
© 2021 iLine Microsystems. microINR is trademark of iLine Microsystems.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, 
Inc. and any use of such marks by iLine Microsystems is under license. IN
D

00
01

AB
 -

 R
ev

 2
02

1-
06Paseo Mikeletegi, 69

20009 Donostia - Gipuzkoa (SPAIN) 

www.ilinemicrosystems.com

iLine Microsystems S.L.

Az első használat előtt teljesen töltse fel a mérőeszköz akkumulátorát.hu

friendly
technology

link
Használati útmutatóhu



A használati útmutatónak vagy az általa leírt termékeknek egyetlen része sem másolható semmilyen módon vagy formában az iLine Microsystems 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A használati útmutatóban szereplő információk a nyomtatás időpontjában helyesek voltak. Az iLine Microsystems fenntartja magának a jogot, 
hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer specifikációit, eszközeit és karbantartási eljárásait. Bármely lényeges változtatást 
hozzáadunk a használati útmutató következő felülvizsgálatához. A microINR Mérő és a microINR Chip használati útmutatójának információi közötti 
ellentmondás esetén a microINR Chip használati útmutatójában szereplő információk elsőbbséget élveznek. 

A microINR az iLine Microsystems védjegye.

A Bluetooth® márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és az iLine Microsystems számára e védjegyek 
bármilyen használata engedélyezett.

hu



01

A K-vitamin-antagonista gyógyszereken alapuló orális 
antikoaguláns-kezelés nyomon követésére.
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1.1. TERVEZETT FELHASZNÁLÁS
A microINR Rendszer célja a K-vitamin-antagonista alapú orális 
antikoaguláns terápia (OAT) monitorozása. A microINR Rendszer 
INR (International Normalized Ratio) egységekben méri a 
prothrombin időt (PT), ujjbegyből vett friss kapilláris vérből. 

A microINR Rendszer egy in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, mely professzionális használatra és önellenőrzésre is 
alkalmazható.

1.2. A microINR® RENDSZER HASZNÁLATA ELŐTT 
A jelen használati útmutató átfogó információkkal szolgál a 
microINR Link Mérő kezeléséről és használatáról. Kérjük, 
figyelmesen olvassa el, a microINR Chip használatára vonatkozó 
utasításokkal együtt. Továbbá ne felejtse el elolvasni a kapilláris 
vérmintához használt eldobható vérvételi lándzsa és/vagy 
ujjbegyszúró készülék használatára vonatkozó utasításokat.

A microINR Link Mérő a leolvasó készülékre utal.

A microINR Chip a tesztreagensre vonatkozik, amelyet 
kizárólag a microINR vagy microINR Link Mérőkkel való 
használatra szántunk.

A microINR Rendszer a leolvasóra (microINR vagy microINR 
Link Mérők) és a tesztreagensre (microINR Chip) utal.

A microINR Link Mérő képes vezeték nélküli Bluetooth 
technológia használatával kommunikálni egy szoftverrel  
vagy okostelefon-alkalmazással (app). Kérjük, tájékozódjon  
a szoftver vagy app helyes használatáról.

Tartsa ezeket a használati utasításokat a microINR Link Mérő 
közelében, amennyiben bármi kérdése van a rendszer 
működésével kapcsolatban, olvassa át őket.

Az útmutató végén egy szószedet található.

A K-vitamin-antagonisták önellenőrzését, vagy önkezelését 
kizárólag orvos írhatja elő.

A microINR Rendszer felhasználóinak (betegeknek és 
egészségügyi szakembereknek) megfelelő képzésben kell 
részesülniük a rendszer használatának megkezdése előtt.

Biztonsági információk
Általános biztonsági figyelmeztetések
Ebben a használati útmutatóban, biztonsági 
figyelmeztetéseket és információkat talál a microINR Rendszer 
helyes használatáról.

Ez a figyelmeztető szimbólum, olyan veszélyre utal, amely 
a beteg vagy a kezelő számára halálhoz, sérüléshez vagy 
egyéb kárhoz vezethet, amennyiben az eljárásokat, 
illetve a használati útmutatót nem követik szigorúan. 

Ez az elővigyázatosságra figyelmeztető szimbólum,  
a készülék elromlásának vagy károsodásának, ezáltal 
az adatok elvesztésének lehetőségét jelzi, amennyiben 
a használati módszereket és utasításokat nem követik 
szigorúan. 

1. BEVEZETÉS
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A rendszer helyes használatára vonatkozó fontos információk, 
amelyek nem befolyásolják a beteg biztonságát vagy a 
készülék épségét, kék alapon jelennek meg.

Fertőzés kockázatának elkerülése több betegnél 
alkalmazott rendszer esetén
 • Az egészségügyi szakembereknek a vizsgálat teljes 
időtartama alatt kesztyűt kell viselniük.

 • Külön lándzsát vagy ujjbegyszúró készüléket kell használni 
minden egyén számára.

 • A használt Chip-ek, lándzsák és kesztyűk fertőzést 
okozhatnak. Ezeket a fertőzések megelőzése érdekében a 
helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

 • Tartsa be a belső higiéniai és biztonsági előírásokat.

A fertőzés lehetséges kockázata fennáll. A microINR 
Rendszert több betegen alkalmazó egészségügyi 
szakembereknek figyelembe kell venniük, hogy az 
emberi vérrel érintkező tárgyak a fertőzés lehetséges 
forrásai lehetnek. (Lásd: Klinikai és Laboratóriumi 
Szabványügyi Intézet: Protection of Laboratory Workers 
from Occupationally Acquired Infections; Jóváhagyott 
útmutató, Negyedik kiadás, CLSI dokumentum, 
M29-A4, 2014).

Vezeték nélküli technológia 
A microINR Link Mérő képes vezeték nélküli Bluetooth-
kapcsolaton keresztül kommunikálni és továbbítani az 
eredményeket egy PC-nek vagy más elektronikus eszköznek 

(például számítógép, táblagép vagy okostelefon).

A Bluetooth egy olyan rádiófrekvenciás (RF) technológia,  
amely az engedély nélküli ipari, tudományos és orvosi 
frekvenciasávban működik 2,5 GHz-en.

A microINR Link Mérő mindig csak egyetlen kompatibilis 
párosított elektronikus eszközzel képes kommunikálni, ezért 
más, Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközök csak akkor 
érhetik el a mérőeszköz mérési adatait, ha a párosított 
mérőeszköz párosítását először megszüntetik, és a 
mérőeszközt párosítják egy új elektronikus eszközzel.

Ha elektromágneses interferencia lép fel egy másik eszközzel, 
ajánlatos növelni a mérő és az eszköz közötti távolságot. Ki is 
kapcsolhatja az interferenciát okozó eszközt. Ezenkívül a 
mérőeszköz vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolatát meg is lehet 
szüntetni.

A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és 
sugározhat.

Elektromágneses kompatibilitás és elektromos biztonság
A microINR Link Mérő rendszer megfelel az IEC 61326-1 és 
61326-2-6 szabvány szerinti elektromágneses kompatibilitási 
követelményeknek.

Ne használja a microINR Link Mérőt erős 
elektromágneses sugárzás közelében, mivel ez 
befolyásolhatja a helyes működését.

A microINR Link Mérő megfelel az IEC 61010-1 és IEC 
61010-2-101 szabvány szerinti elektromos biztonsági 
követelményeknek. 



Ahol a PT a teszt során kapott protrombin idő, az MNPT az 
átlagos normális protrombin idő, az ISI pedig a 
tromboplasztinnak megfelelő nemzetközi érzékenységi index. 
Az MNPT és ISI paraméterek értékei klinikai kalibrációs 
vizsgálatokból származnak.

A K-vitamin-antagonista orális antikoagulánsok 
farmakológiai hatását más gyógyszerek 
befolyásolhatják, ezért kizárólag az orvosa által előírt 
gyógyszereket szabad szednie.

Bizonyos májbetegségek, pajzsmirigybetegségek 
és egyéb betegségek vagy egészségügyi állapotok, 
valamint táplálékkiegészítők, gyógynövények vagy 
étrendbeli változások befolyásolhatják az orális 
antikoagulánsok kezelési hatását és az INR-
eredményeket.
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A mérőműszert az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvben 
meghatározottak szerint kell megsemmisíteni.

1.3. ORÁLIS ANTIKOAGULÁNS KEZELÉS 
Az orális antikoaguláns kezelést a tromboembóliás 
események, például vénás trombózis és tüdőembólia, illetve 
pitvarfibrillációval vagy mesterséges szívbillentyűkkel 
összefüggő események megelőzésére alkalmazzák.

A kezeléshez szükséges a vérvizsgálat alapján minden egyes 
betegnél rendszeresen ellenőrizni és beállítani az adagokat.

Az orális antikoaguláns kezelés okától függően minden betegnél 
meghatároznak egy terápiás tartományt, ami azt jelenti, hogy 
a teszt értéke ezen a tartományon belül kell, hogy legyen.

INR és protrombin idő
Az orális antikoagulánsok aktivitását a protrombin idő (PT) 
másodpercekben történő mérésével monitorozzák, ami a fibrin 
vérrögképződésének ideje. A tromboplasztint reagensként 
használják a protrombin idő kiszámításához. A reagens 
jellegétől és a használt készüléktől függően a PT-eredmények 
változhatnak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezért 1977-ben 
rendszerszabványosítási módszert javasolt. Így a protrombin 
idő értékek INR-értékekké, nemzetközi normalizált arányokká 
alakulnak a következő egyenlet alkalmazásával: 

INR = PT ISI

MNPT( )
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1.4. MÉRÉSI ELV
A microINR Rendszer által használt technológia a microINR 
Chip mikrofluidikáján alapul, amely lehetővé teszi kis 
mennyiségű folyadék tárolását, adagolását, mozgatását és/
vagy keverését bizonyos kémiai reakciók elvégzéséhez.

A microINR Chip-ek két csatornát tartalmaznak: egyet a 
méréshez, a másikat pedig az ellenőrzéshez. A Chip képe 
lentebb látható:

Minden mikrokapilláris csatornához tartozik egy mikroreaktor, 
amely tartalmazza a reagenst. A mérési csatornában 
alkalmazott reagens humán rekombináns tromboplasztint, a 
kontroll csatornában lévő reagens pedig rekombináns 
tromboplasztint és humán véralvadási faktorokat tartalmaz a 
beteg vérének normalizálására.

A vért a Chip-re a mintaadagoló csatornán keresztül juttatják, 
ahol két csatornára osztódik, és az egyes mikroreaktorokban 
található reagensekkel keveredik. A véralvadási kaszkád 
azonnal beindul. Amikor a vér alvad, viszkozitása növekszik, 
ami a véráramlás megváltozásához vezet.

A mérőeszköz a minta állapotát képkiértékelésre alkalmas 
szenzorral rögzíti, majd az állapotot matematikailag 
sebességgörbévé és gyorsulásgörbévé alakítja, amelyből INR 
értéket kapunk.

Kalibrálás

A mikroINR Chip-ek valamennyi csomagját az Egészségügyi 
Világszervezet nemzetközi referenciatromboplasztinjához 
köthető humán rekombináns tromboplasztin-
referenciamintájával szemben hitelesítették1. 

Ezek a kalibrációs értékek (ISI és MNPT) kódolva vannak az 
egyes mikroINR Chip-ek nyomtatott Datamatrixében. Ezért 
minden teszt automatikusan és egyénileg kalibrált, 
kiküszöbölve az emberi hiba kockázatát.

(1). A WHO biológiai normalizálással foglalkozó szakértői bizottsága. 
Negyvennyolcadik jelentés. Genf, Egészségügyi Világszervezet, 1999.  

A WHO 889. számú technikai jelentéssorozata

MINTAADAGOLÓ 
CSATORNA

MIKROREAKTOROK

ADATMÁTRIXMIKROKAPILLÁRIS 
CSATORNÁK

KONTROLLCSATORNA MÉRÉSI 
CSATORNA



2.1. A microINR® Link KÉSZLET LEÍRÁSA
A microINR Link készlet a következőket tartalmazza; győződjön 
meg róla, hogy ezek benne vannak a készletben:
- Tartótok
- microINR Link Mérő
- Töltő
- Csatlakoztatható adapter
- A microINR Link Mérő használatára vonatkozó utasítások
- Rövid útmutató
- Hibaútmutató
- Ujjbegyszúró eszköz útmutatóval    
 (kizárólag a KTD0001XX referenciakészlethez)
- Ujjszúró lándzsák (kizárólag a KTD0001XX   
 referenciakészlethez)

A microINR Chip-ek külön kaphatók.

    A mérőeszközt mindig a tokjában hordozza.
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2.2. A microINR® Link MÉRŐ RÉSZEI

 

2.3. A microINR® Link MÉRŐ TÖLTÉSE
A mérő lítiumion-akkumulátort használ, amelyet a mérő 
tetején lévő Mini USB-csatlakozón keresztül lehet feltölteni.

Az ajánlott töltési idő körülbelül 3 óra. 

MINI USB CSATLAKOZÓ

KILÉPÉS (E) GOMB

MEMÓRIA (M) 
GOMB

A CHIP 
BEHELYEZÉSI 

NYÍLÁSA

KIJELZŐ

2. microINR® RENDSZER
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A mérőeszköz első használata előtt teljesen töltse fel 
az akkumulátort.
Ne nyissa fel vagy alakítsa át a mérőeszközt.
Ne szúrja át vagy égesse meg az akkumulátort.
Ne cserélje ki az akkumulátort. A gyártó nem 
vállal garanciát a felnyitott mérőeszközökre. 
Akkumulátorcsere vagy a mérőeszköz javítása esetén 
a berendezést el kell küldeni a gyártónak. Csak a 
gyártó által biztosított töltőt, illetve fali hálózati 
adaptert használja, máskülönben károsíthatja a 
mérőeszközt.

2.4. IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA
A microINR Rendszer használata előtt ellenőrizze, 
hogy a mérőeszközön szereplő idő és dátum helyes-e, 
mivel ezek szükségesek a Chip lejárati idejének 
meghatározásához. 

A microINR Mérő idejét a gyártási folyamat során beállítják, 
így valószínűleg nem kell megváltoztatni őket.

Időformátum: 24 óra. Dátum formátum: NN-HH-ÉÉÉÉ.

A mérőeszközön szereplő idő és dátum módosításához 
kövesse az alábbi lépéseket. Csak a beállításhoz szükséges 
számjegyeket módosítsa, a többi számjegyet erősítse meg:

 • Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és jobb gombokat  
(E és M) egyidejűleg 10 másodpercig, amíg az időmező villog.

 • Nyomja meg többször a bal gombot (E) az óra beállításához.

 • A megfelelő óra kiválasztása után nyomja meg a jobb 
gombot (M), és állítsa be a percet.

 • Miután kiválasztotta a percet, nyomja meg ismét a jobb 
gombot (M), ezután a dátummezők villogni kezdenek.

 • A megfelelő nap kiválasztásához használja a bal gombot (E).

 • Amikor eléri a megfelelő napot, nyomja meg a jobb gombot 
(M) a hónap beállításához. A megfelelő hónap 
kiválasztásához használja a bal gombot (E).

 • Ha eléri a megfelelő hónapot, nyomja meg a jobb gombot 
(M) az év beállításához. A megfelelő év kiválasztásához 
használja a bal gombot (E).

 • A hónap, az idő és a dátum beállítása után nyomja meg 
ismét a jobb gombot (M) a beállítások mentéséhez.

Ha az idő és a dátum módosítását véletlenül nyitja meg,  
vagy egy számjegyet akaratlanul megváltoztat, a mérő   
10 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép a 
beállításokból, a változtatások mentése nélkül.

2.5. BETEGAZONOSÍTÁS (NEM KÖTELEZŐ)
A microINR Link Mérő opcionálisan eredményt is tud rögzíteni 
a beteg azonosításával (PID) együtt. A beteg azonosítása 
érdekében a vizsgálat elvégzése előtt a következő lépéseket 
végezze el: 

 •  Tartsa lenyomva a jobb gombot a Chip behelyezése közben, 
majd engedje fel. A gomb felengedése után megjelenik a 
„PID” és egy 16 karakterből álló alfanumerikus mező. 
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 • A PID-nek megfelelő karakterek megadása:

 - Az első mező a kiválasztás után villogni kezd.

 - Az első karakter megadásához nyomogassa a bal gombot  
  (E), amíg el nem éri a kívánt karaktert.

 - Erősítse meg a karaktert a jobb gombbal (M), és lépjen a  
  következő mezőbe.

 - Ismételje meg az előző lépéseket, amíg el nem éri az  
  utolsó mezőt.

 - Az utolsó mező elfogadása után az első mező   
  automatikusan kiválasztásra kerül arra az esetre, ha  
  bármelyik karaktert módosítani szeretné.

 - A beírt azonosító megerősítéséhez és a visszalépéshez  
  tartsa lenyomva a jobb gombot (M) 3 másodpercig.

A PID megadása során egy perc inaktivitás után megjelenik 
egy E01-üzenet.

A mérőeszköz eredményeinek megtekintésekor a teszt (INR 
vagy hibaüzenet) eredménye mellett megjelenik a megfelelő 
PID (amennyiben meg van adva), illetve a dátum és idő. 

A PID megadásakor ne adja meg a beteg személyes adatait 
(név, kor stb.), mivel ez megtekinthető a mérőeszközön.

2.6. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS
Belső minőség-ellenőrzés  
A mérőeszköz mérőképessége a rendszer bekapcsolásakor 
automatikusan ellenőrzésre kerül.

Integrált és független, beépített minőség-ellenőrzések

1. szint – Elővizsgálat
 • A Chip épségének ellenőrzése.

 • Megfelelő behelyezés ellenőrzése.

 • Automatikus rendszerkalibrálás és a lejárt Chip 
elutasítása.

2. szint - Mérési csatorna
 • A mérési csatornán végzett ellenőrzés, amely a vizsgálat 
során a minta feldolgozásakor azonosítja a hibákat, valamint 
a minta megfelelő preanalitikai kezelését.

3. szint - Kontrollcsatorna
 • A kontrollcsatorna biztosítja a szigorúan ellenőrzött alvadási 
időt. A rendszer megbízhatósága akkor biztosított, ha a 
kontroll-alvadásiidő  egy előre meghatározott tartományba 
esik.

SZAKMAI FELHASZNÁLÁS:
Folyadékkontroll: 
A microINR Rendszernek számos beépített minőség-
ellenőrzési funkciója van, amelyek a mérőeszközbe és a 
Chip-be integrálódnak, ezért nem szükséges kontrolloldatos 
minőség-ellenőrző méréseket végezni. Az iLine Microsystems 
azonban opcionális kontrolloldattal (plazmával) rendelkezik a 
microINR Rendszer számára. Ez az ellenőrzés az Ön 
létesítményére vonatkozó szabályozási követelmények 
teljesítésének elősegítésére szolgál. Vásárláshoz lépjen 
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.



A Chip behelyezése

A teszt elvégzése előtt ellenőrizze a Chip lejárati idejét 
és tárolási feltételeit.

 •  Nyissa ki a tasakot.

Tartsa a Chip a sárga részénél fogva úgy, 
hogy a „microINR” felirat jól olvasható 
legyen. Helyezze a Chip a nyílásba, és 
ütközésig nyomja be. 

 • Győződjön meg róla, hogy a Chip elérte nyílás a végét. 

Ha a Chip tasakja nyitott, sérült, vagy a Chip címkéjét 
eltávolították, kérjük, dobja ki a Chip-et és használjon újat. 

Az alkalmazás módja
A microINR Rendszer kétféle mintavételi módot biztosít:
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3.1. A SZÜKSÉGES ANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE
 •  microINR Link Mérő

 • microINR CHB0001UU Chip-ek (nem tartozék)

 • Ujjbegyszúró eszköz

 - Szakmai felhasználás: eldobható lándzsák (nem tartozék)

 - Önvizsgálat: ujjbegyszúró eszköz és lándzsák   
  (KTD0001XX készletben)

 •  Bőrfelület-tisztító anyag (nem tartozék)

Mindig CE-jelöléssel ellátott ujjbegyszúró eszközöket 
és lándzsákat használjon.

3.2. MÉRÉSI ELJÁRÁS
A mérő bekapcsolása
A mérőeszköz bekapcsolható:

 - A Chip behelyezésével:   -Bármelyik gomb megnyomásával:

 

- Közelítse a mintát a  
 mérőeszközhöz.

- Közelítse a mérőeszközt  
 a mintához.

3. A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE



Az iLine Microsystems csak tapasztalt felhasználók számára 
javasolja azt a lehetőséget, hogy a microINR Rendszerrel végzett 
INR vizsgálatok során a mérőeszközt közelítse a mintához.

A vizsgálat elvégzése
 • A Chip behelyezése után a mérőeszköz 
elvégzi a használati utasítás 2.6. 
pontjában említett minőség-
ellenőrzéseket. A fenti minőség-
ellenőrzések elvégzése után a teszt 
előtt a „Control” szimbólum világítani 
kezd. Amennyiben a minőség-
ellenőrzés első szintje nem megfelelő eredményt hoz, 
hibaüzenet jelenik meg a mérőeszköz képernyőjén.

 • A Chip elkezd villogni és felmelegszik,    
amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.  
A hőmérséklet elérését követően:   

 - A készülék hangjelzést ad (csippanás).

 - A cseppszimbólum elkezd villogni  
  a kijelzőn.

 - Visszaszámlálás jelenik meg (80 mp).

 - A Chip állandó fényt bocsát ki.  
 • Végezze el az ujjbegyszúrást (lásd a 
használati utasítás 3.3. pontját).

 • Győződjön meg róla, hogy egy könnycsepphez hasonló, 
megfelelő méretű, bő vércseppet kap.

 • Azonnal juttassa a vércseppet a Chip-re a mintaadagoló 
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csatornán keresztül anélkül, hogy az ujját a Chip-hez érintené.

 • A mérő egy csippanó hangjelzést bocsát ki, amikor észleli  
a megfelelő mennyiségű vizsgálati mintát, és a csepp 
szimbólum villogása leáll.

 • A csippanás után óvatosan távolítsa el az ujját, és várja meg, 
amíg az INR-eredmény megjelenik a képernyőn.

Ha mintaadagolás közben nincs hangjelzés, az azt jelenti, hogy 
nem elég a minta mennyisége. Távolítsa el a Chip-et, és 
ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel. Mielőtt behelyezi a 
Chip-et, győződjön meg róla, hogy a csepp mérete megfelelő,  
és a mintaadagoló csatorna nincs elzáródva. 

Sikertelen mintaadagolás után ne adagoljon újra 
mintát a Chip-re.

Soha ne végezze el az ujjbegyszúrást   
a visszaszámlálás előtt.

Ne érjen az ujjával a Chip mintaadagoló csatornájához  
a minta behelyezése során.

A teszt során a mérőeszközt tartsa távol a közvetlen 
napfénytől. Ne rázza vagy ejtse le a mérőeszközt. 
Ha a mérőeszköz leesik vagy nedves lesz, illetve 
a hibaüzenetek gyakorisága megnövekszik, lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval.

A vizsgálat eredménye és a vizsgálat vége 

 • A mérést elvégezték, a mérőeszköz megjeleníti az  
INR-értékeket  vagy egy hibaüzenetet.

A hibaüzenetek „E” betűvel jelennek meg, amelyet egy szám követ. 

COUNTDOWN



3.3. KAPILLÁRIS VÉR MINTAVÉTELE ÉS A MINTA 
ADAGOLÁSA
A helyes kapilláris mintavételre és a vérminta helyes 
adagolására vonatkozó lépések az alábbiak:

 •  Olvassa el az ujjbegyszúró eszköz és lándzsa használati 
utasításait.

Az ujj szúrása előtt ajánlott a kéz felmelegítése. 
Számos technika használható erre a célra, például 
melegvizes kézmosás, a kéz derék alatt tartása, 
az ujjbegy gyengéd masszírozása… A mintavétel 
helye mindig legyen tiszta, teljesen száraz és 
szennyeződésmentes.

A kezet meleg, szappanos vízzel 
ajánlott megmosni. Alkohollal 
is megtisztíthatja a mintavétel 
helyét. 

Mindig alaposan törölje szárazra 
a területet, hogy eltávolítsa 
az olyan anyagokat, amelyek 
megzavarhatják az eredményt. 
Mindig használjon új, tiszta és száraz kéztörlőt. 

Bárminemű alkohol (fertőtlenítőszerek, borotválkozó 
krémek stb.), testápolók, vagy verejték a mintavétel 
területén, illetve a vérmintán hibás eredményeket 
okozhatnak.

 • Bármelyik ujját használhatja a mintavételhez. Az ajánlott 
vérvételi hely az alábbi képen látható.
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Ha hibaüzenet jelenik     
meg, kövesse a      
„Hibaútmutató”      
szakasz lépéseit.

 • Kétoldalt fogva távolítsa el a Chip-et.

A használt Chip-ek, lándzsák és 
kesztyűk fertőzést okozhatnak.

Egészségügyi szakemberek számára: 
az intézmény fertőzés-ellenőrzési 
irányelvének, illetve a megfelelő helyi 
előírásoknak megfelelően dobja ki az 
anyagokat. 

Öntesztelő betegek: az összes anyagot 
kidobhatja a szemetesbe. A sérülések megelőzése 
érdekében óvatosan dobja ki a használt lándzsákat. 

A mérő kikapcsolása
Két módja van a mérőeszköz kikapcsolásának:

 • A mérőeszköz 3 perc inaktivitás után 
automatikusan kikapcsol.

 • Nyomja meg a bal gombot (EXIT) a 
mérőeszköz kikapcsolásához, és 3 vagy   
4 másodpercig tartsa lenyomva.   
A mérőeszköz áramforráshoz 
csatlakoztatva nem kapcsolható ki. 
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 • Azonnal érintse a vércseppet a Chip mintaadagoló csatornájához.

A mintát a mintavétel után azonnal fel kell használni, 
mivel a véralvadás természetes módon történik meg 
az ujjbegyszúrás során. 

Kerülje a Chip és az ujj érintkezését, hogy ne zárja 
el a mintaadagoló csatornát, így lehetővé téve a vér 
folyamatos felszívódását. Csak a vércseppnek kell 
érintkeznie a Chip-pel.

A mintát egyszeri vizsgálathoz használja. Soha ne 
adagoljon újra vért a Chip-re.

 • A csipogóhang után óvatosan    
távolítsa el az ujját, egy kis    
mennyiségű vért (maradék)     
hagyva a mintaadagoló csatornán,    
a képen látható módon.

 • Amennyiben a tesztet meg kell    
ismételni, egy új Chip-et és    
lándzsát használva végezze el az    
ujjbegyszúrást egy másik ujján.

 • Miután a mérőeszköz készen áll a tesztelésre, és a 80 
másodperces visszaszámlálás megjelenik a képernyőn, 
stabilan helyezze az ujjbegyszúró készüléket az ujjára,  
és nyomja meg a lándzsakioldó gombot. Finoman nyomja 
meg az ujja tövétől, hogy megjelenjen 
egy vércsepp. Ne nyomja meg az 
mintavétel helyét és ne hagyja,  
hogy a vércsepp lefollyon az ujjáról.

 • Mielőtt a mintát a Chip-re adagolja, 
győződjön meg arról, hogy a vércsepp 
gömbölyű és megfelelő méretű 
(könnycsepphez hasonló), valamint 
elég nagy ahhoz, hogy egy kis 
mennyiségű vért (maradék) hagyjon a 
mintaadagoló csatornán.

A mintavételi technika 
befolyásolhatja a vizsgálat 
eredményét. Ne szorítsa 
vagy „préselje” az ujjbegyet, 
mivel ez befolyásolhatja a 
véralvadási folyamatot.

A mérőeszköz több betegnél 
történő használatakor 
kizárólag egyszer 
használatos biztonsági 
ujjbegyszúró lándzsákat 
használjon.
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3.4. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
Az eredmények a nemzetközi normalizált arány (INR) 
egységeiként jelennek meg. A microINR Rendszer eredményei 
0,8 és 8,0 INR-érték közé esnek.
 
Amennyiben a mérési tartományon  
kívüli eredményt ér el, a kijelzőn  
↓ 0,8 (0,8 alatt) vagy ↑ 8,0 (8,0 felett) 
jelenik meg. 

Ha hibaüzenet jelenik meg, olvassa el  
a „Hibaútmutató” részt, és kövesse az 
utasításokat.

Váratlan eredmény elérése 
esetén ismételje meg a tesztet, 
és győződjön meg arról, hogy 
a használati útmutatóban leírt 
utasításokat szigorúan betartotta. 
Ha ismét váratlan eredményt kap, 
forduljon orvosához és/vagy a forgalmazóhoz.

Az eredmények akkor számítanak váratlannak, ha a 
terápiás tartományon kívül esnek, vagy nem felelnek 
meg a beteg tüneteinek: vérzések, zúzódások stb.

3.5. HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA
 • Miután a Chip-et kivette a tasakjából, a következő 6 órán 
belül fel kell használnia.

 • Ne használja orális antikoagulációs kezelésekkel kezelt 
betegek antikoagulációs állapotának mérésére vagy 
monitorozására (nem K-vitamin-antagonista gyógyszerek).

 • A microINR Rendszer mérőképességét nem igazolták olyan 
vérmintákon, amelyek hematokrit értékei 25% és 55% 
közötti tartományon kívül esnek. Az ezen a tartományon 
kívül eső hematokrit befolyásolhatja a teszt eredményeit.

 • A készülék nagyon érzékeny a K-vitamintól függő 
koagulációsfaktor-hiányokra.

A microINR Rendszer más gyógyszerekkel és betegségekkel 
kapcsolatos interferenciáiról és a microINR Rendszer 
teljesítményéről a microINR Chip használati útmutatójában 
talál további információt.



A microINR Link Mérő akár 199 teszt- és kontrolleredményt 
tárolhat. Minden eredmény a teszt dátumával és időpontjával 
együtt kerül mentésre. Ha nincs elég tárolóhely a teszt 
elvégzésekor, a legrégebbi eredmény automatikusan törlődik, 
hogy legyen hely az új eredmény mentéséhez.

Az eredmények ellenőrzése:

 • Nyomja meg a jobb gombot (M). Megjelenik az utoljára 
elvégzett teszt eredménye, annak dátuma és ideje, valamint 
a megfelelő beteg azonosítója (ha meg volt adva).

 • Nyomja meg a gombot ismét a következő eredmény 
megjelenítéséhez, a másodiktól az utolsó tesztig bezárólag.

 • Az kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a bal 
oldali gombot (E). Ha egy Chip-et helyez be, miközben 
ellenőrzi a memóriát, egy új teszt kezdődik meg.

A microINR Link Mérő képes vezeték nélküli Bluetooth-
kapcsolaton keresztül kommunikálni és továbbítani az 
eredményeket egy PC-nek vagy más elektronikus eszköznek.
Az eredmények microINR Link Mérőről való átvitele hasznos az 
adatok DMS-ben (Data Management Software) vagy megfelelő 
okostelefon-/táblagépappokban történő tárolásához.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval a 
microINR Link Mérővel kompatibilis DMS-re vagy appokra 
vonatkozó további információkért. 

A microINR Link Mérő egyszerre csak egy készülékkel 
párosítható.

A microINR Link Mérő Bluetooth-teljesítményével kapcsolatos 
összes szimbólum leírása megtalálható ezen használati 
utasítás végén vagy a microINR Link 
készletben található Rövid 
útmutatóban.

Ha a „Bluetooth-hiba” szimbólum 
jelenik meg a mérőeszköz képernyőjén, 
lépjen kapcsolatba a helyi 
forgalmazóval.

5. BLUETOOTH®-FUNKCIÓK
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4. MEMÓRIA



és nincs kábel csatlakoztatva az USB-porthoz. Kapcsolja be a 
mérőeszközt a bal és jobb gombok egyidejű megnyomásával. 
Tartsa nyomva mindkét gombot (kb. 4 másodpercig),   
amíg a mérő a menü első opcióját nem mutatja.

A menü a következő négy tevékenység elvégzését teszi 
lehetővé:

1. Párosítás: a microINR Link Mérő 
párosítását lásd az 5.3. pontban.

2. Leválasztás:   a 
microINR Link Mérő párosításának 
megszüntetését lásd az 5.4. pontban.

3. Minden eredmény elküldése:  
a microINR Link Mérőn tárolt   
összes eredmény elküldését lásd  
az  5.6. pontban.

5.1. KONFIGURÁLHATÓ BLUETOOTH®-FUNKCIÓK 
A microINR Link Mérő Bluetooth-on keresztül történő, vezeték 
nélküli kommunikációja a felhasználó igényeinek megfelelően 
konfigurálható.

Ha módosítani szeretné az alapértelmezett microINR Link Mérő 
konfigurációt, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
A konfigurálható funkciók a következők:

 • A microINR Link Mérő Bluetooth-funkciója be- vagy 
kikapcsolható.

 • Párosítási módok:
 - Szabad mód: nincs szükség jelszóra.
 - Jelszavas mód: párosítási kód szükséges a két eszköz  
  csatlakoztatásához.
 - NFC-mód: lehetővé teszi az eszközök párosítását   
  közelítéskor.

 • Ha egy eszközzel való párosítás után a microINR Link Mérőt 
egy másik eszközzel párosítják, akkor a microINR Link Mérőn 
el lehet végezni az eredmények kezelésének konfigurálását, 
amíg az párosítva van az előző eszközzel.

5.2. A microINR® Link MÉRŐ BLUETOOTH®-MENÜJE
A microINR Link Mérő Bluetooth-funkcióját úgy tervezték, hogy 
a lehető legegyszerűbb és legautomatikusabb legyen. 
Bizonyos folyamatokhoz be kell lépni a microINR Link Mérő 
Bluetooth-menüjébe.

A microINR Link Mérő Bluetooth-menüjébe való belépéshez 
győződjön meg róla, hogy a mérőeszköz ki van kapcsolva, 

15



4. Kilépés.

A különböző menüopciók közötti lépegetéshez nyomja meg a 
jobb gombot. A kívánt opció végrehajtásához nyomja meg a 
bal gombot. Bármikor kiléphet a Bluetooth-menüből egy 
microINR Chip behelyezésével, vagy 20 másodperces 
inaktivitás után a mérő automatikusan kilép a menüből.

5.3. A KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA

 • A microINR Link Mérő egy kompatibilis eszközzel 
automatikusan vagy a Bluetooth-menün keresztül 
párosítható:

 - Amikor először kapcsolja be a  
  microINR Link Mérőt bármely gomb  
  megnyomásával, az automatikusan  
  egy percen keresztül próbál   
  kapcsolódni egy kompatibilis   
  készülékhez.

 - A párosítási folyamat a Bluetooth- 
  menüben is kezdeményezhető (lásd 5.2. pont).

 • A microINR Link Mérőn beállított párosítási módtól függően 
különböző lépéseket kell követni:

 - Szabad mód: csak kövesse a kompatibilis szoftver vagy  
  okostelefon-/táblagépapp   
  utasításait.

 - Jelszavas mód: a microINR Link  
  Mérő egy 6 számjegyű jelszót  
  mutat. Írja be a jelszót a   
  kompatibilis eszközön, és kövesse a  
  szoftver vagy az app utasításait.

 - NFC mód: közelítse a microINR Link  
  Mérő hátoldalának felső részét a  
  kompatibilis eszközhöz, hogy   
  kapcsolódhassanak. Kövesse a  
  szoftver vagy az app utasításait. 

 • Amikor a microINR Link Mérő 
párosítva van, a „Folyamat sikeres” 
szimbólum jelenik meg a mérőeszköz 
képernyőjén. A microINR Link Mérő 
egyszerre csak egy kompatibilis 
eszközzel párosítható. Másik 
eszközzel való párosítás előtt 
szüntesse meg a microINR Link Mérő 
párosítását (lásd 5.4 pont). Ha új 
párosítási folyamatot kísérel meg, 
miközben a microINR Link Mérő már 
párosítva van, akkor 4 másodpercre a „Folyamat sikertelen” 
szimbólum jelenik meg a mérőeszköz képernyőjén.
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Miután a párosítási folyamat 
megkezdődött, a microINR Link Mérő  
60 másodpercig párosítható egy 
kompatibilis eszközzel. Ha a microINR 
Link Mérő nem csatlakozik másik 
eszközhöz, megjelenik a „Folyamat 
sikertelen” szimbólum. Az „Eszköz nincs 
párosítva” szimbólum a képernyő jobb 
alsó sarkában jelenik meg.

A párosítási folyamat bármikor 
felfüggeszthető a bal gomb 
megnyomásával vagy egy Chip 
behelyezésével.

5.4. A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSA

 • A microINR Link Mérő 
párosításának megszüntetéséhez 
lépjen be a Bluetooth-menübe. 
Győződjön meg róla, hogy a 
mérőeszköz ki van kapcsolva és 
nincs kábel csatlakoztatva az 
USB-porthoz. Kapcsolja be a 
mérőeszközt a bal és jobb 
gombot egyidejűleg   
4 másodpercig nyomva.

 • A leválasztási opció eléréséhez nyomja meg a jobb gombot, 

majd nyomja meg a bal gombot.

 • A leválasztási folyamat automatikusan 
megkezdődik. Néhány másodperc 
elteltével a „Folyamat sikeres” 
szimbólum jelenik meg 4 másodpercre  
a mérőeszköz képernyőjén. Az „Eszköz 
nincs párosítva” szimbólum a képernyő 
jobb alsó sarkában jelenik meg.

A Bluetooth-menüből való kilépéshez nyomja meg a jobb 
gombot, amíg el nem éri a „Kilépés” opciót (lásd 5.2 pont). 
Behelyezhet egy microINR Chip-et is, vagy 20 másodperces 
inaktivitás után a mérő automatikusan kilép a menüből.

Miután megszüntette a microINR Link Mérő párosítását, 
ajánlatos a korábban a mérőeszközhöz csatlakoztatott 
elektronikus eszköz párosítását is megszüntetni.

5.5. ADATÁTVITEL

Miután a microINR Link Mérő 
kapcsolódott egy kompatibilis 
eszközhöz, automatikusan elküldi 
az egyes tesztek után kapott 
eredményt vagy hibaüzenetet. Az 
adatátviteli folyamat során a 
képernyő jobb alsó sarkában 
megjelenik a „Bluetooth” 
szimbólum, amely az eredmény elküldése közben villog.



4 másodpercig nyomva. Nyomja a jobb gombot, amíg el nem 
éri a „Minden eredmény küldése” opciót, majd nyomja meg  
a bal gombot.

 • A küldési folyamat automatikusan 
megkezdődik. A küldési folyamat során 
a következő szimbólum jelenik meg. 
Amikor az eredmények átvitele 
befejeződött, az „Eredmények elküldve” 
szimbólum megjelenik a mérőeszköz 
képernyőjén.

 • A Bluetooth-menüből való kilépéshez 
nyomja meg a jobb gombot, amíg el 
nem éri a „Kilépés” opciót (lásd 5.2. 
pont). Behelyezhet egy microINR 
Chip-et is, vagy 20 másodperces 
inaktivitás után a mérő automatikusan 
kilép a menüből.

Ha a microINR Link Mérőt egy új eszközzel párosítják,   
a korábban tárolt eredmények védhetők, és az átvitelük 
elkerülhető. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval, 
hogy segítsen a microINR Link Mérő konfigurálásában.

Ha a küldés sikeres, az „Eredmény 
elküldve” szimbólum jelenik meg  
4 másodpercre a mérőeszköz képernyőjén.
Ha a csatlakoztatott eszköz nem 
elérhető, a microINR Link Mérő tárolja az 
eredményt, és annak küldése függőben 
marad. A „Eredmény nincs elküldve” 
szimbólum jelenik meg.

Abban az esetben, ha vannak olyan 
eredmények, amelyeknek a küldése 
függőben van, a „Tárolt függőben lévő 
eredmény” szimbólum megjelenik a 
kijelző jobb alsó sarkában. A microINR 
Link Mérő automatikusan megpróbálja 
elküldeni a függőben lévő eredményeket 
minden alkalommal, amikor a 
mérőeszközt bekapcsolják és/vagy 
új tesztet végeztek.

5.6. MINDEN EREDMÉNY ELKÜLDÉSE

 • Az összes tárolt eredmény 
elküldéséhez lépjen be a Bluetooth-
menübe. Győződjön meg róla, hogy a 
mérőeszköz ki van kapcsolva, és nincs 
kábel csatlakoztatva az USB-porthoz. 
Kapcsolja be a mérőeszközt, a bal és 
jobb gombot egyidejűleg   

18
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6. A microINR® Link MÉRŐ TISZTÍTÁSA   
    ÉS FERTŐTLENÍTÉSE

A microINR Link Mérő tisztítása és fertőtlenítése elengedhetetlen 
a microINR Rendszer megfelelő működésének biztosításához, 
valamint a kórokozók vérrel történő továbbadásának 
megelőzéséhez a több betegre kiterjedő tesztek esetén. 

Fertőtlenítés előtt tisztítsa meg a mérőeszközt, amennyiben az 
szemmel láthatóan szennyezett. 

A mérőeszköz tisztítása és fertőtlenítése során minden 
alkalommal használjon új kesztyűt.

A mérőeszközt a tisztítása vagy fertőtlenítése előtt kapcsolja 
ki, és győződjön meg arról, hogy a töltő kábel ki van húzva.

A mérőeszköz tisztításához:
 • A mérőeszköz tisztításához használjon tiszta törlőkendőt, 
vagy 70% izopropil-alkohollal nedvesített törlőkendőt, amíg 
nincs látható szennyeződés.

 • Győződjön meg arról, hogy a mérőeszköz egyetlen részén 
sem maradtak szálak vagy szöszök, különösen a Chip 
behelyezési területén és az USB-porton.

A mérőeszköz fertőtlenítéséhez:
 • Fertőtlenítse a mérőeszköz minden részét egy tiszta gézzel 
vagy 70% izopropil-alkohollal nedvesített törlőkendővel.

 • Várjon egy percet, amíg az alkohol hat.

 • Alaposan törölje szárazra a mérőeszközt száraz és tiszta 
szöszmentes törlőkendővel vagy gézzel.

 • Ezután várjon 15 percet, míg a mérőeszköz megszárad, és 
mielőtt új tesztet végezne, győződjön meg róla, hogy az 
eszköz teljesen száraz.

 • Győződjön meg arról, hogy a mérőeszköz egyetlen részén 
sem maradtak szálak vagy szöszök, különösen a Chip 
behelyezési területén és az USB-porton.

 • Dobja ki a használt gézt, törlőkendőt és kesztyűt.

Vizsgálat során ne tisztítsa vagy fertőtlenítse a 
mérőeszközt. 

Ne használjon aeroszolt, tisztító- vagy fertőtlenítőszert, 
kivéve a tiszta gézt vagy a 70% izopropil-alkohollal 
megnedvesített törlőkendőt.

Ellenőrizze, hogy a géz vagy a törlőkendő csak nedves, 
nem áztatott.

Ne permetezzen folyadékot a mérőeszközre, és ne 
merítse folyadék alá a mérőt. 

Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a mérőeszközbe 
vagy a Chip behelyezőnyílásába.

A Chip behelyezőnyílásának mindig tisztának és 
száraznak kell lennie a teszt elvégzése előtt. A Chip 
behelyezésekor a vér vagy az alkohol maradványai 
szennyezhetik a mintát. 

Ne érjen a lándzsához alkoholos vagy szennyezett 
kézzel/kesztyűvel.

Tartsa be a mérőeszköz tisztítására és fertőtlenítésére 
vonatkozó összes ajánlást.

Ennek elmaradása esetén hibás eredményeket kaphat.
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Üzenetek a tesztelés előkészítése során
Hiba Lehetséges ok Lehetséges megoldás

Az Adatmátrix nem olvasható. 
 
Lejárt Chip.

A vér rácseppentéséhez biztosított   
80 másodpercet túllépték.
A Chip-et fordítva helyezte be.
Hibás vagy helytelenül behelyezett Chip.  

E01

E02

E03

E04
E11

Helyezze vissza ugyanazt a Chip-et, ügyelve a helyes behelyezésre. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel.
Ellenőrizze a mérőeszköz dátumát. 
Ha a dátum nem megfelelő, írja be az aktuális dátumot, és ismét illessze be ugyanazt a Chip-et. 
Ha a dátum helyes, ismételje meg a tesztet egy új csomag Chip-pel a lejárati idő ellenőrzése után. 
Ha a még nem cseppentette rá a vért, ismételje meg a tesztet ugyanazzal a Chip-pel.

Fordítsa meg a Chip-et, és ismételje meg a tesztet.
Helyezze vissza ugyanazt a Chip-et, ügyelve a helyes behelyezésre. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel.

A teszthez kapcsolódó üzenetek
A minta nem megfelelő alvadása a teszt 
során.

A kontrollcsatorna INR értéke a megadott 
tartományon kívül esik.
EHiba a minta feldolgozása közben a 
vizsgálat során.

A minta nem megfelelő alvadása a teszt során. 
FIGYELEM: Lehetséges minta rendellenesen 
magas alvadási idővel.
Nem megfelelő mintavétel, vagy a hematokrit 
a meghatározott tartományon kívül esik.

E05/
E09

E10

E14/
E15/
E17
E16

E18

Ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel. Szigorúan kövesse a mintavételre és alkalmazásra 
vonatkozó utasításokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg a tesztet egy új 
dobozból, vagy új LOT-ból származó Chip-pel.
Ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel. Ha a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg  
a tesztet egy új dobozból, vagy új LOT-ból származó Chip-pel.
Ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel. Szigorúan kövesse az utasításokat a teszt 
elvégzéséhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg a tesztet egy új dobozból, 
vagy új LOT-ból származó Chip-pel.
Ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel. 
Ha az E16 hiba ismét megjelenik, használjon egy másik mérési módszert. 
Ez a hiba elsősorban a magas véralvadási idővel rendelkező betegeknél fordul elő.
Ismételje meg a tesztet egy új Chip-pel. Szigorúan kövesse a mintavételre és alkalmazásra 
vonatkozó utasításokat. Ha az E18 hiba ismét megjelenik, használjon egy másik mérési 
módszert. Ez a hiba főleg azoknál a betegeknél fordul elő, akiknek hematokritja a microINR 
Rendszer meghatározott tartományán kívül esik (25%-55%).

Egyéb üzenetek
Hiba a mérőeszköz elektronikus alkatrészeinek 
ellenőrzése során.
Hőmérséklet a meghatározott tartomány alatt.
Alacsony akkumulátorszint.
Hőmérséklet a meghatározott tartomány felett.

E06

E07
E08
E12

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Ismételje meg a tesztet melegebb helyen.
Töltse fel a készüléket a gyártó által biztosított töltővel.
Ismételje meg a tesztet hűvösebb helyen.

7. HIBAÚTMUTATÓ 
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8.1. MŰSZAKI ADATOK 
 •  A mérőeszköz méretei: 119 x 65 x 35 mm.

 • Tömeg: 225±3 g. (Akkumulátorral együtt).

 • Kijelző: LCD 45 x 45 mm.

 • Memória: 199 eredmény / hibaüzenet a megfelelő dátummal 
és idővel.

 • Energiaellátás:

 - Akkumulátor: Lítium 2400 mAh/2800 mAh; 3,7 V.   
  Fogyasztás: 1 A.

 - Energiaellátás: A töltőt csak a következő jellemzőkkel  
  rendelkező tápegységekhez csatlakoztassa (Bemenet):  
  100-240 V, 50-60 Hz, Fogyasztás: 0,6 A.

 - Energiaellátás (Kimenet): 5 V dc, 1200 mA   
  Mini USB-kapcsolaton keresztül.

 • Akkumulátor élettartama: ** körülbelül 70 teszt.

 • Működési feltételek:

 - Hőmérséklet: 15 ºC - 35 ºC.

 - Maximális relatív páratartalom: 80%.

 •  Mérőeszköz tárolási hőmérséklete: -20°C és 50°C között.

 • Mérési tartomány: 0,8 – 8,0 INR.

 • Minta mennyisége: legalább 3 µL.

8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
 • Adatátvitel Mini USB-kapcsolaton keresztül*.

*  USB-n és Bluetooth-on történő adatátvitellel kapcsolatban vegye fel a   
   kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

** 22° C-on végzett teszt, a tesztek között 10 perces időtartammal.

8.2. GARANCIA
Az iLine Microsystems garantálja az eredeti vevőnek, hogy a 
microINR Rendszer a vásárlás dátumától számított két évig 
mentes az alapanyag- és gyártási hibáktól.

Ez a garancia nem terjed ki a meghatározott tartományon 
kívüli, nem megfelelő tárolási körülmények, balesetek vagy 
módosítások, helytelen használat vagy kezelés és 
rendeltetésellenes használat miatt károsodott alkatrészekre. A 
vevőnek a megfelelő szavatossági időn belül írásbeli 
garanciális panaszt kell benyújtania a gyártó felé.

8.3. MŰSZAKI SZOLGÁLAT
Ha egy probléma a hibatáblázatban szereplő műveletek 
elvégzése után is fennáll, vagy további információkat szeretne, 
forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Vegye figyelembe, hogy a microINR Rendszer bármilyen 
javítását vagy módosítását csak az iLine Microsystems által 
engedélyezett személyzet végezheti.
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VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
INR-EGYSÉGEKBEN VAGY 

HIBAKÓD SZERINT.

IDŐ 
(ÓRA: PERC).

AZ EREDMÉNY A 
RENDSZER MÉRÉSI 
TARTOMÁNYA FELETT 
VAGY ALATT VAN  
(↓ 0,8 - ↑ 8,0).

DÁTUM 
(NAP: HÓNAP: ÉV).

A VILLOGÁS JELZI, HOGY 
„CSEPPENTSE A VÉRT” .

A KÉSZÜLÉK MINI 
USB-KAPCSOLATON 

KERESZTÜL 
CSATLAKOZIK.

HIBAKERESÉSI MÓD 
A MÉRŐESZKÖZ 
FRISSÍTÉSÉHEZ.

A VÉRVIZSGÁLAT 
EREDMÉNYE 

INR-FORMÁTUMBAN 
JELENIK MEG.

UTASÍTJA A 
FELHASZNÁLÓT, HOGY 
VÁRJON, AMÍG A MÉRŐ 

EGY BIZONYOS 
MŰVELETET VÉGREHAJT.

A MEGJELENÍTETT 
KÓD HIBAKÓD.

A VIZSGÁLATOT 
MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉSEK 
SIKERESEN 
BEFEJEZŐDTEK.

MARADÉK 
AKKUMULÁTORKAPACITÁS

A VIZSGÁLT FOLYADÉK 
A PLAZMA 
(FOLYADÉKKONTROLL).

A MEMÓRIÁBAN 
TÁROLT 
EREDMÉNYEK 
JELENNEK MEG.

A VILLOGÁS 
JELZI, HOGY 

„HELYEZZE BE A 
CHIP-ET”.

8.4. SZIMBÓLUMOK

„Gyártó”

„Hőmérséklet-határérték”

„Olvassa el a használati  
 útmutatót”

„Katalógusszám”

„In vitro diagnosztikai    
 orvostechnikai eszköz”

„Sorozatszám”

„Egyenáram”

„Elektronikus hulladék    
 szelektív gyűjtése”

CE „CE-jelölés”
0123 Az értesített szervezet 
azonosítószáma (csak az öntesztelési célú 
használatról szóló tanúsítványra vonatkozik)

„Gyártási tétel vagy szállítmány száma”

„Biológiai veszély”

„Óvintézkedések”

„Figyelmeztetés”
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Menü:  
Párosítás

Küldés

Menü: 
Kilépés

Párosítás: 
Szabad mód

Párosítás: 
NFC

Párosítás: 
Jelszó 

Eszköz nincs 
párosítva

Menü:  
Leválasztás

Menü:  
Minden 
eredmény 
elküldése

Eredmény(ek) 
elküldve

Eredmény(ek) 
nincs(enek) 
elküldve

Bluetooth 
Chip be

Folyamat
Sikeres
Sikertelen

Bluetooth-
hiba

Függőben lévő 
eredmény(ek)
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8.5. SZÓJEGYZÉK

Bluetooth: vezeték nélküli technológiai szabvány az adatok 
rögzített és mobil eszközök közötti, kis távolságon belüli 
cseréjére rövid hullámhosszú UHF rádióhullámok 
használatával az ipari, tudományos és orvosi rádiósávokban, 
2,400 és 2,458 GHz között, valamint épületen belüli személyi 
hálózatokban (PAN).

Kapilláris vér: a test legkisebb vérereiből származó vér, 
amelyet rendszerint egy ujjhegy szúrásával nyernek ki.

Kapilláris ujjbegyszúrás: apró szúrás az ujjon, a kapilláris 
vér kinyerése érdekében.

Chip: a mérőeszközbe helyezett eldobható reagens.   
Az INR-teszt mintájának adagolására szolgál.

Kontrollcsatorna: a reagensek lebomlásának kimutatása 
érdekében a normalizált alvadási idő mérésére használt 
csatorna.

Mintaadagoló csatorna: a vért fogadó Chip alján lévő nyílás.

Nemzetközi normalizált arány [INR]: szabványosított 
protrombin időmérő rendszer, amely a különböző módszerekben 
használt tromboplasztinok eltérő érzékenységéért felel.  
A különböző protrombin időmérő rendszerekből származó 
INR-eredmények összehasonlíthatók egymással.

Lándzsa: egy kis vágás vagy szúrás során használt szúró 
eszköz egy kis csepp vér összegyűjtésére, amelyet az 
INR-vizsgálathoz használnak. 
Mikrokapilláris: az INR-teszt helye a Chip-en.

Mikrofluidika: a kis mennyiségű folyadék kémiai reakciót 
kiváltó tárolására, adagolására, szállítására és/vagy 
keverésére szolgáló technológia. 

microINR Link Mérő: az INR-tesztek elvégzésére szolgáló 
elektronikus eszköz.

Mikroreaktor: a Chip reagensek tárolására szolgáló területe.

Mini USB-csatlakozó: a microINR Link Mérő tetején lévő 
csatlakozó.

Orális antikoaguláns kezelés: szájon át alkalmazott 
kezelés, amely megakadályozza vagy gátolja a véralvadást.

Plazma: a vér folyékony összetevője.

Protrombin idő (PT): a vérmintában az alvadék 
kialakulásának másodpercben megadott értéke.

Minőség-ellenőrzés: tesztek annak bizonyítására, hogy a 
rendszer megfelelően működik-e, megbízható eredményeket 
nyújtva.

Reagens: az anyag vagy folyamat mérésére vegyi reakciót 
kiváltó anyag (például INR-teszt).

Lenyomat: kis mennyiségű felesleges vér marad a Chip 
mintaadagoló csatornáján.

Terápiás tartomány: az INR-értékek biztonságos 
tartománya. Szakorvos határozza meg az egyes betegek 
specifikus terápiás tartományát.

Tromboplasztin: a vérlemezkék által használt anyag, amely 
kalciummal kombinálva, a véralvadási kaszkád részeként a 
protrombint (fehérje) trombinná (enzim) alakítja át.
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