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Biolab

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ

Πξηλ αξρίζνπκε ηελ κέηξεζε ηωλ δεηγκάηωλ θάζε θνξά πνπ αιιάδνπκε Lot
αληηδξαζηεξίνπ θαη εθόζνλ ην λέν έρεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ISI θαη ρξόλν πνπ
αληηζηνηρεί ζε INR=1 ή θαη αληηδξαζηήξην άιιεο εηαηξείαο κε δηαθνξεηηθά ηα παξαπάλω
δεδνκέλα ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε πξνγξακκαηηζκό ηνπ αλαιπηή.
Απηό πεξηγάθεηαη παξαθάηω
Όηαλ ν αλαιπηήο δεζηαζεί ε νζόλε αλαγξάθεη 1.RUN
2.PROGRAM
3.TEMPERATURE
Παηάκε 2 θαη κπαίλνπκε ζην πξόγξακκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ.
Ο αλαιπηήο ζηελ νζόλε αλαγξάθεη 1.PT
2.APTT
3.FIBRINOGEN
Με ηελ ρξήζε ηωλ πιήθηξωλ 1,2,3 επηιέγνπκε ηελ εμέηαζε πνπ ζέινπκε λα
πξνγξακκαηίζνπκε (π.ρ. γηα PT παηάκε 1) κπαίλνπκε κέζα ζην πξόγξακκα.
Ο αλαιπηήο αλ ήηαλ ήδε πξνγξακκαηηζκέλνο καο δείρλεη ηηο ηηκέο πνπ είρε γηα ISI θαη
INR=1 θαη ακέζωο καο ξωηά INR CAL Y/N δειαδή αλ ζέινπκε λα καο δίλεη ζαλ απάληεζε
ηηκέο INR. Δπηιέγνπκε YES.
Ο αλαιπηήο καο ξωηά FNP CALIBRATION Y/N δειαδή αλ ζέινπκε λα κπεί ηηκή γηα
pool ( FNP= Fresh Normal Patient ) ώζηε λα αληηζνηρεί ζε INR=1.
Παηάκε YES θαη ν αλαιπηήο καο ξωηά MANUAL FNP INPUT Y/N δειαδή αλ ζα βάινπκε
ρεηξνθίλεηα ηελ ηηκή (I/P=input) ή ζα αθνινπζήζνπκε ηελ δηαδηθαζία κέηξεζεο κε ηνλ
αλαιπηή ηνπ δείγκαηνο pool.
ηελ πεξίπηωζε ηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο εηζαγωγήο ηνπ FNP παηάκε YES θαη
ν αλαιπηήο καο δεηά λα βάινπκε ηελ ηηκή ηνπ FNP ( απηή αληηζηνηρεη ζηνλ ρξόλν ηνπ INR=
1 όπωο δίδεηαη από ηνπο πίλαθεο ηνπ θάζε αληηδξαζηεξίνπ).
ΠΡΟΟΧΗ Γηα ηελ εηζαγωγή π.ρ. ηηκήο 12,3 παηάκε ηα πιήθηξα 1,2, START (.),3 αιιηώο
κε βάδνληαο ην START (.) ζα έρνπκε εηζάγεη 123 αληί ηνπ ζωζηνύ 12,3. Αλ γίλεη ιάζνο
ζηελ εηζαγωγή ηνπ αξηζκνύ παηάκε ην πιήθηξν CLEAR θαη μαλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκό.
Μεηά ηελ εηζαγωγή ηνπ FNP παηάκε ην ENTER , ν αλαιπηήο καο ξωηά γηα ηελ εηζαγωγή
ηνπ ISI όπνπ παηώληαο πξώηα YES εηζάγνπκε ηελ ηηκή ηνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην
εζώθιεηζην ηνπ πξνο ρξήζε αληηδξαζηεξίνπ πξνζξνκβίλεο θαη ζην ηέινο παηάκε
ENTER.
Σέινο ν αλαιπηήο γπξίδεη ζην κελνύ PROGRAM θαη ν αλαιπηήο ζηελ νζόλε αλαγξάθεη:
1.PT
2.APTT
3.FIBRINOGEN
Αλ δελ ζέινπκε λα πξνγξακκαηίζνπκε άιιε εμέηαζε.
Παηάκε ην πιήθηξν CLEAR θαη ν αλαιπηήο γπξίδεη ζην πξώην κελνύ: 1.RUN
2.PROGRAM
3.TEMPERATURE
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ηελ πεξίπηωζε πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ην FNP κέζω ηνπ αλαιπηή παηάκε
NO νπόηε θαη αλαιπηήο καο δεηά ηελ εηζαγωγή ηεο ηηκήο ηνπ ISI. Δηζάγνπκε ηελ ηηκή ηνπ
πνπ αλαγξάθεηαη ζην εζώθιεηζην ηνπ πξνο ρξήζε αληηδξαζηεξίνπ πξνζξνκβίλεο θαη ζην
ηέινο παηάκε ENTER.
Ο αλαιπηήο γπξίδεη ζην PROGRAM.
Με ην YES γπξίδνπκε ζην RUN όπνπ παηώληαο ENTER επηιέγνπκε γηα εμέηαζε ην
PT παηώληαο ENTER. Ο αλαιπηήο καο αλαγξάθεη CALIBRATION θαη καο ξωηά ηνπ
πόζεο θνξέο ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε ηελ κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο.
Σειεηώλνληαο ηα δείγκαηα ν αλαιπηήο αλαγξάθεη ηελ κέζε ηηκή ηνπ FNP θαη ε νζόλε
γξάθεη SAMPLE No xxx έηνηκε πιένλ γηα κέηξεζε δεηγκάηωλ αζζελώλ.
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ΣΡΕΞΙΜΟ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ
ΠΡΟΟΧΗ: Πξηλ ηξέμνπκε νπνηνδήπνηε δείγκα πξέπεη ν αλαιπηήο λα
είλαη αλνηθηόο γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά
Όηαλ ν αλαιπηήο δεζηαζεί ε νζόλε αλαγξάθεη 1.RUN
2.PROGRAM
3.TEMPERATURE
Παηάκε 1 θαη κπαίλνπκε ζην πξόγξακκα RUN.
Ο αλαιπηήο ζηελ νζόλε αλαγξάθεη 1.PT
2.APTT
3.FIBRINOGEN
Με ηελ ρξήζε ηωλ πιήθηξωλ 1,2,3 επηιέγνπκε ηελ εμέηαζε πνπ ζέινπκε λα
ηξέμνπκε. Γηα PT παηάκε 1.
Σν όξγαλν είλαη πιένλ έηνηκν γηα λα ηξέμνπκε ηα δείγκαηα.
1. Βάδνπκε ηόζεο θπβέηεο όζα ηα δείγκαηα καο ζηηο έμη ζέζεηο επώαζεο πάλω ζηνλ
αλαιπηή.
2. Βάδνπκε ζε θάζε θπβέηα έλα καγλήηε.
3. Ρίρλνπκε ζε θάζε θπβέηα 50μl πιάζκα από ην εμεηαζηέν δείγκα.
4. Πεξηκέλνπκε γηα 60 δευτερόλεπτα ( ν ρξόλνο νξίδεηαη από ηελ κεζνδνινγία ηνπ
θάζε αληηδξαζηεξίνπ) γηα ην πξώην δείγκα
5. Μεηαθέξνπκε ην δείγκα ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη θάηω από ην κεηαιιηθό θαπάθη ην
νπνίν ζεθώλνπκε κε ην ρέξη καο.
6. Καηεβάδνπκε ην θαπάθη θαη παηάκε ην ENTER.
7. Ρίρλνπκε 100 μl αληηδξαζηήξην( ε πνζόηεηα νξίδεηαη από ηελ κεζνδνινγία ηνπ θάζε
αληηδξαζηεξίνπ) κάθετα και απότομα από ηελ ηξύπα πνπ είλαη πάλω ζην θαπάθη.
8. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ν ρξόλνο κέηξεζεο.
9. Σέινο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ πήγκαηνο ζηελ νζόλε αλαγξάθνληαη νη ηηκέο ηωλ INR,
δεπηεξόιεπηα θαη πνζνζηό επη ηνηο %.
10. Γηα λα ηξέμνπκε ην επόκελν δείγκα , αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία , παηάκε ην
YES ή ENTER θαη ε νζόλε καο δείρλεη ηνλ αξηζκό ηνπ επνκέλνπ δείγκαηνο.
11. Γηα λα δνύκε ηηο ηηκέο ηωλ πξνεγνύκελωλ δεηγκάηωλ παηάκε YES, YES θαη
βιέπνπκε ηνπο ρξόλνπο ηωλ πξνεγνύκελωλ δεηγκάηωλ. Με ηα πιήθηξα YES,NO
βιέπνπκε νια ηα πξνεγνύκελα δείγκαηα. Με ην πιήθηξν CLEAR γπξίδνπκε πίζω
θαη ν αλαιπηήο είλαη έηνηκνο γηα λα ηξέμνπκε ην επόκελν δείγκα.
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