Θερμικός έλεγχος." "Χρησιμοποιήστε άλλο Reader" 

Περιγραφή:  Ο έλεγχος ποιότητας των συσκευών θέρμανσης, ο οποίος πραγματοποιείται καθόλη 
τη διάρκεια της εξέτασης, απέτυχε. Η εξέταση αποτυγχάνει. 

Αντιμετώπιση:  Χρησιμοποιήστε διαφορετική μονάδα Reader καθώς είναι πιθανό η τρέχουσα μονάδα 
Reader να βρίσκεται σε περιβάλλον που δεν επιτρέπει στις συσκευές θέρμανσης να 
λειτουργήσουν σωστά. Αν η μονάδα Reader έχει προσαρμοστεί καλά στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και το μήνυμα 
εξακολουθεί να εμφανίζεται στη μονάδα Reader, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 27:  "Αστοχία iQC: Ταχεία έγχυση δείγματος." "Εισαγωγή νέας κάρτας. 

Επανάληψη εξέτασης. Μείωση ταχύτητας έγχυσης" 
Περιγραφή:  Η έγχυση του δείγματος εξέτασης πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα 

(<0,2 δευτ.). Η εξέταση αποτυγχάνει. 
Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια νέα 

εξέταση. Πραγματοποιήστε την έγχυση του δείγματος εξέτασης με πιο αργό ρυθμό. 
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 28:  "Αστοχία iQC: Εντοπίστηκε ανεπαρκές δείγμα." "Εισαγωγή νέας κάρτας. 

Επανάληψη εξέτασης με πλήρη έγχυση" 
Περιγραφή:  Η μονάδα Reader ανίχνευσε την έναρξη της έγχυσης του δείγματος, αλλά η έγχυση 

του δείγματος δεν είχε ολοκληρωθεί 3,4 δευτερόλεπτα μετά από την έναρξή της. 
Η εξέταση αποτυγχάνει.  

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια 
νέα εξέταση. Διασφαλίστε ότι η έγχυση του δείγματος ολοκληρώνεται εντός 
3,4 δευτερολέπτων από την έναρξή της. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 29:  "Αστοχία iQC: Χορήγηση δείγματος." "Εισαγωγή νέας κάρτας. Επανάληψη 

εξέτασης με ομαλή,σταθερή έγχυση" 
Περιγραφή:  Εντοπίστηκαν ανωμαλίες στην έγχυση του δείγματος. Η εξέταση αποτυγχάνει. 

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια 
νέα εξέταση. Διασφαλίστε ότι η σύριγγα ή το τριχοειδές σωληνάριο σφραγίζει σωστά 
με την κάρτα εξέτασης και πραγματοποιήστε την έγχυση με μια ομαλή, σταθερή 
κίνηση. Αποφύγετε την έγχυση αέρα στην κάρτα εξέτασης. 
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--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 30:  "Λήξη χρόνου: Το δείγμα δεν εισήχθη εγκαίρως." "Εισαγωγή νέας κάρτας. 

Επανάληψη εξέτασης. Έγχυση εντός χρον. oρίου" 
Περιγραφή:  Το δείγμα εξέτασης δεν εισάγεται στην κάρτα εξέτασης εντός του καθορισμένου 

χρόνου. Η εξέταση αποτυγχάνει. 
Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα εξέτασης και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να 

ξεκινήσετε μια νέα εξέταση και εισαγάγετε το δείγμα εντός πέντε (5) λεπτών από 
την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 31:  "Για προβολή των αποτελεσμάτων: - Εισαγάγετε τον τύπο δείγματος. 

Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία" 
Περιγραφή:  Η πραγματοποίηση της εξέτασης ολοκληρώθηκε, αλλά δεν επιλέχθηκε τύπος 

δείγματος στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης. Τα αποτελέσματα εξέτασης δεν είναι 
διαθέσιμα. 

Αντιμετώπιση:  Μεταβείτε στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης, επιλέξτε έναν τύπο δείγματος και, 
έπειτα, πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση".  
Αυτό το σφάλμα μπορεί να συνοδεύεται από άλλα σφάλματα σε μορφή λίστας 
(Μηνύματα αρ. 31-35). 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 32:  "Για προβολή των αποτελεσμάτων: - Εισαγάγετε το ID ασθενούς. Πατήστε 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία" 
Περιγραφή:  Δεν έχει εισαχθεί έγκυρο αναγνωριστικό (id) ασθενούς για την αιματολογική 

εξέταση. Τα αποτελέσματα εξέτασης δεν είναι διαθέσιμα.  
Αντιμετώπιση:  Εισαγάγετε ένα έγκυρο αναγνωριστικό (id) ασθενούς (με το σωστό αριθμό 

χαρακτήρων, όπως έχει προσδιοριστεί από το διαχειριστή συστήματος) και πατήστε 
το εικονίδιο αποθήκευσης. Το αναγνωριστικό (id) ασθενούς πρέπει να εισάγεται πριν 
από το κλείσιμο της καρτέλας της μονάδας Reader και προτού εισαχθεί κάποια άλλη 
κάρτα στη μονάδα Reader. Σε διαφορετική περίπτωση, τα αποτελέσματα εξέτασης 
δεν θα αποθηκευτούν με την εγγραφή της εξέτασης.  
Αυτό το σφάλμα μπορεί να συνοδεύεται από άλλα σφάλματα σε μορφή λίστας 
(Μηνύματα αρ. 31-35). 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 33:  "Για προβολή των αποτελεσμάτων: - Εισαγάγετε τον αριθμό παρτίδας. 

Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία" 
Περιγραφή:  Δεν έχει εισαχθεί έγκυρος αριθμός παρτίδας για τη δοκιμή ΔΠ. Τα αποτελέσματα 

εξέτασης δεν είναι διαθέσιμα. 
Αντιμετώπιση:  Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό παρτίδας (οποιαδήποτε συμβολοσειρά) και πατήστε 

το εικονίδιο αποθήκευσης. Το αναγνωριστικό ασθενούς πρέπει να εισάγεται πριν από 
το κλείσιμο της καρτέλας της μονάδας Reader και προτού εισαχθεί κάποια άλλη 
κάρτα στη μονάδα Reader. Σε διαφορετική περίπτωση, τα αποτελέσματα εξέτασης 
δεν θα αποθηκευτούν με την εγγραφή της εξέτασης.  
Αυτό το σφάλμα μπορεί να συνοδεύεται από άλλα σφάλματα σε μορφή λίστας 
(Μηνύματα αρ. 31-35). 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 34:  "Για προβολή των αποτελεσμάτων: - Εισαγάγετε την επιλογή εξέτασης. 

Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία" 
Περιγραφή:  Η πραγματοποίηση της εξέτασης ολοκληρώθηκε, αλλά δεν έχουν επιλεγεί αναλύτες 

στη σελίδα επιλογής εξέτασης. Τα αποτελέσματα εξέτασης δεν είναι διαθέσιμα. 
Αντιμετώπιση:  Μεταβείτε στη σελίδα επιλογής εξέτασης και επιλέξτε τουλάχιστον έναν αναλύτη. 

Έπειτα, πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση".  
Αυτό το σφάλμα μπορεί να συνοδεύεται από άλλα σφάλματα σε μορφή λίστας 
(Μηνύματα αρ. 31-35). 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
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Μήνυμα αρ. 35:  "Για προβολή των αποτελεσμάτων: - Εισαγάγετε τη ρύθμιση αιμοαραίωσης. 
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία" 

Περιγραφή:  Η πραγματοποίηση της εξέτασης ολοκληρώθηκε, αλλά η εφαρμογή αιμοαραίωσης 
δεν έχει επιλεγεί στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης. Τα αποτελέσματα εξέτασης δεν 
είναι διαθέσιμα. 

Αντιμετώπιση:  Μεταβείτε στη σελίδα πληροφοριών εξέτασης και εισαγάγετε αν πρέπει να εφαρμοστεί 
αιμοαραίωση στα αποτελέσματα. Έπειτα, πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση".  
Αυτό το σφάλμα μπορεί να συνοδεύεται από άλλα σφάλματα σε μορφή λίστας 
(Μηνύματα αρ. 31-35). 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 36:  "Αστοχία Reader: Γενικό σφάλμα." "Αφαίρεση κάρτας. Απενερ./Ενεργοποίηση 

Reader. Επανασύνδεση Reader. Εισαγωγή νέας κάρτας. Επανάληψη εξέτασης" 
Περιγραφή:  Αν, κατά τη βαθμονόμηση, η μονάδα Host ανιχνεύσει κάποιο γενικό σφάλμα με τη 

μονάδα epoc Reader, η εξέταση θα αποτύχει. 
Αντιμετώπιση:  Κλείστε την καρτέλα της μονάδας Reader, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά 

τη μονάδα Reader. Συνδεθείτε εκ νέου και εισαγάγετε μια άλλη κάρτα εξέτασης για 
να ξεκινήσετε μια νέα εξέταση. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 37:  "Αποτυχία σύνδεσης: Χάθηκε η σύνδεση με τον Reader" 

Περιγραφή:  Η σύνδεση μέσω Bluetooth μεταξύ της μονάδας epoc Host και της μονάδας epoc 
Reader δεν υφίσταται πλέον.  

Αντιμετώπιση:  Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα Reader βρίσκεται πάντα εντός εμβέλειας και είναι πάντα 
ενεργοποιημένη. Επανασυνδεθείτε με τη μονάδα Reader πατώντας το κουμπί 
επανασύνδεσης που εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας Reader (όταν χάνεται η 
σύνδεση) στα δεξιά του πλαισίου εισαγωγής αναγνωριστικού ασθενούς/αριθμού 
παρτίδας ή κλείνοντας την οθόνη της μονάδας Reader με πάτημα του κόκκινου "X" 
στην επάνω δεξιά γωνία, πατώντας το εικονίδιο της μονάδας Reader και επιλέγοντας 
"Εκτέλ.αιματολογ.εξέτ." (ή "Εκτέλεση δοκιμής ΔΠ"). 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 38:  "Τα κρίσιμης σημασίας αποτελέσματα δεν καταγράφηκαν. Συνέχεια;" "Ναι." 

"Όχι." "Προσοχή!" 
Περιγραφή:  Η πραγματοποίηση της εξέτασης ολοκληρώθηκε, υπάρχουν κρίσιμης σημασίας 

αποτελέσματα και ο χρήστης επιχειρεί να κλείσει την εξέταση πατώντας το κόκκινο 
"x" χωρίς πρώτα να εισαγάγει έγκυρο χειρισμό τιμών κρίσιμης σημασίας. 

Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το πλαίσιο του μηνύματος σφάλματος και, εφόσον το 
επιθυμεί, να κάνει κλικ στο κουμπί χειρισμού τιμών κρίσιμης σημασίας στον πίνακα 
αποτελεσμάτων. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μια ενέργεια από την αναπτυσσόμενη 
λίστα. Αν ο χρήστης επιλέξει "Ειδοποιήστε τον ιατρό", "Ειδοποιήστε το νοσηλευτή" ή 
"Άλλο" από την αναπτυσσόμενη λίστα, τότε πρέπει να εισαχθεί κείμενο και στο 
πλαίσιο κειμένου ειδοποίησης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 39:  "Η ημερομηνία/ώρα χειρισμού κρίσιμης σημασίας προηγείται της 

ημερομηνίας/ώρας εξέτασης." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Ο χρήστης δοκίμασε να εισαγάγει μια ημερομηνία και ώρα για το χειρισμό τιμών 

κρίσιμης σημασίας που προηγείται της ώρας και ημερομηνίας της εξέτασης. 
Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το πλαίσιο του μηνύματος σφάλματος και να 

τροποποιήσει την ημερομηνία και ώρα του χειρισμού κρίσιμης σημασίας ώστε να 
αντικατοπτρίζει χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της εξέτασης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
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Μήνυμα αρ. 40:  "Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της εξέτασης μετά από την εκτύπωση. 
Συνέχεια;" "Ναι" "Όχι." "Προσοχή!" 

Περιγραφή:  Ο χρήστης δοκίμασε να εκτυπώσει μια εξέταση από την οθόνη της μονάδας Reader  
Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει Ναι για να αποθηκεύσει την εξέταση πριν από την 

εκτύπωση ή Όχι για να ακυρώσει την εκτύπωση της εξέτασης. 
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 41:  "Οι μη αποθηκευμένες εγγραφές θα ΧΑΘΟΥΝ. Συνέχεια;." "Ναι." "Όχι." 

"Προσοχή!" 
Περιγραφή:  Ο χρήστης δοκίμασε να κλείσει την εξέταση ενώ υπήρχαν εισαγωγές δεδομένων που 

δεν είχαν ακόμα αποθηκευτεί. 
Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να πατήσει Ναι για να κλείσει την εξέταση ή "Όχι" για να 

επιστρέψει στην εξέταση 
--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 42:  "Ενέργεια χρήστη: Η κάρτα αφαιρέθηκε από τον Reader." "Εισαγωγή νέας 

κάρτας και επανάληψη εξέτασης" 
Περιγραφή:  Ο χρήστης αφαίρεσε βεβιασμένα την κάρτα από τη μονάδα Reader κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης. 
Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει μια νέα κάρτα και να επαναλάβει την εξέταση. 

Η βεβιασμένη αφαίρεση της κάρτας από τη μονάδα epoc Reader κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα epoc Reader και να 
απαιτηθεί επιδιόρθωση. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 43:  "Η κάρτα εξέτασης αφαιρέθηκε. Εισαγάγετε την κάρτα για να ξεκινήσετε μία 

εξέταση" 
Περιγραφή:  Η κάρτα εξέτασης αφαιρέθηκε μετά από την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η μονάδα 

epoc Host ζητά από το χρήστη να εισαγάγει μια νέα κάρτα εξέτασης προκειμένου να 
ξεκινήσει μια νέα εξέταση. 

Αντιμετώπιση:  Εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια νέα εξέταση ή πατήστε το 
κόκκινο "Χ" για να κλείσετε την καρτέλα της μονάδας Reader και να 
πραγματοποιήσετε παύση της σύνδεσης με τη μονάδα Reader. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 44:  "Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Επαναφορτίστε τον Host." "Κλείσιμο σύνδεσης 

σε εξέλιξη" 
Περιγραφή:  Η εναπομείνασα στάθμη μπαταρίας της μονάδας Host είναι λιγότερο από 10%. 

Η εναπομείνασα στάθμη της μπαταρίας ενδέχεται να μην επαρκεί για την 
ολοκλήρωση μιας εξέτασης. 

Αντιμετώπιση:  Κλείστε την οθόνη της μονάδας Reader, συνδέστε το μετασχηματιστή 
εναλλασσόμενου ρεύματος με τη μονάδα Reader και περιμένετε έως ότου η στάθμη 
μπαταρίας της μονάδας Reader επαρκεί για την ολοκλήρωση μιας εξέτασης ή 
λειτουργήστε τη συσκευή με συνδεδεμένο το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου 
ρεύματος. Επανασυνδεθείτε με τη μονάδα Reader. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 45:  "Αστοχία iQC: Πρώιμο δείγμα." "Εισαγωγή νέας κάρτας και επανάληψη 

εξέτασης." 
Περιγραφή:  Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, η μονάδα Host ανίχνευσε πρώιμη έγχυση. 

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια 
νέα εξέταση. Βεβαιωθείτε ότι η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί προτού εγχύσετε το 
δείγμα. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
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Μήνυμα αρ. 46:  "Αστοχία iQC: Έλεγχος αντίστασης." "Εισαγωγή νέας κάρτας και επανάληψη 
εξέτασης." 

Περιγραφή:  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά πριν από την εισαγωγή του δείγματος, η μονάδα 
epoc Host πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 
κανάλι μηχανικής ρευστών περνά τους ελέγχους ποιότητας. Αν κάποιος από αυτούς 
τους ελέγχους αποτύχει με τρόπο που υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με τον ίδιο τον αισθητήρα ρευστών, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα. 

Αντιμετώπιση:  Αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετε μια νέα κάρτα εξέτασης για να ξεκινήσετε μια 
νέα εξέταση. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 47:  "Η κάρτα εξέτασης δεν υποστηρίζεται." 

Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Reader ανέγνωσε το γραμμωτό κώδικα που υπάρχει πάνω στην 
κάρτα εξέτασης και η μονάδα epoc Host καθόρισε ότι ο τύπος της κάρτας εξέτασης 
που προσδιορίστηκε από το γραμμωτό κώδικα δεν υποστηρίζεται.  

Αντιμετώπιση:  Ο τύπος της κάρτας εξέτασης που προσδιορίστηκε δεν ταιριάζει με το λογισμικό που 
εκτελείται στη μονάδα epoc Host. Εκτελέστε ενημέρωση λογισμικού ή επικοινωνήστε 
με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες. 

--------------------------------------------Καρτέλα μονάδας Reader------------------------------------------ 

14.5.5 Επιλογές διαχειριστή 
Μήνυμα αρ. 1:  "Η αποθήκευση μη επεξεργασμένων δεδομένων αυξάνει τη χρήση της 

μνήμης και ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του συστήματος." 
"Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Το μήνυμα προειδοποιεί το διαχειριστή ότι η ενεργοποίηση του πλαισίου επιλογής 
Αποθήκευση μη επεξεργασμένων δεδομένων αυξάνει δραματικά το μέγεθος της 
μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των πληροφοριών αυτών στη 
μονάδα epoc Host και επιβραδύνει την εφαρμογή.  

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από το μήνυμα. Ρυθμίστε το πλαίσιο Αποθήκευση μη 
επεξεργασμένων δεδομένων σε "Πάντα" μόνο όταν σας ζητείται να συλλέξετε 
δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων με την απόδοση του συστήματος 
epoc. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να ανακτηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό της Epocal. 

----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 2:  "Οι εξετάσεις που εκτελούνται με κάρτες εξέτασης που έχουν λήξει 
προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα δεν θα 
προβληθούν." "Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Το μήνυμα προειδοποιεί το διαχειριστή ότι η ενεργοποίηση του πλαισίου επιλογής 
Χρήση καρτών που έχουν λήξει επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Όταν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο επιλογής, τα αποτελέσματα εξέτασης δεν 
αποθηκεύονται. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από το μήνυμα. Μην αφήνετε ενεργοποιημένο το πλαίσιο για 
οποιονδήποτε λόγο πέραν των εκπαιδευτικών σκοπών. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο 
όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση. 

----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 3:  "Το ID χρήστη υπάρχει ήδη." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκιμάζει να προσθέσει έναν νέο χρήστη με αναγνωριστικό χρήστη 
που υπάρχει ήδη.  

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από το μήνυμα. Επεξεργαστείτε το πεδίο ID χρήστη ώστε να 
διαφέρει από τα ήδη χρησιμοποιούμενα. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να 
προσθέσετε ένα νέο χρήστη. 

----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 4  "Συμπληρώστε όλα τα πεδία." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκιμάζει να προσθέσει έναν νέο χρήστη ή εκτυπωτή όταν ένα ή 

περισσότερα πεδία στη σελίδα είναι κενά. 
Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από το μήνυμα. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν από 

τα κενά πεδία. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη ή 
εκτυπωτή. 

----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 5:  "Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 

χαρακτήρες." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής προσθέτει ένα χρήστη αλλά στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης 

υπάρχουν λιγότεροι από τέσσερις (4) χαρακτήρες όταν ο διαχειριστής πατά το 
κουμπί Προσθήκη. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από αυτό το μήνυμα. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης στο 
αντίστοιχο πεδίο ώστε να αποτελείται από τέσσερις (4) ή περισσότερους χαρακτήρες. 
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε το χρήστη. 

----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 6:  "Οι αλλαγές θα χαθούν; Συνέχεια." "Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής πραγματοποιεί κάποιες αλλαγές στις επιλογές, αλλά δεν τις αποθηκεύει. 
Αντιμετώπιση:  Πατήστε Ναι για να ακυρώσετε τις αλλαγές ή Όχι για να συνεχίσετε την επεξεργασία 

των επιλογών.  
----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 7:  "Επιθυμείτε να διαγράψετε αρχεία μη επεξεργασμένων δεδομένων;" 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής πατά το κουμπί Εκκαθάριση στις Επιλογές διαχειριστή. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής μπορεί να πατήσει Ναι για να διαγράψει όλα τα αρχεία μη 
επεξεργασμένων δεδομένων στη μονάδα epoc Host (αν τα αρχεία είναι πολλά, 
αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά) ή Όχι για να επιστρέψει στο παράθυρο των 
επιλογών διαχείρισης. 

----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 8:  "Το ID χρήστη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 χαρακτήρες." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής προσθέτει ένα χρήστη αλλά στο πεδίο του αναγνωριστικού (id) 
χρήστη υπάρχουν λιγότεροι από τέσσερις (4) χαρακτήρες όταν ο διαχειριστής πατά 
το κουμπί Προσθήκη. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από αυτό το μήνυμα. Αλλάξτε το αναγνωριστικό (id) χρήστη 
στο αντίστοιχο πεδίο με τρόπο ώστε να αποτελείται από τέσσρεις (4) ή περισσότερους 
χαρακτήρες. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε το χρήστη. 

----------------------------------------Επιλογές διαχειριστή-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 9:  "Ενέργεια κατά το κλείσιμο εξέτασης"-δεν μπορεί να είναι "Καμία", αν ο 

συγχρον. στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένος." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει το συγχρονισμό στο παρασκήνιο, αλλά έχει 

ρυθμίσει την επιλογή "Ενέργεια κατά το κλείσιμο εξέτασης" σε "Καμία". Αυτή η 
διαμόρφωση μπορεί να καταστήσει τον πλήρη συγχρονισμό σπάνιο γεγονός, καθώς 
οι εγγραφές εξέτασης θα αποστέλλονται στο παρασκήνιο. Προκειμένου να 
διασφαλίσετε ότι εκτελείται περιοδικά πλήρης συγχρονισμός, η επιλογή "Ενέργεια 
κατά το κλείσιμο εξέτασης" πρέπει να ρυθμιστεί σε "Συγχρονισμός" ή "Συγχρονισμός 
και αποσύνδεση (τρόπος λειτουργίας μεμονωμένης εξέτασης)", σε περίπτωση που 
είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός στο παρασκήνιο. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από αυτό το μήνυμα. Ρυθμίστε την επιλογή "Ενέργεια κατά το 
κλείσιμο εξέτασης" σε "Συγχρονισμός" ή "Συγχρονισμός και αποσύνδεση (τρόπος 
λειτουργίας μεμονωμένης εξέτασης)". Εναλλακτικά, ο συγχρονισμός στο παρασκήνιο 
μπορεί να απενεργοποιηθεί. 



51005520 Αναθ.: 02          Αντιμετώπιση προβλημάτων και μηνύματα σφάλματος        14-20  

14.5.6 Επιλογές κάρτας 1 
Μήνυμα αρ. 1:  "Αυτό θα αλλάξει τις μονάδες για όλες τις μελλοντικές εξετάσεις." 

"Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Το μήνυμα προβάλλεται την πρώτη φορά που ο διαχειριστής πραγματοποιεί αλλαγές 
στις μονάδες μέτρησης αφού εισέλθει στις σελίδες επιλογών διαχείρισης. Το μήνυμα 
εφιστά την προσοχή του διαχειριστή στο ότι αλλάζοντας τις μονάδες μέτρησης, οι 
μονάδες αυτές θα αλλάξουν για το σύνολο των μελλοντικών αποτελεσμάτων 
εξέτασης. Οι μονάδες μέτρησης αλλάζουν επίσης στη σελίδα των ευρών αναφοράς, 
χωρίς μετατροπή των κατώτατων και ανώτατων ορίων σύμφωνα με τις νέες μονάδες 
μέτρησης. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε "OK" για έξοδο από το μήνυμα. Μελετήστε προσεκτικά τον αντίκτυπο που 
θα έχει η αλλαγή των μονάδων μέτρησης προτού πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε 
μεταβολές. 

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 1------------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 2:  "Αυτό θα αλλάξει τα εύρη αναφοράς και κρίσιμης σημασίας για όλες τις 
μελλοντικές εξετάσεις." "Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Το μήνυμα προβάλλεται την πρώτη φορά που ο διαχειριστής πραγματοποιεί αλλαγές 
στα εύρη αναφοράς αφού εισέλθει στις σελίδες επιλογών διαχείρισης. Το μήνυμα 
εφιστά την προσοχή του διαχειριστή στο ότι η αλλαγή των ανώτατων/κατώτατων 
ορίων θα αλλάξει τα όρια των ευρών αναφοράς για το σύνολο των μελλοντικών 
αποτελεσμάτων εξέτασης. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε "OK" για έξοδο από το μήνυμα. Μελετήστε προσεκτικά τον αντίκτυπο που 
θα έχει η αλλαγή των ορίων ευρών αναφοράς προτού πραγματοποιήσετε 
οποιεσδήποτε μεταβολές. 

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 1------------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 3:  "Το <υψηλό ή χαμηλό> εύρος αναφοράς, το εύρος αναφοράς <αίματος ή 
ΔΠ> - <τύπος εύρους> για τον <αναλύτη> δεν μπορεί να είναι <χαμηλότερο 
ή υψηλότερο> από το αναφερόμενο εύρος των <τροποποιημένων, αν οι 
μονάδες έχουν αλλάξει> <μονάδες> (<αρχικό αναφερόμενο χαμηλό ή 
υψηλό> <προεπιλεγμένες μονάδες αν έγινε αλλαγή των μονάδων>." 
"Σφάλμα εύρους" 

Περιγραφή:  Το μήνυμα προβάλλεται αν ο διαχειριστής πραγματοποιήσει αλλαγές στα 
ανώτατα/κατώτατα όρια των ευρών αναφοράς ή στις μονάδες μέτρησης, οι οποίες 
αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα το εύρος αναλύτη να υπερβεί το αναφερόμενο εύρος. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε "OK" για έξοδο από το μήνυμα. Διορθώστε τη μη έγκυρη τιμή εύρους και 
πατήστε το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε όλες τις αλλαγές. 

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 1------------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 4:  "Το <χαμηλό ή υψηλό> εύρος, το εύρος <αίματος ή ΔΠ> - <Τύπος εύρους> 
<αναφοράς ή κρίσιμης σημασίας> για τον <αναλύτης> δεν είναι έγκυρο." 
"Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Εισάγονται μη έγκυροι χαρακτήρες για το καθορισμένο εύρος αναφοράς ή τη σελίδα 
των ευρών κρίσιμης σημασίας. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε "OK" για έξοδο από το μήνυμα. Διορθώστε τη μη έγκυρη τιμή εύρους 
(χρησιμοποιώντας μόνο αριθμούς και δεκαδικά ψηφία) και πατήστε το κουμπί 
Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε όλες τις αλλαγές. 

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 1------------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 5:  "Το χαμηλό εύρος <αίματος ή ΔΠ> - εύρος <τύπος εύρους> <αναφοράς ή 
κρίσιμης σημασίας> για τον <αναλύτη> είναι υψηλότερο από το υψηλό 
εύρος." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Η καθορισμένη χαμηλή τιμή του εύρους είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη υψηλή 
τιμή του εύρους. Είτε το κατώτατο όριο του εύρους πρέπει να μεταβληθεί ώστε να 
είναι χαμηλότερο από το ανώτατο όριο του εύρους, είτε το ανώτατο όριο του εύρους 
πρέπει να μεταβληθεί ώστε να είναι υψηλότερο από το κατώτατο όριο του εύρους. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε "OK" για έξοδο από το μήνυμα. Διορθώστε τη μη έγκυρη τιμή εύρους και 
πατήστε το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε όλες τις αλλαγές. 

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 1------------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 6:  "Τουλάχιστον μία εξέταση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη κατά προεπιλογή" 
"Σφάλμα." 

Περιγραφή:  Τα πλαίσια για την επιλογή της εξέτασης που θα είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα 
εξέτασης είναι όλα απενεργοποιημένα. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής θα πρέπει να πατήσει OK για απαλοιφή του μηνύματος, έπειτα να 
επιλέξει τουλάχιστον μία εξέταση που θα είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα εξέτασης 
και, στη συνέχεια, να πατήσει το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσει τις 
επιλογές της κάρτας. 

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 1------------------------------------------- 

Μήνυμα αρ. 7:  "Οι αλλαγές θα χαθούν. Συνέχεια;" "Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής πραγματοποιεί κάποιες αλλαγές στις επιλογές, αλλά δεν τις 
αποθηκεύει. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε Ναι για να ακυρώσετε τις αλλαγές ή Όχι για να συνεχίσετε την 
επεξεργασία των επιλογών.  

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 1------------------------------------------- 

14.5.7 Επιλογές κάρτας 2 
Μήνυμα αρ. 1:  "Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μία προβολή περίσσειας βάσεων." "Σφάλμα." 

Περιγραφή:  Και τα δύο πλαίσια που επιτρέπουν στο διαχειριστή να επιλέξει τον τύπο της 
περίσσειας βάσεων που θα προβάλλεται είναι απενεργοποιημένα. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής θα πρέπει να πατήσει OK για απαλοιφή του μηνύματος, έπειτα να 
επιλέξει τουλάχιστον μία περίσσεια βάσεων προς προβολή με την εγγραφή εξέτασης 
και, στη συνέχεια, να πατήσει το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσει τις 
επιλογές της κάρτας. 

---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 2------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 2:  "Οι αλλαγές θα χαθούν. Συνέχεια;" "Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής πραγματοποιεί κάποιες αλλαγές στις επιλογές, αλλά δεν τις αποθηκεύει. 
Αντιμετώπιση:  Πατήστε Ναι για να ακυρώσετε τις αλλαγές ή Όχι για να συνεχίσετε την 

επεξεργασία των επιλογών.  
---------------------------------------------Επιλογές κάρτας 2------------------------------------------- 

14.5.8 Επιλογές EDM 
Μήνυμα αρ. 1:  "Η σύνδεση EDM απέτυχε" 

Περιγραφή:  Το μήνυμα προβάλλεται αν η απόπειρα σύνδεσης αποτυγχάνει όταν ο διαχειριστής 
δοκιμάζει να ελέγξει τη σύνδεση EDM μέσω του παραθύρου των επιλογών EDM. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να επιβεβαιώσει την ασύρματη σύνδεση της μονάδας epoc 
Host, έπειτα να ελέγξει ότι το EDM εκτελείται στην καθορισμένη διεύθυνση και, στη 
συνέχεια, να προσπαθήσει ξανά. 

--------------------------------------------Επιλογές EDM-------------------------------------------- 
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Μήνυμα αρ. 2:  "Οι αλλαγές θα χαθούν; Συνέχεια." "Προειδοποίηση" 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής πραγματοποιεί κάποιες αλλαγές στις επιλογές, αλλά δεν τις αποθηκεύει. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε Ναι για να ακυρώσετε τις αλλαγές ή Όχι για να συνεχίσετε την 
επεξεργασία των επιλογών.  

--------------------------------------------Επιλογές EDM-------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 3:  "Μη έγκυρη διεύθυνση IP EDM" 

Περιγραφή:  Η διεύθυνση IP που εισήχθη από το διαχειριστή δεν ταιριάζει με τη μάσκα 
xxx.xxx.xxx.xxx. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να εισαγάγει μια έγκυρη διεύθυνση IP η οποία να αντιστοιχεί 
στη μάσκα xxx.xxx.xxx.xxx. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου για την 
παροχή μιας έγκυρης διεύθυνσης IP. 

--------------------------------------------Επιλογές EDM-------------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 4:  "Μη έγκυρος αριθμός θύρας EDM" 

Περιγραφή:  Ο αριθμός θύρας IP που εισήχθη από το διαχειριστή είναι εκτός εύρους ή περιέχει μη 
επιτρεπόμενους χαρακτήρες. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να εισαγάγει έναν έγκυρο αριθμό θύρας. Η αριθμητική τιμή 
ενός έγκυρου αριθμού θύρας βρίσκεται εντός του εύρους 0-65535. 

--------------------------------------------Επιλογές EDM-------------------------------------------- 

14.5.9 Οθόνη διαμόρφωσης μονάδας Reader 
Μήνυμα αρ. 1:  "Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της διαμόρφωσης του Reader" 

Περιγραφή:  Μετά από το πάτημα του κουμπιού Αποστολή διαμόρφωσης στη μονάδα Reader 
στη σελίδα διαμόρφωσης της μονάδας Reader, η μονάδα Reader απορρίπτει τις 
πληροφορίες της νέας διαμόρφωσης. 

Αντιμετώπιση:  Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 
------------------------------------Οθόνη διαμόρφωσης μονάδας Reader----------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 2:  "Ο Reader <όνομα> δεν ανταποκρίνεται" 

Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Reader δεν επικοινωνεί πλέον ασύρματα με τη μονάδα epoc Host. 
Αντιμετώπιση:  Πραγματοποιήστε παύση της σύνδεσης της μονάδας Reader πατώντας το κόκκινο "X" 

στην καρτέλα της μονάδας Reader. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα Reader βρίσκεται εντός 
εμβέλειας, είναι ενεργοποιημένη και δεν χρησιμοποιείται από κάποια άλλη μονάδα epoc 
Host. Πατήστε το εικονίδιο εντοπισμού της μονάδας Reader από την καρτέλα της 
κύριας μονάδας Reader. Αφού γίνει ο εντοπισμός, συνεχίστε με τη διαμόρφωση της 
μονάδας Reader πατώντας "Διαμόρφωση" από το μενού της μονάδας Reader. 
Αν η ενέργεια δεν είναι επιτυχής, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη 
μονάδα Reader. Πραγματοποιήστε ξανά εντοπισμό των μονάδων Reader και 
προσπαθήστε να τις διαμορφώσετε εκ νέου. 

------------------------------------Οθόνη διαμόρφωσης μονάδας Reader----------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 3:  "Αποσυνδεθείτε από τον Reader πριν από την έναρξη της διαμόρφωσης." 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκιμάζει να προβάλει την οθόνη διαμόρφωσης της μονάδας Reader 
ενώ η οθόνη της μονάδας Reader είναι ανοιχτή ή ενώ η μονάδα epoc Host είναι 
συνδεδεμένη με τη μονάδα Reader. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να ανοίξει την οθόνη διαμόρφωσης της μονάδας Reader όταν 
η μονάδα Host δεν είναι πλέον συνδεδεμένη με τη μονάδα Reader. 

------------------------------------Οθόνη διαμόρφωσης μονάδας Reader----------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 4:  "Η αναβάθμιση δεν είναι διαθέσιμη" 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής δοκίμασε να πραγματοποιήσει αναβάθμιση της μονάδας epoc Reader 
ενώ κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο. 

Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να κλείσει την οθόνη διαμόρφωσης της μονάδας Reader. 
------------------------------------Οθόνη διαμόρφωσης μονάδας Reader----------------------------------- 
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14.5.10 Προσωπική διαμόρφωση 
 

Μήνυμα αρ. 1:  "Μη έγκυρος κωδικός πρόσβασης." "Σφάλμα" 
Περιγραφή:  Ο παλιός κωδικός πρόσβασης δεν ταιριάζει με τον κωδικό πρόσβασης που υπάρχει 

στο αρχείο. Ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να αλλάξει. 
Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από το μήνυμα. Διορθώστε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο 

Παλιός κωδικός ώστε να ταιριάζει με τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης. Αν ο 
χειριστής έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, πρέπει να επικοινωνήσει με το 
διαχειριστή συστήματος για επαναφορά του κωδικού. Αν ο διαχειριστής έχει ξεχάσει 
τον κωδικό πρόσβασης πρέπει να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης για την παροχή ενός προσωρινού κωδικού πρόσβασης, ο οποίος 
επιτρέπει στο διαχειριστή να ρυθμίσει εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. 

---------------------------------------Προσωπική διαμόρφωση-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 2:  "Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Ο νέος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί δύο φορές κατά την αλλαγή του 
κωδικού πρόσβασης. Ένα μήνυμα σφάλματος υποδεικνύει ότι ο νέος κωδικός 
πρόσβασης και ο κωδικός πρόσβασης επιβεβαίωσης δεν ταιριάζουν. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από το μήνυμα. Διαγράψτε τους κωδικούς πρόσβασης στα 
πεδία Νέος κωδικός και Επαλήθευση. Εισαγάγετε προσεκτικά τον ίδιο νέο κωδικό 
πρόσβασης και στα δύο πεδία. 

---------------------------------------Προσωπική διαμόρφωση-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 3:  "Δεν βρέθηκε ο λογαριασμός για το ID χρήστη <ID χρήστη που 

χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση>" 
Περιγραφή:  Το επίπεδο ελέγχου ταυτότητας που απαιτείται για τη σύνδεση έχει ρυθμιστεί σε 

Κανένα. Ένας χρήστης που δεν διαθέτει λογαριασμό είναι συνδεδεμένος και 
προσπαθεί να αλλάξει τις προσωπικές επιλογές. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε OK για έξοδο από το μήνυμα. Για να γίνει επεξεργασία του ονόματος 
χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί ένας 
λογαριασμός χρήστη από το διαχειριστή. 

---------------------------------------Προσωπική διαμόρφωση-------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 4:  "Οι αλλαγές θα χαθούν. Συνέχεια;" "Προειδοποίηση" 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής πραγματοποιεί κάποιες αλλαγές στις επιλογές, αλλά δεν τις αποθηκεύει. 
Αντιμετώπιση:  Πατήστε Ναι για να ακυρώσετε τις αλλαγές ή Όχι για να συνεχίσετε την 

επεξεργασία των επιλογών.  
---------------------------------------Προσωπική διαμόρφωση-------------------------------------- 

14.5.11 Προηγούμενα αποτελέσματα εξέτασης 
Μήνυμα αρ. 1:  "Διαγραφή εγγραφής εξέτασης σε εξέλιξη. Συνέχεια;" "Ναι." "Όχι." 

"Προειδοποίηση." 
Περιγραφή:  Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει την εξέταση από τη συσκευή για να 

απελευθερώσει χώρο στη μνήμη της μονάδας epoc Host. Το μήνυμα προβάλλεται για 
να προειδοποιήσει το διαχειριστή ότι η εγγραφή της εξέτασης θα διαγραφεί μόνιμα. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε Ναι για αφαίρεση της εγγραφής εξέτασης. Πατήστε Όχι για διατήρηση της 
εγγραφής εξέτασης. 

------------------------------------Προηγούμενα αποτελέσματα εξέτασης------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 2:  "Δεν αποθηκεύτηκαν αποτελέσματα για αυτή την εξέταση." 

Περιγραφή:  Έχει επιλεγεί προς προβολή μια εγγραφή εξέτασης για την οποία δεν έχουν αποθηκευτεί 
αποτελέσματα στη μονάδα epoc Host προς προβολή. Οι εγγραφές εξέτασης χωρίς 
αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις εξετάσεις που αποτυγχάνουν πριν από την 
ολοκλήρωση της εξέτασης ή τις εξετάσεις με αποτελέσματα χωρίς αναγνωριστικό 
ασθενούς ή άλλα απαιτούμενα στοιχεία εισαγωγής (τύπο δείγματος, κ.λπ.). Ο λόγος για 
τη μη αποθήκευση των αποτελεσμάτων προβάλλεται κάτω από το μήνυμα. 

Αντιμετώπιση:  Καμία 
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------------------------------------Προηγούμενα αποτελέσματα εξέτασης------------------------------------ 
Μήνυμα αρ. 3:  "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της εγγραφής εξέτασης." "Σφάλμα" 

Περιγραφή:  Έχει επιλεγεί προς προβολή μια εγγραφή εξέτασης που δεν διαθέτει εγγραφή 
εξέτασης αποθηκευμένη στη μονάδα epoc Host. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 
υπάρξει μόνον αν έχει παραβιαστεί η μονάδα epoc Host. 

Αντιμετώπιση:  Καμία 
------------------------------------Προηγούμενα αποτελέσματα εξέτασης------------------------------------ 

Μήνυμα αρ. 4:  "Όλες οι <φιλτραρισμένες> εξετάσεις θα καταργηθούν μόνιμα. Συνέχεια;" 
"Ναι." "Όχι." "Προειδοποίηση." 

Περιγραφή:  Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να καταργήσει όλες τις εξετάσεις που 
προβάλλονται τη δεδομένη στιγμή στον πίνακα αναζήτησης αποτελεσμάτων. Το 
μήνυμα προβάλλεται για να προειδοποιήσει το διαχειριστή ότι όλες οι εγγραφές 
εξέτασης που εμφανίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή θα διαγραφούν μόνιμα. 

Αντιμετώπιση:  Πατήστε Ναι για κατάργηση των εγγραφών εξέτασης. Πατήστε Όχι για διατήρηση 
των εγγραφών εξέτασης. 

14.5.12 Συγχρονισμός EDM 
Μήνυμα αρ. 1:  "Αδυναμία σύνδεσης στο EDM" 

Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host δεν ήταν σε θέση να ανοίξει μια σύνδεση IP στη διεύθυνση IP 
του EDM. 

Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει εάν η μονάδα epoc Host είναι συνδεδεμένη με το ασύρματο 
δίκτυο και έχει πρόσβαση στο EDM. Αναζητήστε το εικονίδιο ασύρματης δικτύωσης στη 
γραμμή εργασιών. Αν δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση, ο διαχειριστής του συστήματος 
πρέπει να τη διαμορφώσει. Αν υπάρχει σύνδεση, ο διαχειριστής πρέπει να συνδεθεί και να 
ελέγξει ότι η διεύθυνση IP και ο αριθμός θύρας IP του EDM είναι σωστά. 

----------------------------------------Συγχρονισμός EDM--------------------------------------- 
Μήνυμα αρ. 2:  "Χάθηκε η σύνδεση στο EDM. Δοκιμάστε ξανά αργότερα" 

Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host έχασε τη σύνδεση με το EDM κατά το συγχρονισμό. 
Αντιμετώπιση:  Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει εάν η μονάδα epoc Host είναι συνδεδεμένη με το 

ασύρματο δίκτυο και έχει πρόσβαση στο EDM. Αναζητήστε το εικονίδιο ασύρματης 
δικτύωσης στη γραμμή εργασιών. Αν δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση, ο διαχειριστής 
του συστήματος πρέπει να τη διαμορφώσει. Αν υπάρχει σύνδεση, ο διαχειριστής 
πρέπει να ελέγξει αν εξακολουθεί να εκτελείται το EDM. 

----------------------------------------Συγχρονισμός EDM--------------------------------------- 

14.5.13 Εκτύπωση σε συμβατό εκτυπωτή 
Μήνυμα αρ. 1:  "Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της εγγραφής εξέτασης" 
Εκτυπωτής με σύνδεση Wi-Fi: 
Περιγραφή:  Η μονάδα epoc Host δεν ήταν σε θέση να ανοίξει μια σύνδεση IP στη διεύθυνση IP 

του εκτυπωτή. 
Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να ελέγξει επίσης εάν η μονάδα epoc Host είναι συνδεδεμένη 

στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τον εκτυπωτή. Αναζητήστε το εικονίδιο ασύρματης 
δικτύωσης στη γραμμή εργασιών. Αν δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση, ο 
διαχειριστής του συστήματος πρέπει να τη διαμορφώσει. Αν υπάρχει σύνδεση, 
ο διαχειριστής πρέπει να συνδεθεί και να ελέγξει εάν η διεύθυνση IP και ο αριθμός 
θύρας IP της μονάδας epoc Host και του εκτυπωτή είναι σωστά. 

Εκτυπωτής με σύνδεση Bluetooth: 
Περιγραφή: Η μονάδα epoc Host δεν μπόρεσε να ανοίξει τη σύνδεση μέσω Bluetooth με τον 

εκτυπωτή. 
Αντιμετώπιση:  Ο διαχειριστής πρέπει να συνδεθεί και να ελέγξει εάν η διεύθυνση Bluetooth του 

εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σωστά στο σύστημα. 
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15.1 Σύμβολα 
 

Ερμηνεία των συμβόλων από την επισήμανση του συστήματος epoc: 
 

 
Προειδοποίηση, βιολογικοί 
κίνδυνοι  Κατασκευαστής 

 
Προειδοποίηση, βιολογικός 
κίνδυνος  

Ημερομηνία κατασκευής ΕΕΕΕ-ΜΜ 

 Προειδοποίηση, ακτινοβολία 
συσκευής λέιζερ  

Χωριστή συλλογή για την 
απόρριψη ηλεκτρικού/ 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
Προσοχή, συμβουλευτείτε τα 
συνοδευτικά έγγραφα  

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες 
χρήσης  

In vitro διαγνωστική ιατρική 
συσκευή 

 
Μίας χρήσης μόνο. Μην το 
επαναχρησιμοποιείτε  Κωδικός παρτίδας 

 
Μην αγγίζετε  

Αριθμός μοντέλου ή/και 
καταλόγου 

 
Περιορισμός θερμοκρασίας  Αριθμός σειράς 

 

Χρήση έως ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ ή 
ΕΕΕΕ-MM  

Μη ιονίζουσα ακτινοβολία 

 
Σύμβολο σημαδιού επιλογής και 
κωδικός προμηθευτή για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
περί ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών της Αυστραλίας 

 Σύμβολο MIC για την 
πιστοποίηση σύμφωνα με το 
Νόμο περί ραδιοσυχνοτήτων της 
Ιαπωνίας 

 
Σήμανση KC – Σήμανση 
πιστοποίησης για τη Νότια 
Κορέα 

 
Συνεχές ρεύμα 

15 

 

Γλωσσάριο 

_ _ _ 



51005521 Αναθ.: 01                                  Γλωσσάριο                                               15-2  

15.2 Ορολογία και συντομογραφίες 
 

Ερμηνεία των όρων και των συντομογραφιών από την επισήμανση του συστήματος epoc: 
AC   Εναλλασσόμενο ρεύμα 
BE Περίσσεια βάσεων 
BGE  Αέρια αίματος και ηλεκτρολύτες 
BGEM  Αέρια αίματος, ηλεκτρολύτες και μεταβολίτες 
BT Bluetooth 
Ca++, iCa Ιονισμένο ασβέστιο 
CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (Διεθνής 

Ειδική Επιτροπή σε Θέματα Ραδιοπαρεμβολών)  
CLIA Τροποποιήσεις βελτίωσης κλινικών εργαστηρίων 
CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute (Ινστιτούτο κλινικών και  
 εργαστηριακών προτύπων) (Πρώην NCCLS)  
CSA Canadian Standards Association (Καναδική Ένωση Προτύπων) 
CV Συντελεστής διακύμανσης, δηλ. η τυπική απόκλιση διαιρεμένη δια της  
 μέσης τιμής 
DC Συνεχές ρεύμα 
EDTA Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 
FCC Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών 
FiO2 Κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου, επί τοις εκατό συγκέντρωση του  
 οξυγόνου σε ένα αέριο 
Glu Γλυκόζη 
GND Γείωση 
HCO3- Διττανθρακικό ιόν 
Hct Αιματοκρίτης 
Hgb Αιμοσφαιρίνη 
ID Αναγνωριστικό 
IEC International Electro-technical Commission (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική  
 Επιτροπή) 
iQC Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 
IVDD In vitro διαγνωστική συσκευή 
K+ Ιόν καλίου 
K2 Δικάλιο 
K2EDTA Δικάλιο άλας του EDTA 
K3EDTA Τρικάλιο άλας του EDTA 
LAN Τοπικό δίκτυο 
LED Δίοδος εκπομπής φωτός 
MCHC Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά κύτταρο  
Na+ Ιόν νατρίου 
Na2EDTA Δινάτριο άλας του EDTA 
NIST National Institute of Standards and Technology (Εθνικό Ινστιτούτο  
 Προτύπων και Τεχνολογίας) 
pCO2 Μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακα 
PCV Συμπιεσμένος όγκος κυττάρων 
PDA Προσωπικός ψηφιακός βοηθός 



51005521 Αναθ.: 01                                  Γλωσσάριο                                               15-3  

pH Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο 
PIN Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός 
pO2 Μερική πίεση οξυγόνου 
POC Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) 
POCT Παρακλίνιες διαγνωστικές εξετάσεις 
PVB    Πολυβινυλοβουτυράλη  
RH Σχετική υγρασία 
sO2 Κορεσμός οξυγόνου 
TCO2 Ολικό διοξείδιο του άνθρακα 
USB Ενιαίος σειριακός δίαυλος 
UV Υπεριώδης ακτινοβολία 
Αιματοκρίτης Το ποσοστό του ολικού αίματος που αποτελείται από ερυθροκύτταρα 
Αιμόλυση Ρήξη των ερυθροκυττάρων με απελευθέρωση αιμοσφαιρίνης 
Αισθητήρας Συσκευή που μετατρέπει ένα χημικό σήμα σε ηλεκτρικό σήμα 
Αρτηριακή Μικρή οπή που πραγματοποιείται στην αρτηρία για τη λήψη ενός δείγματος  
παρακέντηση αρτηριακού αίματος 
Γραμμωτός Εκτυπωμένος κώδικας αποτελούμενος από μια σειρά κάθετων γραμμών,  
κώδικας ποικίλου πλάτους 
Δείκτης μέτρησης Μετρούμενη ουσία 
Έλεγχος Επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη ή της δυνατότητας πρόσβασης  
ταυτότητας του χρήστη  
ΕΠ Έλεγχος ποιότητας 
Εύρος αναφοράς Βέλτιστο εύρος των αποτελεσμάτων εξέτασης για τους ασθενείς 
Η/Υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
Ηλεκτρόδιο Αγωγός που χρησιμοποιείται για την επίτευξη ηλεκτρικής επαφής 
ΗΜΣ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
Ηπαρίνη Ουσία που χρησιμοποιείται για την αραίωση του αίματος και την  
 επιβράδυνση της διαδικασίας πήξης του 
Θερμικός έλεγχος Σύστημα που διατηρεί τους αισθητήρες στην επιθυμητή θερμοκρασία 
Κάρτα εξέτασης Κάρτα εξέτασης epoc BGE ή epoc BGEM 
Ληγμένο  Μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης 
Μη επεξεργασμένα Οι παράμετροι και οι μετρήσεις εξέτασης πριν από την ανάλυση και την  
δεδομένα εξέτασης επεξεργασία τους 
Μονάδα Host Φορητός υπολογιστής αποκλειστικής χρήσης – μονάδα epoc Host 
Μονάδα Reader Συσκευή ανάγνωσης των καρτών εξέτασης – μονάδα epoc Reader 
Σαρωτής  Ηλεκτρονική συσκευή για την ανάγνωση γραμμωτών κωδίκων που έχουν  
γραμμωτού κώδικα εκτυπωθεί πάνω σε διάφορες επιφάνειες 
Σύνδεση Επίτευξη μιας σύνδεσης ασύρματης επικοινωνίας 
Τρόπος λειτουργίας Διαδικασία ανάλυσης ενός δείγματος αίματος προκειμένου να προκύψουν  
εξέτασης μετρούμενα αποτελέσματα 
Τρόπος λειτουργίας Διαδικασία που προσδιορίζει τα εύρη αναφοράς μέτρησης 
βαθμονόμησης 
Τρόπος λειτουργίας Η διαδικασία εντοπισμού ασύρματων συσκευών 
εντοπισμού 
Φλεβοκέντηση Παρακέντηση φλέβας για τη λήψη αίματος προς ανάλυση 



Αυτός ο οδηγός γρήγορης έναρξης παρέχει οδηγίες για την πρώτη εγκατάσταση του epoc
Host. Για τις πλήρεις οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο συστήματος epoc.

Εξαρτήματα του epoc Host

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τα κύρια εξαρτήματα του epoc Host.

Οδηγός γρήγορης έναρξης
της μονάδας epoc® Host

Σαρωτής γραμμωτού
κώδικα

Λυχνίες κατάστασης
Αριστερή - Wi-Fi και Bluetooth
Δεξιά - Μπαταρία

Πτερύγιο βάσης

Κουμπί λειτουργίας

Κουμπί σαρωτή
γραμμωτού κώδικα
(Ασημί, στο πλάι)

Κουμπί σαρωτή
γραμμωτού κώδικα
(Ασημί, στο πλάι)

Γραφίδα

51005624-03

Κατασκευάζεται από την:
Epocal Inc. 
2060 Walkley Road 
Ottawa, ON K1G 3P5 Canada
1.613.738.6192 
1.613.738.6195 (Φαξ) 

Διανέμεται από:
Alere North America, LLC 
30 S. Keller Road, Suite 100 
Orlando, FL 32810 USA 
1.877.441.7440 (Η.Π.Α.) 
1.321.441.7200 (εκτός Η.Π.Α.)

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Emergo Europe 
Molenstraat 15, 2513 BH 
The Hague, Netherlands 
+31.70.345.8570
+31.70.346.7299 (Φαξ)



Πριν από τη χρήση. . .

Βήμα 1:  Εγκαταστήστε την μπαταρία της μονάδας epoc Host

1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Host.
2. Διπλώστε προς τα μέσα τις γωνίες του ελαστικού

καλύμματος για να εμφανιστούν οι δύο (2) βίδες
στερέωσης.

3. Αφαιρέστε τις δύο (2) βίδες με το κατάλληλο
κατσαβίδι.

4. Σύρετε το υποστήριγμα του σαρωτή προς τα
εμπρός και προς τα επάνω για να ελευθερωθεί 
ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα. Τραβήξτε το
σαρωτή γραμμωτού κώδικα από την υποδοχή.

5. Ανασηκώστε τη μονάδα Host και τραβήξτε την 
για να βγει από τη βάση.

6. Η υποδοχή SD βρίσκεται κάτω από το σαρωτή
γραμμωτού κώδικα. Εάν χρειαστεί, τραβήξτε
προσεκτικά το σαρωτή γραμμωτού κώδικα από
την υποδοχή του για να αποκτήσετε πρόσβαση.

7. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να ελευθερώσετε
το κάλυμμα της μπαταρίας.

8. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το
πίσω μέρος της μονάδας Host.

9. Αφαιρέστε την μπαταρία.
10. Πληροφορίες για την αντικατάσταση της

μπαταρίας παρέχονται στην ενότητα 13 του
Εγχειριδίου συστήματος epoc.

11. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας και
ασφαλίστε το στη θέση του.

12. Επανασυνδέστε τη μονάδα Host στη βάση.
Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τη μονάδα Host με 
το σύνδεσμο της βάσης. Περάστε το σαρωτή
γραμμωτού κώδικα μέσα από το ελαστικό κολάρο.
Σύρετε το υποστήριγμα του σαρωτή μέχρι να
στερεωθεί σφιχτά στη θέση του. Βιδώστε τις δύο
(2) βίδες στερέωσης.

Αφαίρεση της βάσης (για πρόσβαση στην υποδοχή SD ή/και για
αντικατάσταση της μπαταρίας)
Για να αφαιρέσετε τη βάση έκδοσης A (με μαύρο ελαστικό πίσω μέρος):

Η νέα μονάδα epoc Host παρέχεται χωρίς να έχει εγκατασταθεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η
μπαταρία βρίσκεται στην ίδια πλαστική σακούλα με τη μονάδα Host. Αφαιρέστε την μπαταρία από
την πλαστική σακούλα και τοποθετήστε τη στη μονάδα Host πριν από την πρώτη χρήση, σύμφωνα
με τις παρακάτω οδηγίες για τις βάσεις έκδοσης B.

Όταν η μπαταρία έχει εγκατασταθεί, επανασυναρμολογήστε τη μονάδα Host. Στη συνέχεια, φορτίστε
την μπαταρία ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας (με οποιαδήποτε από τις δύο βάσεις),
αντικαταστήστε μόνο με την μπαταρία που προορίζεται για τη συγκεκριμένη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να απορρίπτετε πάντα την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία στα αστικά απορρίμματα.



Για να αφαιρέσετε τη βάση έκδοσης B (με ενιαίο, πλαστικό πίσω μέρος):

1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Host.

2. Ξεβιδώστε τις δύο (2) βίδες με το κατάλληλο
κατσαβίδι και έτσι ώστε να παραμείνουν στο
πλαστικό περίβλημα.

3. Απασφαλίστε τη βάση από το σαρωτή
γραμμωτού κώδικα και ανασηκώστε προς τα έξω
τη μονάδα Host για να βγει από τη βάση.

4. Η υποδοχή SD βρίσκεται κάτω από το σαρωτή
γραμμωτού κώδικα. Εφόσον χρειάζεται, τραβήξτε
προσεκτικά το σαρωτή γραμμωτού κώδικα από
την υποδοχή του για να αποκτήσετε πρόσβαση.

5. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να ελευθερώσετε
το κάλυμμα της μπαταρίας.

6. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το
πίσω μέρος της μονάδας Host.

7. Αφαιρέστε την μπαταρία.

8. Πληροφορίες για την αντικατάσταση της
μπαταρίας παρέχονται στην ενότητα 13 του
Εγχειριδίου συστήματος epoc.

9. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας και
ασφαλίστε το στη θέση του.

10. Εισαγάγετε το σαρωτή γραμμωτού κώδικα στη
μονάδα Host. Επανασυνδέστε τη μονάδα Host στη
βάση. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τη μονάδα Host
με το σύνδεσμο της βάσης. Βιδώστε τις δύο (2) βίδες
στερέωσης.

Βήμα 2:  Φόρτιση της μονάδας epoc Host

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα epoc Host, φορτίστε
την μπαταρία ως εξής:

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό της μονάδας epoc Reader
στο βύσμα τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της μονάδας Reader.

2. Εισαγάγετε το epoc Host στην υποδοχή του άξονα
σύνδεσης της μονάδας Reader όπως φαίνεται
παρακάτω. Η αρχική φόρτιση θα διαρκέσει περίπου
οκτώ ώρες.

• Η ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
υποδεικνύει ότι η μονάδα epoc Host φορτίζει.

• Η ΠΡΑΣΙΝΗ ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
υποδεικνύει ότι η μονάδα epoc Host είναι
πλήρως φορτισμένη.



Βήμα 3:  Συνδεθείτε με το δίκτυο Wi-Fi

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το τμήμα πληροφορικής του ιδρύματός
σας για να μάθετε τις σωστές ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης και ασφαλείας.

1.  Εκτέλεση του Wi-Fi Companion.

• Ενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Host πατώντας το κουμπί
λειτουργίας. 

• Στην οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε τη λέξη “administrator”
στα πεδία “ID χρήστη” και “Κωδικός”.

Για σάρωση, στρέψτε το σαρωτή γραμμωτού 
κώδικα προς το γραμμωτό κώδικα και πατήστε 
το κουμπί γραμμωτού κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθεί, ρυθμίστε την 
ημερομηνία και την ώρα.

• Κλείστε την εφαρμογή epoc Host πατώντας
διαδοχικά “Εργαλ.” και “Έξοδος” από 
το μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα epoc Enterprise Data
Management, παρακάμψτε τα βήματα 3 και 4.

Το κουμπί επαναφοράς μέσω λογισμικού βρίσκεται
σε μια εσοχή στη βάση της μονάδας epoc Host. Για να
πραγματοποιήσετε επαναφορά μέσω λογισμικού,
εισαγάγετε τη γραφίδα στην οπή που υπάρχει στο κάτω
μέρος της βάσης της μονάδας Host. Το κουμπί
επαναφοράς μέσω λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την επανεκκίνηση της εφαρμογής Host αν η μονάδα
epoc Host σταματήσει να λειτουργεί ή/και να
ανταποκρίνεται.

Αν το κουμπί επαναφοράς μέσω λογισμικού δεν
ανταποκρίνεται, πατήστε ταυτόχρονα τα επάνω δύο
(2) κουμπιά και το κουμπί επαναφοράς μέσω λογισμικού
(όπως υποδεικνύεται) για να πραγματοποιήσετε
επαναφορά μέσω υλικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πραγματοποιείτε ποτέ επαναφορά κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Αυτό θα
τερματίσει αμέσως την εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από την πραγματοποίηση επαναφοράς μέσω υλικού, να επιβεβαιώνετε πάντα
ότι η ώρα και η ημερομηνία είναι σωστές.

Επαναφορά του epoc Host



2.  Διαμόρφωση του Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στιγμιότυπα οθόνης είναι απλώς
παραδείγματα.

• Πατήστε “Νew” (Νέο).

• Εισαγάγετε το σωστό όνομα δικτύου 
(SSID) και κατόπιν πατήστε “Next” (Επόμενο).

• Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις
ασφαλείας δικτύου και πατήστε
“Next” (Επόμενο). 

• Πατήστε “Finish” (Τέλος). Η μονάδα
epoc Host θα επιστρέψει στη λίστα
με τα διαθέσιμα δίκτυα.

• Πατήστε        για να ενεργοποιήσετε τις
ραδιοσυχνότητες Wi-Fi και να διαμορφώσετε
το προφίλ του ασύρματου δικτύου.

• Πατήστε         .



Βήμα 4:  Σύνδεση με το EDM

1.  Διαμόρφωση επιλογών EDM.

• Ενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Host πατώντας το κουμπί
λειτουργίας. 

• Στην οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε τη λέξη “administrator”
στα πεδία “ID χρήστη” και “Κωδικός”.

Για σάρωση, στρέψτε το σαρωτή γραμμωτού κώδικα προς 
το γραμμωτό κώδικα και πατήστε το κουμπί γραμμωτού
κώδικα.

3.  Επιβεβαίωση σύνδεσης Wi-Fi.

• Πατήστε “OK” στην επάνω δεξιά 
γωνία για να επιβεβαιώσετε ότι 
η σύνδεση Wi-Fi είναι επιτυχημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη θα εμφανίσει μια
επιτυχημένη σύνδεση Wi-Fi.

4.  Επαναφορά του epoc Host.

• Πραγματοποιήστε επαναφορά μέσω 
λογισμικού, εισάγοντας τη γραφίδα στην 
οπή που υπάρχει στο κάτω μέρος της 
μονάδας epoc Host.



• Επιλέξτε “Εργαλ.” και κατόπιν “Επιλογές EDM”
από το αναπτυσσόμενο μενού. 

• Στην ερώτηση “Υπάρχει EDM;”, επιλέξτε “Ναι”.

• Εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση EDM (όνομα)
και το σωστό αριθμό θύρας.

• Πατήστε “Αποθήκευση”          . 

2.  Επιβεβαίωση σύνδεσης EDM.

• Πατήστε το κουμπί “Έλεγχος σύνδεσης
EDM” για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση 
EDM είναι επιτυχημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο συστήματος epoc για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
ενημέρωσης του λογισμικού του epoc Host.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν θέσετε αυτήν τη μονάδα σε λειτουργία, συμβουλευτείτε τις διαδικασίες
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, καθώς και με τις απαιτήσεις κανονισμών που
ισχύουν στις εγκαταστάσεις σας.

Το epoc Host είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

© 2015 Alere. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το λογότυπο Alere και τα Alere και epoc είναι
εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Alere. Όλα τα άλλα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι
εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 



 

 

 

Ο παρών οδηγός γρήγορης έναρξης παρέχει οδηγίες για την πρώτη εγκατάσταση της
μονάδας epoc Host2 (Motorola MC55A0) και άλλες χρήσιμες οδηγίες. Για τις πλήρεις οδηγίες
χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο συστήματος epoc.

Στοιχεία της μονάδας epoc Host2

Οδηγός γρήγορης έναρξης
της μονάδας epoc® Host2

Κουμπί(-ιά)
σάρωσης

Κουμπί σάρωσης
(στο πλάι)

Σαρωτής
γραμμωτού
κώδικα

Πτερύγιο βάσης

Πληκτρολόγιο

Λυχνία LED σάρωσης γραμμωτού κώδικα

Σάρωση γραμμωτού κώδικα ενεργή

Επιτυχής σάρωση/λήψη (αναβοσβήνει)

Λυχνία LED κατάστασης
ραδιοσυχνοτήτων
(ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ!)

Οθόνη αφής

51006073-03

Κουμπί λειτουργίας

Λυχνία LED φόρτισης/μπαταρίας

Πλήρως φορτισμένη μπαταρία

Φόρτιση μπαταρίας (αναβοσβήνει)

Σφάλμα φόρτισης (αναβοσβήνει
γρήγορα)

Κατασκευάζεται από την:
Epocal Inc. 
2060 Walkley Road 
Ottawa, ON K1G 3P5 Canada
1.613.738.6192 
1.613.738.6195 (Φαξ) 

Διανέμεται από:
Alere North America, LLC 
30 S. Keller Road, Suite 100 
Orlando, FL 32810 USA 
1.877.441.7440 (Η.Π.Α.) 
1.321.441.7200 (εκτός Η.Π.Α.)

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Emergo Europe 
Molenstraat 15, 2513 BH 
The Hague, Netherlands 
+31.70.345.8570
+31.70.346.7299 (Φαξ)



Αριθμητικό πληκτρολόγιο της μονάδας epoc Host2

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση λειτουργίας

Σάρωση
Πλήκτρο
εναλλαγής

Πριν από τη χρήση. . .
Βήμα 1:  Φορτίστε τη μονάδα epoc Host 2

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα epoc Host 2 , φορτίστε την μπαταρία ως εξής:

1.  Συνδέστε το τροφοδοτικό του epoc Reader στο βύσμα τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος
της μονάδας Reader.

2.  Εισαγάγετε τη μονάδα epoc Host2 στην υποδοχή του άξονα σύνδεσης της μονάδας epoc Reader,
όπως φαίνεται παρακάτω. Η αρχική φόρτιση θα διαρκέσει περίπου οκτώ ώρες.

Σημείωση: Τα μη φωτισμένα πλήκτρα δεν
είναι ενεργά

• Όταν η λυχνία LED της μπαταρίας αναβοσβήνει
με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύει ότι η μονάδα
epoc Host2 φορτίζει.

• Όταν η λυχνία LED της μπαταρίας είναι σταθερά
αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύει ότι
η μονάδα epoc Host2 είναι πλήρως φορτισμένη.
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• Το κουμπί λειτουργίας ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
τη συσκευή. Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα, θα πραγματοποιηθεί
επαναφορά της συσκευής.

• Το πλήκτρο σάρωσης (και τα κουμπιά σάρωσης στις
πλαϊνές πλευρές της μονάδας Host) ενεργοποιεί το
σαρωτή γραμμωτού κώδικα.

• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα αλφαριθμητικά
πλήκτρα είναι η εισαγωγή αριθμητικών τιμών. Εάν
πατήσετε το πλήκτρο εναλλαγής, καθίσταται δυνατή 
η εισαγωγή αλφαβητικών χαρακτήρων. (Όταν είναι
ενεργό, το πλήκτρο είναι φωτισμένο και εμφανίζεται ένα
πορτοκαλί σύμβολο στην οθόνη). Εάν πατήσετε ξανά το
πλήκτρο εναλλαγής, το πλήκτρο επιτρέπει και πάλι την
εισαγωγή αριθμητικών τιμών.

• Με τα πλήκτρα Tab και Enter μπορείτε να μεταβείτε στο
επόμενο πεδίο με δυνατότητα επεξεργασίας.

• Με το πλήκτρο Backspace (BKSP) διαγράφετε χαρακτήρες
που έχουν εισαχθεί.



Για τις εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης δεδομένων epoc
παρακάμψτε τα βήματα 2 και 3.

Βήμα 2:  Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Διαβάστε ολόκληρο το Βήμα 2 πριν ξεκινήσετε. Μπορεί να χρειαστεί να
επικοινωνήσετε με το τμήμα υπολογιστών του ιδρύματός σας για να μάθετε 
τις σωστές ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης και ασφαλείας.

1.  Εκτέλεση του Motorola Wireless Fusion.

• Ενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Host2 πατώντας το κουμπί
λειτουργίας. 

• Στην οθόνη σύνδεσης, πραγματοποιήστε σάρωση ή εισαγάγετε 
τη λέξη ‘’administrator’’ στα πεδία “ID χρήστη” και “Κωδικός”.

• Για σάρωση, στρέψτε το σαρωτή γραμμωτού κώδικα 
προς το γραμμωτό κώδικα και πατήστε το πλήκτρο
σάρωσης.

         • Πραγματοποιήστε έξοδο από την εφαρμογή 
epoc Host2 επιλέγοντας διαδοχικά ‘’Εργαλ.’’ 
και ‘’Έξοδος’’ από το μενού.

Για δίκτυα τα οποία εκπέμπουν το SSID τους: 

         • Πατήστε το εικονίδιο ‘’Fusion’’ που εμφανίζεται στην
οθόνη και επιλέξτε ‘’Find WLANS’’ (Εύρεση WLAN) 
από το μενού.

         • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το WLAN της επιλογής 
σας και επιλέξτε ‘’Create Profile’’ (Δημιουργία προφίλ) 
από το μενού.

         • Προχωρήστε στη Διαμόρφωση του προφίλ του
δικτύου Wi-Fi όπως περιγράφεται στην επόμενη
σελίδα, αρχίζοντας από την 3η κουκκίδα. Τυπικά, οι
ρυθμίσεις σας θα έχουν ήδη εισαχθεί.

Για δίκτυα που ΔΕΝ εκπέμπουν το SSID τους:

         • Πατήστε το εικονίδιο “Fusion’’ που εμφανίζεται 
στην οθόνη και επιλέξτε ‘’Manage Profiles’’
(Διαχείριση προφίλ) από το μενού.

         • Προχωρήστε στη Διαμόρφωση του προφίλ του
δικτύου Wi-Fi όπως περιγράφεται στην επόμενη
σελίδα. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις 
σας με μη αυτόματο τρόπο. 
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Διαμόρφωση του προφίλ του δικτύου Wi-Fi

• Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη για να για να
εμφανίσετε το μενού. Στη συνέχεια, πατήστε ‘’Add’’
(Προσθήκη). 

• Εισαγάγετε το σωστό όνομα προφίλ και δικτύου
(ESSID) και κατόπιν πατήστε ‘’Next’’ (Επόμενο). 

• Συνεχίστε την εισαγωγή των σωστών ρυθμίσεων
ασφάλειας δικτύου στις οθόνες που ακολουθούν
(Στιγμιότυπα 2-8) πατώντας ‘’Next’’ (Επόμενο) και
κατόπιν ‘’Save’’ (Αποθήκευση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα στιγμιότυπα οθόνης είναι απλώς
παραδείγματα.

2 από 8

3 από 8

4 από 8

6 από 8

7 από 8

5 από 8

4



• Όταν τελειώσετε, πατήστε παρατεταμένα το όνομα δικτύου και κατόπιν πατήστε ‘’Connect’’
(Σύνδεση). 

• Πατήστε ‘’OK’’ στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιστρέψετε στην οθόνη ‘’Σήμερα’’. 

• Εάν απαιτείται, πατήστε το εικονίδιο ‘’Fusion’’ και επιλέξτε το στοιχείο ‘’Options’’ (Επιλογές) 
για να διαμορφώσετε τις κατάλληλες επιλογές ασύρματου δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Σε ορισμένα δίκτυα, μπορεί να απαιτείται η απενεργοποίηση του 802.11d στις επιλογές
“Regulatory” (Ρυθμιστικά θέματα).

2.  Επαναφορά της μονάδας epoc Host 2.

• Πραγματοποιήστε επαναφορά χωρίς απενεργοποίηση, κρατώντας πατημένο το κουμπί
λειτουργίας        για 5 δευτερόλεπτα. 
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Βήμα 3:  Συνδεθείτε με το epoc Enterprise Data Manager (EDM)

1.  Διαμόρφωση επιλογών EDM

• Ενεργοποιήστε τη μονάδα epoc Host2 πατώντας το κουμπί λειτουργίας. 

• Στην οθόνη σύνδεσης, πραγματοποιήστε σάρωση ή
εισαγάγετε τη λέξη ‘’administrator’’ στα πεδία “ID 
χρήστη” και “Κωδικός”. (Εάν σας ζητηθεί, ρυθμίστε 
την ημερομηνία και την ώρα)

Για σάρωση, στρέψτε το σαρωτή γραμμωτού κώδικα 
προς το γραμμωτό κώδικα και πατήστε το πλήκτρο
σάρωσης.

• Επιλέξτε ‘’Εργαλ.’’, κατόπιν ‘’Επιλογές’’ και στη συνέχεια ‘’Επιλογές EDM’’ από το μενού.

• Ρυθμίστε το στοιχείο ‘’Υπάρχει EDM;’’ σε ‘’ΝΑΙ’’, εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση EDM και το
σωστό αριθμό θύρας και κατόπιν πατήστε το σύμβολο της δισκέτας.

2.  Επιβεβαίωση σύνδεσης με το EDM

• Πατήστε το κουμπί ‘’Έλεγχος σύνδεσης EDM‘’
για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση με το EDM 
ήταν επιτυχημένη.

Η μονάδα epoc Host 2 είναι πλέον έτοιμη για χρήση.
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Επαναφορά της μονάδας epoc Host2

Υπάρχουν δύο λειτουργίες επαναφοράς, – η επαναφορά χωρίς απενεργοποίηση (θερμή) και η

επαναφορά κατόπιν απενεργοποίησης (ψυχρή). Στη σπάνια περίπτωση που η μονάδα epoc Host2

σταματήσει να ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί σωστά, εκτελέστε επαναφορά χωρίς απενεργοποίηση.

Εάν η μονάδα epoc Host2 εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, εκτελέστε επαναφορά κατόπιν

απενεργοποίησης. Τα δεδομένα δεν θα χαθούν με καμία από τις δύο διαδικασίες, οι οποίες διαρκούν

περίπου ένα λεπτό η κάθε μία. 

• Πραγματοποιήστε επαναφορά χωρίς απενεργοποίηση κρατώντας πατημένο το κουμπί
λειτουργίας         για 5 δευτερόλεπτα. 

• Πραγματοποιήστε επαναφορά κατόπιν απενεργοποίησης κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα 
το κουμπί λειτουργίας, το πλήκτρο ‘’1’’ και το πλήκτρο ‘’9’’ και στη συνέχεια αφήστε τα. 

Τοποθέτηση της βάσης

Στην περίπτωση που η βάση διαχωριστεί από τη

μονάδα epoc Host2, τοποθετήστε την όπως φαίνεται

στην εικόνα και πιέστε τα δύο μέρη μεταξύ τους,

μέχρι και οι δύο γλωττίδες ασφάλισης της βάσης να

κουμπώσουν στις πλαϊνές υποδοχές της μονάδας

Host.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο συστήματος epoc για οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση
λογισμικού της μονάδας epoc Host2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Πριν θέσετε αυτήν τη μονάδα σε λειτουργία, συμβουλευθείτε τις διαδικασίες εσωτερικού
ελέγχου ποιότητας, καθώς και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στο ίδρυμά σας.



Τρόπος τοποθέτησης ή αντικατάστασης της κάρτας microSD στη μονάδα
epoc Host2

Η υποδοχή της κάρτας SD βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας epoc Host2, κάτω από το διαμέρισμα

της μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την

πλαστική βάση.

      1.     Πατήστε και κατόπιν αφήστε το κουμπί
λειτουργίας,        για να διακόψετε τη λειτουργία
της μονάδας epoc Host2. 

      2.     Χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας ή τη γραφίδα
για να σύρετε το μάνδαλο της μπαταρίας προς
τα δεξιά, απελευθερώνοντας έτσι την μπαταρία.
Η μπαταρία ωθείται ελαφρά προς τα έξω.

      3.     Ανασηκώστε την μπαταρία από τη συσκευή.  

      4.     Ανασηκώστε την ελαστική θυρίδα πρόσβασης
και σύρετε τη θυρίδα συγκράτησης της κάρτας
SIM για να την απασφαλίσετε.

      5.     Ανασηκώστε τη θυρίδα συγκράτησης της
κάρτας SIM (εάν υπάρχει) και κατόπιν
ανασηκώστε τη θυρίδα συγκράτησης της
κάρτας microSD.

      6.     Εάν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα microSD,
αφαιρέστε απλώς την κάρτα microSD από το
σύστημα συγκράτησης.

      7.     Με τις χρυσές ράβδους στραμμένες προς τα
έξω, τοποθετήστε την κάρτα microSD στη
θυρίδα συγκράτησης της κάρτας,
διασφαλίζοντας ότι η κάρτα ολισθαίνει στις
γλωττίδες συγκράτησης σε κάθε πλευρά της
θυρίδας. 

      8.     Στη συνέχεια, κλείστε τη θυρίδα της κάρτας
microSD και σύρετε τη θυρίδα συγκράτησης
της κάρτας SIM στη θέση ασφάλισης.

      9.    Κλείστε την ελαστική θυρίδα πρόσβασης.

   10.    Τοποθετήστε την μπαταρία (πρώτα το κάτω

μέρος) στο διαμέρισμα της μπαταρίας, που

βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας epoc

Host2.

   11.    Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω στο

διαμέρισμα της μπαταρίας, μέχρι το μάνδαλο

απελευθέρωσης της μπαταρίας να κουμπώσει

στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό της μονάδας epoc Host2 από μια κάρτα SD, ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο συστήματος epoc.

Μάνδαλο απελευθέρωσης μπαταρίας

Μπαταρία

Κάρτα
microSD

Γλωττίδα
συγκράτησης

8

Θυρίδα
συγκράτησης

της κάρτας
microSD

Ελαστική θυρίδα πρόσβασης
Θυρίδα

συγκράτησης
της κάρτας

SIM
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Αυτός ο οδηγός παρέχει οδηγίες για την πρώτη εγκατάσταση του epoc Reader.  
Για τις πλήρεις οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο συστήματος epoc.

Περιεχόμενα συσκευασίας

• epoc Reader • Ετικέτες

• Τροφοδοτικό AC • Διαφανή καλύμματα ετικετών

Στοιχεία του epoc Reader

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται τα κύρια στοιχεία της μονάδας Reader και οι ενδεικτικές λυχνίες
κατάστασης.

Οδηγός γρήγορης έναρξης του epoc® Reader

Άξονας σύνδεσης

Υποδοχή εισαγωγής καρτώνΛυχνία κατάστασης μπαταρίας

Λυχνία κουμπιού λειτουργίας

Σταθερά αναμμένη - λειτουργία με ισχύ ρεύματος AC, φόρτιση πλήρης

Αναβοσβήνει - λειτουργία με ισχύ ρεύματος AC, φόρτιση σε εξέλιξη

Σβηστή - λειτουργία με ισχύ από την μπαταρία

Λυχνία κατάστασης εξέτασης
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Βύσμα τροφοδοσίας

Προσαρμογέας AC

Πριν από τη χρήση . . .

Βήμα 1: Φόρτιση

Προτού χρησιμοποιήσετε το epoc Reader, φορτίστε την μπαταρία με τον εξής τρόπο:

1.  Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα Reader είναι απενεργοποιημένη. Εάν η λυχνία κουμπιού
λειτουργίας είναι πράσινη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον
τρία δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα Reader.

2.  Συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε επιτοίχια πρίζα.

3.  Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της μονάδας
Reader.  

• Η πορτοκαλί λυχνία κατάστασης μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

• Μόλις η μπαταρία φορτίσει πλήρως, η πορτοκαλί λυχνία κατάστασης μπαταρίας θα
σταματήσει να αναβοσβήνει. 

Σημείωση: Η αρχική φόρτιση θα διαρκέσει περίπου τέσσερεις ώρες.

Βήμα 2: Τοποθέτηση ετικέτας

Τοποθετήστε μια ετικέτα στο epoc Reader για να το διακρίνετε εύκολα από τις υπόλοιπες
μονάδες Reader που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας. Χρησιμοποιήστε τις ετικέτες που
περιέχονται στη συσκευασία και τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα πάνω από την ετικέτα, για να
ενισχύσετε την ανθεκτικότητά της.

Σημείωση: Προτού θέσετε αυτή τη μονάδα σε λειτουργία, ελέγξτε τη
συμμόρφωση με τυχόν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας
και απαιτήσεις κανονισμών στις εγκαταστάσεις σας.
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 Για in vitro διαγνωστική χρήση

Προβλεπόμενη χρήση
Τα τριχοειδή σωληνάρια epoc Care-Fill προορίζονται για χρήση με το σύστημα αιματολογικών αναλύσεων
epoc και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και τη χορήγηση των δειγμάτων τριχοειδικού αίματος, μαζί με
τις κάρτες εξέτασης epoc.

Περιγραφή προϊόντος
Τα τριχοειδή σωληνάρια Care-Fill είναι γυάλινα τριχοειδή σωληνάρια ενισχυμένα με υλικό Mylar®. Τα τριχοειδή σωληνάρια
διαθέτουν έναν ειδικό προσαρμογέα, σχεδιασμένο κατάλληλα για χρήση με την κάρτα εξέτασης epoc. Κάθε τριχοειδές
σωληνάριο είναι επισημασμένο με μία μπλε ταινία και περιέχει ένα λευκό πορώδες βύσμα τοποθετημένο στην ένδειξη
90 µL.

Σε περίπτωση τυχαίας θραύσης, η ανθεκτική στη διάτρηση επένδυση Mylar ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που
σχετίζονται με τα γυάλινα τριχοειδή σωληνάρια, καθώς περιβάλλει τόσο το γυαλί όσο και το δείγμα αίματος. 

Προδιαγραφές προϊόντος
Συσκευασία: 10 τριχοειδή σωληνάρια ανά κουτί, 5 κουτιά ανά συσκευασία

Φύλαξη: 2–30 ˚C

Διάρκεια ζωής: Δείτε την ετικέτα για την ημερομηνία λήξης

Όγκος: 90 µL

Αντιπηκτικό: Εξισορροπημένη με ασβέστιο ηπαρίνη λιθίου, περίπου 65 IU/mL

Πληροφορίες παραγγελίας
Αριθμός καταλόγου: AT-0006-00-00

Περιγραφή: Τριχοειδή σωληνάρια epoc Care-Fill

Ασφάλεια και ρυθμιστικές απαιτήσεις

Κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ακολουθείτε τις συνιστώμενες ‘’Γενικές προφυλάξεις’’. Χρησιμοποιείτε γάντια, ποδιά,
προστατευτικά γυαλιά και άλλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες, για να προστατευτείτε από την
έκθεση σε αιματογενώς μεταδιδόμενα παθογόνα. Μετά τη χρήση, απορρίπτετε σε δοχεία απόρριψης αιχμηρών και
βιολογικώς επικίνδυνων υλικών, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ισχύουν στο ίδρυμά σας.

Το 2006, οι οργανισμοί FDA, NIOSH και OSHA εξέδωσαν από κοινού μια συμβουλευτική επιστολή σχετικά με τους δυνητικούς
κινδύνους ασφαλείας που ενέχει η χρήση κοινών γυάλινων τριχοειδών σωληναρίων¹. Αυτή η επιστολή αποτελεί σημείο
αναφοράς για τους οργανισμούς πιστοποίησης εργαστηρίων και φορέων επιθεώρησης, με στόχο τη διακοπή της χρήσης
κοινών γυάλινων τριχοειδών σωληναρίων για τη συλλογή δειγμάτων, λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια². Προτείνονται
προαιρετικοί τρόποι μείωσης των κινδύνων, όπως η χρήση μη γυάλινων τριχοειδών σωληναρίων ή γυάλινων τριχοειδών
σωληναρίων ενισχυμένων με ανθεκτική στη διάτρηση μεμβράνη¹,². Η χρήση των ενισχυμένων με υλικό Mylar τριχοειδών
σωληναρίων epoc Care-Fill συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ρυθμιστικά πρότυπα.

1. Burlington, D. et al. Glass Capillary Tubes: Joint Safety Advisory About Potential Risks, Center for Disease Control and Prevention. Feb 1999 USDHHS.

1 June 2006

2. Laboratory General Checklist. College of American Pathologists. 6 April 2006: Gen.71032, page 110. 1 June 2006

Τριχοειδή σωληνάρια epoc® Care-Fill™
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Οδηγίες χρήσης
Ακολουθήστε τις πολιτικές και τις διαδικασίες συλλογής
τριχοειδικού αίματος που ισχύουν στο ίδρυμά σας.
Αφαιρέστε ένα σωληνάριο epoc Care-Fill από το κουτί. Κατά το
χειρισμό του τριχοειδούς σωληναρίου, πρέπει να το κρατάτε μόνο
από την μπλε ταινία. Μην αφαιρείτε, επανατοποθετείτε, πιέζετε ή
κρατάτε το τριχοειδές σωληνάριο από το έμβολο. Μην αφαιρείτε τον προσαρμογέα. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του
προσαρμογέα για ευκολότερο χειρισμό και για να διασφαλίσετε ότι το λευκό πορώδες βύσμα παραμένει ορατό κατά τη
συλλογή του δείγματος.

1. Συλλογή δείγματος ασθενούς 
α. Κρατήστε το τριχοειδές σωληνάριο σε οριζόντια θέση, με κατεύθυνση προς το σημείο παρακέντησης και

φέρτε το σε επαφή με τη σταγόνα αίματος.
β. Διατηρήστε την οριζόντια θέση και συνεχίστε την πλήρωση του τριχοειδούς σωληναρίου μέχρι το δείγμα αίματος να

έρθει σε επαφή με το πορώδες βύσμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το δείγμα που συλλέγεται θα πρέπει να μην περιέχει φυσαλίδες. Η διαβροχή του πορώδους βύσματος

αποτρέπει την έκχυση του δείγματος όταν το τριχοειδές σωληνάριο στραφεί με το άκρο προς τα κάτω.

2. Προετοιμασία του σωληναρίου για εισαγωγή του δείγματος
α. Κρατήστε το σωληνάριο από την μπλε ταινία, έτσι ώστε το άκρο του τριχοειδούς σωληναρίου να είναι

στραμμένο προς τα επάνω.
β. Σύρετε τον προσαρμογέα προς το άκρο του τριχοειδούς σωληναρίου και εισαγάγετε το άκρο του

τριχοειδούς σωληναρίου στον προσαρμογέα.
γ. Στερεώστε τον προσαρμογέα στο τριχοειδές σωληνάριο, σπρώχνοντας απαλά το τριχοειδές σωληνάριο

μέσα στον προσαρμογέα μέχρι να ασφαλίσει.

3. Εισαγωγή δείγματος ασθενούς

α. Κρατήστε το τριχοειδές σωληνάριο σε κάθετη θέση από το μεγάλο άκρο του προσαρμογέα, εισαγάγετε το
στην υποδοχή δείγματος της κάρτας εξέτασης και περιστρέψτε τον προσαρμογέα κατά 1/4 της στροφής
προκειμένου να διασφαλίσετε ότι έχει εφαρμοστεί καλά.

β. Κρατήστε τον προσαρμογέα και χρησιμοποιήστε τα δάκτυλα του άλλου χεριού σας για να πιέσετε 
το έμβολο εντελώς προς τα κάτω με μία κίνηση.

γ. Εξακολουθήστε να κρατάτε το έμβολο εντελώς προς τα κάτω καθώς περιμένετε να εκπέμψει η μονάδα
Reader ένα χαρακτηριστικό ήχο. 

δ. Αφού η μονάδα Reader εκπέμψει το χαρακτηριστικό ήχο, αποδεσμεύστε το τριχοειδές σωληνάριο από
την κάρτα τραβώντας το με κλίση και όχι προς τα επάνω. 

Προφυλάξεις

• Μην πιέζετε υπερβολικά και μην αμέλγετε το σημείο παρακέντησης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί αιμόλυση
του δείγματος*.

• Μην χρησιμοποιείτε το τριχοειδές σωληνάριο epoc Care-Fill εάν έχει παγιδευτεί φυσαλίδα αέρα στο δείγμα.
• Μην χρησιμοποιείτε το δείγμα εάν φαίνεται να έχει πήξει.
• Μην χρησιμοποιείτε το δείγμα σε περίπτωση θραύσης του τριχοειδούς σωληναρίου epoc Care-Fill.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ένα τριχοειδές σωληνάριο epoc Care-Fill ανά κάρτα εξέτασης epoc.

Συστάσεις

• Η επιλογή του σκαριφιστήρα πρέπει να είναι η κατάλληλη, ώστε να είναι δυνατή η λήψη δείγματος 90 µL.
• Σκουπίστε την πρώτη σταγόνα αίματος προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση με ιστικά υγρά.
• Κατά τη συλλογή του αίματος, ασκείτε απαλά περιοδική πίεση στον ιστό που περιβάλλει το σημείο

παρακέντησης* με το ελεύθερο χέρι σας.
• Το σύστημα epoc είναι σχεδιασμένο για την εκτέλεση αιματολογικών αναλύσεων στο σημείο παροχής φροντίδας.

Γενικά, συνιστάται η εξέταση των δειγμάτων να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή, προκειμένου να
λαμβάνονται αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν με τη μεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση του ασθενούς.

• Σε περίπτωση καθυστέρησης της χορήγησης του δείγματος, κυλήστε το σωληνάριο ανάμεσα στα δάκτυλά
σας για να αναμίξετε το αίμα.

* Πηγή: Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard- Fifth Edition, CLSI H4-A5, Vol
24, No 21, 2004.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epocal.com.

© 2015 Alere. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το λογότυπο Alere και τα Alere, Care-Fill και epoc είναι εμπορικά σήματα του
ομίλου εταιρειών Alere. Όλα τα άλλα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 
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