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1.0 PRODUKTBESKRIVELSE
1.01 Hvordan 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer måler kontaminering
1.02 ATP og testing av overflatehygiene
1.03 ATP og vanntesting

1.01 Hvordan 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer måler kontaminering
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer er et luminometer som brukes sammen med 3M‑reagenssett for å måle kontamineringsnivå på
overflater og i vannprøver. Teknologien som brukes er adenosintrifosfat (ATP) bioluminescens. ATP er en substans som finnes i alt animalsk
og vegetabilsk materiale, inkludert matrester, bakterier, sopp og andre mikroorganismer. Målinger av ATP gjøres med en enzymreaksjon
som forekommer naturlig i halen til ildfluer.
Luciferin/Luciferase (ildflue‑reagens) + ATP = Lys
Emittert lys er proporsjonalt med mengde ATP. Intensiteten av lyset som emitteres fra en prøve måles av 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer og vises i relative lysenheter (RLU).
1.02 ATP og testing av overflatehygiene
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, sammen med tilhørende testsett, er en effektiv metode for å overvåke hygienen på overflater.
ATP fra både mikroorganismer og produktrester blir påvist. Målinger av “total ATP” er en viktig indikasjon på samlet renhet. Produktrester
som blir igjen på overflatene etter rengjøring vil utgjøre en næringskilde for eventuelle gjenværende mikroorganismer og kan også beskytte
mikroorganismene fra desinfiseringen. På grunn raske resultater, gir også 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer deg muligheten til
øyeblikkelig korrektiv handling dersom det foreligger et uakseptabelt resultat. Overflatene kan rengjøres på nytt før bruk, slik at gode
sanitære forhold og kontaminasjonskontroll sikres.
Instruksjonene for testsettet må leses nøye før bruk.
1.03 ATP og testing av vann
Det finnes testsett for vurdering av forurensing i flytende prøver. Måling av total ATP i prøver av siste skyllevann er en indikator på
effektiviteten til Clean‑in‑Place (CIP) prosesser. Total ATP i prosesser og avfallsvann, vanntanker og kjøletårn kan brukes til å fastsette og
overvåke effektiviteten ved behandlingsprogram for biocider.
Måling av fri eller ikke‑mikrobiell ATP kan foretas i tillegg til total ATP for å innhente ytterligere informasjon om type forurensing.
Instruksjonene for testsettet må leses nøye før bruk.

2.0 INSTRUMENTOVERSIKT
2.01 Delene i 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
2.02 Generelle egenskaper
2.03 Ladning av batteri
2.04 Slå PÅ enheten
2.05 Målingsmodi
2.06 Sette inn en prøve
2.07 testsvaber‑sensor
2.08 Strømsparemodus
2.09 PC‑kommunikasjon

2.01 Delene i 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
Formålet med hver av funksjonstastene kan endre seg i henhold til menyskjermen som vises. Når du har valgt en meny vises
tastefunksjonene nederst på skjermen like over hver tast.
Figur 1

Figur 2

Kammerhette
Hetteåpner
Indikator for batterinivå

RS‑232 til PC
USB til PC *

Skjermbilde
Navigasjonstaster

Strøm fra lader

Markørkontroll
På/Av‑bryter

* USB er er inaktiv
i versjon 1 av
instrumentene

2.02 Generelle egenskaper
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer er et lett, bærbart instrument med alfanumerisk LCD‑display. Instrumentet er til bruk i
produksjonsområder, helsevesen og laboratorier, og kan leveres med en bæreveske. Et separat internt litiumbatteri brukes til å holde
informasjon i minnet på instrumentet, med henblikk på prøveplaner, testpunkter, data og kalibreringsinnstilling.
RS 232 til PC er ikke funksjonell på NGi Luminometer.
2.03 Ladning av batteri
Dette instrumentet bruker et avtakbart, oppladbart litiumion batteri. Den forseglede batteripakken leveres med 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer og må lades før bruk.
Batteripakken må festes til instrumentet. Plasser batteripakken i åpningen på baksiden av 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer ved å
sette inn bunnen av batteripakken først og skyve batteriet på plass. Fest batteripakken ved å vri festeskruene med urviseren med en liten
skrutrekker. Ikke dra til for hardt.
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer kan nå lades med laderen som følger med. Koble kontakten fra laderen inn i 3M™ Clean‑Trace™
NGi Luminometer som vist i figur 2, og koble deretter laderen til et strømuttak og slå på. Alternativt kan dokkingstasjonen brukes, sett
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer inn i dokkingstasjonen, koble kontakten fra laderen inn i dokkingstasjonen og koble deretter laderen
til et strømuttak.
Batteriet i 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer vil være fulladet etter omtrent 2 timer og er da klart til bruk. Indikatoren for batterinivå
viser status for ladningen. Koble fra strømmen og trekk laderen ut av instrumentet. Hvis det brukes en dokkingstasjon, kan laderen festes
permanent til dokkingstasjonen. Instrumentet lades da bestandig og er klart til bruk når det står i dokkingstasjonen.
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer viser denne skjermen når det er slått av og lader.

Dersom 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer slås på og brukes med laderen tilkoblet,
vises pilen ved siden av batterisymbolet.

Hovedmeny
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Program modus
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Oppsetts meny
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Når den er slått på, vil 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer vise en kontinuerlig indikasjon på batteristatusen øverst til høyre på skjermen.

Den avtakbare batteripakken holdes på plass av en enkelt skrue.
For å fjerne batteripakken, vri skruen mot urviseren til den er løs
(det er en sikret skrue, så den forblir festet til batteripakken), og fjern deretter batteriet.

Batteriskrue
Dette viser batteripakken når den er tatt av. Legg merke til batterikontaktene. De må ikke
berøres eller forurenses. Det kan føre til upålitelig drift. Batteripakken fås kun hos 3M eller
lokal forhandler.

2.04 Slå PÅ enheten
Påse at det ikke er noen prøver igjen i prøvekammeret fra tidligere tester før du slår på instrumentet. Strømbryteren er den røde tasten på
instrumentet. Trykk og hold på/av‑tasten inne for å slå på 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer. Trykk og hold på/av‑tasten inne en gang
til for å slå 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer av. Når du slår på, utfører 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer en rekke
egenkontroller, inkludert en første bakgrunnsmåling for instrumentet, og en kalibreringskontroll. Følgende skjermbilder vises under første
oppstart og egenkontroll av systemet.
Følgende skjermbilde vises først:
OPPSTART OK
Trykk en knapp for å pause
Det er mulig å sette 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer på pause på dette punktet
for å notere ned maskinvare‑ og programvareversjoner, slik at det blir enklere å foreta en
diagnose i tilfelle av feilfunksjon. Trykk på hvilken som helst tast mens dette skjermbildet
vises og instrumentet tar pause.
Versjonsnumrene vises nederst på skjermen.
Trykk på en hvilken som helst tast for at 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
skal fortsette.
3M Clean-Trace NGi
H:1.6

S:4.5

B:2.3

F:1.0

3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer utfører nå en initial kontroll av bakgrunn
og kalibrering.
Utfører egenkontroll
Vennligst vent........

Dersom den første kontrollen av bakgrunn og kalibrering er innenfor grensene, vises
skjermen til høyre.
Dersom første bakgrunnsmåling mislykkes, se feilsøking i avsnitt 13 i denne håndboken.

Utfører egenkontroll


OK

Ved å trykke på OK‑tasten vises systemets hovedmeny.
Dersom 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer mislykkes med egenkontrollen ved
oppstart, kan flere mulige skjermer bli vist. Dersom dette skjer, se feilsøking i avsnitt 13 i
denne håndboken.

GODKJENT
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OK
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2.05 Målemodus
Med 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer er det mulig å måle en prøve på tre forskjellige måter.
Med MÅLE PRØVER er det mulig å få så mange avlesninger du ønsker, men dataene blir ikke lagret for senere bruk.
PROGRAMMODUS tillater at data lagres i 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer og deretter overføres til 3M™ Clean‑Trace™
programvare. For å bruke programmodus må prøveplaner opprettes og lastes ned til 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer. (se avsnitt 5 for
ytterligere detaljer).
PLANLAGT PRØVETAKING tillater brukeren å få tilgang til forhåndsdefinerte tidsplaner for prøvetaking. Det viser de datoer, klokkeslett og
prøveplaner som har blitt tildelt brukeren som har logget seg på NGi Luminometer. (se avsnitt 9 for ytterligere detaljer).
2.06 Sette inn en prøve
Åpne kammerhetten ved å skyve hettens utløserknapp til venstre. Hetten vil åpne seg.

Sett 3M‑testenheten inn i kammeret. Løft hetten tilbake over toppen av utstyret og trykk
deretter nedover helt til hetten fester seg.

2.07 Testsvaber‑sensor
Det anbefales at så snart som målingen av testen er utført, må testenheten fjernes fra kammeret på 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer.
Hvis en 3M™ Clean‑Trace™ ATP testenhet blir etterlatt i kammeret og instrumentet blir snudd eller lagt på siden, kan innholdet av testen
lekke inn i luminometeret og skade instrumentets følsomme komponenter.
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer har en sensor for å avgjøre om en 3M™ Clean‑Trace™ ATP testenhet står igjen i kammeret i
mer enn 30 sekunder etter at en måling er foretatt. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, vil instrumentet vise en “Testsvaber i kammeret”
feilmelding på skjermen og avgi en lyd som en påminnelse til brukeren om å fjerne testen etter målingen.
Likeledes, hvis en måling blir forsøkt i programmodus uten en 3M™ Clean‑Trace™ ATP test i instrumentets kammer, vil testsensoren
informere brukeren om at kammeret er tomt med en “Finner ingen testsvaber” feilmelding og et hørbart pip. Denne meldingen blir ikke vist
når tester forsøkes i modus Måle prøve.
2.08 Strømsparemodus
Dersom 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer slås på, men ikke brukes på en stund, vil
instrumentet gå over til strømsparemodus for å spare batteristrøm. Under normal bruk skjer
dette omtrent 30 sekunder etter at bakgrunnsbelysningen er slått av.
Skjermen for strømsparemodus vises ovenfor. Strømsparemodus kan også settes
på ved å trykke på og holde inne den grønne funksjonstasten øverst til venstre i
“Hovedmeny” ‑visningen.
Ved å trykke på en hvilken som helst grønn tast (unntatt rød strømknapp) på
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, går instrumentet tilbake til skjermen som ble vist
før strømsparemodus ble aktivert.
2.09 PC‑kommunikasjon
For å kunne kommunisere mellom 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer og
3M™ Clean‑Trace™ nettprogrammet, kontroller at luminometeret er koblet til PC‑en via
USB‑kabelen eller via 3M™ Clean‑Trace™ dokkingstasjon som i sin tur er koblet til PC‑en
med en USB‑kabel.
Skjermen som vises til høyre kommer opp når PC‑en kommuniserer med
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer ved overføring av prøveplaner eller resultater.

....

Datasynkronisering
pågår

3.0 TILBEHØR
3.01 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer dokkingstasjon
3.02 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer myk bæreveske

3.01 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer dokkingstasjon
Dokkingstasjonen er tilgjengelig som et valgfritt tilbehør, 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer
dokkingstasjonen er en instrumentholder som gir øyeblikkelig forbindelse til laderen og PC‑kommunikasjon.
Den gir følgende nyttige muligheter:
• Du kan plukke opp instrumentet og ta det med deg uten å måtte koble fra ledninger
• Praktisk ladestativ
• Gir ekstra stabilitet
• Dokkingstasjonen holder 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer i en optimal arbeids‑ og synsvinkel
for skrivebordsbruk.
• Brukeren kan koble ledningene enten direkte inn i instrumentet eller dokkingstasjonen

Kontakt til Clean‑Trace™ NG

Skriver

RS‑232 USB*

Strøm fra lader

For å bruke, plasser 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer i åpningen og trykk lett nedover. Skriveren, PC‑en og laderen kan stå permanent
tilkoblet om nødvendig.
RS‑232 har ingen funksjon på NGi Luminometer.
Skriver har ingen funksjon på NGi Luminometer.
*USB er inaktiv i versjon 1 av instrumentene
3.02 3M™ Clean‑Trace™ NG luminometer myk bæreveske
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer er et lett, bærbart instrument til bruk i produksjonsområder,
helsevesen og laboratorier, og kan leveres med en valgfri bæreveske for økt mobilitet og
beskyttelse. Instrumentet kan tas ut av bærevesken når det foretas målinger, men det er også
mulig å foreta målinger mens instrumentet er i vesken. Du kan sette inn prøver etter at du har
foldet tilbake fliken på toppen av bærevesken. For å forhindre at 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer faller ned, følger det med en snor som er festet til vesken og som skal festes
på instrumentet.
Tegningen til venstre viser en behagelig bruksmåte. Juster remmene til riktig høyde og grad
av sikkerhet.

4.0 MÅLE PRØVE
4.01 Hva er MÅLE PRØVE
4.02 Hvordan teste ved bruk av MÅLE PRØVE

4.01 Hva er MÅLE PRØVE
Med MÅLE PRØVE er det mulig å ta så mange avlesninger du ønsker, men dataene blir ikke lagret for senere bruk.
MERK: For å lagre dataene, se avsnitt 5 PROGRAMMODUS.
4.02 Hvordan teste ved å bruke MÅLE PRØVE
Slå på 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer. Ved oppstart viser displayet HOVEDMENY:
Markøren vil peke på MÅLE PRØVE. Sett en 3M‑testenhet inn i 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer (se avsnitt 2.06)

Hovedmeny
Avles prøve
Program modus
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Måle prøver
For å måle en prøve, trykk på VELG‑tasten. Skjermen viser ordet MÅLER og en serie
“telleblokker” blir vist.

Leser av
Vennligst vent........

Skjermen vil deretter vise resultatet i relative lysenheter (RLU).

52,827 RLU
Resultatet har ikke blitt
lagret i databasen
Ons 04 Jan 2012 10:09
Tilbake
Avles

For å måle en prøve til, fjern den forrige prøven, sett inn den neste, og trykk på MÅLING‑tasten.
Når du er ferdig med alle målingene, trykk på Tilbake‑tasten for å gå tilbake til HOVEDMENYEN.
Dersom lyset i kammeret overstiger instrumentets måleområde, vises en melding på
skjermen om overbelastning.
Trykk på hvilken som helst tast for å gå videre.
Overbelastning oppstår dersom økningsraten på RLU‑enhetene overstiger en rate som er
forhåndsinnstilt på fabrikken. Det kan oppstå tilfeldige overbelastningsresultater, f.eks.
dersom prøvekammeret åpnes mens en måling pågår. I tilfelle overbelastning kan det
foretas en ny måling når årsaken til overbelastningen er funnet.

Overbelastning!
Avlesning over maksimumsnivå
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5.0 PROGRAMMODUS
5.01 Hva er PROGRAMMODUS
5.02 Hvordan bruke programmodus
5.03 Retester
5.04 Delresultatsett
5.05 Vurdere resultater

5.01 Hva er programmodus
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometerets PROGRAMMODUS brukes for å utføre testing og lagre resultater mot spesifikke testpunkter i en
lagret prøveplan. Se bruksanvisningen for 3M™ Clean‑Trace™ programvare for å laste ned driveren som åpner for kommunikasjon mellom
3M™ Clean‑Trace™ programvare og 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer via USB‑tilkoblingen.:
1. Pass på at 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret er koblet til PC‑en via USB‑kabelen eller 3M™ Clean‑Trace™ NG
Luminometer dokkingstasjon.
2. Opprett en prøveplan ved hjelp av 3M™ Clean‑Trace™ programvare.
3. Overfør prøveplanen fra 3M™ Clean‑Trace™ programvare til 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret.
4. Overfør lagrede resultater fra 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometeret til 3M™ Clean‑Trace™ nettprogrammet.
Når du har overført prøveplanene til 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, er det klart til å foreta målinger.
5.02 Hvordan bruke programmodus
Fra HOVEDMENYEN, bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å utheve PROGRAMMODUS og
trykk på Velg.

HOVEDMENY
Avles prøve
Program modus
Gå igjennom resultat
Oppsetts meny
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Menyen PROGRAMMODUS vil vise nåværende liste over prøveplaner som vist til høyre.
Bruk navigasjonstastene (▲/▼) til å utheve ønsket testplan og trykk på Velg.
Opptellingen av allerede utførte resultatsett mot hver prøveplan vises på høyre side
av skjermen.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

PROGRAM MODUS
Resultatsett↴
0
0
0
0
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Du kan bli bedt om å identifisere deg selv for NGi Luminometer. Hvis du blir bedt om å
identifisere deg selv vil du se et skjermbilde som lar deg velge ditt brukernavn.
Hvis nettstedets administrator har tillatt det, kan det være et <Ingen brukernavn>
‑alternativ på slutten av listen over navn. Hvis du velger dette alternativet vil du logge deg
på anonymt.

VELG BRUKER
Bruker 1
Bruker 2
Bruker 3
<Ingen bruker>

Ons 04 Jan 2012 10:09

Hvis du velger et brukernavn annet enn <Ingen brukernavn> kan du bli bedt om å taste
inn en 4‑sifret PIN‑kode. Hvis du ikke kjenner din PIN må du logge deg på nettsiden og gå til
Min konto for å se eller endre NGi bruker‑PIN.
Skriv inn PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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Det er nå mulig å bruke 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer for å gjennomføre en ny serie tester for valgt prøveplan, eller gjennomføre
nye tester på eksisterende lagrede resultater som vises i datorekkefølge på skjermen.
Følgende symboler vises mot eksisterende resultatsett:
Målingene er tatt mot alle testpunkter i prøveplanen.
Målingene er tatt mot noen testpunkter i prøveplanen. Disse målingene vil IKKE bli lastet
opp neste gang NGi Luminometer synkroniseres.
Målingene er tatt mot noen testpunkter i prøveplanen og resultatsettet er merket som
fullført. Disse målingene vil bli lastet opp neste gang NGi Luminometer er synkroniseres.

Ward 1
Nye resultat
19 Okt 02
09:25:11
19 Okt 02
13:47:02
21 Okt 02
09:05:44
22 Okt 02
08:55:17
22 Okt 02
14:30:22

●
●
●
◒

◒
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For å utføre og lagre nye målinger, påse at NYE RESULTATER er uthevet og trykk på Velg.
På dette punktet kan du bli bedt om å angi et RESULTATETIKETTNAVN dersom nettstedets
administrator har aktivert denne funksjonen i delen Min organisasjon.
Dette er et felt for fritekst som kan brukes til å angi mer informasjon om målingene som
du er i ferd med å ta. Denne identifikatoren kan brukes i rapportene som produseres
av nettstedet.
For å legge inn et resultatetikettnavn, flytt markøren til de ønskede tegn og trykk på Velg.
De(t) valgte tegn(et)ene vil vises øverst på skjermen. Når du er ferdig, flytt markøren til
FULLFØR og trykk på Velg.
Andre skjermbilder kan vises på dette punktet dersom den fleksible feltfunksjonen er
konfigurert av nettstedets administrator og riktig programvare er lastet inn på ditt NGi
Luminometer. Se avsnitt 10 Fleksible felter for mer informasjon.
For å utføre og lagre nye målinger, bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å utheve påkrevet
testpunkt og trykk på Måle.
“►“‑symbolet betyr at testpunktnavnet er for langt til å bli vist på skjermen. Du kan se
resten av testpunktnavnet ved å trykke på høyre side av markørens kontrollknapp.
Testtypen som skal brukes til det valgte testpunktet vises til høyre for testpunktnavnet. I
dette tilfellet er ATP‑S (ATP‑overflatetest) nødvendig.

3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer vil deretter utføre en målesyklus…

RESULTATETIKETT
Ferdig
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O P Q R S T
b c d e f g
o p q r s t
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Ward 1
Nye resultat
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
Omtest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
Omtest:
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Tilbake
Avles

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Leser av
Vennligst vent........

…og vise resultatet. Trykk på OK for å godkjenne og lagre resultatet.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X IKKE GODKJENT

OK
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OK

MERK: Hvis en måling blir forsøkt uten en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test i kammeret til 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, kommer
det opp en feilmelding som sier “Fant ingen testsvaber”og du vil høre en pipelyd for at brukeren skal vite at det ikke er noen test i kammeret.

Resultatet er nå lagret. Markøren forflytter seg automatisk videre til neste testpunkt, eller bruk
Ward 1
navigasjonstastene (▲/▼) for å utheve neste påkrevde testpunkt.
Nye resultat
Centre of overbed Ta► ATP-S
Trykk på Tilbakeknappen for å gå ut av testingen.

Test 1:
52,847 RLU X
Omtest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
Omtest:
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Avles

5.03 Retester
Det er mulig å reteste en tidligere mislykket test når som helst etter at korrigerende tiltak er
gjennomført. Velg riktig testpunkt som vist over og foreta målingen.
Merk at måleskjermen nå viser ReTest.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
Omtest

Leser av

Vennligst vent........

Det nye resultatet lagres i ReTest‑området på skjermen. Denne gangen blir
resultatet godkjent.
Det er mulig å reteste punktet flere ganger helt til det godkjennes. Skjermen vil bare vise
den første testen og den nyeste retesten, men alle retester er faktisk lagret.

Ward 1
Nye resultat
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
Omtest:
108 RLU 
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
Omtest:
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MERK: Det er mulig å gå ut av et sett resultater og åpne det igjen senere. Dersom for eksempel alle målingene ikke ble foretatt på det
tidspunktet, eller det er nødvendig å gå tilbake til et sett resultater for å gjennomføre retester, kan det være nødvendig å gå tilbake til et
uferdig sett resultater for å hente inn flere data.
5.04 Delresultatsett
Et delresultatsett er et resultatsett som ikke har målinger mot alle sine testpunkter.
Dersom du henter målinger eller retester, og du bestemmer deg for å forlate resultatsettet
(ved å trykke på Tilbake ) da, hvis det ikke er noen målinger mot alle testpunktene (dvs. det
er et delresultatsett), vises skjermbildet for UFULLSTENDIGE RESULTATER.
Hvis du velger Ja, når du synkroniserer neste gang vil resultatsettet blir lastet opp til
serveren og fjernet fra NGi Luminometer.
Hvis du velger Nei, når du synkroniserer neste gang vil resultatsettet IKKE bli lastet opp til
serveren. Etter synkronisering vil resultatsettet bli værende på NGi Luminometeret slik at du
kan fortsette å innhente målinger og retester.
5.05 Vurdere resultater
Det er mulig å gjennomgå og kontrollere tidligere resultater.
Fra HOVEDMENYEN bruker du navigasjonstastene (▲/▼) for å markere VURDER
RESULTATER og å trykke på Velg‑knappen.

UFULLSTENDIGE RESULTATER
Ward1
Nye resultat
- Testpunkter: 3
- Mål: 2
Merk resultater som
fullstendige?
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Nei

Ja

HOVEDMENY
Avles prøve
Program modus
Gå igjennom resultat
Oppsetts meny

Ons 04 Jan 2012 10:09
Velg

Listen over prøveplaner som er lagret på 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer vil vises.
Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å utheve planen som skal vurderes eller skrives ut og
trykk på Velg.

Gå igjennom resultat
Resultatsett↴
Ward1
1
Ward2
0
Ward3
0
Ward4
0
Ons 04 Jan 2012 10:09
Tilbake
Velg

Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å utheve ønsket resultatsett som skal vurderes eller
skrives ut, og trykk på Velg.

Ward 1
19
19
21
22
22
22

●
●
●
●
◒

Okt 02
09:25:11
Okt 02
13:47:02
Okt 02
09:05:44
Okt 02
08:55:17
Okt 02
14:30:22
◒

Okt 02
14:46:22
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Følgende symboler vises mot eksisterende resultatsett:
Målingene er tatt mot alle testpunkter i prøveplanen.
Målingene er tatt mot noen testpunkter i prøveplanen. Disse målingene vil IKKE bli lastet opp neste gang NGi Luminometer synkroniseres.
Målingene er tatt mot noen testpunkter i prøveplanen og resultatsettet er merket som fullført. Disse målingene vil bli lastet opp neste
gang NGi‑en synkroniseres.
Skjermen viser alle resultatene i resultatsettet. Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å bla
Ward 1
21 Okt 02
09:05:44
gjennom resultatene.
T R
Prøvepunkt: Centre
Centre of overbed table  
Top cot or side bed rail  Gulvet under pasientens seng X !
Tastatur til kommunikasjonsenhet for seng X 
Toppen av nattbordet
X X
Ons 04 Jan 2012 10:09
Tilbake
Velg

Trykk på Velg for å vise testpunktet i mer detalj.
Rull ned for å vise retester.
Hvis brukernavnet oppdages vil brukeren som tok målingen eller retesten vises
på skjermen.

Ward 1
21 Okt 02
09:05:44
Tastatur til kommunikasjonsenhet for seng

ATP-Surface
Resultat:
4112 RLU 
22 Okt 02, 13:52:11
UserNavn
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6.0 OPPSETTMENY
6.01 Hva OPPSETTMENYEN lar deg gjøre
6.02 Hvordan finne OPPSETTMENYEN
6.03 Stille inn datoformat
6.04 Stille inn dato
6.05 Stille inn klokkeslett
6.06 Stille inn språk
6.07 Gjennomføre en egenkontroll
6.08 Stille inn tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning

6.01 Hva OPPSETTMENYEN lar deg gjøre
I OPPSETTMENYEN kan du:
• Formatere datoen som vist under, og sette klokkevisning til 12/24 timer
• Stille inn klokkeslett og dato
• Endre skjermspråk
• Kontrollere om instrumentet arbeider innenfor kalibreringsområdet
• Stille inn tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
6.02 Hvordan finne OPPSETTMENYEN
Bruk navigasjonstastene (▲/▼) i HOVEDMENYEN for å velge OPPSETTMENY og trykk
på Velg‑knappen

HOVEDMENY
Avles prøve
Program modus
Gå igjennom resultat
Oppsetts meny
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Velg

Nå vises OPPSETT‑MENYEN.

OPPSETTS MENY
Dato & Tid
Språk
Self–check
Tid bakgrunnsbelysning
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Tilbake
Velg

6.03 Stille inn datoformat
I OPPSETT‑menyen, bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge DATO og KLOKKESLETT, og
trykk på Velg‑knappen. Nå vises menyen for DATO og KLOKKESLETT.
De tilgjengelige datoformatene er:
UKEDAG D M Å dvs. onsdag 04 januar 2012 12.31
UKEDAG M D Å dvs. onsdag januar 04 2012 12.31
Å M D UKEDAG dvs. 2012 januar 04 onsdag 12.31
Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge DATOFORMAT og trykk gjentatte ganger på
Endre‑tasten helt til ønsket format vises.
Trykk på Tilbake‑tasten for å gå tilbake til OPPSETT‑menyen, eller bruk navigasjonstastene
(▲/▼) for å velge et annet valg i menyen DATO og KLOKKESLETT.

DATO & TID
Still inn dato
04-Jan-12
Still inn tid
14:28:56
Dato format
UKEDAG D M Å
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6.04 Stille inn dato
I OPPSETT‑menyen, bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge DATO og KLOKKESLETT, og
trykk på Velg‑knappen. Nå vises menyen for DATO og KLOKKESLETT.
I menyen DATO og KLOKKESLETT, bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge STILLE
INN DATO. Day utheves først etter at knappen for Velg‑funksjonen trykkes på. Bruk
navigasjonstastene (▲/▼) for å velge korrekt Dag. Trykk på OK‑knappen.
Måned vil nå markeres på skjermen. Still inn Måned med navigasjonstastene (▲/▼) og klikk
deretter på OK.
År vil nå markeres på skjermen. Still inn År med navigasjonstastene (▲/▼) og klikk deretter
på OK.
Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge et annet punkt i DATO og
KLOKKESLETT‑menyen, eller trykk på Tilbake for å gå tilbake til OPPSETT‑menyen.
6.05 Stille inn klokkeslett
I OPPSETT‑menyen, bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge DATO og KLOKKESLETT, og
trykk på Velg‑knappen. Nå vises menyen for DATO og KLOKKESLETT.
I DATO og KLOKKESLETT‑menyen kan navigasjonstastene (▲/▼) brukes til å velge STILL
KLOKKESLETT, trykk på Velg og Timer markeres på skjermen. Bruk navigasjonstastene
(▲/▼) til å endre Time til timen er korrekt. Trykk på OK‑knappen.
Deretter markeres Minutter på skjermen. Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å stille inn
Minutter og trykk OK.
Sekunder markeres nå på skjermen. Still inn Sekunder med navigasjonstastene (▲/▼) og
trykk på OK.
Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge et annet punkt i DATO & KLOKKESLETT‑menyen
eller trykk på Tilbake for å gå tilbake til OPPSETT‑menyen.
MERK: Datoen og tiden vil automatisk bli korrigert når NGi blir synkronisert.
6.06 Språkvalg
Kontakt din lokale distributør for en oppdatert liste over tilgjengelige språk.
I OPPSETT‑menyen brukes navigasjonstastene (▲/▼) for å velge SPRÅK, trykk deretter
på Velg.

DATO & TID
Still inn dato
04-Jan-12
Still inn tid
14:28:56
Dato format
UKEDAG D M Å
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DATO & TID
Still inn dato
04-Jan-12
Still inn tid
14:28:56
Dato format
UKEDAG D M Å
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Tilbake
Velg

OPPSETTS MENY
Dato & Tid
Språk
Self–check
Tid bakgrunnsbelysning
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Tilbake
Velg

Nå kan du se SPRÅK‑menyen.
Bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å velge ønsket språk. Trykk på en av OK‑tastene for å gå
tilbake til OPPSETT‑menyen.
MERK: Språket endres automatisk etter hvert som navigasjonstastene (▲/▼) velger et
annet språk.

SPRÅK
English
Francais
Espanol
Portugues
Deutsch
Italiano
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Tilbake
Velg

6.07 Gjennomføre en egenkontroll
Egenkontroll består både av en bakgrunnsmåling og en kalibreringskontroll. Før egenkontrollen velges, kontroller at prøvekammeret er tomt,
at kammerhetten er lukket, samt at instrumentet har hatt en stabil temperatur i minst 15 minutter.
I OPPSETT‑menyen kan navigasjonstastene (▲/▼) brukes til å velge EGENKONTROLL.
OPPSETTS MENY
Dato & Tid
Språk
Self–check
Tid bakgrunnsbelysning
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Tilbake
Velg

Trykk på Velg for å starte egenkontrollen. Skjermen vil vise ordene
“UTFØRER EGENKONTROLL” samt en rekke “opptellingsblokker”.
Utfører egenkontroll
Vennligst vent........

Hvis instrumentet fungerer innenfor kalibreringsgrensene, og avlesningen av bakgrunnen er
akseptabel, vises GODKJENT.
Utfører egenkontroll


OK

GODKJENT
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OK

Hvis instrumentet ikke ligger innenfor kalibreringsgrensene, vises en av de tre skjermbildene nedenfor. I så tilfelle bør ikke instrumentet
brukes, siden funksjonen kan være feil. Kontakt 3M eller en lokal 3M‑distributør for service og kalibrering.
Kalibreringskontroll ikke godkjent

EGENKONTROLL
Kalibrering kreves
Vennligst kontakt
nærmeste Servicesenter

OK

Bakgrunn ikke godkjent

OK

EGENKONTROLL
Høy bakgrunnsverdi:
1,047 RLU

OK

Kalibreringskontroll ikke godkjent.
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OK

EGENKONTROLL
Høy bakgrunnsverdi:
1,047 RLU
Kalibrering kreves
Vennligst kontakt
nærmeste Servicesenter

OK
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OK

6.08 Stille inn tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
Skjermen på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret har et bakgrunnslys som forbedrer lesbarheten i mørke og svakt lys. Bakgrunnslyset
kan være fast av eller på, eller det kan stilles til å være tent i et forhåndsinnstilt tidsintervall før det slukkes. Trykk på en vilkårlig tast for
å starte bakgrunnslysets tidsintervall på nytt. Dette intervallet kan stilles fra 5 til 60 sekunder i trinn på 5 sekunder. Det må nevnes at
instrumentet bruker mer strøm når bakgrunnslyset er tent.
Under normale lysforhold, bør det ikke være nødvendig å bruke bakgrunnslyset.
Hvis bakgrunnslyset ikke er nødvendig, kan bakgrunnslysets tidsavbrudd stilles fast på AV
OPPSETTS MENY
Dato & Tid
for å sikre at batteriet har lengst mulige levetid. Bakgrunnslysets tidsavbrudd er standard
Språk
innstilt på 15 sekunder.
Self–check
I OPPSETT‑menyen kan navigasjonstastene (▲/▼) brukes til å velge
Tid
bakgrunnsbelysning
BAKGRUNNSLYS TIDSAVBRUDD.
Velg den ønskede verdi for tidsavbrudd med navigasjonstastene (◄/►) .
◄
15
► Endre
Trykk på Tilbake for å vende tilbake til HOVED‑MENYEN, eller bruk navigasjonstastene
(▲/▼) for å velge et annet punkt i OPPSETT‑menyen.
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Tilbake

Velg

7.0 SYNKRONISERE NGi
7.01 Hva er å SYNKRONISERE NGi
7.02 Hvordan SYNKRONISERE NGi

7.01 Hva er å SYNKRONISERE NGi
Synkronisering lar deg overføre resultatene som er lagret i 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer til 3M™ Clean‑Trace™‑nettprogrammet,
og å laste ned prøveplaner fra 3M™ Clean‑Trace™‑nettprogrammet til Clean‑Trace NGi Luminometer. For å LASTE OPP RESULTATER,
må 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer være koblet via USB‑kabel eller 3M™ Clean‑Trace™ dokkingstasjon til en PC der driveren
for 3M™ Clean‑Trace™‑nettprogrammet er installert. 3M™ Clean‑Trace™‑nettprogramdriveren gir kommunikasjon mellom
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer og 3M™ Clean‑Trace™‑nettprogrammet. Se bruksanvisningen for 3M™ Clean‑Trace™
nettprogram for mer informasjon.
MERK: Et USB‑symbol vises bare på skjermen på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret når det er koblet til
3M™ Clean‑Trace™‑nettprogrammet via USB‑kabelen eller dokkingstasjonen.
7.02 Hvordan SYNKRONISERE NGi
For å starte synkroniseringsprosessen må du høyreklikke på ikonet for 3M synkroniseringsbehandler i systemstatusfeltet for PC‑en og velge
Åpne 3M synkroniseringsbehandler
.
Hvis du ikke kan finne ikonet i systemstatusfeltet start det ved å gå til
Start\Alle programmer\3M Clean‑Trace hygieneløsning\3M NGi Synkronisere.
Deretter må du klikke på Synkroniser‑knappen nederst på skjermbildet for 3M synkroniseringsbehandler.

Du vil da bli bedt om å oppgi brukernavn og passord. Når du har angitt dem klikk deretter på OK.
3M synkroniseringsbehandler vil godkjenne ditt brukernavn og passord.

Hvis de er feil vil en pålogging mislyktes‑ melding vises. Tast inn brukernavn og passord på nytt, og
prøv igjen.

3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer vil begynne å kommunisere med
3M™ Clean‑Trace™ nettprogrammet. Det motsatte skjermbildet vil bli vist på NGi.
Datasynkronisering
pågår

Etter en vellykket synkronisering vises en melding om synkronisering fullført på NGi‑en.
Lagrede resultater blir lastet opp til 3M™ Clean‑Trace™ nettprogrammet og blir automatisk
fjernet* fra 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometeret. Alle endringer i prøveplanen blir
oppdatert på 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometeret. Trykk på OK for å gå tilbake
til HOVEDMENYEN.

Synkronisering fullført

OK
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OK

* MERK: Delresultatsett som ikke er merket fullført vil IKKE ha blitt lastet opp til serveren eller fjernet fra NGi. Se avsnitt
5.04 Delresultatsett for mer informasjon.
Hvis du får noen problemer under synkroniseringen, se avsnittet om feilsøking i denne bruksanvisningen eller bruksanvisningen for
3M™ Clean‑Trace™ nettprogram.
8.0 ADMINISTRASJON AV FLERE ORGANISASJONER
Hvis du har tilgang til mer enn én organisasjon da, under synkroniseringen, vil du bli spurt
om hvilken organisasjon(er) du ønsker å laste ned til NGi. Hvis du laster ned mer enn én
organisasjon vises et nytt ENDRE ORGANISASJON‑menypunkt i HOVEDMENYEN og
organisasjonen som du bruker for øyeblikket vises øverst på HOVEDMENYEN.

Organisasjon1
Avles prøve
Program modus
Gå igjennom resultat
Oppsetts meny
Endre organisasjon
Ons 04 Jan 2012 10:09
Velg

Valg av ENDRE ORGANISASJON vil vise en skjerm med en liste over organisasjoner som er
på NGi. For å velge en organisasjon, bla til ORGANISASJON og trykk på Velg .

VELG ORGANISASJON
Organisasjon1
Organisasjon2
Organisasjon3
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Velg

Når du endrer organisasjoner viser NGi bare informasjon for den organisasjonen. Imidlertid
er informasjonen samlet for andre organisasjoner fortsatt lagret i NGis minne og bytting tilbake til disse organisasjonene vil gjøre den lagrede
informasjonen tilgjengelig for deg.

9.0 PLANLAGT PRØVETAKING
9.01 Bruk av planlagt prøvetaking
9.02 Retester
9.03 Delresultatsett
9.04 Tilordne tidsplaner på nytt

Planlagt prøvetaking gjør det mulig for deg å spesifisere hvor ofte målinger bør tas på et bestemt sted og eventuelt angi hvem som skal ta
målinger. Hvis det planlagte prøvetakingssystemet er satt opp på nettsiden, vil planlagt prøvetakingsdata bli lastet inn i din NGi når
du synkroniserer.
Se 3M™ Clean‑Trace™ nettprogrammets hjelpefil for mer informasjon om hvordan du konfigurerer systemet for
planlagt prøvetaking.
9.01 Bruk av planlagt prøvetaking
Hvis planlagt prøvetakingsdata er blitt lastet til din NGi vil du se et nytt alternativ PLANLAGT
PRØVETAKING i HOVEDMENYEN.

Organisasjon1
Avles prøve
Program modus
Gå igjennom resultat
Oppsetts meny
Planlagt prøvetaking
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Velg

Når du velger PLANLAGT PRØVETAKING kan du bli bedt om å identifisere deg i NGi. Hvis du
blir bedt om å identifisere deg vil du se et skjermbilde som lar deg velge ditt brukernavn.

VELG BRUKER
Bruker 1
Bruker 2
Bruker 3
<Ingen bruker>
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Hvis nettstedets administrator har tillatt det, kan det finnes et <Ingen brukernavn>‑alternativ på slutten av listen over navn. Hvis du velger
dette alternativet vil du logge deg på anonymt og bare se tidsplaner som ikke er tildelt en bestemt bruker.
Hvis du velger et brukernavn annet enn <Ingen brukernavn> kan du bli bedt om å taste
inn en 4‑sifret PIN‑kode. Hvis du ikke kjenner din PIN må du logge deg på nettsiden og gå til
Min konto for å se eller endre NGi bruker‑PIN.
Skriv inn PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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En liste over tidsplaner vises som følger:
• Hvis nettstedets administrator har besluttet ikke å laste ned brukernavn til NGi, vil alle tidsplaner på NGi‑en vises.
• Hvis en bruker ble valgt, vil tidsplanene for den brukeren bli vist sammen med ikke tildelte tidsplaner.
• Hvis <Ingen brukernavn> ble valgt, vil bare ikke tildelte tidsplaner vises.
Dato for tidsplan(er)
Tidsplan for Ward1 som
ikke er tildelt en bruker.
Ingen starttid angitt.
Tidsplan for Ward2 som er tildelt
brukeren PM0.
09.00 starttid spesifisert.

Pålogget bruker

Planlagt prøvetaking PM0
2012 Jan 04 Ons
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

2012 Jan 05 Thu
O
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
2012 Jan 06 Fri
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Statussymbol
(se nedenfor for
definisjon av
symboler)

I dette tilfellet har brukeren PM0 logget seg på og skjermen viser tidsplaner for brukeren PM0 sammen med ikke tildelte tidsplaner.
MERK: Hvis du trenger å finne det fullstendige brukernavnet for et 3‑tegns brukernavn vist på skjermen (f.eks. PMO), logg deg på nettsiden
og se kontoposter.
Skjermen vil vise tidsplaner for flere dager (det nøyaktige antall dager er angitt i Min organisasjon‑delen på nettsiden), men du kan bare
samle målinger mot tidsplanene som enten er for i dag eller for historikkdatoer.
Hvis du prøver å behandle en tidsplan for i dag som har en tid satt på og tiden ennå ikke er nådd, vil du få en advarsel, men du vil være i
stand til samle målinger for denne tidsplanen.
Statussymboler:
Ingen målinger er tatt for denne planen.
Målinger er tatt for alle testpunkter i tidsplanen.
Målinger er tatt for noen testpunkter i tidsplanen. Disse målingene vil IKKE bli lastet opp neste gang NGi‑en synkroniseres.
Målingene er tatt for noen testpunkter i tidsplanen, og den er blitt merket som fullført. Disse målingene vil bli lastet opp neste gang
NGi‑en synkroniseres.
Når du velger en tidsplan så vil du se en liste over testpunkter.
På dette punktet kan du bli bedt om å angi et RESULTATETIKETTNAVN dersom nettstedets
RESULTATETIKETT
administrator har aktivert denne funksjonen i delen Min organisasjon.
Dette er et felt for fritekst som kan brukes til å angi mer informasjon om målingene som
Ferdig
du er i ferd med å ta. Denne identifikatoren kan brukes i rapportene som produseres
A B C D E F G H I J K L M @
av nettstedet.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
For å legge inn et RESULTATETIKETTNAVN flytt markøren til de ønskede tegn og trykk
a b c d e f g h i j k l m !
Velg. De(t) valgte tegn(et)ene vil vises øverst på skjermen. Når du er ferdig, flytt markøren til
n o p q r s t u v w x y z $
FULLFØR og trykk på Velg.
Ons 04 Jan 2012 10:09
Avbryt
Velg
Andre skjermbilder kan vises på dette tidspunktet dersom Fleksible felter‑funksjonen er
konfigurert av nettstedets administrator og riktig programvare er lastet inn på din NGi. Se
avsnitt 10 Fleksible felter for mer informasjon.
For å utføre og lagre nye målinger, bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å utheve påkrevet testpunkt og trykk på Måle.
“►”‑symbolet betyr at testpunktnavnet er for langt til å vises på skjermen. Du kan se resten
Ward 1
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av testpunktnavnet ved å trykke på høyre side av markørens kontrollknapp.
Centre of overbed Ta► ATP-S
Testtypen som skal brukes til det valgte testpunktet vises til høyre for testpunktnavnet. I
Test
1:
dette tilfellet er ATP‑S (Overflate ATP‑test) nødvendig.
Omtest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
Omtest:
Ons 04 Jan 2012 10:09
Tilbake
Avles

3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer vil deretter utføre en målesyklus…

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Leser av
Vennligst vent........

…og vise resultatet. Trykk på OK for å godkjenne og lagre resultatet.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X IKKE GODKJENT

OK
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OK

MERK: Hvis en måling blir forsøkt uten en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test i kammeret til 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, kommer
det opp en feilmelding som sier Fant ingen testsvaber, og du vil høre en pipelyd for at brukeren skal vite at det ikke er noen test
i kammeret.
Resultatet er nå lagret. Markøren forflytter seg automatisk videre til neste testpunkt, eller
Ward 1
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bruk navigasjonstastene (▲/▼) for å utheve neste påkrevde testpunkt.
Centre of overbed Ta► ATP-S
Trykk på Tilbake‑knappen for å gå ut av testingen.

52,847 RLU X
Test 1:
Omtest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
Omtest:
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9.02 Retester
Det er mulig å reteste en tidligere mislykket test når som helst etter at korrigerende tiltak er
gjennomført. Velg riktig testpunkt som vist over og foreta målingen.
Merk at måleskjermen nå viser Retest.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
Omtest

Leser av

Vennligst vent........

Det nye resultatet lagres i Retest‑området på skjermen. Denne gangen blir
resultatet godkjent.
Det er mulig å reteste punktet flere ganger helt til det godkjennes. Skjermen viser bare den
første og nyeste retesten, men alle tidligere retester lagres også.
MERK: Det er mulig å gå ut av et sett resultater og åpne det igjen senere. Dersom for
eksempel alle målingene ikke ble foretatt på det tidspunktet, eller det er nødvendig å gå
tilbake til et sett resultater for å gjennomføre retester, kan det være nødvendig å gå tilbake
til et uferdig sett resultater for å hente inn flere data.

Ward 1
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Centre of overbed Ta► ATP-S
52,847 RLU X
Test 1:
108 RLU 
Omtest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
Omtest:
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Tilbake
Avles

9.03 Delresultatsett
Et delresultatsett er et resultatsett som ikke har målinger for alle sine testpunkter.
Hvis du henter målinger eller retester og du bestemmer deg for å forlate resultatsettet (ved
å trykke på Tilbake) vil skjermbildet UFULLSTENDIGE RESULTATER bli vist om det ikke er
noen målinger for alle testpunkter (dvs. et delvis resultatsett).
Hvis du velger Ja, vil resultatsettet bli lastet opp til serveren og fjernet fra NGi neste gang
du synkroniserer.
Hvis du velger Nei, vil resultatsettet IKKE bli lastet opp til serveren neste gang du
synkroniserer. Etter synkronisering vil resultatsettet forbli på NGi, slik at du kan fortsette å
fange målinger og retester for det.
9.04 Tilordne tidsplaner på nytt
Hvis nettstedets administrator har tillatt at tidsplaner kan bli omtildelt på NGi (se Min
organisasjon‑skjermbildet), og hvis tidsplanene er lastet til NGi vil du se et ekstra
menypunkt TIDSPLANTILDELING på HOVEDMENYEN.

INCOMPLETE RESULTS
Ward1
Ons 04 Jan 2012 10:04
- Testpunkter: 3
- Mål: 2
Merk resultater som
fullstendige?
Ons 04 Jan 2012 10:09
Nei

Ja

HOVEDMENY
Avles prøve
Program modus
Gå igjennom resultat
Oppsetts meny
Planlagt prøvetaking
Planlegg oppgave
Ons 04 Jan 2012 10:09
Velg

Valg av TIDSPLAN TILDELING vil vise en liste over tidsplaner og deres gjeldende tildelinger.

TILDEL TIDSSKJEMA
2012 Jan 04 Ons
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

2012 Jan 05 Thu
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
O
2012 Jan 06 Fri
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Bla til en tidsplan og trykke på Velg vil tillate deg å utføre én av to handlinger:
• Hvis planen er tilordnet til en bruker, vil du få lov til å oppheve tilordningen.
• Hvis tidsplanen ikke er tilordnet til en bruker, vil du få lov til å tildele den til en bruker.
MERK: Hvis en tidsplan er tilordnet en bruker og du ønsker å tilordne den til en annen bruker, opphever du tilordning av planen og deretter
tildeler du planen til den nye brukeren.
Valg av en tidsplan som er tilordnet en bruker, vil vise en bekreftelsesmelding. Valg av Ja vil
oppheve tilordningen av tidsplanen for denne brukeren.

FJERN OPPGAVE
2012 Jan 04 Ons
Ward1
Remove Planlegg oppgave for
Brukernavn?
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Valg av en tidsplan som ikke er tilordnet vil vise en navneliste. Velg et navn og trykk Velg for
å tildele tidsplanen til en bruker.

Ja

TILDEL BRUKER TIL TIDSSKJEMA

2012 Jan 04 Ons
Ward1
Brukernavn1
UN1
Brukernavn2
UN2
Brukernavn3
UN3
Brukernavn4
UN4
Brukernavn5
UN5
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10.0 FLEKSIBLE FELTER
10.01 Opprette et nytt resultatsett
10.02 Oppdatere et eksisterende resultatsett

Andre skjermbilder kan vises under måleprosessen hvis FLEKSIBLE FELTER‑funksjonen er konfigurert av nettstedets administrator og riktig
programvare er lastet inn i din NGi.
Den fleksible feltfunksjonen tillater at målingene kan merkes med ekstra identifikasjonsdata som gjør at rapportene dine blir
mer meningsfulle. For eksempel ønsker du kanskje å innhente rengjøringsmidlet som brukes eller navnet på personalet som
rengjorde testområdet.
Hvis funksjonen fleksible felt er aktivert og konfigurert vil du se følgende ekstra skjermer når du oppretter et nytt resultatsett eller oppdaterer
et eksisterende resultatsett.
10.01 Opprette et nytt resultatsett
Når du oppretter et ny resultatsett vises en skjerm med de fleksible feltene og deres
standardverdier. Noen felter har eventuelt ingen standardverdi.
For å beholde standardverdiene bruk navigasjonsknappene (▲/▼) for å fremheve GODTA
VERDIER og trykk Velg. Det vil bringe deg til måleprosessen.

For å endre fleksible feltverdier bruk navigasjonsknappene (▲/▼) for å markere en verdi og
trykk på Velg. Det vil vise et skjermbilde der du kan endre det fleksible feltets valgte verdi.
Standardverdien vil automatisk bli valgt. Bruk navigasjonsknappene (▲/▼) for å velge ønsket
verdi. Hvis feltet er tomt vil verdien <Ingen> bli vist på slutten av listen med verdier. Når du
har valgt ønsket verdi trykk deretter på Velg.

Fleksible feltverdier
Fleksible felt 1 navn
Verdier
Fleksible felt 2 navn
Verdier
Fleksible felt 3 navn
Verdier
Godta verdier
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Endre Fleksible felt navn
Verdier11
Verdier12
Verdier13
Verdier14
Verdier15
Verdier16
<Ingen>
Ons 04 Jan 2012 10:09
Avbryt
Velg

10.02 Oppdatere et eksisterende resultatsett
Når du velger et eksisterende resultatsett vises de FLEKSIBLE FELTVERDIENE igjen. Prosessen for å endre eller godta fleksible feltverdier er
den samme som for å opprette et nytt resultatsett.
11.0 RETNINGSLINJER FOR BRUKEREN
ADVARSEL: ikke etterse 3M™ Clean‑Trace™ luminometer, dokkingstasjon eller strømforsyning selv. Bruk kun autorisert 3M‑personell.
ADVARSEL: ikke bruk 3M™ Clean‑Trace™ NGi luminometeret eller strømforsyningen om huset er ødelagt.
ADVARSEL: ikke bruk noen annen strømforsyning enn den som 3M har spesifisert.
1. 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret er konstruert for å være robust og enkelt å bruke, men det er et sensitivt instrument som skal
behandles varsomt.
2. Prøvekammeret skal holdes lukket eller tildekket av hetten mellom avlesningene.
3. Pass på at innsiden av kammeret ikke kontamineres ved utslipp av væskeprøver eller ved innsetting av en testsvaber uten å sette den
tilbake i utstyret igjen.
4. Ta alltid ut prøven før du slår instrumentet AV.
5. Instrumentet skal alltid slås AV etter bruk.
6. Sett til reagenstester skal alltid oppbevares og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som følger med settet.
7. Bruk bare reagenser levert av 3M eller nærmeste 3M –distributør.
8. Resultatene påvirkes ikke av temperaturer mellom 15‑25 °C. En lavere avlesning vil likevel bli observert ved temperaturer under 15 °C.
Dersom testene alltid utføres ved denne lavere temperaturen, kan det likevel oppnås konsistente resultater.
9. Prøvekammeret er utviklet til å forebygge at lys fra omgivelsene kommer inn under målingsprosessen, men instrumentet har en meget
sensitiv detektor, så du må alltid utvise forsiktighet. Unngå å bruke instrumentet i klart, direkte sollys.
10. Ikke etterlat 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer på et sted som er utsatt for damp, høy fuktighet, støv eller vibrasjon.
11. Ta batteriene ut av 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer dersom det ikke skal brukes over lengre tid.
12. Les testsettets anvisninger for fullstendig informasjon om akkurat denne testtypen.

12.0 VEDLIKEHOLD AV 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi LUMINOMETER
12.01 Rengjøring
12.02 Temperatur
12.03 Retningslinjer for batteri

12.01 Rengjøring
Instrumentets eksterne overflater bør tørkes rene med en fuktig klut og deretter tørkes.
12.02 Temperatur
Instrumentet må ikke oppbevares ved temperaturer under 4 °C eller over 40 °C. Dersom instrumentet utsettes for lave temperaturer, kan det
oppstå kondens. Instrumentet må få varme seg opp til romtemperatur før bruk, og bruk en klut eller papir til å tørke de ytre overflatene.
12.03 Retningslinjer for batteri
Dette er beste praksis for bruk av batteriet til 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer for å optimalisere batteriets ladekapasitet og dets
livssyklus.
• Ta ut batteriet når 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer ikke skal brukes over lengre tid.
• Lad batteriet i minst 2 timer før du bruker 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer. Dette gjelder både for nye batterier og
erstatningsbatterier installert i 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer.
• Ved normal bruk gir 3M NGLBP1 oppladbart Li-ion batteri opptil åtte timer med ladekapasitet. Når batteriet må lades, viser indikatoren
for batteristatus ingen streker, vist nedenfor som Flat-10%. Batteriet trenger ikke å være helt utladet og vise ingen streker før du lader
det. Delvis oppladning er akseptabelt.

• Batteriet har en forventet levetid, og batteriet eldes hver gang det lades og utlades. Batteriet mister gradvis sin ladekapasitet når det
eldes til det ikke lenger vil ta ladning. Derfor, etterhvert som batteriet eldes, gir det trinnvis mindre enn åtte timer med ladekapasitet.
• Når du lagrer batteriet i mer enn én måned, lagre det 50 % oppladet. Batteriet er 20–49 % oppladet når batteriikonet viser to streker og
50–74 % oppladet når 3 streker vises. Ikke lagre et helt utladet batteri fordi det kan miste evnen til å lades på nytt. Ikke lagre et fulladet
batteri fordi det kan miste evnen til å lades på nytt til full effekt.
• Ikke nedsenk 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer eller batteriet i væske eller la noen av delene bli våte.
• Ikke bær batteriet i lommer, vesker/håndvesker eller andre steder hvor det kan komme i kontakt med metallgjenstander.
• Ikke usett batteriet for direkte sollys eller oppbevar batteriet i direkte sollys eller sterk varme (60 °C [140 °F]) eller i fuktige eller etsende
miljøer.
• Ikke slå eller kast på batteriet eller utsett batteriet for et fysisk sjokk.
• Ikke stikk hull på batteridekselet eller bryt det opp. Ikke demonter batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
• Ikke lad batteriet i nærheten av en varmekilde eller i ekstremt varme omgivelser (varmere enn 45 °C).
• Ikke bruk batteriet hvis det avgir lukt, genererer sterk varme eller blir vesentlig misfarget eller deformert. Hold batteriet borte fra åpen
ild hvis batteriet lekker eller avgir lukt.
• Dersom batteriet lekker og batterivæske kommer i kontakt med øynene, skal øynene skylles med vann og lege kontaktes.
Vi anbefaler at batteriet rutinemessig byttes ut etter to år med normal bruk, eller hvis batteriet har blitt misbrukt på noen av måtene som er
beskrevet ovenfor, eller hvis batteriet viser tegn til overoppheting eller formen er forvrengt.
Se heftet med viktig informasjon om 3M™ Clean-Trace™ NG Luminometer og dokkingstasjonen til 3M™ Clean-Trace™ NG
Luminometer, inkludert sikkerhetsinformasjon om litiumbatteriet. Kontakt din lokale 3M-representant hvis du har spørsmål.

13.0 FEILSØKING
13.01 Generelt
13.02 Skjermbilde for lavt batterinivå
13.03 Melding om kommunikasjonsfeil
13.04 Skjermbilde for egenkontroll
13.05 Andre skjermbilder for feil
13.06 Utilsiktet endring av språkinnstilling

13.01 Generelt
Dette avsnittet kan hjelpe deg til å løse de problemene som kan oppstå i forbindelse med anvendelse av 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer. Kontakt 3M eller en lokal 3M distributør for ytterligere og grundigere veiledning.
Problem

Sannsynlig årsak

Løsning

Melding om lavt
batterinivå

Batteripakken må lades opp.

Slå instrumentet AV. Dersom det vises en melding om LAVT
BATTERINIVÅ, må du IKKE fortsette med å ta målinger. Lad opp
batteriet ellet bruk utstyret med strømtilkobling.

Høye bakgrunner

(a) Inntrengning av eksternt lys.
(b) Prøven er fremdeles i kammeret.
(c) Kammeret har vært åpent i lengre
perioder mellom avlesningene.
(d) Kammeret er forurenset.
(e) Funksjonsfeil i instrumentet.

(a) Målingskammeret er ikke helt lukket. Kontroller om kammeret
er lukket.
(b) Ta ut prøven.
(c) Kontroller på nytt med kammeret lukket.
(d) Slå av instrumentet. La det stå i 2 timer, og sjekk igjen. IKKE
forsøk å gjøre rent på innsiden.
(e) Kontakt 3M eller en lokal 3M‑distributør.

Ikke noe display

(a) Batteriet er helt utladet.
(b) Batterikontaktene er skitne.
(c) Teknisk feil på instrumentet.

(a) Lad opp batteriet
(b) Ta ut batteriene og rens kontaktene forsiktig med en tørr klut. IKKE
gjør rent med slipende materialer.
(c) Kontakt 3M eller en lokal 3M‑distributør.

Høy reagenskontroll

(a) Høy bakgrunn
(b) Kontaminering av reagenser eller
testsvabere.

(a) Se Høye bakgrunner
(b) Gjenta kontrollen for å fastslå om det er kontaminering av én
individuell test.
Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med 3M eller lokal 3M‑distributør.

Resultater lavere enn
forventet

(a) Problem med prøve/reagens.
(b) Teknisk feil på instrumentet.

(a) Kontroller riktig prøve‑ og reagenspreparering i følge
instruksjonene for testsettet. Kontroller med nye reagenser og
kjent positiv prøve som en 3M positiv kontrolltest.
(b) Kontakt 3M eller en lokal 3M‑distributør.

MERK: Sollys eller statisk elektrisitet kan forårsake fosforescens i testrøret og gi høye avlesninger. Normalt vil en ny test som gjøres med det
samme, være 50 % mindre enn den første, hvis dette er tilfellet. Ved ytterligere gjentatte avlesninger vil resultatene bli lavere og lavere og
nærme seg normalen. Unngå at testrøret utsettes for, eller at testen utføres i, direkte sollys.
13.02 Skjermbilde ved lavt batteri
Trykk på OK for å gå tilbake til HOVEDMENYEN, og slå instrumentet AV. Dersom det vises
en melding om LAVT BATTERINIVÅ, må du IKKE fortsette med å ta målinger. Lad opp
batteriet ellet bruk utstyret med strømtilkobling.
Lavt batteri!

OK
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OK

13.03 Melding om kommunikasjonsfeil
Hvis det er en kommunikasjonsfeil mellom 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer og 3M™ Clean‑Trace™‑programvare, følg anvisningene
som vises på 3M synkroniseringsbehandler‑skjermen.
Sørg for at det anvendes riktig kommunikasjon og at kontaktene sitter godt, både på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret og i
PC‑porten. Dersom problemet vedvarer, kontakt 3M eller en lokal 3M‑distributør.

13.04 Feilmelding for egenkontroll
Dette skjermbildet viser et 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, som ikke har fått
godkjent sin bakgrunns‑ eller kalibreringskontroll. Ikke bruk utstyret til å foreta målinger,
siden målingsevnen kan være svekket. Kontakt 3M eller en lokal 3M‑distributør for service
eller kalibrering.

EGENKONTROLL
Høy bakgrunnsverdi:
1,047 RLU
Kalibreringskontroll mislyktes.
Vennligst la instrumentet
stå i stabil temperatur
i 15 minutter og prov på nytt
Ons 04 Jan 2012 10:09
OK
OK

13.05 Andre skjermbilder for feil
Det er ikke tilgjengelig minne i instrumentet til å lagre ytterligere resultater. Trykk på OK,
last opp alle lagrede resultater til PC‑en og prøv igjen.
Det er en intern feil i kammeret eller i kammerets forbindelser. Kontakt 3M eller en
lokal 3M‑distributør.

Feil i avlesningskammer!
Ikke mulig å avlese

OK
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OK

Feilmelding

Brukerhandling

Uventet feil:
ber om resultater

Koble 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret fra USB‑kabelen, eller ta det ut av dokkingstasjonen. Koble
til på nytt og synkroniser en gang til.

Uventet feil:
opplasting av resultater

Koble 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret fra USB‑kabelen, eller ta det ut av dokkingstasjonen. Koble
til på nytt og synkroniser en gang til.

Alle prøveplanene har ikke
blitt lastet ned.
Feil ved sletting og
nedlasting av prøveplaner

Bruk administrasjonsnettstedet for 3M™ Clean‑Trace™ programvare og kontroller at prøveplanene er
tildelt brukeren av 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometer.
Koble 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret fra USB‑kabelen, eller ta det ut av dokkingstasjonen. Koble
til på nytt og synkroniser en gang til.

Ikke alle prøveplaner
er blitt nedlastet. Prøv
opplastingssekvensen
igjen.

Koble 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret fra USB‑kabelen, eller ta det ut av dokkingstasjonen. Koble
til på nytt og synkroniser en gang til.

Det finnes ingen
prøveplaner

Bruk administrasjonsnettstedet for 3M™ Clean‑Trace™ programvare og kontroller at prøveplanene er
tildelt brukeren av 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer.
Koble 3M™ Clean‑Trace™ NGi luminometeret fra USB‑kabelen, eller ta det ut av dokkingstasjonen. Koble
til på nytt og last opp resultatene en gang til.

Feil mottatt:
sletter resultater.
Resultatene ble ikke slettet.

Koble 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret fra USB‑kabelen, eller ta det ut av dokkingstasjonen. Koble
til på nytt og synkroniser en gang til.

Ingen nettverksforbindelse:

Indikerer et nettverksproblem mellom driverprogrammet for 3M™ Clean‑Trace™ programvare og internett.
Den vanligste årsaken til denne feilen er en proxy‑server som er installert i nettverket ditt. Ta kontakt med
IT kundestøtte for ytterligere informasjon.

13.06 Utilsiktet endring av språkinnstilling
I tilfelle av utilsiktet endring av språkinnstilling, kan det være vanskelig å komme tilbake til det opprinnelige språket. Dersom dette skjer, følg
følgende sekvens av tastetrykk for å gå tilbake til originalspråket:
1. Slå av 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometeret, slå deretter på igjen, og vent til hovedmenyen kommer opp
2. Trykk en gang på navigasjonstasten “opp”
3. Trykk en gang på høyre funksjonstast
4. Trykk en gang på navigasjonstasten “ned”
5. Trykk en gang på høyre funksjonstast
6. Velg ønsket språk fra listen ved å bruke navigasjonstastene, og trykk en gang på høyre funksjonstast

14.0 VEDLEGG
14.01 Tekniske spesifikasjoner
14.02 Begrep og uttrykk

14.01 Tekniske spesifikasjoner
Brukergrensesnitt
• Enkel struktur på menysystemet
• Tast‑ og menystyrt LCD‑skjermbasert brukergrensesnitt
• Brukergrensesnitt med 7 taster ‑ OPP, NED, VENSTRE, HØYRE, PÅ/AV og 2 programvaredefinerte taster
• Taktilt tastatur i silikongummi
• Takket være brukergrensesnittet og programvaren kan brukeren hurtig taste inn tekst
Skjerm
• Grafisk LCD‑panel med 240x160 piksler
• Automatisk kontrastkontroll som kompenserer for temperatursvingninger, som påvirker skjermkontrasten
• Bakgrunnslys med tidsinnstilt på/av‑muligheter i programvaren
• Bla kontrollen oppover/nedover for å se en lang liste over punkter
• Automatisk skalerbare rullefelt som brukes til å indikere størrelse og plassering av listen akkurat som i
Microsoft® Windows‑applikasjoner
• Dato og klokkeslett vises når instrumentet ikke er i hvile eller når det måler
Ergonomi
• Venstre‑ og høyrehåndsbruk
• Skjermen kan leses i håndholdt stilling eller i skrivebordsstilling
• Fullt bærbart håndholdt apparat eller skrivebordsapparat, kan bæres i belte‑ eller i skulderveske samt settes i dokkingstasjon for
maksimal brukerfleksibilitet.
Prøvekammer
• Unngå måling mens hetten er åpen
Ladning
• Uttakbar forseglet batteripakke
• Hurtigladning
• Strømkontakt på instrumentet og valgfri dokkingstasjon for laderledning
• Instrumentet detekterer automatisk når laderen kobles til
• Den gjenværende batterikapasiteten vises på ikonet på displayskjermen

Intelligent diagnostikk
• Innebygget feil‑ og statusdiagnostisering
• Utenfor kalibrering
• For høye bakgrunner
• Innebygget kalibreringskontrollteknologi
Lagrede resultater
• Lagrede filer inneholder følgende informasjon
oo Unikt navn på resultatfil
oo Instrument‑ID eller serienummer
oo Prøveplanens navn
oo Dato/tidsstempel for første åpning
oo Dato/tidsstempel for siste redigering
oo Dato/tidsstempel for hvert individuelt resultat
oo Hvert eneste resultat, inklusive retester, står i denne filen
oo Status for Godkjent/Forsiktig/Ikke godkjent for hvert resultat
oo Brukernavn
oo Produktets partinummer eller brukerens testreferanse, hvis denne er tastet inn
oo Andre felter som er definerte i 3M™ Clean‑Trace™ programvare
• Ikke‑slettbart dataminne
• Batteristøttet SRAM
• Lagringsplass til mer enn 3500 resultater
Sikkerhet
• Hvert instrument med et unikt inntastet ID‑nummer for programvare
• Passordbeskyttelse på instrument‑ og brukernivå

Tilbehør
• 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer dokkingstasjon
-- Instrumentholder med dupliserte instrumentkontakter
-- Du kan enten koble ledningene direkte inn i instrumentet eller
i dokkingstasjonen
-- Du kan plukke opp instrumentet og ta det med deg uten å måtte koble
fra ledninger
-- Gir ekstra stabilitet ved skrivebordsbruk.
-- 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer dokkingstasjonen holder
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometeret i en optimal arbeids‑ og
synsvinkel for skrivebordsbruk.
• 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer myk bæreveske
Dimensjoner: Omtrent 205 mm x 85 mm x 60 mm
(8,1 tommer x 3,3 tommer x 2,4 tommer)
Vekt: 400 gram (14 unser)
Temperatur
Lagres i 4 °C ‑ 40 °C (39 °F ‑ 104 °F)
Optimalt bruksområde 15 °C ‑ 25 °C (59 °F ‑ 77 °F)
Innebygde temperaturfølere
Batteri: Li‑ion
14.02 Betingelser og uttrykk
Følgende uttrykk brukes til å representere visse punkter og handlinger i denne håndboken:
Fete store bokstaver

f.eks. DATOFORMAT

Et menypunkt

Fete små bokstaver

eks. Velg

Et tastetrykk med en av funksjonstastene

Enkeltanførsler

f.eks. ‘måned’

Et bestemt punkt i en meny

Meny
RS‑232
Prøveplan
Egenkontroll
USB

En liste over mulige funksjoner vises på skjermen, hvor hver funksjon kan velges med piltastene og
funksjonstastene.
En metode for å koble til PC‑en. Det er nødvendig med en spesiell kabelforbindelse.
En prøveplan er en liste over testpunkter med de godkjente og ikke‑godkjente nivåene, som tidligere er generert
med 3M™ Clean‑Trace™ programvaremet.
En kontrollmetode for å sjekke om instrumentet virker innenfor de angitte grensene.
En metode for å koble til PC‑en. Det er nødvendig med en spesiell kabelforbindelse.
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