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1.0 OPIS PRODUKTU
1.01 W jaki sposób dokonać pomiaru zanieczyszczenia za pomocą luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi?
1.02 ATP oraz badania higieny powierzchni
1.03 ATP oraz badanie wody

1.01 W jaki sposób dokonać pomiaru zanieczyszczenia za pomocą luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi?
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi to luminometr stosowany wraz z zestawem odczynników firmy 3M do pomiaru poziomów
zanieczyszczeń powierzchni oraz próbek wody. W badaniach tych wykorzystywana jest technologia bioluminescencji trifosforanu adenozyny
(ATP). ATP jest substancją, która występuje u wszystkich organizmów zwierzęcych i roślinnych, a także w większości resztek pokarmowych,
w bakteriach, grzybach oraz innych mikroorganizmach. Pomiar ATP dokonywany jest za pomocą reakcji enzymatycznej, z wykorzystaniem
enzymu, występującego w przyrodzie w ogonie świetlików.
Lucyferyna/lucyferaza (odczynnik pochodzący ze świetlików) + ATP = Światło
Natężenie emitowanego światła jest proporcjonalne do ilości ATP. Natężenie światła emitowanego przez próbkę mierzone jest za pomocą
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi i przedstawiane w postaci względnych jednostek światła [Relative Light Units (RLU)].
1.02 ATP oraz badanie higieny powierzchni.
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi wraz z odpowiednim zestawem testowym stanowi skuteczną metodę monitorowania stanu higieny
powierzchni. Metoda ta umożliwia wykrywanie ATP pochodzącego zarówno z mikroorganizmów, jak i z pozostałości produktu. Pomiar
„całkowitego ATP90 stanowi istotny element oceny ogólnej czystości. Resztki produktu, pozostałe na powierzchni po czyszczeniu, będą
źródłem składników odżywczych dla wszelkich pozostałych mikroorganizmów i mogą również chronić mikroorganizmy przed działaniem
środków dezynfekujących. Z uwagi na szybkie uzyskiwanie wyników, stosowanie luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi pozwala na
podjęcie natychmiastowych działań w przypadku uzyskania niedopuszczalnych wyników. Przed użyciem powierzchnie można oczyścić
ponownie, zapewniając odpowiednią czystość i kontrolę zanieczyszczenia.
Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami zestawu testowego.
1.03 ATP oraz badanie wody.
Dostępne są również zestawy testowe służące do oceny stopnia zanieczyszczenia wody lub próbek ciekłych. Pomiar całkowitej zawartości
ATP w próbkach wody po ostatnim płukaniu jest wskaźnikiem skuteczności procesów w miejscu czyszczenia CIP). Całkowita zawartość ATP
w wodzie wykorzystanej do obróbki oraz w resztkach wody, w zbiornikach wodnych oraz w chłodniach kominowych służyć może do oceny i
kontroli skuteczności programu użycia środków biobójczych.
Pomiar frakcji wolnego lub niepochodzącego z mikroorganizmów ATP może być przeprowadzony w uzupełnieniu do oceny całkowitej
zawartości ATP, w celu określenia przyczyn zanieczyszczenia.
Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami zestawu testowego.

2.0 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT URZĄDZENIA
2.01 Elementy luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi
2.02 Opcje ogólne
2.03 Ładowanie baterii
2.04 Włączanie urządzenia
2.05 Tryby pomiaru
2.06 Wprowadzanie testu
2.07 Czujnik próbki
2.08 Tryb niskiej mocy
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2.01 Elementy luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Czynność poszczególnych przycisków funkcyjnych może zmieniać się w zależności od wyświetlanego ekranu menu. Po wybraniu menu,
funkcje poszczególnych przycisków przedstawione zostaną na dole ekranu, bezpośrednio nad każdym z przycisków.
Rysunek 1

Rysunek 2

Pokrywa komory
Przycisk zwolnienia pokrywy
Wskaźnik poziomu
naładowania baterii

Złącze RS 232, służące do połączenia
z komputerem klasy PC

Ekran

Złącze USB do podłączania
do komputera klasy PC*

Przyciski nawigacji

Gniazdo zasilania, przeznaczone do
podłączenia zasilacza

Układ sterowania kursora
Przycisk włączenia/wyłączenia

*Złącze USB jest nieaktywne w
urządzeniach Wersji 1

2.02 Opcje ogólne
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi jest lekkim, całkowicie przenośnym urządzeniem, wyposażonym w alfanumeryczny wyświetlacz LCD.
Urządzenie służy do zastosowania w obszarach produkcji, środowisku opieki medycznej oraz laboratoriach i można go zamówić łącznie z
torbą do przenoszenia. Aby nie dopuścić do utraty informacji, takich jak plan badań, punkty pomiarowe, dane oraz ustawienia kalibracji, które
zapisane są w pamięci urządzenia, luminometr wyposażony jest w osobną wewnętrzną baterię litową.
Złącze RS 232 służące do połączenia z komputerem PC nie działa w przypadku luminometru NGi.
2.03 Ładowanie baterii
Urządzenie pracuje na wyjmowanej baterii litowo‑jonowej, wielokrotnego ładowania. Wraz z luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi
dostarczany jest zapieczętowany zestaw baterii, które należy naładować przed użyciem.
Konieczne jest podłączenie baterii do urządzenia. Umieść zestaw baterii w odpowiednim otworze znajdującym się w tylnej części
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, montując w pierwszej kolejności dolną część baterii, a następnie wpychając go we właściwe
miejsce. Zabezpiecz baterię przekręcając małym śrubokrętem śrubę mocującą w kierunku ruchu wskazówek zegara. Uważaj, aby nie
dokręcić śruby zbyt mocno.
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi można teraz naładować za pomocą dołączonej ładowarki. Podłącz wtyczkę ładowarki do luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi w sposób przedstawiony na rysunku 2, a następnie podłącz ładowarkę do gniazda prądu zmiennego i włącz ją.
Alternatywnie, w przypadku korzystania z opcjonalnej stacji dokującej, należy umieścić luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi w stacji
dokującej, podłączyć wtyczkę ładowarki do stacji dokującej i podłączyć ładowarkę do gniazda prądu zmiennego.
Bateria luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi naładuje się w pełni w ciągu około 2 godzin i wówczas będzie on gotowy do użycia.
Wskaźnik naładowania baterii pokaże stopień naładowania baterii. Odłącz urządzenie od
źródła zasilania prądu zmiennego, następnie odłącz ładowarkę od aparatu. W przypadku
stosowania stacji dokującej, ładowarka może być do niej podłączona na stałe. W ten sposób
urządzenie umieszczone w stacji dokującej jest zawsze ładowane i jest gotowe do użycia
w stacji dokującej.
Podczas wyłączania oraz w czasie ładowania na ekranie luminometru 3M™ Clean‑Trace™
NGi pojawi się następujący komunikat.

W sytuacji, gdy luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi jest włączony i pracuje, gdy jest
podłączony do ładowarki, na ekranie, w pobliżu symbolu baterii pojawi się strzałka.
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Po włączeniu luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi w górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ciągły wskaźnik stanu
naładowania baterii.

Wyjmowana bateria mocowana jest przy użyciu pojedynczej śruby.
Aby wyjąć baterie, należy przekręcić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż
do jej poluzowania
(jest to śruba wbudowana i z tego względu pozostanie zamocowana do baterii), a następnie
wyjąć baterię.

Śruba do wyjmowania baterii
Na rycinie przedstawiono sposób demontażu baterii. Proszę zwrócić uwagę na styki baterii.
Nie wolno ich dotykać ani zabrudzić, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
Baterie dostępne są jedynie w firmie 3M lub u lokalnego dystrybutora.

2.04 WŁĄCZANIE urządzenia
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że w komorze nie pozostały żadne próbki po poprzednich badaniach. Włącznik to
czerwony przycisk znajdujący się na urządzeniu. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączenia/wyłączenia spowoduje włączenie
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączenia/wyłączenia spowoduje wyłączenie
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Podczas włączania, luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi przeprowadza serię autotestów,
obejmujących pomiar wartości tła urządzenia oraz kontrolę kalibracji. Podczas wstępnego rozruchu i autotestu systemu, pojawią się
następujące komunikaty.
Jako pierwszy wyświetlany jest następujący komunikat:
START-UP OK
Press any button to Pause
Użytkownik może na tym etapie wstrzymać pracę luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi w
celu odnotowania informacji na temat sprzętu oraz wersji oprogramowania, w celu ułatwienia
diagnostyki potencjalnych problemów w działaniu. Podczas wyświetlania tego komunikatu
należy wcisnąć dowolny klawisz, aby wstrzymać urządzenie.
Numery wersji widoczne są w dolnej części ekranu.
Wciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować pracę luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
3M Clean-Trace NGi
H:1.6
S:4.5 B:2.3 F:1.0

Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi przeprowadzi wówczas wstępną ocenę tła oraz
kontrolę kalibracji.
Performing Self–check
Please Wait........

W przypadku, gdy wyniki wstępnej oceny tła oraz kontroli kalibracji znajdują się w
odpowiednich granicach, na ekranie pojawi się komunikat przedstawiony po stronie prawej.
W przypadku nieprawidłowego wyniku wstępnego pomiaru tła, należy zapoznać się z
informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów, które znajdują się w rozdziale
13 niniejszego podręcznika.

Performing Self Check


OK

Wciśnięcie przycisku OK spowoduje pojawienie się głównego menu systemu.
W przypadku, gdy luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi wykaże błędy podczas autotestu,
na ekranie może pojawić się jeden z kilku komunikatów. W takim wypadku należy zapoznać
się z informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów, które opisano w rozdziale
13 niniejszego podręcznika.

PASS
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2.05 Tryby pomiaru
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi umożliwia dokonywanie pomiaru próbki na trzy
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różne sposoby.
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Opcja PRÓBKA POMIARU pozwala na dokonanie dowolnej liczby pomiarów, lecz nie
umożliwia zapisu danych do późniejszego wykorzystania.
Opcja TRYB PROGRAMU umożliwia zapisywanie danych w luminometrze 3M™ Clean‑Trace™ NGi, a następnie przesłanie ich do
oprogramowania online 3M™ Clean‑Trace™. Aby użycie opcji TRYB PROGRAMU było możliwe, plany próbek muszą zostać wcześniej
utworzone i pobrane do luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi Patrz rozdział 5 w celu uzyskania dalszych informacji.
Opcja ZAPLANOWANEGO PRÓBKOWANIA zapewnia użytkownikowi dostęp do wstępnie zdefiniowanych harmonogramów próbkowania.
Jest to lista dat, godzin i planów pobierania próbek, która została przypisana do użytkownika, który zalogował się do luminometru NGi. Patrz
rozdział 9 w celu uzyskania dalszych informacji.
2.06 Wprowadzanie testu
Otwórz pokrywę komory przesuwając przycisk otwierający w lewo. Pokrywa
odskoczy automatycznie.

Wprowadź urządzenie testowe 3M do komory. Przesuń pokrywę poza górną część
urządzenia, i wciśnij w dół, do momentu zaryglowania pokrywy.

2.07 Czujnik próbki.
Zaleca się, aby natychmiast po dokonaniu pomiaru próbki wyjąć urządzenie testowe z komory luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Pozostawienie urządzenia testowego 3M™ Clean‑Trace™ ATP w komorze może, w przypadku przewrócenia lub odwrócenia urządzenia,
doprowadzić do przecieku zawartości próbki do luminometru i spowodować uszkodzenie jego delikatnych elementów.
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi jest wyposażony w czujnik do wykrywania pozostawionej w komorze próbki 3M™ Clean‑Trace™
ATP, gdy jest ona obecna w komorze dłużej niż 30 sek. od zakończenia pomiaru. W przypadku wykrycia takiej sytuacji, na ekranie wyświetli
się komunikat błędu „Próbka pozostawiona w komorze” i włączy się sygnał dźwiękowy, przypominający użytkownikowi o konieczności
usunięcia próbki po dokonaniu pomiaru.
Podobnie, w przypadku próby dokonania pomiaru w trybie programu lub trybie badań nieplanowanych bez umieszczenia próbki
3M™ Clean‑Trace™ ATP w komorze urządzenia, dzięki czujnikowi wyświetli się komunikat błędu „Nie wykryto próbki” i włączy się
alarm informujący użytkownika, że komora jest pusta. Wiadomość ta nie wyświetla się w przypadku próby dokonania pomiaru w trybie
pomiaru próbki.
2.08 Tryb niskiej mocy
Jeśli luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi jest włączony, lecz podczas pracy przez dłuższy
czas pozostanie w stanie nieaktywnym, urządzenie przejdzie w tryb niskiej mocy, w celu
zaoszczędzenia energii baterii. W czasie typowej obsługi sytuacja ta nastąpi po około
30 sekundach od czasu wyłączenia podświetlenia tła.
Ekran trybu niskiej mocy jest przedstawiony naprzeciwko. Użytkownik może uruchomić tryb
niskiego zasilania, wciskając i przytrzymując w „Menu głównym” zielony przycisk funkcyjny,
znajdujący się u góry, po stronie lewej.
Wciśnięcie dowolnego z zielonych przycisków (poza czerwonym przyciskiem zasilania)
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi spowoduje przywrócenie ekranu, wyświetlanego
przed uruchomieniem trybu niskiego zasilania.
2.09 Połączenie z komputerem
W celu ustanowienia połączenia pomiędzy luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi i
oprogramowaniem online 3M™ Clean‑Trace™ należy upewnić się, że luminometr jest
podłączony do komputera przez kabel USB lub stację dokującą 3M™ Clean‑Trace™, która
z kolei jest podłączona do komputera kablem USB.
Podczas komunikacji komputera i luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, w czasie
transferu planów próbek lub wyników widoczny jest ekran przedstawiony po stronie prawej.

Data Synchronisation
In Progress

....

3.0 WYPOSAŻENIE DODATKOWE
3.01 Stacja dokująca luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG
3.02 Miękka torba na luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NG

3.01 Stacja dokująca luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG
Dostępne jest również opcjonalne wyposażenie dodatkowe, takie jak stacja dokująca 3M™ Clean‑Trace™
NG, będąca przystawką umożliwiającą natychmiastowe połączenie z ładowarką oraz komunikację z
komputerem. Posiada również wiele przydatnych opcji, przedstawionych poniżej.
• Możliwość zabierania urządzenia ze sobą bez konieczności odpinania przewodów
• Wygodny port ładowania
• Dodatkowa stabilizacja pulpitu
• Stacja dokująca umożliwia utrzymanie luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi w optymalnej pozycji do
pracy i podglądu
• Użytkownik może podłączyć przewody bezpośrednio do urządzenia lub do stacji dokującej

Wtyczka do luminometru Clean‑Trace™ NG

Drukarka

RS232 USB* Gniazdo zasilania, przeznaczone do podłączenia zasilacza

Aby skorzystać z tej metody, należy wprowadzić luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi do odpowiedniego otworu i delikatnie go wcisnąć.
Jeśli potrzeba, można podłączyć komputer klasy PC oraz ładowarkę na stałe.
RS232 nie działa z luminometrem NGi.
Drukarka nie działa z luminometrem NGi.
*Złącze USB jest nieaktywne w urządzeniach Wersji 1
3.02 Miękka torba na luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NG
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi jest lekkim, w pełni przenośnym urządzeniem
przeznaczonym do stosowania w obszarach produkcyjnych, środowiskach opieki medycznej i w
warunkach laboratoryjnych, które może być wyposażone w opcjonalną torbę do przenoszenia,
w celu uzyskania dodatkowej mobilności i ochrony. Urządzenie może być wyjęte z pokrowca
transportowego na czas dokonywania pomiarów, lecz możliwe jest również przeprowadzenie
pomiaru, gdy urządzenie znajduje się w torbie. Próbki można wprowadzić po odgięciu klapki
znajdującej się w górnej części torby do przenoszenia. Aby zapobiec upadkowi luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi do torby dołączony jest pasek łączący z urządzeniem.
Na ilustracji przedstawiono odpowiednią metodę stosowania. Dostosuj długość pasków, aby
zapewnić odpowiednią wysokość i stopień bezpieczeństwa.

4.0 PRÓBKA POMIARU
4.01 Co to jest PRÓBKA POMIARU?
4.02 W jaki sposób przeprowadzić test z zastosowaniem PRÓBKI POMIARU?

4.01 Co to jest PRÓBKA POMIARU
Opcja PRÓBKA POMIARU pozwala na dokonanie dowolnej liczby pomiarów, lecz nie umożliwia zapisu danych do późniejszego
ich wykorzystania.
UWAGA: Informacje na temat przechowywania danych można znaleźć w Rozdziale 5 TRYB PROGRAMU.
4.02 W jaki sposób przeprowadzić badanie przy użyciu PRÓBKI POMIARU?
Włącz luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Po uruchomieniu pojawi się ekran
MENU GŁÓWNEGO:
Kursor wskazywać będzie opcję POMIAR PRÓBKI. Umieść urządzenie testowe 3M w
luminometrze 3M™ Clean‑Trace™ NGi (zob. rozdział 2.06)

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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Pomiar próbek
Aby dokonać pomiaru próbki, wcisnąć przycisk Wybierz. Ekran wyświetli napis
PRZEPROWADZANIE POMIARU i pojawi się pasek postępu.

Measuring
Please Wait........

Następnie na ekranie pojawi się wynik, wyrażony we względnych jednostkach światła
[Relative Light Units (RLU)].

52,827 RLU
This result has not been
Stored in the database
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Aby dokonać pomiaru kolejnej próbki, wysunąć poprzedni test, wprowadzić kolejny i wcisnąć przycisk POMIAR.
Po zakończeniu wszystkich pomiarów, wciśnij klawisz Cofnij, aby powrócić do MENU GŁÓWNEGO.
Jeśli natężenie światła w komorze przekroczy zakres pomiarowy urządzenia, pojawi się
komunikat przeładowania.
Wciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.
Przeładowanie wystąpi w przypadku, gdy stopień wzrostu liczby jednostek RLU przekracza
wartość ustaloną fabrycznie. Możliwe jest wystąpienie przypadkowego przeładowania,
np. gdy komora probówki jest otwarta w czasie pomiaru. W przypadku przeładowania, po
identyfikacji przyczyny tego stanu możliwe jest wykonanie powtórnego pomiaru.

Overload!
Count exceeded maximum
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5.0 TRYB PROGRAMU
5.01 Co to jest Tryb programu?
5.02 W jaki sposób używać opcji Tryb programu?
5.03 Ponowne testowanie
5.04 Zestawy częściowych wyników
5.05 Podgląd wyników

5.01 Co to jest Tryb programu?
Opcja TRYB PROGRAMU luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi służy do przeprowadzania testów i zapisywania wyników dla konkretnych
punktów pomiarowych w zapisanym uprzednio planie próbki. Informacje na temat sposobu pobierania sterownika serwisu, umożliwiającego
komunikację pomiędzy oprogramowaniem online 3M™ Clean‑Trace™ a luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi przez połączenie USB
można znaleźć w Podręczniku Użytkowania Oprogramowania Online 3M™ Clean‑Trace™.
1. Należy upewnić się, że luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi jest podłączony do komputera przez kabel USB lub stację dokującą
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG.
2. Utworzyć plan próbki za pomocą oprogramowania online 3M™ Clean‑Trace™.
3. Przenieść plan próbki z oprogramowania online 3M™ Clean‑Trace™ do luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
4. Przenieść zapisane wyniki z luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi do oprogramowania online 3M™ Clean‑Trace™.
Po przeniesieniu planów próbek do luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, urządzenie gotowe jest do dokonania pomiarów.
5.02 W jaki sposób używać opcji Tryb programu?
W MENU GŁÓWNYM, za pomocą przycisków nawigacyjnych (▲/▼) zaznaczyć opcję TRYB
PROGRAMU, a następnie nacisnąć przycisk Wybierz.

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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W menu TRYB PROGRAMU zostanie wyświetlona bieżąca lista planów próbek, w sposób
przedstawiony po prawej stronie. Za pomocą przycisków nawigacyjnych (▲/▼) zaznaczyć
żądany plan próbki i nacisnąć Wybierz.
Liczba zestawów wyników już pobranych próbek z każdego planu próbki jest wyświetlana
po prawej stronie ekranu.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

PROGRAM MODE
Result Sets↴
0
0
0
0
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Użytkownik może zostać poproszony o zidentyfikowanie swojej osoby w luminometrze
NGi. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się ekran pozwalający na wybranie
nazwy użytkownika.
Jeżeli administrator witryny zezwolił na taką sytuację, wówczas może istnieć opcja <bez
nazwy użytkownika> na końcu listy nazw. Po wybraniu tej opcji, można zalogować
się anonimowo.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
<No User Name>

Wed 04 Jan 2012 10:09

Po wybraniu Nazwy Użytkownika, innej niż <Bez nazwy użytkownika>, użytkownik może
zostać poproszony o podanie 4‑cyfrowego kodu PIN.
Jeżeli użytkownik nie zna kodu PIN, wówczas konieczne jest zalogowanie się na witrynie
internetowej, następnie przejście do MOJE KONTO w celu przejrzenia lub zmiany PIN‑u
użytkownika NGi.

Enter PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←

Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

Na tym etapie możliwe jest wykorzystanie luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi do przeprowadzenia nowej serii testów dla
wybranego planu próbki lub do przeprowadzenia ponownego testowania zapisanych wyników, które przedstawione są na ekranie w
kolejności chronologicznej.
Przy zestawach wyników pojawią się następujące symbole:
Pomiarów dokonano we wszystkich punktach pomiarowych w planie próbki.
Pomiarów dokonano w niektórych punktach pomiarowych planu próbki. Te pomiary NIE
zostaną załadowane przy kolejnej synchronizacji luminometru NGi.
Pomiarów dokonano w niektórych punktach pomiarowych i zestaw wyników
został oznaczony jako Zakończony. Te pomiary zostaną załadowane przy kolejnej
synchronizacji luminometru NGi.

Ward 1
New Results
19 Oct 02
09:25:11
19 Oct 02
13:47:02
21 Oct 02
09:05:44
22 Oct 02
08:55:17
22 Oct 02
14:30:22

●
●
●
◒

◒
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Aby przeprowadzić i zapisać nowe pomiary należy upewnić się, że podświetlono opcję NOWE WYNIKI, a następnie wcisnąć
przycisk Wybierz.
W tym miejscu, użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie ETYKIETY WYNIKU,
RESULT LABEL
jeżeli administrator witryny włączył tę funkcję w sekcji Moja Organizacja.
To pole tekstowe, które można używać do zapisu dodatkowych informacji na temat
Done
pomiarów, które użytkownik zamierza wykonać. Ten identyfikator można wykorzystywać w
A
B
C
D E F G H I J K L M @
raportach wytwarzanych przez witrynę.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
Aby wprowadzić Etykietę wyniku, należy przesunąć kursor na wymagany znak/i i nacisnąć
a b c d e f g h i j k l m !
Wybierz. Wybrany/e znak/i pojawią się na górze ekranu. Po zakończeniu wybierania
n o p q r s t u v w x y z $
znaków, należy przesunąć kursor na ZAKOŃCZONE i nacisnąć przycisk Wybierz.
Wed 04 Jan 2012 10:09
Na tym etapie procedury, na wyświetlaczu mogą pojawić się dodatkowe ekrany, jeśli
Cancel
Select
funkcja Elastyczne Pola została skonfigurowana przez administratora witryny a do
luminometru NGi załadowano odpowiednie oprogramowanie. Patrz rozdział 10 Elastyczne
Ward 1
Pola w celu uzyskania dalszych informacji.
New Results
Aby wykonać i zapisać nowe pomiary, użyć przycisków nawigacji (▲/▼) do podświetlenia
Centre of overbed Ta► ATP-S
odpowiedniego punktu pomiarowego, a następnie wcisnąć przycisk POMIAR.
Test 1:
Symbol „►” oznacza, że nazwa punktu pomiarowego jest za długa i nie można jej
ReTest:
wyświetlić na ekranie. Można wyświetlić pozostałą część nazwy punktu pomiarowego,
Top cot or side bed ► ATP-S
naciskając prawy przycisk sterowania kursora.
Test 1:
ReTest:
Typ testu z jakiego należy skorzystać w przypadku wybranego punktu pomiarowego jest
Wed 04 Jan 2012 10:09
wyświetlany po prawej stronie nazwy punktu pomiarowego. W tym przypadku, należy
Back
Measure
przeprowadzić test ATP‑S (badanie ATP powierzchni).
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi przeprowadzi następnie cykl pomiaru….

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

…i wyświetlony zostanie wynik. Wciśnij OK, aby zaakceptować i zapisać wyniki.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

UWAGA: w przypadku próby wykonania pomiaru bez umieszczenia testu 3M™ Clean‑Trace™ ATP w komorze luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi, wyświetli się komunikat błędu „Nie wykryto próbki” i włączy się sygnał dźwiękowy, powiadamiający użytkownika,
że w komorze nie ma testu.

Wynik został zapisany. Kursor przesunie się automatycznie do kolejnego punktu testowego.
Użytkownik może również zaznaczyć kolejny odpowiedni punkt pomiarowy, przy użyciu
przycisków nawigacyjnych (▲/▼).
Wciśnięcie klawisza Cofnij spowoduje opuszczenie menu badań.

5.03 Ponowne testowanie
Możliwe jest ponowne zbadanie punktu pomiarowego, dla którego uzyskano nieprawidłowe
wyniki, w dowolnej chwili, po podjęciu działań mających na celu rozwiązanie problemu.
Wybierz odpowiedni punkt pomiaru, w sposób przedstawiony powyżej i dokonaj pomiaru.
Zwróć uwagę, że na ekranie pomiaru wyświetlony zostanie komunikat Test ponowny.

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
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Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
ReTest

Measuring

Please Wait........

Nowy wynik zapisany zostanie w obszarze Test ponowny na ekranie. W tym wypadku
wynik testu wypadł pozytywnie.
Możliwe jest ponowne kilkukrotne przeprowadzenie testów danego punktu, do czasu
uzyskania pozytywnego wyniku. Na ekranie pojawią się tylko wyniki pierwszego i ostatniego
testu, lecz faktycznie zapisywane są wyniki wszystkich wcześniejszych badań powtórnych.

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
108 RLU 
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
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UWAGA: Możliwe jest również wyjście z zestawu wyników i ponowne otwarcie tego menu w późniejszym czasie. Na przykład, jeśli nie
dokonano wszystkich pomiarów lub w przypadku, gdy konieczny jest powrót do zestawu wyników w celu przeprowadzenia ponownych
badań, konieczny może być powrót do zestawu niedokończonych wyników i pobranie większej liczby danych.
5.04 Zestawy częściowych wyników
Zestaw częściowych wyników to zestaw wyników, w przypadku którego pomiary nie zostały wykonane we wszystkich
punktach pomiarowych.
W przypadku gromadzenia pomiarów lub ponownych testów i podjęcia decyzji o
INCOMPLETE RESULTS
Ward1
pozostawieniu zestawu wyników (poprzez naciśnięcie Cofnij), wówczas jeżeli pomiary
New Results
nie zostały przeprowadzone we wszystkich punktach pomiarowych (np. jest to Zestaw
- Test Points: 3
Częściowych Wyników), wyświetlony zostanie ekran NIEKOMPLETNE WYNIKI.
- Measurements: 2
Po wybraniu Tak, przy następnej synchronizacji zestaw wyników zostanie załadowany na
serwer i usunięty z luminometru NGi.
Mark results as Complete?
Po wybraniu Nie, przy następnej synchronizacji zestaw wyników NIE zostanie załadowany
na serwer. Po zakończeniu synchronizacji, zestaw wyników pozostanie w luminometrze NGi
Wed 04 Jan 2012 10:09
i możliwe będzie kontynuowanie zapisu pomiarów i ponownych testów.
No
Yes
5.05 Podgląd wyników
Możliwe jest dokonanie podglądu i kontroli uprzednio uzyskanych wyników.
W MENU GŁÓWNYM, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) należy wybrać opcję
PODGLĄD WYNIKÓW i nacisnąć przycisk Wybierz.

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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Wyświetli się lista planów próbek zapisana w luminometrze 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Za
pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) należy zaznaczyć plan do podglądu lub drukowania,
a następnie wcisnąć przycisk Wybierz.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

REVIEW RESULTS
Result Sets↴
1
0
0
0
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Za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) podświetlić odpowiedni zestaw wyników do
przeglądania, a następnie wcisnąć przycisk Wybierz.

Ward 1
19
19
21
22
22
22

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Wed
Back

●
●
●
●
◒

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

02
14:46:22
04 Jan 2012 10:09
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Przy zestawach wyników pojawią się następujące symbole:
Pomiarów dokonano we wszystkich punktach pomiarowych w planie próbki.
Pomiarów dokonano w niektórych punktach pomiarowych planu próbki. Te pomiary NIE zostaną załadowane przy kolejnej synchronizacji
luminometru NGi.
Pomiarów dokonano w niektórych punktach pomiarowych i zestaw wyników został oznaczony jako Zakończony. Te pomiary zostaną
załadowane przy następnej synchronizacji NGi.
Ward 1
Na ekranie pojawią się wyniki danego zestawu wyników. Za pomocą przycisków nawigacji
21 Oct 02
09:05:44
(▲/▼) przewinąć wyniki.

T R
Test Point: Centre
Centre of overbed table  
Top cot or side bed rail  Floor Under patients bed X !
Bed Comms unit keyboard X 
Top Bedside cabinet
X X
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Nacisnąć Wybierz, aby przeglądać szczegóły punktów pomiarowych.
Przewinąć, aby przeglądać ponowne testy.
Jeżeli Nazwa Użytkownika zostanie zapisana, wówczas użytkownik, który dokonał
pomiaru lub przeprowadził ponowny test zostanie wyświetlony na ekranie.

Ward 1
21 Oct 02
09:05:44
Bed Comms unit keyboard
ATP-Surface
Result:
4112 RLU 
22 Oct 02, 13:52:11
UserName
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6.0 MENU USTAWIENIA
6.01 Co umożliwia MENU USTAWIENIA ?
6.02 Jak znaleźć MENU USTAWIENIA?
6.03 Ustawianie formatu daty
6.04 Ustawianie daty
6.05 Ustawianie godziny
6.06 Ustawianie języka
6.07 Przeprowadzenie autotestu
6.08 Ustawienie limitu czasu wygaszania podświetlenia tła

6.01 Co umożliwia MENU USTAWIENIA?
MENU USTAWIENIA umożliwia:
• Zmianę formatu daty (jak przedstawiono poniżej) oraz godziny, w formacie 12/24 godzin
• Ustawienie aktualnej godziny i daty
• Zmianę języka komunikacji
• Sprawdzenie, czy urządzenie pracuje w zakresie granic kalibracji
• Ustawienie czasu wyłączenia podświetlenia tła
6.02 Jak znaleźć MENU USTAWIENIA?
Za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼), w MENU GŁÓWNYM zaznaczyć opcję MENU
USTAWIENIA i wcisnąć przycisk Wybierz.

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu

Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Pojawi się MENU USTAWIENIA.

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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6.03 Ustawianie formatu daty
W menu USTAWIENIA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) należy zaznaczyć opcję
DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
DATA I GODZINA, a następnie nacisnąć przycisk Wybierz. Pojawi się menu DATA
Set Time
14:28:56
I GODZINA.
Date Format
DOW D M Y
Dostępne są następujące formaty daty:
Dzień tygodnia. Dzień. Miesiąc. Rok. Np.: Śr. 4.01.2012 12:31
Dzień tygodnia. Miesiąc. Dzień. Rok. Np.: Śr. 01.04.2012 12:31
Rok. Miesiąc. Dzień. Dzień tygodnia. np. 2012.01.04 Śr 12:31
Wed 04 Jan 2012 10:09
Za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać FORMAT DATY i nacisnąć kilkakrotnie
Back
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przycisk Zmień, do czasu pojawienia się odpowiedniego formatu daty.
Wcisnąć przycisk Cofnij, aby powrócić do MENU USTAWIENIA lub za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać inny element menu DATA
I GODZINA.

6.04 Ustawianie daty
W menu USTAWIENIA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) należy zaznaczyć opcję
DATA I GODZINA, a następnie nacisnąć przycisk Wybierz. Pojawi się menu DATA
I GODZINA.
W menu DATA I GODZINA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać opcję USTAW
DATĘ. Dzień zostanie zaznaczony tylko po naciśnięciu przycisku funkcyjnego Wybierz. Za
pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) zmieniać wartość pola Dzień do uzyskania prawidłowej
daty. Wciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu zostanie zaznaczone pole Miesiąc. Wybrać odpowiednią wartość pola
Miesiąc za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼), a następnie wcisnąć klawisz OK.
Na wyświetlaczu zostanie teraz zaznaczone pole Rok. Wybrać odpowiednią wartość pola
Rok za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼), a następnie nacisnąć OK.
Następnie, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać inny element menu DATA I
GODZINA lub nacisnąć przycisk Cofnij, aby powrócić do menu USTAWIENIA.
6.05 Ustawianie godziny
W menu USTAWIENIA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) należy zaznaczyć opcję
DATA I GODZINA, a następnie nacisnąć przycisk Wybierz. Pojawi się menu DATA
I GODZINA.
W menu DATA I GODZINA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać opcję USTAW
GODZINĘ, a następnie nacisnąć klawisz Wybierz, aby na wyświetlaczu pojawiło się
pole Godziny. Za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼), zmieniać Godzinę do momentu
ustawienia prawidłowej wartości. Wciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu zostanie zaznaczone pole Minuty. Ustawić prawidłowo Minuty za pomocą
przycisków nawigacji (▲/▼), a następnie nacisnąć OK.
Na wyświetlaczu zostanie teraz zaznaczone pole Sekundy. Wybrać odpowiednią wartość
pola Sekundy za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼), a następnie wcisnąć klawisz OK.
Za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać inny element menu DATA I GODZINA lub
nacisnąć przycisk Cofnij, aby powrócić do menu USTAWIENIA.
UWAGA: Data i godzina zostaną automatycznie skorygowane po każdej synchronizacji
luminometru NGi.
6.06 Ustawianie języka
W celu uzyskania informacji na temat aktualnej listy dostępnych języków, należy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
W menu USTAWIENIA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼), zaznaczyć opcję JĘZYK, a
następnie wcisnąć przycisk Wybierz.

DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y
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DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y

Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Pojawi się menu JĘZYK.
Za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać odpowiedni język. Wciśnij dowolny z
przycisków OK, aby powrócić do menu USTAWIENIA.
UWAGA: Opcja języka zostanie automatycznie zmieniona po wybraniu innego języka za
pomocą przycisku nawigacji (▲/▼).

6.07 Przeprowadzanie autotestu
W czasie autotestu przeprowadzony zostanie odczyt tła i kontrola kalibracji. Przed
wybraniem opcji autotestu, upewnij się, że komora próbki jest pusta, zamknięta oraz że
instrument znajdował się w stabilnej temperaturze przez co najmniej 15 minut.
W menu USTAWIENIA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać opcję AUTOTEST.

Language
English
Francais
Espanol
Portugues
Deutsch
Italiano
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SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Select

Wcisnąć przycisk Wybierz, aby rozpocząć autotest. Na ekranie pojawi się komunikat
PRZEPROWADZANIE AUTOTESTU i pojawi się pasek postępu.
Performing Self–check
Please Wait........

W przypadku, gdy urządzenie pracuje w granicach wartości kalibracji i w przypadku
akceptowalnego odczytu tła, na ekranie pojawi się komunikat POMYŚLNY.
Performing Self Check


OK

PASS

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

W przypadku, gdy urządzenie nie pracuje w granicach wartości kalibracji, na ekranie pojawi się jeden z poniższych komunikatów. W takim
wypadku, urządzenie nie powinno być stosowane, gdyż jego działanie może być upośledzone. W celu uzyskania pomocy dotyczącej naprawy
i kalibracji, proszę skontaktować się z firmą 3M lub z dystrybutorem firmy 3M.
Nieprawidłowy wynik kontroli kalibracji

SELF CHECK
Calibration Required –
Please contact nearest
Service Centre

OK

Nieprawidłowy wynik kontroli tła

OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU

OK

Nieprawidłowy wynik kontroli kalibracji.

Wed 04 Jan 2012 10:09

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU
Calibration Required –
Please contact nearest
Service Centre

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

6.08 Ustawiania limitu czasu wygaszania podświetlania tła
Wyświetlacz luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi wyposażony jest w podświetlacz, zwiększający widoczność w warunkach obniżonego
natężenia światła. Podświetlenie tła można wyłączyć na stałe, włączyć na stałe; można również ustawić czas, po którym podświetlenie
wyłączy się. Wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne uruchomienie czasowego podświetlania. Czas podświetlenia można
ustalić od 5 do 60 sekund, z 5 sekundowymi odstępami. Proszę zwrócić uwagę, że urządzenie pobiera więcej energii, gdy włączone jest
podświetlenie tła.
W warunkach prawidłowego oświetlenia nie ma potrzeby stosowania podświetlenia tła.
W przypadku, gdy podświetlenie tła nie jest konieczne, ustaw czas podświetlenia na
SETUP MENU
Date & Time
WYŁĄCZ., by zapewnić maksymalny czas pracy baterii. Domyślnie czas podświetlenia
Language
ustawiony jest na 15 sekund.
Self–check
W menu USTAWIENIA, za pomocą przycisków nawigacji (▲/▼) wybrać opcję LIMIT
Backlight
Timeout
CZASU PODŚWIETLENIA.
Wprowadzić określoną wartość czasu przy użyciu klawiszy nawigacji (◄/►).
◄
15
► Change
Wcisnąć przycisk Cofnij, aby powrócić do menu GŁÓWNEGO lub za pomocą przycisków
nawigacji (▲/▼) wybrać inny element MENU USTAWIENIA.
Wed 04 Jan 2012 10:09
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Select

7.0 SYNCHRONIZACJA NGi
7.01 Do czego służy opcja SYNCHRONIZUJ NGi?
7.02 Jak używać opcji SYNCHRONIZUJ NGi?

7.01 Do czego służy opcja SYNCHRONIZUJ NGi?
Opcja synchronizacji umożliwia przenoszenie wyników przechowywanych w luminometrze 3M™ Clean‑Trace™ NGi do oprogramowania
online 3M™ Clean‑Trace™ oraz pobieranie planów próbek z oprogramowania 3M™ Clean‑Trace™ do luminometru 3M Clean‑Trace
NGi. W celu ZAŁADOWANIA WYNIKÓW luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi musi być podłączony za pomocą kabla USB lub stacji
dokującej 3M™ Clean‑Trace™ do komputera, na którym zainstalowano sterownik oprogramowania online 3M™ Clean‑Trace™.
Sterownik oprogramowania online 3M™ Clean‑Trace™ umożliwia komunikację pomiędzy luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi a
oprogramowaniem online 3M™ Clean‑Trace™. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku Użytkowania Oprogramowania Online
3M™ Clean‑Trace™.
UWAGA: Symbol USB pojawi się na ekranie luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi tylko wtedy, gdy będzie on podłączony do
oprogramowania online 3M™ Clean‑Trace™ przez kabel USB lub stację dokującą.
7.02 Jak używać opcji SYNCHRONIZUJ NGi?
Aby rozpocząć proces synchronizacji, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę Menedżer Synchronizacji 3M na pasku zadań
komputera i wybrać Otwórz Menedżera Synchronizacji 3M
.
Jeżeli nie można znaleźć ikony na pasku zadań, wówczas należy rozpocząć przechodząc kolejno:
Start\Wszystkie programy\Rozwiązanie do zarządzania higieną 3M CleanTrace\3M NGi Sync.
Następnie należy kliknąć przycisk Synchronizuj na dole ekranu Menedżera Synchronizacji 3M.

Użytkownik zostanie poproszony o podanie Nazwy Użytkownika i hasła. Po ich wprowadzeniu, należy kliknąć OK.
Menedżer Synchronizacji 3M zatwierdzi nazwę użytkownika i hasło.

Jeżeli są one nieprawidłowe, wówczas na ekranie pojawi się komunikat logowanie nie powiodło się. Należy
ponownie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło i spróbować ponownie.

Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi nawiąże łączność z oprogramowaniem
3M™ Clean‑Trace™ Online. Ekran przedstawiony obok pojawi się na wyświetlaczu NGi.
Data Synchronisation
In Progress

Pod koniec pomyślnego procesu synchronizacji wyświetli się komunikat informujący o
ukończeniu procesu synchronizacji luminometru NGi. Zapisane wyniki zostaną załadowane
do oprogramowania 3M™ Clean‑Trace™ Online i zostaną usunięte* z luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi. Wszelkie modyfikacje ustawień planów próbek zostaną
zaktualizowane w luminometrze 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Nacisnąć OK, aby powrócić do
MENU GŁÓWNEGO.

Synchronisation complete

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

* UWAGA: Zestawy częściowych wyników, które nie zostaną oznaczone jako Zakończone, NIE zostaną załadowane na serwer ani nie
zostaną usunięte z NGi. Patrz Rozdział 5.04 Zestawy Częściowych Wyników w celu uzyskania dalszych informacji.
W przypadku jakichkolwiek problemów podczas etapu synchronizacji prosimy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania
problemów w niniejszej instrukcji lub z Podręcznikiem Użytkowania Oprogramowania 3M™ Clean‑Trace™ Online.
8.0 ZARZĄDZANIE WIELOMA ORGANIZACJAMI
Jeżeli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednej organizacji, wówczas w trakcie
synchronizacji zostanie poproszony o wybranie organizacji, którą chce pobrać do NGi. Jeżeli
pobierane są dane z więcej niż jednej organizacji, wówczas w GŁÓWNYM MENU pojawi się
nowa pozycja menu ZMIEŃ ORGANIZACJĘ i aktualnie używana organizacja pojawi się w
górnej części Ekranu GŁÓWNEGO MENU.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Change Organisation
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Po wybraniu ZMIEŃ ORGANIZACJĘ na ekranie pojawi się lista ekranów organizacji, które
znajdują się w NGi. Aby wybrać organizację, należy przewinąć do ORGANIZACJA, następnie
nacisnąć Wybierz.

SELECT ORGANISATION
Organisation1
Organisation2
Organisation3

Wed 04 Jan 2012 10:09
Cancel
Select

Po zmianie organizacji, na wyświetlaczu NGi pojawią się wyłącznie informacje dla tej wybranej organizacji. Jednak informacje zgromadzone
dla innej organizacji nadal będą przechowywane w pamięci NGi i ponowne wybranie tych organizacji spowoduje udostępnienie wszystkich
zapisanych dostępnych informacji dla tych organizacji.

9.0 ZAPLANOWANE PRÓBKOWANIE
9.01 Korzystanie z opcji zaplanowanego próbkowania
9.02 Ponowne testy
9.03 Zestawy częściowych wyników
9.04 Ponowne przypisywanie harmonogramów

Zaplanowane próbkowanie pozwala na określenie częstotliwości wykonywania pomiarów w konkretnej lokalizacji oraz opcjonalnie na
określenie, kto powinien dokonać tych pomiarów. Jeżeli system zaplanowanego próbkowania zostanie skonfigurowany na witrynie
internetowej, wówczas po zakończeniu synchronizacji, dane zaplanowanego próbkowania zostaną załadowane do NGi.
Patrz oprogramowanie 3M™ Clean‑Trace™ Online ‑ plik Pomoc w celu uzyskania dalszych informacji na temat
konfiguracji systemu zaplanowanego próbkowania.
9.01 Korzystanie z opcji zaplanowanego próbkowania
Jeżeli dane zaplanowanego próbkowania zostaną załadowane do luminometru NGi, w
GŁÓWNYM MENU pojawi się nowa opcja ZAPLANOWANE PRÓBKOWANIE.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Po wybraniu opcji ZAPLANOWANE PRÓBKOWANIE, użytkownik może zostać poproszony o
zidentyfikowanie swojej osoby w NGi. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się ekran,
który pozwoli na wybranie Nazwy Użytkownika.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
<No User Name>

Wed 04 Jan 2012 10:09

Jeżeli administrator witryny zezwolił na taką sytuację, wówczas może istnieć opcja <Bez nazwy użytkownika> na końcu listy nazw. Po
wybraniu tej opcji, można zalogować się anonimowo. Na wyświetlaczu pojawią się harmonogramy nie przypisane do
określonego użytkownika.
Po wybraniu Nazwy Użytkownika, innej niż <Bez nazwy użytkownika>, użytkownik może
zostać poproszony o podanie 4‑cyfrowego kodu PIN. Jeżeli użytkownik nie zna kodu PIN,
wówczas konieczne jest zalogowanie się na witrynie internetowej, następnie przejście do
Enter PIN
Moje konto w celu przejrzenia lub zmiany PIN‑u użytkownika NGi.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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Lista harmonogramów wyświetli się w następujący sposób:
• Jeżeli administrator witryny zdecydował o nie pobieraniu nazw użytkownika do NGi, wówczas na wyświetlaczu NGi pojawią się
wszystkie harmonogramy.
• Jeżeli użytkownik został wybrany, wówczas zostaną wyświetlone harmonogramy dla tego użytkownika razem z
nieprzypisanymi harmonogramami.
• Jeżeli wybrano <Bez nazwy użytkownika>, wówczas wyświetlone zostaną tylko nieprzypisane harmonogramy.
Data harmonogramu/ów
Harmonogram dla Oddziału
1, nieprzypisany do
użytkownika. Nie określono
godziny rozpoczęcia.
Harmonogram dla Oddziału 2,
przypisany do użytkownika PM0.
Określona godzina rozpoczęcia 09:00.

Zalogowany użytkownik

Scheduled Sampling PM0
2012 Jan 04 Wed
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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Symbol stanu (patrz
poniżej definicje
symboli)

W tym przypadku zalogowanym użytkownikiem jest PM0, na ekranie pojawiły się harmonogramy dla użytkownika PM0 razem z
nieprzypisanymi harmonogramami.
UWAGA: Jeżeli użytkownik chce znaleźć pełną nazwę użytkownika dla nazwy użytkownika składającej się z 3 znaków i wyświetlanej na
ekranie (np. PMO), powinien zalogować się na witrynie i przejrzeć Rejestry konta.
Na ekranie pojawią się harmonogramy na kilka dni (dokładną liczbę dni można znaleźć w sekcji Moja Organizacja na witrynie internetowej),
ale można gromadzić tylko pomiary z harmonogramów na Dzisiaj albo z historycznymi datami.
Jeżeli użytkownik podejmie próbę przetworzenia harmonogramu na Dzisiaj, którego godzina realizacji nie została jeszcze osiągnięta,
użytkownik otrzyma ostrzeżenie, ale będzie mógł zbierać pomiary dla tego harmonogramu.
Symbole statusu:
Nie przeprowadzono żadnych pomiarów w odniesieniu do tego harmonogramu.
Przeprowadzono pomiary wszystkich punktów pomiarowych z tego harmonogramu.
Przeprowadzono pomiary niektórych punktów pomiarowych z tego harmonogramu. Te pomiary NIE zostaną załadowane przy następnej
synchronizacji NGi.
Przeprowadzono pomiary niektórych punktów pomiarowych z harmonogramu i harmonogram został oznaczony jako Zakończony. Te
pomiary zostaną załadowane przy następnej synchronizacji NGi.
Po wybraniu harmonogramu, na ekranie pojawi się lista punktów pomiarowych.
W tym miejscu, użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie ETYKIETY WYNIKU,
RESULT LABEL
jeżeli administrator witryny włączył tę funkcję w sekcji Moja Organizacja.
To pole tekstowe, które można używać do zapisu dodatkowych informacji na temat
Done
pomiarów, które użytkownik zamierza wykonać. Ten identyfikator można wykorzystywać w
A B C D E F G H I J K L M @
raportach wytwarzanych przez witrynę.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
Aby wprowadzić ETYKIETĘ WYNIKU, należy przesunąć kursor na wymagany znak/i
a b c d e f g h i j k l m !
nacisnąć Wybierz. Wybrany/e znak/i pojawią się na górze ekranu. Po zakończeniu
n o p q r s t u v w x y z $
wybierania znaków, należy przesunąć kursor na ZAKOŃCZONE i nacisnąć
Wed 04 Jan 2012 10:09
przycisk Wybierz.
Cancel
Select
Na tym etapie procedury, na wyświetlaczu mogą pojawić się dodatkowe ekrany, jeśli
funkcja Elastyczne Pola została skonfigurowana przez administratora witryny a luminometr NGi posiada odpowiednie oprogramowanie.
Patrz rozdział 10 Elastyczne Pola w celu uzyskania dalszych informacji.
Aby wykonać i zapisać nowe pomiary, użyć przycisków nawigacji (▲/▼) do podświetlenia odpowiedniego punktu pomiarowego, a następnie
wcisnąć przycisk Pomiar.
Ward 1
Symbol ► oznacza, że nazwa punktu pomiarowego jest za długa i nie można jej wyświetlić
Wed 04 Jan 2012 10:04
na ekranie. Można wyświetlić pozostałą część nazwy punktu pomiarowego, naciskając
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
prawy przycisk sterowania kursora.
ReTest:
Typ testu z jakiego należy skorzystać w przypadku wybranego punktu pomiarowego jest
Top
cot
or
side
bed
►
ATP-S
wyświetlany po prawej stronie nazwy punktu pomiarowego. W tym przypadku, należy
Test 1:
przeprowadzić test ATP‑S (badanie ATP powierzchni).
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi przeprowadzi następnie cykl pomiaru…

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

…i wyświetlony zostanie wynik. Wciśnij OK, aby zaakceptować i zapisać wyniki.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

UWAGA: w przypadku próby wykonania pomiaru bez umieszczenia testu 3M™ Clean‑Trace™ ATP w komorze luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi, wyświetli się komunikat błędu Nie wykryto próbki i włączy się sygnał dźwiękowy, powiadamiający użytkownika,
że w komorze nie ma testu.
Wynik został zapisany. Kursor przesunie się automatycznie do kolejnego punktu testowego.
Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
Użytkownik może również zaznaczyć kolejny odpowiedni punkt pomiarowy, przy użyciu
Centre of overbed Ta► ATP-S
przycisków nawigacyjnych (▲/▼).
52,847 RLU X
Test 1:
Wciśnięcie klawisza Cofnij spowoduje opuszczenie menu badań.
ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

9.02 Ponowne testy
Możliwe jest ponowne zbadanie punktu pomiarowego, dla którego uzyskano nieprawidłowe
wyniki, w dowolnej chwili, po podjęciu działań mających na celu rozwiązanie problemu.
Wybierz odpowiedni punkt pomiaru, w sposób przedstawiony powyżej i dokonaj pomiaru.
Zwróć uwagę, że na ekranie pomiaru wyświetlony zostanie komunikat Ponowny Test.

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

Measuring

Please Wait........

Nowy wynik zapisany zostanie w obszarze Ponowny Test na ekranie. W tym wypadku
wynik testu wypadł pozytywnie.
Możliwe jest ponowne kilkukrotne przeprowadzenie testów danego punktu, do czasu
uzyskania pozytywnego wyniku. Na ekranie pojawią się wyłącznie wyniki pierwszego
i ostatniego testu, lecz faktycznie zapisywane są wyniki wszystkich wcześniejszych
badań powtórnych.
UWAGA: Możliwe jest również wyjście z zestawu wyników i ponowne otwarcie tego
menu w późniejszym czasie. Na przykład, jeśli nie dokonano wszystkich pomiarów lub
w przypadku, gdy konieczny jest powrót do zestawu wyników w celu przeprowadzenia
ponownych badań, konieczny może być powrót do zestawu niedokończonych wyników i
pobranie większej liczby danych.

Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
Centre of overbed Ta► ATP-S
52,847 RLU X
Test 1:
108 RLU 
ReTest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
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9.03 Zestawy Częściowych Wyników
Zestaw częściowych wyników to zestaw wyników, w przypadku którego pomiary nie
zostały wykonane we wszystkich punktach pomiarowych.
W przypadku gromadzenia pomiarów lub ponownych testów i podjęcia decyzji o
pozostawieniu zestawu wyników (poprzez naciśnięcie Cofnij), wówczas jeżeli pomiary
nie zostały przeprowadzone we wszystkich punktach pomiarowych (np. jest to Zestaw
częściowych wyników), wyświetlony zostanie ekran NIEKOMPLETNE WYNIKI.
Po wybraniu Tak, przy następnej synchronizacji zestaw wyników zostanie załadowany na
serwer i usunięty z NGi.
Po wybraniu Nie, przy następnej synchronizacji zestaw wyników NIE zostanie załadowany
na serwer. Po zakończeniu synchronizacji, zestaw wyników pozostanie w NGi i możliwe
będzie kontynuowanie zapisu pomiarów i wykonanie odniesionych do nich, ponownych testów.
9.04 Ponowne przypisywanie harmonogramów
Jeżeli administrator witryny pozwolił na ponowne przypisywanie harmonogramów
w NGi (patrz ekran Moja Organizacja) i jeżeli harmonogramy zostały załadowane
do NGi, wówczas w GŁÓWNYM MENU pojawi się dodatkowa pozycja menu
PRZYPISYWANIE HARMONOGRAMU.

INCOMPLETE RESULTS
Ward1
Wed 04 Jan 2012 10:04
- Test Points: 3
- Measurements: 2
Mark results as Complete?
No

Wed 04 Jan 2012 10:09

Yes

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
Schedule Assignment
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Wybranie opcji PRZYPISYWANIE HARMONOGRAMU spowoduje wyświetlenie listy
harmonogramów oraz ich aktualny przydział.

ASSIGN SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
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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Przewinięcie do harmonogramu i naciśnięcie Wybierz umożliwi przeprowadzenie jednej z dwóch czynności:
• Jeżeli harmonogram jest aktualnie przypisany do użytkownika, będzie można anulować to przypisanie.
• Jeżeli harmonogram nie jest aktualnie przypisany do użytkownika, będzie można to zrobić.
UWAGA: Jeżeli harmonogram jest aktualnie przypisany do użytkownika i ma zostać przypisany do innego użytkownika, należy najpierw
anulować to przypisanie, a następnie przypisać harmonogram do nowego użytkownika.
Wybór harmonogramu, który jest aktualnie przypisany do użytkownika spowoduje
wyświetlenie ekranu potwierdzającego. Wybranie Tak spowoduje anulowanie przypisania
harmonogramu do tego użytkownika.

Remove Assignment
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Remove schedule assignment for
User Name?
Wed 04 Jan 2012 10:09
Cancel
Yes

Wybór harmonogramu, który jest aktualnie nieprzypisany spowoduje wyświetlenie
listy nazw. Należy wybrać nazwę i nacisnąć Wybierz, aby przypisać harmonogram
do użytkownika.

ASSIGN USER TO SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Username1
UN1
Username2
UN2
Username3
UN3
Username4
UN4
Username5
UN5
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10.0 ELASTYCZNE POLA
10.01 Tworzenie nowego zestawu wyników
10.02 Aktualizacja istniejącego zestawu wyników

Podczas procesu pomiaru na wyświetlaczu mogą pojawić się dodatkowe ekrany, jeśli funkcja ELASTYCZNE POLA została skonfigurowana
przez administratora witryny a do luminometru NGi załadowano odpowiednie oprogramowanie.
Funkcja Elastyczne Pola pozwala na otagowanie pomiarów dodatkowymi danymi identyfikacyjnymi, dzięki którym raporty są bardziej
treściwe. Na przykład można zapisać używany roztwór czyszczący lub nazwę środka czyszczącego, którym został wyczyszczony
testowany obszar.
Jeżeli funkcja Elastyczne Pola została włączona i skonfigurowana, wówczas podczas tworzenia nowego zestawu wyników lub aktualizacji
istniejącego zestawu wyników wyświetlone zostaną dodatkowe ekrany.
Flexible Field Value

10.01 Tworzenie nowego zestawu wyników
Podczas tworzenia nowego zestawu wyników, wyświetlony zostanie ekran z Elastycznymi
polami oraz ich wartości domyślne. Niektóre pola mogą nie posiadać wartości domyślnej.
Aby zachować wartości domyślne, należy użyć przycisków nawigacyjnych (▲/▼) do
zaznaczenia AKCEPTUJ WARTOŚCI i nacisnąć przycisk Wybierz. Po wykonaniu tej
czynności nastąpi przejście do procesu pomiaru.

Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Accept
Wed 04 Jan
Back

Aby zmienić wartości elastycznych pól, należy użyć przycisków nawigacyjnych (▲/▼) do
zaznaczenia wartości i nacisnąć przycisk Wybierz. To spowoduje wyświetlenie ekranu, w
którym można zmienić wybraną wartość pola elastycznego. Wartość domyślna zostanie
wybrana automatycznie. Do wybrania wymaganej wartości, należy użyć przycisków
nawigacyjnych (▲/▼). Jeżeli pole jest puste, wówczas na końcu listy wartości zostanie
wyświetlona wartość <Brak>. Po wybraniu wymaganej wartości, należy nacisnąć Wybierz.

Change Flexible Field Name
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
<None>
Wed 04 Jan 2012 10:09
Cancel
Select

1 Name
2 Name
3 Name
Value
2012 10:09
Select

10.02 Aktualizacja istniejącego zestawu wyników
Po wybraniu istniejącego zestawu wyników, ekran WARTOŚCI PÓL ELASTYcznych wyświetli się ponownie. Proces zmiany lub akceptacji
wartości pól elastycznych jest taki sam, jak w przypadku tworzenia nowego zestawu wyników.
11.0 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA
OSTRZEŻENIE: nie wykonywać czynności serwisowych luminometru 3M™ Clean‑Trace™, stacji dokującej ani zasilacza; Korzystać
tylko z usług autoryzowanego personelu firmy 3M;
OSTRZEŻENIE: nie używać luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi ani zasilacza w przypadku uszkodzenia obudowy.
OSTRZEŻENIE: nie używać zasilacza innego niż określony przez firmę 3M.

1. Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi został skonstruowany w taki sposób, by zapewnić jego wytrzymałość i łatwą obsługę, należy
jednak pamiętać, że jest to czuły przyrząd pomiarowy, z którym należy obchodzić się ostrożnie.
2. Komora próbki powinna być zamknięta pokrywką pomiędzy poszczególnymi odczytami.
3. Należy uważać, aby nie doprowadzić do zabrudzenia wewnętrznej powierzchni komory poprzez rozlanie ciekłej próbki lub przez
wprowadzenie wacika, bez urządzenia testowego.
4. Należy zawsze usunąć próbkę przed WYŁĄCZENIEM.
5. Po użyciu należy zawsze WYŁĄCZYĆ urządzenie.
6. Zestawy odczynników powinny być przechowywane i stosowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z zestawem.
7. Używać tylko odczynników dostarczanych przez firmę 3M lub dystrybutora firmy 3M.
8. W temperaturze 15‑25°C wyniki nie zależą od temperatury. W temperaturze poniżej 15°C otrzymuje się zaniżone wyniki. Jeśli jednak
testy przeprowadzane są zwykle w niższych temperaturach, możliwe będzie uzyskanie wiarygodnych wyników.
9. Komora próbek została zaprojektowana w taki sposób, aby nie dostawało się do niej światło z otoczenia, niemniej czujnik urządzenia jest
niezwykle wrażliwy i z tego względu należy zachować odpowiednią ostrożność. Zaleca się unikanie stosowania urządzenia w jasnym,
bezpośrednim świetle słonecznym.
10. Nie pozostawiać luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi w pomieszczeniach zaparowanych, o wysokiej wilgotności, zakurzonych i
narażonych na wibracje.
11. W przypadku, gdy luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
12. Należy zapoznać się z informacjami na temat rodzaju zestawu testowego, zamieszczonymi w instrukcji dotyczącej zestawu testowego.

12.0 SPOSÓB PIELĘGNACJI LUMINOMETRU 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi
12.01 Czyszczenie
12.02 Temperatura
12.03 Wytyczne dotyczące baterii

12.01 Czyszczenie
Wewnętrzne powierzchnie urządzenia powinny być wytarte do czysta przy użyciu wilgotnej ściereczki, a następnie osuszone.
12.02 Temperatura
Należy unikać przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 4°C lub powyżej 40°C. W przypadku narażenia urządzenia na działanie
niskich temperatur może dojść do wystąpienia kondensacji. Urządzenie powinno być nagrzane do temperatury pokojowej przed użyciem, a
powierzchnie zewnętrzne należy osuszyć za pomocą szmatki lub chustki;
12.03 Wytyczne dotyczące baterii
Przedstawiono tu najlepsze praktyki dotyczące korzystania z baterii luminometru 3M™ Clean-Trace™ NGi, które mają zoptymalizować stan
naładowania baterii i czas jej eksploatacji.
• W przypadku gdy luminometr 3M™ Clean-Trace™ NGi nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.
• Przed użyciem luminometru 3M™ Clean-Trace™ NGi należy naładować baterię do końca (przez co najmniej 2 godziny). Dotyczy to
zarówno nowych, jak i zapasowych baterii zainstalowanych w luminometrach 3M™ Clean-Trace™ NGi.
• W normalnych warunkach użytkowania bateria litowo-jonowa 3M NGLBP1 do wielokrotnego ładowania pozostaje naładowana nawet
przez osiem godzin. Kiedy bateria wymaga naładowania, wskaźnik naładowania baterii nie pokazuje już żadnych słupków (na rysunku
poniżej Rozładowana – 10%). Przed ponownym ładowaniem baterii nie trzeba jej rozładować do zera (brak słupków na ikonie baterii).
Możliwe jest doładowanie tylko częściowo rozładowanej baterii.

• Każda bateria ma oczekiwany okres eksploatacji i starzeje się wraz z każdym ponownym ładowaniem i rozładowaniem. Z upływem
czasu pojemność baterii stopniowo się zmniejsza, aż w końcu nie będzie można jej ponownie naładować. Dlatego, wraz ze starzeniem
się baterii, będzie ona wystarczać na coraz krótszy czas (poniżej ośmiu godzin).
• Przy przechowywaniu baterii przez okres miesiąca powinna być ona naładowana tylko na 50%. Bateria jest naładowana w 20–49%,
kiedy na ikonie baterii widać dwa słupki i w 50–74%, gdy widoczne są na niej 3 słupki. Nie należy przechowywać w pełni naładowanej
baterii, ponieważ później może nie być możliwe jej ponowne naładowanie. Nie należy przechowywać w pełni naładowanej baterii,
ponieważ później może nie być możliwe jej pełne ponowne naładowanie.
• Nie zanurzać luminometru 3M™ Clean-Trace™ NGi ani baterii w żadnej cieczy, ani dopuszczać do sytuacji, w której mogą się one
zmoczyć.
• Nie nosić baterii w kieszeniach, torebkach/plecakach itp., gdzie może mieć ona kontakt z metalowymi przedmiotami.
• Nie należy wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać baterii w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym lub tam gdzie panuje nadmierne ciepło (60°C [140°F]) lub w środowisku wilgotnym, lub też takim, gdzie obecne są
substancje żrące.
• Nie wolno uderzać baterii ani nią rzucać, jak również narażać ją na działanie wstrząsów.
• Nie przekłuwać obudowy baterii ani nie starać się jej otworzyć. Nie demontować baterii.
• Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
• Nie należy ładować baterii w pobliżu źródeł ciepła lub kiedy jest wyjątkowo gorąco (temperatura powyżej 45°C).
• Nie należy korzystać z baterii, jeśli wydziela nietypowy zapach, generuje nadmierne ciepło lub jeżeli nastąpiło jej odbarwienie, lub
zmiana kształtu. Trzymać baterię z dala od ognia, jeżeli bateria cieknie lub wydziela nietypowy zapach.
• Przepłukać oczy wodą i skonsultować się z lekarzem, jeśli bateria przecieka, a elektrolit z baterii dostanie się do oczu.
Zalecamy rutynowo wymieniać baterię po dwóch latach normalnego użytkowania lub jeśli bateria była używana nieprawidłowo zgodnie z
opisem podanym powyżej, lub jeśli bateria wykazuje oznaki przegrzewania się, lub gdy jej kształt uległ zniekształceniu.
Proszę zapoznać się z broszurką Ważne informacje poświęconą luminometrowi 3M™ Clean-Trace™ NG oraz stacji dokującej do
luminometru 3M™ Clean-Trace™ NG, która zawiera informacje na temat bezpieczeństwa baterii litowych. W razie jakichkolwiek
pytań należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy 3M.

13.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
13.01 Informacje ogólne
13.02 Komunikaty o słabej baterii
13.03 Komunikaty błędu połączenia
13.04 Komunikat błędu autotestu
13.05 Inne komunikaty błędów
13.06 Przypadkowe zmiany ustawień języka

13.01 Informacje ogólne
W rozdziale tym przedstawiono informacje pomagające rozwiązać problemy napotykane w czasie obsługi luminometru 3M™ Clean‑Trace™
NGi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy skontaktować się z firmą 3M lub z lokalnym dystrybutorem firmy 3M.
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Sposób rozwiązania problemu

Komunikat
niskiego poziomu
naładowania baterii

Bateria wymaga naładowania.

WYŁĄCZ urządzenie. NIE WOLNO przeprowadzać dalszych pomiarów, gdy
wyświetlany jest komunikat SŁABA BATERIA. Naładuj baterie lub podłącz
urządzenie do źródła zasilania prądem zmiennym.

Wysokie wartości
tła

(a) Do urządzenia przedostało się
światło zewnętrzne.
(b) W komorze nadal znajduje się próbka.
(c) Komora była otwarta przez zbyt
długi okres czasu pomiędzy
kolejnymi odczytami.
(d) Komora została zanieczyszczona.
(e) Urządzenie działa nieprawidłowo.

(a) Komora pomiaru nie została odpowiednio zamknięta. Sprawdź, czy
komora jest zamknięta.
(b) Wyjąć próbkę.
(c) S kontrolować ponownie, czy komora jest zamknięta.
(d) Wyłączyć urządzenie. Odstaw je na 2 godziny, a następnie skontroluj
ponownie. NIE PRÓBUJ czyścić wnętrza urządzenia.
(e) Skontaktować się z firmą 3M lub z lokalnym dystrybutorem firmy 3M.

Wyświetlacz nie
działa

(a) Całkowicie rozładowane baterie.
(b) Zanieczyszczone styki baterii.
(c) Urządzenie działa nieprawidłowo.

(a) Naładować baterię
(b) Wysunąć baterię i delikatnie, suchą szmatką oczyścić styki. NIE wolno
czyścić styków materiałami ściernymi.
(c) S kontaktować się z firmą 3M lub z lokalnym dystrybutorem firmy 3M.

Wysoki wynik
kontrolny
odczynnika

(a) Wysoki poziom tła
(b) Zanieczyszczenie odczynników lub
produktów.

(a) Patrz: Wysoki poziom tła
(b) Powtórzyć pomiar kontrolny, aby sprawdzić, czy jest to zanieczyszczenie
danego testu.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z firmą 3M lub lokalnym
dystrybutorem firmy 3M.

Wyniki niższe niż
spodziewane

(a) Problem związany z próbką/
odczynnikiem.
(b) Urządzenie działa nieprawidłowo.

(a) Sprawdzić, czy próbka i odczynniki przygotowane zostały zgodnie z
instrukcją załączoną do zestawu testowego. Sprawdzić nowe odczynniki
oraz znaną próbkę dodatnią, taką jak kontrola dodatnia firmy 3M.
(b) Skontaktować się z firmą 3M lub z lokalnym dystrybutorem firmy 3M.

UWAGA: Światło słoneczne lub sztuczne może wywołać fosforescencję próbki i zawyżać wartości odczytu. Typowo, natychmiastowy
ponowny odczyt będzie wynosił 50% wartości odczytu pierwszego, w przypadku gdy zjawisko to jest przyczyną zmiany wyniku. Po kolejnych
powtórkach wyniki odczytów będą coraz niższe i zbliżą się do wartości prawidłowych. Należy unikać ekspozycji probówek z wacikami lub
przeprowadzania testów w jasnym świetle słonecznym.
13.02 Komunikat o słabej baterii
Naciśnij przycisk OK, aby powrócić do GŁÓWNEGO MENU i WYŁĄCZ urządzenie. NIE
WOLNO przeprowadzać dalszych pomiarów, gdy wyświetlany jest komunikat SŁABA
BATERIA. Naładuj baterie lub podłącz urządzenie do źródła zasilania prądem zmiennym.

Battery Low!

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

13.03 Komunikaty błędu połączenia
W przypadku błędu połączenia pomiędzy luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi a oprogramowaniem 3M™ Clean‑Trace™ Online należy
postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie Menedżera Synchronizacji 3M.
Upewnij się, że wykorzystywane jest odpowiednie połączenie oraz że wtyczki są odpowiednio podłączone do luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi oraz do portu komputera klasy PC. W przypadku utrzymywania się tego błędu, prosimy skontaktować się z firmą
3M lub z lokalnym dystrybutorem firmy 3M.

13.04 Komunikat błędu autotestu
Na ekranie przedstawiono nieprawidłowy wynik kontroli tła oraz kalibracji luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi. Nie należy używać urządzenia do pomiarów, gdyż działanie
sprzętu może być wadliwe. W celu uzyskania pomocy dotyczącej naprawy lub kalibracji,
proszę skontaktować się z firmą 3M lub z dystrybutorem firmy 3M.

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU
Calibration Check Failed.
Please leave the instrument at
stable temperature for 15 mins
and try again
Wed 04 Jan 2012 10:09
OK
OK

13.05 Inne komunikaty błędu
Brak dostępnej pamięci urządzenia do przechowania dalszych wyników. Wciśnij OK,
przenieś wszelkie zapisane wyniki na komputer klasy PC i spróbuj ponownie.
Występuje wewnętrzny błąd związany z komorą lub połączeniem z komorą. Skontaktuj się z
firmą 3M lub z lokalnym dystrybutorem firmy 3M.

Chamber Fault!
Unable to measure

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

Komunikat błędu

Działanie użytkownika

Nieprzewidziany błąd:
żądanie wyników

Odłączyć luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od kabla USB lub wyjąć ze stacji dokującej, a następnie
ponownie podłączyć i zsynchronizować.

Nieprzewidziany błąd:
ładowanie wyników

Odłączyć luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od kabla USB lub wyjąć ze stacji dokującej, a następnie
ponownie podłączyć i zsynchronizować.

Nie wszystkie plany
próbek zostały załadowane
Błąd podczas usuwania i
pobierania planów próbek

Za pośrednictwem witryny administracyjnej oprogramowania 3M™ Clean‑Trace™ Online sprawdzić, czy
plany próbek zostały przypisane użytkownikowi luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Odłączyć luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od kabla USB lub wyjąć ze stacji dokującej, a następnie
ponownie podłączyć i zsynchronizować.

Nie wszystkie plany
próbek zostały
załadowane. Ponowić
sekwencję ładowania

Odłączyć luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od kabla USB lub wyjąć ze stacji dokującej, a następnie
ponownie podłączyć i zsynchronizować.

Bak dostępnych planów
próbek

Za pośrednictwem witryny administracyjnej oprogramowania 3M™ Clean‑Trace™ Online sprawdzić, czy
plany próbek zostały przypisane użytkownikowi luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Odłączyć luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od kabla USB lub wyjąć ze stacji dokującej, a następnie
ponownie podłączyć i zsynchronizować.

Otrzymany błąd usuwanie
wyników, wyniki nie
zostały usunięte

Odłączyć luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od kabla USB lub wyjąć ze stacji dokującej, a następnie
ponownie podłączyć i zsynchronizować.

Brak
połączenia sieciowego

Oznacza problem z łącznością sieciową pomiędzy oprogramowaniem sterownika oprogramowania
3M™ Clean‑Trace™ Online a internetem. Powszechną przyczyną tego błędu jest serwer proxy
zainstalowany w danej sieci. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z pomocą
techniczną IT.

13.06 Przypadkowe zmiany ustawień języka
W przypadku nieumyślnej zmiany ustawień języka, mogą wystąpić trudności w powrocie do oryginalnych ustawień językowych. W takim
wypadku należy wprowadzić sekwencję klawiszy, aby przywrócić język ustawiony oryginalnie:
1. Wyłącz luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi, a następnie włącz go ponownie i odczekaj aż pojawi się Menu Główne.
2. Wciśnij jednokrotnie przycisk nawigacyjny „w górę”.
3. Wciśnij jednokrotnie prawy klawisz funkcyjny.
4. Wciśnij jednokrotnie przycisk nawigacyjny „w dół”.
5. Wciśnij jednokrotnie prawy klawisz funkcyjny.
6. Wybierz odpowiedni język z listy przy użyciu przycisków nawigacyjnych, a następnie jeden raz wciśnij prawy klawisz funkcyjny.

14.0 ZAŁĄCZNIKI
14.01 Specyfikacje techniczne
14.02 Warunki i konwencje

14.01 Specyfikacje techniczne
Interfejs użytkownika
• Uproszczona struktura menu systemu
• Przyciski oraz interfejs użytkownika LCD
• 7 przycisków interfejsu użytkownika – W GÓRĘ, W DÓŁ, W LEWO, W PRAWO, ZASILANIE oraz 2 przyciski programowalne
• Dotykowa klawiatura wykonana z gumy silikonowej
• Interfejs oraz oprogramowanie umożliwia użytkownikowi szybkie wprowadzanie tekstu
Wyświetlacz
• Ciekłokrystaliczny panel graficzny o rozdzielczości 240x160 pikseli
• Automatyczna kontrola kontrastu – do kompensacji wpływu zmiennej temperatury na kontrast wyświetlacza
• Podświetlenie ekranu z programowalną opcją WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA czasowego
• Opcja przewijania w górę/w dół w celu podglądu elementów długich list
• Automatycznie skalowane paski przewijania służące do ustalenia rozmiaru i pozycji list w aplikacjach systemu Microsoft® Windows
• Wyświetlanie daty i godziny, za wyjątkiem trybu uśpienia oraz pomiaru
Ergonomia
• Możliwość obsługi lewą i prawą ręką
• Czytelny ekran zarówno podczas trzymania urządzenia w dłoni, jak również w czasie obsługi na biurku
• W pełni przenośne urządzenie, pulpit, pasek oraz torba do przenoszenia i stacja dokująca pozwalają uzyskać użytkownikowi
maksymalną wygodę
Komora próbki
• Unikać wykonywania pomiarów w czasie, gdy nakładka jest otwarta
Ładowanie
• Demontowalny, zapieczętowany zestaw baterii
• Szybkie ładowanie
• Przewód zasilania urządzenia lub opcjonalna stacja dokująca umożliwiająca podłączenie ładowarki
• Urządzenie automatycznie wykrywa podłączenie ładowarki
• Ikona widoczna na wyświetlaczu wskazuje stan naładowania baterii

Inteligentna diagnostyka
• Wbudowany system diagnostyki błędów i stanu
• Poza obszarem kalibracji
• Zbyt wysoki poziom tła
• Wbudowana technologia kontroli kalibracji
Przechowywanie wyników
• Zapisane pliki zawierają następujące informacje
oo Unikalna nazwa pliku zawierającego wyniki
oo Numer identyfikacyjny i numer seryjny urządzenia
oo Nazwa planu próbki
oo Data/godzina pierwszego otwarcia
oo Data/godzina ostatniej edycji
oo Data/godzina każdego poszczególnego wyniku
oo W pliku tym znajdują się wszystkie wyniki, również badań powtórnych
oo Informacje dotyczące stanu każdego wyniku (prawidłowy/uwaga/nieprawidłowy)
oo Nazwa użytkownika
oo Numer partii produktu lub numer referencyjny, jeśli został wprowadzony przez użytkownika
oo Inne pola zdefiniowane w oprogramowaniu 3M™ Clean‑Trace™ Online
• Trwała pamięć danych
• Układ SRAM z wbudowaną baterią
• Możliwość zapisania ponad 3 500 wyników
Bezpieczeństwo
• Każde urządzenie posiada unikalny numer identyfikacyjny zakodowany przez oprogramowanie
• Ochrona hasłem na poziomie urządzenia i użytkownika

Wyposażenie dodatkowe
• Stacja dokująca luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG
-- Uchwyt urządzenia bez układu korekcyjnego, z drugim kompletem
złączy urządzenia
-- Użytkownik może podłączyć przewody bezpośrednio do urządzenia lub
do stacji dokującej
-- Możliwość przenoszenia urządzenia bez konieczności
odpinania przewodów
-- Dodatkowa stabilizacja pulpitu
-- Stacja dokująca 3M™ Clean‑Trace™ NG utrzymuje luminometr
3M™ Clean‑Trace™ NGi w optymalnej pozycji do pracy/wyświetlania
podczas użytkowania
• Miękka torba na luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NG
Wymiary: Ok. 205 mm x 85 mm x 60 mm (8,1 cala x 3,3 cala x 2,4 cala)
Masa: 400 gramów (14 uncji)
Temperatura
Zakres przechowywania 4°C‑40°C (39°F‑104°F)
Zakres optymalnego działania 15°C‑25°C (59°F‑77°F)
Wbudowane czujniki temperatury
Bateria: Litowo‑jonowa
14.02 Terminy i konwencje
W celu opisania poszczególnych elementów i czynności, w niniejszym podręczniku zastosowano następujące konwencje:
Terminy pisane
pogrubioną czcionką,
wielką literą
Terminy pisane
pogrubioną czcionką,
małą literą
Cudzysłów podwójny
Menu
RS232
Plan próbki
Autotest
USB

np. FORMAT DATY

Element menu

np. Wybierz

Oznaczenie przycisku funkcyjnego

np. „Miesiąc”

Poszczególny element menu

Lista poszczególnych opcji wyświetlana jest na ekranie, a poszczególne funkcje wybrać można przy użyciu klawiszy kursora
oraz przycisków funkcyjnych.
Sposób połączenia z komputerem klasy PC. Wymagany jest specjalny przewód połączeniowy.
Plan próbki to lista punktów pomiarowych, których prawidłowe i nieprawidłowe poziomy zostały wcześniej wygenerowane
za pomocą oprogramowania 3M™ Clean‑Trace™ Online.
Celem tej opcji jest skontrolowanie, czy urządzenie działa w granicach możliwości działania oprzyrządowania.
Sposób połączenia z komputerem klasy PC. Wymagany jest specjalny przewód połączeniowy.

Made in U.K. for
3M Health Care
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 U.S.A.
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany
3M oraz Clean‑Trace są znakami handlowymi 3M.
Urządzenie stosowane na licencji w Kanadzie.
© 2015, 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone.

