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 Copyright

© Copyright 2012 Nexus Dx, Inc.

Hårdvaran/programvaran som nämns i denna handbok är skyddad enligt 
upphovsrättslagen. Förutom vid kopiering av programvaran för vanlig användning 
i enlighet med upphovsrättslagarna är kopiering av informationen i denna 
handbok, antingen delar eller i sin helhet, förbjudet utan att först ha fått skriftligt 
medgivande från Nexus Dx. Innehållet och specifikationerna i denna handbok kan 
ändras utan förbehåll. 
Korrekt avyttring av denna produkt 
(Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) 

(Gäller i länder med separata insamlingssystem) 

Denna märkning på produkten, tillbehör eller litteratur anger att produkten och dess 
elektroniska tillbehör inte får slängas i hushållssoporna när de är förbrukade. För att 
förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa p.g.a. okontrollerad 
avfallshantering, ska dessa artiklar separeras från andra typer av avfall och återvinnas 
ansvarsfullt för att gynna hållbar återanvändning av materialen. 

Privata användare bör kontakta antingen den återförsäljare de köpte produkten från, eller 
lokala myndigheter, för information om var och hur de kan återvinna dessa artiklar på ett 
miljövänligt sätt. 

Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i inköpskontraktet. 
Produkten och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall  
för avyttring. 

Delstaten Kaliforniens proposition 65 (endast USA) 

VARNING: Den här produkten innehåller kemikalier som enligt delstaten Kaliforniens
  kännedom kan orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador. 

Korrekt avyttring av produktens batterier 

(Gäller i länder med separata insamlingssystem) 

Den här märkningen på batteriet, handboken eller förpackningen anger att batterierna         
i produkten inte får slängas i hushållssoporna när de är förbrukade. Där dessa märkningar 
förekommer anger de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller 
kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivån i EG-direktivet 2006/66. Om batterierna 
inte avyttras på rätt sätt kan dessa ämnen orsaka skada på människors hälsa eller på miljön. 

För att skydda naturresurserna och främja återanvändning av material bör batteriernas 
separeras från andra typer av avfall och återvinnas i det lokala, kostnadsfria systemet för 
batteriåtervinning.



För återvinning av batterier gå till call2recycle.org; eller ring 1-800-822-8837 
(endast USA)

Korrekt avyttring av produktens batterier 

(Gäller i länder med separata system för batteriåtervinning) 

Den här märkningen på batteriet, handboken eller förpackningen anger att batterierna        
i produkten inte får slängas i hushållssoporna. Där dessa märkningar förekommer anger    
de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller  
bly över referensnivån i EG-direktivet 2006/66. 

Batteriet som finns i den här produkten kan inte bytas ut av användaren. För information 
om utbyte, kontakta din serviceleverantör. Försök inte att ta bort batteriet eller kasta 
det i öppen eld. Du får inte ta isär, krossa eller göra hål i batteriet. Om du tänker slänga 
produkten, vidtar avfallshanteringsplatsen lämpliga åtgärder för återvinning och 
behandling av produkten, inklusive batteriet. 
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Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder
Följ säkerhetsvarningarna och försiktighetsåtgärderna i denna handbok för säker      
och korrekt användning av analysatorn och dess komponenter.

Reparationer och underhåll som inte beskrivs i den här användarhandboken måste 
utföras av en specifik Nexus Dx-tjänsteleverantör. Användarens försök att reparera 
produkten kan det leda till personskador. Använd inte produkten i ett område där det 
finns brandfarliga gaser eller höga halter av föroreningar.

Fel och skador orsakade av annan användning än den som anges i användarhandboken 
täcks inte av tillverkarens garanti.

Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det skydd som 
utrustningen ger försämras.

Försiktighet: Enligt federal amerikansk lagstiftning får enheten endast säljas av läkare 
eller på ordination av läkare.
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Symbol Förklaring

Denna produkt överensstämmer med EG-direktiven som anges  
i förklaringen om överensstämmelse.

Biologisk risk. Ett prov, liksom en använd provskiva, kan vara 
farligt. Hantera varsamt.

Försiktighet: För att använda produkten på ett säkert och 
korrekt sätt måste säkerhetsföreskrifterna och varningarna        
i den här handboken följas.

Läs anvisningarna före användning.

Temperaturbegränsning/Tillåtet temperaturområde

Visar temperaturgränser för förvaring eller transport.

Ömtålig/ömtåligt innehåll; hantera varsamt.

Förvara torrt/Undvik att paketet blir blött.

Denna sida upp.

Laddningsenhet/Ladda inte mer än markerat antal enheter.

Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik.

Serienummer

Tillverkare

Tillverkningsdatum

 Symboler som används i handboken och på etiketten

Nexus IB10  Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder
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Symbol Förklaring

När den här produkten har förbrukats ska den kasseras och 
återvinnas i enlighet med direktiv 2002/96/EG (WEEE) om avfall 
från elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta din lokala 
återförsäljare för instruktioner. 

Katalognummer 

Auktoriserad europeisk representant 

Nordamerikanskt säkerhetsintyg

USB-port

Ethernet-port

Nätadapterns kontakt

Likström 

Ström på 

Ström av 

Standby-omkopplare 

RBRC-symbol 

12 
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 Försiktighetsåtgärder vid installation av systemet 

 Installera analysatorn på en stabil plats. Analysatorn kan gå sönder eller 
orsaka skada om den faller. 

 Använd endast specificerad nätadapter och kabel för produkten. 
 Använd nominell spänning. Överspänning kan orsaka skador på produkten 

eller risk för eldsvåda. Kontrollera om spänningen är korrekt (100 - 240 V). 
 Placera inga tunga föremål ovanpå analysatorn. Det kan göra så att 

analysatorn inte fungerar som den ska och om föremålet faller kan det leda  
till personskador eller skador på analysatorn. 

 Upprätthåll för säkerhets skull åtminstone 15 cm fritt utrymme mellan väggen 
och analysatorn. Produktens interna temperaturen kan stiga, vilket kan leda 
till skada vid beröring. 

 Använd inte skadade nätkablar som kan orsaka elstöt eller eldsvåda. 
 Du får inte ta isär, reparera eller modifiera produkten. 
 Blockera inte ventilationsintaget under analysatorn och placera inte något 

inuti ventilationsintaget. Detta kan skada inre delar och ökar risken för 
eldsvåda eller elektrisk stöt. 

 Vidrör inte nätkontakten med våta händer. Håll installationsområdet torrt. 
 Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag. Annars kan det leda till elektrisk 

stöt eller skada. 
 Placera nätkontakten inom räckhåll. Dra ur kabeln för att stänga av strömmen 

helt om problem med instrumentet uppstår. Instrumentets strömbrytare 
stänger inte av strömförsörjningen helt. 

 Var försiktig vid användning eller förvaring av valfritt smart batteri. 
-  Använd endast godkända batterier. 
- Kontrollera att batteriladdningsterminalerna inte kommer i kontakt       

med metall. 
-  Om det läcker vätska eller luktar starkt från batteriet ska du ta bort 

batteriet från analysatorn och omedelbart kontakta lokal återförsäljare.
-  Om batteriet inte har använts under en längre tid kan det orsaka 

felfunktion. Ladda batteriet var tredje månad. 
-  Ladda batteriet helt när du använder enheten för första gången efter 

inköpet. 
-  Ladda enbart batteriet med den nätadapter som medföljer. Om en 

icke-godkänd nätadapter används för att ladda batteriet kan det explodera 
eller orsaka felfunktion. Nexus Dx ansvarar inte för skadorna i dessa fall. 

 Regler för avyttring av batterier kan variera enligt land eller region. Avyttra 
det på korrekt sätt. 

 Batteriets driftsmiljö: Temperatur 0 - 45 °C Batteriets förvarings-/
transportmiljö: Temperatur -20 - 45 °C 

Nexus IB10  Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder
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  Försiktighetsåtgärder vid förflyttning av systemet 

 Om analysatorn tappas vid förflyttning kan det orsaka skador på instrumentet. 
 Undvik stötar när analysatorn förflyttas. 
 Om analysatorn tappas under transport ska du kontrollera om det finns någon 

synlig skada på den. Slå på analysatorn med och kontrollera resultaten från 
systemkontrollen (se sidan 79). Kontakta din lokala återförsäljare om ett fel 
inträffar under systemkontrollen. 

 Använd det ursprungliga förpackningsmaterialet vid transport av analysatorn. 
 Följ alla försiktighetsåtgärder och villkor för användning och förvaring                

av analysatorn som finns i den här handboken. Följ alla försiktighetsåtgärder 
vid förflyttning av analysatorn. 

Stäng först av strömmen och dra ur nätkontakten från analysatorn. Placera ena 
handen på handtaget på instrumentets baksida (märkt med en pil i figuren nedan) 
och stöd enheten genom att placera den andra handen under instrumentet. 

 Försiktighetsåtgärder före användning 

 Kontrollera regelbundet om det finns damm eller smuts. 
 Installera alltid analysatorn på en väl ventilerad, ren och torr plats. 
 Håll analysatorn borta från värmealstrande produkter (som värmeelement) 

som kan orsaka deformation av instrumentet, eldsvåda eller påverka 
analysresultaten negativt.
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 Försiktighetsåtgärder under användning 

 Denna analysator är avsedd att användas av erfaren sjukvårdspersonal,  
såsom läkare och kliniska patologer. 

 Undvik yttre stötar eller vibrationer under analysen. 
 Använd inte utgångna skivor. 
 Öppna inte facket under analysen. 
 Använd puderfria handskar vid hantering av produkten. 
 Flytta inte analysatorn under användning. 
 När du sätter in en skiva i facket ska du kontrollera skivans riktning.             

Det måste sättas in med etikettsidan uppåt. Läs testinstruktionerna före 
användning. 

 Upphör genast med användningen av produkten om den avger rök eller 
konstiga lukter, dra ur kontakten från uttaget och kontakta din lokala 
återförsäljare. 

 Om användningen avbryts på grund av onormala förhållanden som ett 
strömavbrott ska du kasta skivan och börja om med en ny skiva. 

 Stäng inte av strömmen under analysen. Tryck på Avbryt för att avbryta ett 
test om det behövs. Ta bort skivan och börja om med en ny skiva. 

 Var försiktig så att du inte skadar skivans QR-kod. Om QR-koden har skadats 
utförs inte testet som det ska. 

 Placera inte vätskor nära instrumentet. Om analysatorn blir blöt ska du koppla 
ur den från strömmen och kontakta din lokala återförsäljare. 

 Om Wi-Fi USB-dongeln kopplas ur medan analysatorn körs kan det orsaka 
felfunktion. 

 Anslut inte fler än 2 Wi-Fi USB-donglar samtidigt. 
 Använd endast en godkänd Wi-Fi USB-dongel för det landet. 
 Använd alltid specifikt avsedda nätkablar och nätadaptrar. Dra inte ur 

kontakten mitt under en analys. 
 Analysatorns drifttemperatur är 15 - 32 °C. 

Nexus IB10  Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder
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 Försiktighetsåtgärder vid förberedande av blodprov 

 Se testinstruktionerna för användning av de prover som kan användas och den 
provmängd som krävs. 

 Om mer än den rekommenderade mängden blod placeras på skivan kan 
analysatorn bli kontaminerad och inte fungera som den ska. Använd endast den 
mängd kliniskt material som anges i bruksanvisningen. 

 Starta omedelbart analysen när provet har injicerats på skivan. 

 Försiktighetsåtgärder för förvaring och underhåll
 efter användning 

 Förvara inte analysatorn i fuktiga områden eller områden utsatta för varierande 
temperatur, fuktighet eller vind. 

 Förvara analysatorn på en plan yta och borta från vibrationer eller stötar. 
 Förvara inte analysatorn med kemikalier eller gas. 
 Driftsmiljö: Temperatur 15 - 32 °C; fuktighet, högst 85 % 
 Förvarings-/transportmiljö: Temperatur -20 - 40 °C; fuktighet, högst 85 % 
 Om det efter användning förekommer föroreningar som provspår eller oljefläckar 

på skivfacket ska du avlägsna föroreningarna med en mjuk trasa eller servett. 
Rengör med alkohol om det behövs. Använd inte starkt frätande organiskt 
material såsom bensen eller aceton eftersom de kan skada analysatorn. Om 
du använder alkohol ska du inte hälla lösningen direkt på enheten. Häll en liten 
mängd på en trasa eller servett och torka rent. Om facket kontamineras av 
blodprovet ska du kontakta din lokala återförsäljare. 

 Ett prov kan kontamineras med patogener eller virus som orsakar 
infektionssjukdomar som heptit-B. Alla prover måste beaktas och hanteras som 
en potentiell biologisk risk. 

 Kassera skivan ordentligt efter användning. Följ lokal lagstiftning för medicinsk 
avfallshantering.
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  EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) 

 Använd inte trådlösa enheter, t.ex. mobiltelefoner, nära systemet. Alla 
trådlösa enheter, vare sig de överensstämmer med EMC-standarden eller 
inte, kan avge elektromagnetiska störningar och orsaka att systemet inte 
fungerar som det ska om de används i närheten. 

 Om du inte använder specifikt avsedda kablar och tillbehör kan de negativt 
påverka EMC-prestandan. 

 Använd inte och placera inte analysatorn på eller nära en annan enhet. 

Nexus IB10  Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder
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 Introduktion 

 Automatisk testningsprocess möjliggör snabba, bekväma och exakta resultat 

•  Resultaten redovisas inom 20 minuter. 

•  Ett praktiskt användargränssnitt kräver minimal interaktion från användaren. 

•  Använd med blod eller plasma. 

•  Analysatorn centrifugerar helblodet internt så separat centrifugering behövs
  inte. 

 Praktiskt underhåll 

•  Inbyggd självtestfunktion minimerar underhållskostnaderna. 

 Behändig bärbar analys 

•  Tar upp minimalt med plats. 

•  Väger ca 2,4 kg och är lätt att flytta. 

•  Ett valfritt smart batteri kan installeras för användning utan en separat
  strömkälla.
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 Avsedd användning 

Nexus IB10-analysatorn är en in vitro-immunologianalysator som kvantitativt 
mäter antigener eller antikroppar i blod- eller plasmaprover på en separat 
skiva. Nexus IB10 använder en immunkromatografisk analys (ICA) för att mäta 
och analysera resultat med en inbyggd sensor. 

  Analysprincip 

Nexus IB10 immunkromatografisystemets skiva kombinerar kemi med 
mikrofluidik och centrifugalt flöde för att snabbt förbereda cellfri plasma från 
helblod, som sedan kan föras igenom en kanal för att återfukta, solubilisera 
och blanda med frystorkade immunkonjugat. Med en kombination av aktivt 
flöde och kapillärkraft, är provet redo att mätas kvantitativt på 20 minuter 
med en optisk signalnivå som är proportionell till analyskoncentrationen. 

När patientprovet har tillsats utförs hela testet i Nexus IB10-analysatorn, 
som kontrollerar skivans temperatur, sekvens, mätningens varaktighet 
centrifugalflöde, blandning, inkubationstid, slutlig signalmätning, kvantifiering 
och rapportering av resultat. Skivan innehåller också en positiv inre kontroll 
för att säkerställa att testningsenheten fungerar som den ska. Varje skivsats 
har kalibrerats för de specifika analyter som ska mätas för att säkerställa att 
variationen mellan satserna minimeras. Satsspecifik kalibrering tillsammans 
med ytterligare information som satsens utgångsdatum finns på en QR-
kodetikett som är fäst på varje skiva. Vi rekommenderar att externa kontroller 
också testas vid lämpliga tidsintervall för att bekräfta att reagentsatsen 
presterar inom acceptabla gränser. 
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 Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller

22 

•  Kontrollera förpackningens innehåll efter köpet. 

•  Om någon av innehållet saknas eller är skadat får analysatorn inte användas. 
Kontakta din lokala återförsäljare för att få en ersättningsprodukt. 

Nätadapter 

Användarhandbok

Analysatorn Nexus IB10 
BCA-IB10 

Nätadapter Nätkabel

Skrivarpapper

Nexus IB10  Introduktion



EQC 

Säljs separat

Skiva 

Smart batteri 

EQC-skiva 
IVR-IB60

23 
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Wi-Fi USB-dongel 
(valfritt) 

Streckkodsläsare 
(valfritt) 



 Analysatorns delar 

Framsida 

1 
2 

3 

24 

4 
1. Varning för biologisk fara 
2. Skrivare 
3. LCD 
4. Fack 
5. Strömknapp 
6. Handtag 

6 

5 
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Baksida 

1. Batterilucka 
2. USB-portar 
3. Ethernet-port 
4. Strömingång 
5. Strömbrytare 
6. Visar grundläggande information om analysatorn, inklusive 

produktens namn, tillverkare, tillverkningsdatum och 
serienummer 

7. Ventilationsintag 

25 
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Installation 

 Installation 

1 Ta försiktigt ut analysatorn från förpackningen och kontrollera om det 
finns eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Om den                     
är skadad ska du omedelbart kontakta din lokala återförsäljare. Kontrollera    
och säkerställ att innehållet i förpackningen motsvarar innehållet som beskrivs  
i användarhandboken. Kontakta din lokala återförsäljare om någon del saknas. 

2 Placera analysatorn på en plan yta nära ett eluttag. Anslut nätadaptern           
och nätkabeln. 

3 Koppla in nätkabeln i eluttaget. Denna analysator använder fri spänning        
(100 - 240 V). 

4 Anslut nätadaptern till uttaget bakpå analysatorn. Du kan installera valfritt 
smart batteri i batteriluckan. 

28 

Läs igenom försiktighetsåtgärderna för systeminstallationen. (Se sidan 13). 



  Byte av skrivarpapper 

1 Öppna locket (dra locket uppåt i handtaget). 

2 Ta bort den använda rullen. 

3 Snurra pappret på den nya pappersrullen så att framkanten kommer ut från 
undersidan mot användaren. 

4 För försiktigt in en ny rulle i behållaren och kontrollera att pappret kommer   
ut på skrivarens framsida samtidigt som du håller i änden på början av rullen. 
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5 Stäng locket och kontrollera att papperet är positionerat mellan locket            
och skrivarens framsida. 
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 Konfigurera inställningar 

Innan du kör några tester ska du kalibrera om pekskärmen och konfigurera 
lösenord och datum/tid (se sidorna 59, 57, 65). 
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 Ansluta Wi-Fi USB-dongel 

1 Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk ska du köpa en Wi-Fi USB-dongel 
separat och ansluta den till USB-porten på analysatorns baksida. 

2 Anslut dongeln innan du slår på analysatorn och dra ur den när du har stängt 
av analysatorn. 

3 För mer information om hur du konfigurerar analysatorn, se analysatorns 
nätverksinställningar. (Se sidan 75). 
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 Testning 

 Försiktighetsåtgärder före testning

Förberedelser för testning 

1 Förbered en skiva, ett prov och ett injiceringsverktyg (pipett, pipettspets) 
som ska användas för testningen. 

2 Använd en pipett för att injicera provet i skivans inlopp enligt 
användarhandboken för skivan. 

Inlopp 
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Testningsprocedurer 

1 Slå på analysatorn. 

2 Ange eller läs in patient-ID. 

3 Injicera provet i skivan. 

4 Sätt in skivan i analysatorn och kör ett test. 

5 När testet är klart visas resultatet på skärmen. 
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 Slå på analysatorn 

1 Slå på strömbrytaren på den bakre panelen. 

Strömbrytare 

2 Tryck på strömknappen upptill på analysatorn. 

Strömknapp 

3 Analysatorn startar och påbörjar initieringen. 
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 Uppstart 

Förberedelser för test (huvudskärmen) 

 Slå på analysatorn. Huvudskärmen visas när självtestet av analysatorns 
inbyggda programvara är klar. Om inloggningsfunktionen har aktiverats visas 
inloggningsskärmen innan huvudskärmen visas. 

 Aktivera inloggningsfunktionen med inställningarna under Inställningar – 
Säkerhet. 
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 Result Archive (Resultatarkiv): Granska resultatet av fullbordade tester.               
Upp till 5 000 testresultat kan arkiveras. 

 New Analysis (Ny analys): Starta ett nytt test 

 Settings (Inställningar): Konfigurera skärm, format, tid, volym, säkerhet, 
kringutrustning, språk, nätverk, självtest och system. 
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 Köra tester 

Starta testet 

1 Tryck på New Analysis (Ny analys). 

2 Analysatorn genomför en allmän kontroll av systemet. 

System Check Status (Status för kontroll av systemet) 
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Uppvärmning 

 Om den inre temperaturen i analysatorn är för låg värms analysatorn upp för 
att justera temperaturen. 

 Uppvärmningen kan ta upp till 30 minuter. 

 Funktionerna under Result Archive (Resultatarkiv) och Settings (Inställningar) 
är tillgängliga under uppvärmningen. 

40 

 Testet begränsas om temperaturen ligger utanför rekommenderad 
drifttemperatur. 
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Patient-ID 

 En skärm där man kan mata in Patient-ID visas. 

 Ange Patient-ID och tryck på OK. Upp till 20 tecken kan användas för        
ID-numret. 

 Patient-ID kan också anges genom att läsa in en streckkod med 
streckkodsläsaren som finns som tillbehör. Under Systeminformation anges 
vilken streckkodsläsare som rekommenderas. 

VARNING: Om inget Patient-ID anges visas ”None” (Inget) på testresultatet  
och sparas i resultatarkivet. 

 Sätt i en skiva med ett prov i facket när det öppnas och tryck på Run (Kör). 
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Verifiering av skivan och start av test 

 När facket stängs utför analysatorn en skivverifiering och visar namnet       
på skivan som ska testas. 
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 När verifieringen är klar startar testet och återstående tid och förlopp visas. 

 Du kan avbryta testet genom att trycka på Cancel (Avbryt) under testningen. 

 Om testet avbryts går det inte att återanvända skivan. 

Nexus IB10  testning



  När resultaten överskrider referensintervallet

<, > När resultaten överskrider analysatorns detektionsintervall

 

När kvalitetskontrollen misslyckas

Kontrollera resultaten 

 När testet är klart visas de analyserade objekten och deras resultat. 

 Resultaten kan skrivas ut på den inbyggda skrivaren. 

Följande symboler visas när resultaten inte befinner sig inom normalvärdena. 

När resultaten är ogiltiga visas N/A (Ej tillämpligt). (När kontrollraden är ogiltig 
visas resultaten som N/A utan felkod.) 
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 När testet är klart öppnas facket. Ta ut skivan och kassera den 
på lämpligt sätt.
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 Kvalitetskontroll 

Köra kontroller 

Kör externa kvalitetskontroller för att bekräfta att analysatorn och testskivorna 
fungerar på rätt sätt. Se testbruksanvisningen för riktlinjer och 
rekommendationer. 

 En skärm för inmatning av test-ID öppnas. Tryck på knappen QC. 

 Sätt i kontrollskivan eller EQC-skivan i facket när det öppnas och tryck          
på Run (Kör). 
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Val av material för och körning av kvalitetskontroll 

 När facket stängs påbörjar analysatorn valideringen av skivan och en skärm 
öppnas där man kan välja material för kvalitetskontroll. 

	Om kontrollmaterialet inte inkluderar det avsedda målet för kontrollanalysen 
eller om skivan är för gammal kan inte kontrolltestet utföras. 

	Välj kvalitetskontrollmaterialet och tryck på OK för att starta kontrolltestet. 
Förloppet och återstående tid visas. 
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	Tryck på Cancel (Avbryt) för att avbryta kontrolltestet. 

	Om testet avbryts går det inte att återanvända skivan. 
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Kontrollera resultaten 

 När testet är klart visas de analyserade objekten och deras resultat. 

 Resultaten kan skrivas ut på den inbyggda skrivaren. 

 Tryck på Home (Hem) eller på Disc Out (Mata ut skivan) för att öppna facket.   
Ta ut skivan och kassera den på lämpligt sätt. 
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 Söka i resultaten 

Visa patientens resultatarkiv 

 Gå till sökskärmen för resultat genom att trycka på Search (Sök)                           
på huvudskärmen. 

 Tidigare tester visas med information om Date & Time (Datum och tid), 
Patient ID (Patient-ID), och Panel (Panel).
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	Välj en post för att se detaljerad information. 
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Söka i patientresultaten 

	Tryck på Search (Sök) på skärmen Patient Results Archive (patientens 
resultatarkiv) för att söka i resultaten efter patient-ID eller datum. 

	Sökresultaten visas. 
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Visa kontrollresultaten 

 Gå till skärmen för resultat genom att trycka på Result Archive 
(Resultatarkiv) på huvudskärmen. 

 Tryck på fliken QC för att se detaljerade resultat. 

 Tryck på fliken EQC för att se detaljerade EQC-resultat. 
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 Välj önskad resultatpost för att visa dess detaljer. 
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Skicka resultat 

 Kontrollera att analysatorn är korrekt ansluten till PC eller EMR. 
 Välj vilka resultat som ska skickas till en dator på skärmen Patient Results 

Archive (patientens resultatarkiv) (markera rutan till vänster). 

 När resultaten har valts aktiveras knappen Send (Skicka). Tryck på knappen 
för att påbörja överföringen. 
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Skriva ut resultat 

 Välj vilka resultat som ska skrivas ut på skärmen Patient Results Archive 
(patientens resultatarkiv) (markera rutan till vänster). 

 När resultaten har valts aktiveras knappen Print (Skriv ut). Tryck på Print 
(Skriv ut) för att skriva ut de valda resultaten på den inbyggda skrivaren. 
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 Säkerhetskopiering av resultat 

Förbered för säkerhetskopiering 

 Anslut ett USB-minne till USB-porten på den bakre panelen. 

 Starta säkerhetskopieringen genom att trycka på Backup 
(Säkerhetskopiera) på huvudskärmen. 
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Slutför säkerhetskopiering 

 När säkerhetskopieringen är klar kan du välja att radera resultaten från 
internminnet. 

 När ett popup-fönster som bekräftar säkerhetskopieringen visas, trycker            
du på Yes (Ja) för att påbörja säkerhetskopieringen. 
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 Dra ur USB-minnet när säkerhetskopieringen är klar. 
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 Användarinställningar 

Skärmen Användarinställningar 

 Tryck på Settings (Inställningar) på huvudskärmen. 
 Inställningar och godkännanden skiljer sig åt beroende på om man                    

är inloggad som administratör eller som allmän användare. 
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Administratörsinställningar 
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 Display (Skärm): Konfigurera inställningar för skärmens ljusstyrka, 
skärmsläckare och avstängd LCD-skärm. Kalibrera pekskärmen. 

 Analysis (Analys): Ändra inställningarna för kvalitetskontroll, lås                   
och analysatorenheten. 

 Time (Tid): Ändra analysatorns datum- och tidsformat. 

 Volume (Volym): Justera ljudvolymen. 

 Security (Säkerhet): Hantera analysatorns användare. 

 Peripherals (Kringutrustning): Konfigurera metoden för inmatning                  
av streckkod och utskrift. 

 Language (Språk): Konfigurera vilket språk som ska visas. 

 Network (Nätverk): Konfigurera IP-adressen som ska tilldelas till analysatorn. 

 Self Test (Självtest): Kontrollera analysatorns integritet. 

 System: Visa information om analysatorn eller uppdatera analysatorns 
programvara. 
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Allmänna användarinställningar 

 Display (Skärm): Konfigurera inställningar för skärmens ljusstyrka, 
skärmsläckare och avstängd LCD-skärm. 

 Units (Måttenheter): Gör att du kan ändra analysatorns måttenheter. 

 Format: Ändra analysatorns datum- och tidsformat. 

 Volume (Volym): Justera ljudvolymen. 

 Password (Lösenord): Ändra det allmänna lösenordet för användare, 

 Peripherals (Kringutrustning): Konfigurera metoden för inmatning            
av streckkod och utskrift. 

 Language (Språk): Konfigurera vilket språk som ska visas. 

 Network (Nätverk): Konfigurera IP-adressen som ska tilldelas till 
analysatorn. 

 Self Test (Självtest): Kontrollera analysatorns integritet. 

 System: Visa information om analysatorn. 
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Display 

58 

 Kalibrera pekskärmen eller konfigurera inställningarna för LCD Brightness 
(Skärmens ljusstyrka), Screen Saver (Skärmsläckare) och LCD Off (Avstängd 
LCD-skärm). 

 Välj Display (Skärm) på skärmen Settings (Inställningar). 

 Obs! Om du trycker på Back (Bakåt) istället för på OK när du har ändrat 
inställningarna, sparas inte de nya inställningarna. 
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Kalibrering av pekskärm 

 Kalibrering: Administratorns lösenord krävs. 

 Kalibrera pekskärmen genom att trycka på målen (+) i turordning. 

 Målet (+) ska blir rött när man trycker på det. 
 Kontakta den lokala återförsäljaren om knapparna på pekskärmen                 

inte reagerar efter kalibreringen. 
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LCD-skärmens ljusstyrka
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 Skärmens ljusstyrka kan justeras. Det finns 5 olika nivåer. 

 Justera ljusstyrkan genom att trycka på – eller +. 

 Tryck på OK för att spara ändringarna. 
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Skärmsläckare 

 En skärmsläckare aktiveras för att skydda skärmen när den inte har ändrats 
under en viss angiven tid. 

 Tryck på < eller > för att justera hur lång tid som får gå innan skärmsläckaren 
aktiveras. (NEVER (Aldrig), 15 min, 30 min, 45 min, 1 timme) 

 Skärmsläckaren aktiveras efter den angivna tiden. 
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LCD Off (Avstängd LCD-skärm) 
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 Skärmen stängs av för att skydda skärmen och spara ström när den inte   
har ändrats under en viss angiven tid. 

 Tryck på < eller > för att justera hur lång tid som får gå innan skärmen 
stängs av automatiskt. (NEVER (Aldrig), 15 min, 30 min, 45 min, 1 timme) 

 Skärmen stängs av efter den angivna tiden. 
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Inställningar för kvalitetskontroll 

Byte av måttenhet 

 Tryck på Analysis (Analys) på skärmen Settings (Inställningar) för att ändra 
inställningarna för QC Material (QC-material), QC Lock (QC-lås) och Units 
(Måttenheter). 

Mer information om inställningarna QC Material och QC Lock finns under 
avsnittet Inställningar för kvalitetskontroll. (Se sidan 84). 
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Tidsinställningar 
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 Tryck på Time (Tid) på skärmen Settings (Inställningar). 

 Ändra analysatorns datum- och tidsformat. 
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Ändra datum och tid 

 Tryck på Time (Tid) på skärmen Settings – Time (Inställningar – Tid). 

 Året kan ställas in mellan 2000 och 2037. 

 Tiden ska vara i 12-timmarsformat (timmar:minuter:sekunder). 

 Tryck på Zero Sec (Noll sekunder) för att ställa in sekunder på noll (0). 

 Tryck på OK för att spara ändringarna. 
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Datum Datumavgränsare

År-månad-dag  t.ex. 2012-10-31
Månad-dag-år  t.ex. 10-31-2012
Dag-månad-år  t.ex. 31-10-2012

/  t.ex. 2012/10/31

-  t.ex. 2012-10-31
. t.ex. 2012. 10. 31

Tid Tidsavgränsare

12 timmar, 24 timmar
:  t.ex. 12:30 PM
. t.ex. 12.30 PM
, t.ex. 12,30 PM

Format 
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 Justera datum- och tidsformatet för huvudskärmen och resultaten. 

 Tryck på OK för att spara ändringarna. 

Följande format är tillgängliga: 
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Volym 

 Justera volymen på systemljud som uppstart, pekskärmsknappar och signal    
för slutfört test. 

 Det finns 5 olika volymnivåer. Justera volymen genom att trycka på – eller +. 

 Tryck på OK för att spara ändringarna. 
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Säkerhet 
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 Tryck på Security (Säkerhet) på skärmen Settings (Inställningar). 

 Login Activation (Inloggningsaktivering): Aktiverar eller inaktiverar 
analysatorns inloggningsfunktion. Ställ in på On (På) för att be om ID 
och lösenord när systemet har startats. Ställ in på Off (Av) för att medge 
automatisk inloggning som administratör när systemet har startats. 

 Auto Logout Time (Automatisk utloggningstid): Denna funktion kan bara 
ställas in om inloggningsaktiveringen har ställts in på På. Om det inte sker 
någon åtgärd under den definierade tidsperioden visas inloggningsskärmen. 
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Inställning av operatörs-ID 

 Du kan skapa och hantera operatörs-ID-konton. 

 Logga in som administratör genom att trycka på Operator (Operatör)      
på skärmen Security (Säkerhet). 

 Logga in som allmän användare genom att trycka på Password (Lösenord) 
på skärmen Security (Säkerhet). 

 En lista med registrerade operatörs-ID:n visas. 

 Sätt i ett USB-minne i analysatorn och tryck på Export/Import 
(Exportera/Importera) för att antingen exportera operatörs-ID-listan till 
USB-minnet eller importera den från USB-minnet. 

Val av Export kommer att skriva över den befintliga filen på USB-minnet. 
69 
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Lägga till ett operatörs-ID 
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 Lägg till ett nytt operatörs-ID. 

 Den här menyn visas när du loggar in som administratör. 

 Välj knappen Add (Lägg till) på skärmen Operator (Operatör). 

 Ange ID, lösenord och utgångsdatum för kontot. ID-numret ska innehålla 
minst 1 eller flera bokstäver och lösenorden ska innehålla 4 till 8 bokstäver. 

 Välj OK för att skapa det nya kontot. 
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Redigera operatörsinformation 

 Du kan redigera utgångsdatum och lösenord för ett operatörs-ID. 

 Den här menyn visas när du loggar in som administratör. 
 Välj ett operatörs-ID på skärmen Operator (Operatör) och tryck på knappen 

Edit (Redigera). 
 Tryck på OK för att spara ändringarna när utgångsdatumet och lösenordet    

har ändrats. 

 Det går inte att redigera utgångsdatumet för administratörens ID. 
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Ta bort ett operatörs-ID 

72 

 Du kan ta bort ett operatörs-ID. 

 Den här funktionen är tillgänglig när du loggar in som administratör. 

 Välj ett operatörs-ID på skärmen Operator (Operatör) och tryck på knappen 
Delete (Ta bort). (Det går inte att ta bort ett administratörs-ID.)

 Om du skapar ett nytt operatörs-ID som är identiskt med det borttagna ID:t 
är endast analysresultaten från den tid då det nya ID:t angavs tillgängliga. 

 Det är endast administratören som kan söka i tidigare analysresultat. 

Nexus IB10  testning



Kringutrustning 

 Analysatorn kan konfigureras för att skriva ut testresultat automatiskt eller 
manuellt. 

 Inmatningsformatet för Patient-ID för streckkodsläsaren kan också 
konfigureras. 

[Print Result] (Skriv ut resultat) 

 Print Result [Manual] (Skriv ut resultat manuellt): Användaren skriver               
ut resultat manuellt efter behov. 

 Print Result [Automatic] (Skriv ut resultat automatiskt): Analysatorn skriver 
automatiskt ut resultaten efter varje test. 

[Barcode] (Streckkod) 

 Om inställningsfunktionen för streckkodsläsaren är aktiverad kan startpunkt 
och ID-längd konfigureras. 

• Start Point (Startpunkt): Ställ in en startpunkt för Patient-ID som läses          
in med en streckkodsläsare. 

• ID Length (ID-längd): Ställ in ID-längd för Patient-ID som läses in med          
en streckkodsläsare. 

 Om inställningsfunktionen för streckkodsläsaren är avaktiverad går det att 
komma åt systemet utan att ange inloggningsuppgifter. 

73 

Nexus IB10  testning



74 

Byta språk 

 Du kan ställa in vilket språk som ska visas. 

 Tryck på Language (Språk) på skärmen Settings (Inställningar). 

 Välj ett språk och tryck på OK för att spara ändringarna. 
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Nätverk 

 Tryck på Network (Nätverk) på skärmen Settings (Inställningar). 

 Anslut till Ethernet eller till den trådlösa AP-anslutningen. 
 (Det trådlösa AP-namnet stöder alfabet och UTF-8-teckenkoder.) 

 Om du tänker använda ett trådlöst nätverk måste du köpa en trådlös           
USB-dongel separat. 

 Klicka på ett nätverksnamn för att visa dess inställningsskärm. 

 Klicka på Mobile eller EMR/LIS för att konfigurera den markerade funktionen. 
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IP-inställningar 

 Klicka på Ethernet eller en trådlös AP-anslutning i listan över nätverk. 

 Du kan välja Auto IP (Automatisk IP) eller Manual (Manuell). 

 Om du väljer Manual måste fu ange IP-adress, subnätsmask och gateway manuellt. 

 Klicka på OK för att spara ändringarna. 
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Ange Wi-Fi AP lösenord

 Om du ansluter till en säker trådlös AP-anslutning måste du ange ett 
lösenord. 

 Lösenordet kan innehålla alfanumeriska tecken och vissa specialtecken.    
(Om du använder tecken som inte stöds för lösenordet kan du kanske inte 
ansluta till det trådlösa nätverket.) 

 Klicka på OK för att ansluta till nätverket i det automatiska inmatningsläget. 
(Det kan ta några sekunder att ansluta.) 

 Klicka på IP Settings (IP-inställningar) för att gå till skärmen IP Settings     
och ange IP-adressen manuellt. 
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EMR/LIS-inställningar 
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 Tryck på EMR/LIS för att konfigurera gränssnittet för EMR/LIS. 

 Välj önskat protokoll. 

 Ange serverns IP-adress och portnummer. 

 Tryck på OK för att spara ändringarna så blir anslutningen till EMR/LIS tillgänglig. 
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Självtest 

 Om det finns misstanke om att analysatorn har skadats eller om resultaten        
är tvivelaktiga kan du kontrollera analysatorns maskinvarustatus. 

 Tryck på Diagnosis (Diagnos) för att starta. 

 Resultaten visas när självtestet är klart. 

 Om självtestet rapporterar några fel ska du kontakta den lokala distributören. 
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Systemkonfiguration 
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 Tryck på System på skärmen Settings (Inställningar). 

 Tillgängliga alternativ: Kontrollera systeminformationen, uppdatera 
programvaran eller initiera analysatorn. 
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Systeminitiering 

 Obs! Initiering av systemet raderar hela resultatarkivet från internminnet  
och återställer alla inställningar till fabriksinställningarna, om detta 
alternativ väljs. 

 Tryck på Initialize (Initiera) på skärmen System. 

 När popup-fönstret öppnas väljer du önskat initieringsalternativ och trycker    
på Yes (Ja). 

 När popup-fönstret Confirm Initialization (Bekräfta initiering) öppnas trycker 
du på Ja för att initiera analysatorn. 
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Initieringsstatus 
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 När initieringen är klar öppnas ett popup-fönster. 

 Om du väljer Delete results archive and setting (Radera resultatarkiv och 
-inställning) startas analysatorn om. Du måste konfigurera om lösenord och 
datum och tid och kalibrera om pekskärmen. 
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Systemuppdatering 

 Systemet kan uppdateras med en PC, en USD-enhet eller ett nätverk. 

 PC eller Network (Nätverk): Analysatorn ska anslutas till ett lokalt nätverk
      via Ethernet. 

 USB: Kopiera uppdateringsfilen för analysatorn till ett USB-minne och sätt           
i det i en USB-port på den bakre panelen. 

 Analysatorn kan startas om efter uppdateringen. 
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 Tryck på Analysis (Analys) på skärmen Settings (Inställningar) för att ändra 
inställningarna för QC Material (QC-material), QC Lock (QC-lås) och Units 
(Måttenheter). 

 Analysinställningar
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Inställningar för kvalitetskontrollslås 
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 Om systemet låses på grund av QC- eller EQC-fel och ett kontrolltest 
misslyckas förhindras ytterligare analys.

 I detta fall ska du köra ytterligare ett kvalitetskontrolltest eller EQC-test tills 
det lyckas innan ytterligare analys kan genomföras.

 Om kvalitetskontrollperioden är inställd till PÅ men ingen kvalitetskontroll 
har genomförts under perioden går det inte att genomföra ytterligare 
analys.

 Kvalitetskontrollintervallet kan ligga mellan 1 och 365.
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Inställningar för kvalitetskontrollmaterial 

Radera kvalitetskontrollmaterial 

 Tryck på borttagningsikonen framför posten som ska raderas för att radera 
information om kvalitetskontrollmaterialet.

 Tryck på OK för att radera information om kvalitetskontrollmaterial.

 Du kan redigera det befintliga kvalitetskontrollmaterialet, lägga till en ny post 
eller ta bort kvalitetskontrollmaterial.

 Välj ett alternativ för att redigera information om kvalitetskontrollmaterial.

 Lägg till nytt kvalitetskontrollmaterial med knappen Add (Lägg till).
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Ändra kvalitetskontrollmaterial 
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 Redigera analysens inställningar för utgångsdatum, genomsnitt, min och 
max och tryck på OK.

 Det går inte att redigera materialets namn, nivå och lotnummer.
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Lägg till kvalitetskontrollmaterial 
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 Tryck på Add (Lägg till) för att lägga till material.

 Ange analysens inställningar för genomsnitt, min och max och tryck på OK.

 Ange materialnamn, nivå, lotnummer och utgångsdatum.
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Popup-fönster med bekräftelse 

Tryck på strömknappen 

Strömknapp 
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 Tryck på OK i popup-fönstret Power Off Confirmation (Bekräfta avstängning) 
för att stänga av analysatorn.

 När analysatorn är avstängd kan du starta om den genom att trycka                
på strömknappen.

 Tryck på strömknappen upptill på analysatorn.

 Stäng av analysatorn
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Tvingad avstängning 

Strömknapp 

Stäng av med strömbrytaren 

Strömbrytare 

 Tryck på strömbrytaren på analysatorns bakre panel för att stänga                           
av strömmen.

 Undvik att använda strömbrytaren för att stänga av analysatorn om det inte       
är absolut nödvändigt.

 Tryck på och håll ned strömknappen i flera sekunder.

 Används endast om analysatorn inte stängs av på grund av ett funktionsfel.
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Installera batteriet 

Tryck här 

Batterilucka 
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 Tryck in batteriet hela vägen och stäng batteriluckan.

 Öppna batteriluckan genom att trycks på det platta området                                
på batteriluckans ovansida.

 Använda batteriet 
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Ta ut batteriet 

Tryck här 

Batterilucka 
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 Ta ut batteriet och stäng batteriluckan.

 Öppna batteriluckan genom att trycks på det platta området                                      
på batteriluckans ovansida.
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Laddning av batteriet 

Strömbrytare 
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 Om du bara vill ladda batteriet ska du sätta in nätadapterns kontakt 
i strömingången.

 När batteriet har installerats ska du sätta in nätadapterns kontakt 
i strömingången och slå på strömbrytaren.
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 Underhåll 

    Rengöring 

Syfte

Hålla  analysatorn ren och desinficerad. Det minimerar överföringen                       
av blodburna patogener vid testning på flera patienter. 

Det här behöver du

Nexus IB10/70 % etanol (30 % vatten)/luddfria servetter/luddfri skumsvabb/
handskar. 

Använd inte några andra rengörings-/desinficeringsmedel. Användning             
av andra medel kan leda till skador på analysatorn. 

Området som ska rengöras/desinficeras

Skivstrukturen kan förhindra blodstänk från användares misstag när du injicerar 
blod in i avsett injiceringshål. Men felaktig injicering gör att blodstänk kan spridas 
på facket. (T.ex. om du droppar lite blod på någon annan del än det avsedda 
området på skivan kan blodet spridas vid rotation av skivan) Om blodstänk 
kontaminerar den optiska sensorn, kan systemets kontrollfunktion (utförs 
automatiskt) och QC-test med Nexus IB10 EQC upptäcka sensorfelen på förhand. 
Facket kan också kontamineras av blod. Eftersom facket kan tas ut från analysatorn 
är det viktigt att rengöra och desinficera det.



Yttre rengöring/desinfektion

1    Kontrollera att analysatorn är avstängd. 

Ta bort smart batteri (tillval) och dra ur sladdar som sitter fast.

2 Med handskar på, ta ut en servett. 

3 Låt överflödig vätska från servetten droppa över ett handfat eller en behållare 
så att servetten är fuktig men inte droppar. 

4 Torka av analysatorns utsida. Applicera medel på ytan i minst 1 minut. 

 Spreja inte något på analysatorn och sänk inte ned den i vätska. 
 Låt inte vätska samlas nära någon öppning och komma in i analysatorn. 
 Var försiktig så att inte vätska kommer in i glappen kring strömknappen       

inuti skrivaren. 
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 Dörr

Torka inte insidan av guidehålen (x2).

Torka inte av guidestiften (x2).
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Luckan på facket 
- Torka av båda sidorna 
- Öppna luckan på facket med 
   ett vasst verktyg.
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 Överdel 

Enhetens överdel och sida 
 Var försiktig så att inte vätska kommer 

in kring strömknappen. Inklusive undersidan
av handtaget

Torka inte skrivarens insida.
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 Baksida

Dörr (stängd)  Dörr (öppen)

 Undersida/framsida

Enhetens undersida och sida
Var försiktig så att inte vätska kommer in i hålen.

Inklusive gummifoten (x4)

Enhetens baksida (stängd)
Var försiktig så att inte vätska 
kommer in i eluttaget.

Enhetens framsida

Enhetens baksida (öppen)

5 Torka bort kvarvarande fukt och vätskor med en ny luddfri servett när   
du har rengjort utsidan. 

6 Låt rengjorda ytor torka i minst 10 minuter innan du utför ett test. 
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Rengöring/desinficering av fack

1 Slå på analysatorn. Efter systemets kontrollprocess kan du se det   
huvudsakliga användargränssnittet.

2 Tryck på knappen Ny analys. Efter systemets kontrollprocess kan                    
du se ID-inmatningsmenyn.

3 Mata inte in ID och tryck på analysknappen. Facket öppnas.

4 Stäng av analysatorn med strömbrytaren och dra ur nätkabeln efter                  
30 sekunder. (Tryck inte på strömbrytaren på ovansidan). 
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5 Torka av så mycket av fackets ytor som möjligt.
 Luddfri skumsvabb kan vara användbart för att torka trånga utrymmen 

och osynliga ytor.

6 Applicera medlet i minst 1 minut. 

7 Torka bort kvarvarande fukt och vätskor med en ny luddfri servett när   
du har rengjort facket. 

FÖRSIKTIGHET: Du måste också avlägsna kvarvarande ludd. 

8 Låt rengjorda ytor torka i minst 10 minuter innan du utför ett test. 

9 Koppla in nätkabeln och slå på analysatorn med strömbrytaren.
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10 Slå på analysatorn. Facket stängs automatiskt.
 Stäng av analysatorn om du inte vill använda den.

Kontakt

Om något av följande inträffar ska du sluta använda analysatorn och kontakta 
närmaste återförsäljare. 

 Analysatorn slås inte på 

 Felmeddelanden visas 

 Alla andra ovanliga fel som inte anges i användarhandboken
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 Felsökning 

    Innan du ringer efter servicee

Strömmen slås inte på

 Analysatorn har två strömbrytare, en på baksidan och en annan på ovansidan. 
Om strömbrytaren på baksidan är avstängd kan strömbrytaren på ovansidan 
inte slå på analysatorn. Kontrollera att strömbrytaren på baksidan är på.

 Kontakta din lokala återförsäljare om problemet kvarstår.

Återställa fabriksinställningarna

 Om analysatorn inte fungerar som den ska kan du återställa 
fabriksinställningarna Se initiering av systemet (sidan 81) för att utföra 
initieringen med alternativet att ta bort resultatarkiv och inställningar. 



Felkod Innehåll Mått

205101B Svarstiden gick ut från datorn. Kontrollera nätverksanslutningen.

205102B
Ett anslutningsfel uppstod med 
datorn.

Kontrollera nätverksanslutningen. 

205001C
Analysatorns LAN-anslutning            
är dålig.

Kontrollera LAN-anslutningen.
Kontakta din lokala återförsäljare 
om problemet kvarstår.

205003C
Anslutningen mellan analysatorn  
och datorn är dålig.

Kontrollera LAN-anslutningen 
mellan analysatorn och datorn, 
samt kabeln.

205004C
Inga resultat hittades vid 
säkerhetskopiering till en PC.

Kontrollera om analysatorn 
har några testresultat lagrade                 
i minnet.

205006C
Otillräckligt minne på datorn för att 
ta emot resultaten från analysatorn.

Kontrollera datorns kapacitet 
(Hårddisk eller extern hårddisk) 
och skapa utrymme.

206001A
En QR-kod på skivan kan inte 
avläsas.

Byt ut skivan mot en ny och utför 
provet igen. Kontakta din lokala 
återförsäljare om problemet 
kvarstår.

206002A
Skivan är inte för Nexus IB10-
analysatorn.

Byt ut skivan.

206003A Skivan har gått ut.
Byt ut skivan med en som har ett 
giltigt utgångsdatum. 

206004A,
206005A

Fel med skivans streckkod (QR-kod). Kontakta din lokala återförsäljare.

206007A
Programvaran måste uppdateras 
för att använda en skiva med extra 
testobjekt.

Kontakta din lokala återförsäljare.

206008A,
206010A

Fel med skivans QR-kod. Kontakta din lokala återförsäljare.

206030A – 
206034A

En QR-kod på skivan kan inte 
avläsas.

Byt ut skivan mot en ny och utför 
provet igen. Kontakta din lokala 
återförsäljare om problemet 
kvarstår.

 Felkoder
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Felkod Innehåll Mått

209001C
Otillräckligt minne på den 
externa USB-enheten för 
säkerhetskopiering.

Radera filer på USB-enheten 
eller använd ett nytt USB-minne.

209002C USB-enheten är skrivskyddad.
Lås upp skrivskyddet på USB-
enheten.

209003C
Anslutningen till USB-minnet är 
dålig.

Kontrollera anslutning till USB-
enheten.

209006C
Det finns inga resultat att skicka 
till en 
USB-enhet.

Kontrollera om analysatorn har 
några testresultat.

307001C – 
307002C

Anslutningen till den inbyggd 
skrivaren är dålig.

Kontakta din lokala 
återförsäljare.

307003C Skrivarpappret är snart slut. Byt ut pappersrullen.

208403A Skivan har redan använts.
Byt ut skivan mot en ny och 
utför provet igen.

202050B
Fel inställningar av 
nätverksgränssnitt.

Kontrollera inställningarna.

202051B
Redigeringsfel med 
nätverksinformation.

Kontrollera 
nätverksinställningarna.

202060B Fel med nätverksgränssnitt.
Kontrollera den trådlösa eller 
trådbundna 
LAN-anslutningen.

202061B Fel med nätverksenhet.
Kontakta din lokala 
återförsäljare.

202071B – 
202079C

Wi-Fi AP-anslutningsfel.

Kontrollera AP-lösenordet eller 
AP-anslutningens status.
Kontakta din lokala återförsäljare 
om problemet kvarstår.
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Kategorier Artikel Specifikationer

Processor  32-bitars CPU

Kringutrust-
ning

Display 4,3-tum bred, 480 x 272 TFT LCD

Pekskärm 4,3-tums fyrtrådspanel

Skrivare Inbyggd termoskrivare (2 tum)

Gränssnitt

Ethernet 10/100 Base-T 

USB-värd USB 1.1 2-port

USB-klient USB 2.0 port 

Fotometer
Ljuskälla Bakgrundsbelysning (BLU) med lysdiod

Detektor CMOS-bildsensor

Förvaring 
Kapacitet

Maximalt antal 
analysresultat 
som kan lagras

5 000 vid normal analys

Ström Nätadapter
Ingång: 100 V – 240 V AC, 1,5 A,           
50 – 60 Hz
Utgång: 19 Vdc, 4,74 A, 90 W

Drift- 
förhållanden

Temperatur 15 - 32 °C (59 - 89,6 °F)

Luftfuktighet 0 – 85 %

Förvarings- 
förhållanden

Temperatur -20 - 40°C (-4 - 104°F)

Luftfuktighet 0 – 85 %

Transport 
förhållanden

Temperatur -20 - 40°C (-4 - 104°F)

Luftfuktighet 0 – 85 %

Storlek  177 mm (b) x 330 mm (l) x 177 mm (h)

Vikt  Ungefär 2,4 kg

Övriga upplysningar

    Systeminformation 
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Kategorier Artikel Specifikationer

Kringutrustning

Termiskt papper 
(rekommenderas) 

Papperets bredd (57 mm, 2,24 tum) 

Pappersrullens storlek: max. 36 mm (1,42 tum) 

Streckkodsläsare 
(valfritt)

USB-HID (Human Interface Device)

Typ 1D steckkodsläsare (märkström mindre               
än 500 mA)

Lista över rekommenderade artiklar: 
[Honeywell] Hyperion 1 300 g, 
[Opticon] OPR2001

Gränssnitt
Wi-Fi USB 
Dongel 
(valfritt)

USB-typ (tillval)

Ström Batteri

14,4 V, 4 400 mAh smart batteripaket (tillval)

Storlek: 119,4 (b) x 152,5 (d) x 21,8 mm (h)

Vikt: 500 g

Produkttyp In vitro immunologi-analysator

Modellnamn Nexus IB10

Modellkod BCA-IB10

Tillverkarens namn             
och adress

Nexus Dx, Inc.
6759 Mesa Ridge Road
San Diego, CA 92121 USA

Förpackningsenhet 1 Instrument

Operativsystem Linux 2.6.16.11

 Information om tillbehör (säljs separat) 

 Övriga upplysningar
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  Garanti 

Kontakta din lokala återförsäljare för garantiinformation. 

  Information om tillverkaren 

Nexus Dx, Inc. 
6759 Mesa Ridge Road
San Diego, CA 92121 USA

Kontakta din lokala återförsäljare för serviceinformation. 
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Strålningstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö – Riktlinjer

RF-emissioner 
CISPR 11

Grupp 1

Nexus IB10 använder bara RF-energi för dess 
interna funktion. Därför är dess RF-emissioner 
är därför mycket låg och det är inte sannolikt 
att de orsakar störningar i närliggande 
elektronisk utrustning.

RF-emissioner 
CISPR 11

Klass A Nexus IB10 lämpar sig för användning i alla 
miljöer utom hemmiljö och kan användas               
i hemmiljö och miljöer som är direkt anslutna 
till det publika lågspänningsnät som försörjer 
bostäder under förutsättning att följande 
varning beaktas:

VARNING: Utrustningen/systemet är enbart 
avsett att användas av sjukvårdspersonal. 

Utrustningen/systemet kan orsaka 
radiostörningar eller störa närliggande 
utrustnings funktion. Det kan vara nödvändigt 
att vidta riskreducerande åtgärder, som t ex 
att vrida på eller flytta Nexus IB10 eller skärma     
av platsen.

Övertoner 
IEC 61000-3-2 Klass A

Spännings-
fluktuationer och 
flimmer IEC 
61000-3-3

Efterlever

Tabell 1 - Riktlinjer och tillverkardeklaration – Elektromagnetiska emissioner 

Nexus IB10 är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges 
nedan. 
Kunden eller Nexus IB10:s användare skall säkerställa att det används i en sådan 
miljö.
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  Vägledning och tillverkardeklaration – 
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Immunitetstest IEC 60601
Testnivå

Överensstämmelse 
nivå

Elektromagnetisk miljö – 
Riktlinjer

Elektrostatisk 
urladdning (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt

±8 kV luft

±6 kV kontakt

±8 kV luft

Golven bör vara av trä, betong 
eller keramiska plattor. 
Om golven är täckta med 
syntetmaterial bör den 
relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %. 

Elektriska snabba 
transienter/skurar

IEC 61000-4-4

±2 kV för strömför-
sörjningsledningar
±1 kV för in-/utmat-
ningsledningar 

±2 kV för strömför-
sörjningsledningar
±1 kV för in-/utmat-
ningsledningar 

Strömförsörjningens kvalitet 
måste vara den allmänt 
gällande i kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö. 

Överspänning

IEC 61000-4-5

±1 kV 
differentialläge
±2 kV vanligt läge

±1 kV 
differentialläge
±2 kV vanligt läge

Strömförsörjningens kvalitet 
måste vara den allmänt 
gällande i kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, 
korta avbrott och 
spänningsvariatio-
ner i strömförsörj-
ningsledningarna

IEC 61000-4-11

< 5 % Uт
(> 95 % fall i U-т)för 
0,5 cykel

40 % Uт
(60 % fall i Uт)för 5 
cykel, 6 
cykel 

70 % Uт
(30 % fall i Uт)för 25 
cykel, 30 
cykel

< 5 % Uт
(> 95 % fall i U-т) 
i 5 s

< 5 % Uт
(> 95 % fall i U-т)för 
0,5 cykel

40 % Uт
(60 % fall i Uт)för 5 
cykel, 6 
cykel 

70 % Uт
(30 % fall i Uт)för 25 
cykel, 30 
cykel

< 5 % Uт
(> 95 % fall i U-т) 
i 5 s

Strömförsörjningens kvalitet 
måste vara den allmänt 
gällande i kommersiell 
miljö eller sjukhusmiljö. Om 
användaren av Nexus IB10 
bildförstärkare kräver fortsatt 
drift under strömavbrott, 
rekommenderas att Nexus 
IB10 bildförstärkare 
strömförsörjs från en 
avbrottsfri strömförsörjning. 

Nätfrekvens
(50/60 Hz) 
magnetfält

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Magnetfält för nätfrekvens 
bör ligga på nivåer som är 
vanliga för en typisk placering 
i en vanlig kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.
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Tabell 2 – Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Elektromagnetisk immunitet

Nexus IB10 är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.
Kunden eller Nexus IB10:s användare skall säkerställa att det används i en sådan miljö.

Obs! Uт är växelströmsspänningen före tillämpning av testnivån. 
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Tabell 3 – Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Elektromagnetisk immunitet

Nexus IB10 är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.
Kunden eller Nexus IB10:s användare skall säkerställa att det används i en sådan 
miljö.

Immunitetstest IEC 60601 
testnivå

Överensstäm-
melsenivå

Elektromagnetisk miljö – Riktlinjer

Ledningsbun-
den RF
IEC 61000-4-6

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3 

3 Vrms
150 kHz till 
80 MHz
3 V/m
80 MHz till 
2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz till 
80 MHz
3 V/m
80 MHz till 
2,5 GHz

Bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning bör inte 
användas närmare någon del av Nexus IB10, 
inklusive kablar, än det rekommenderade 
separationsavstånd som beräknas enligt 
den ekvation som är tillämplig för sändarens 
frekvens. 
Rekommenderat separationsavstånd

 80 MHz till 800 MHz

 800 MHz till 2,5 GHz

där P är sändarens maximala uteffekt i watt 
(W) enligt sändarens tillverkare och d är 
det rekommenderade separationsavståndet           
i meter (m). 

Fältstyrkor från fasta RF-sändare som 
fastställts genom en elektromagnetisk 
undersökning på plats a bör vara lägre än 
kravnivån i varje frekvensområde. B Störningar 
kan uppstå i närheten av utrustning märkt 
med följande symbol:

Anmärkning 1) Vid 80 MHz och 800 MHz används det högre frekvensintervallet. 
Anmärkning 2) Dessa riktlinjer kan inte användas i alla situationer. Elektromagnetisk
  fortplantning påverkas av absorption och reflektion från strukturer,
  föremål och människor. 
a Fältstyrka från fasta sändare, som basstationer för telefoner (mobila eller trådlösa) och 

kommunikationsradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar 
kan inte förutsägas teoretiskt med exakthet. För att bedöma den elektromagnetiska 
miljön avseende fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk undersökning på plats 
övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där Nexus IB10 används 
överskrider den tillämpliga RF-kravnivån ovan, bör Nexus IB10 iakttas och normal drift 
verifieras. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, 
som till exempel att vrida eller flytta Nexus IB10.

b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än [V1] V/m.
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Sändarens maxi-
mala uteffekt

[W]

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens [m]

150 kHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 2,5 GHz

V1= 3 Vrms E1= 3 V/m E1= 3 V/m

0.01 0.12 0.11 0.23

0.1 0.37 0.36 0.73

1 1.17 1.16 2.33

10 3.69 3.68 7.37

100 11.66 11.66 23.33
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Tabell 4 – Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF- 
  kommunikationsutrustning och Nexus IB10 

Nexus IB10 är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade 
RF-störningar kontrolleras. Kunden eller Nexus IB10-användaren kan bidra till 
att förebygga elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimalt 
avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och 
Nexus IB10 som rekommenderas nedan enligt kommunikationsutrustningens 
maximala uteffekt.

För sändare vars maximala nominella uteffekt inte räknas upp ovan, kan det 
rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) beräknas med den ekvation 
som är tillämplig för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt 
i watt (W) enligt sändarens tillverkare. 

ANMÄRKNING 1) Vid 80 MHz och 800 MHz, används det högre frekvensintervallet. 

ANMÄRKNING 2) Dessa riktlinjer kan inte användas i alla situationer. 
Elektromagnetisk fortplantning påverkas av absorption  
och reflektion från strukturer, föremål och människor.
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 Licensmeddelande 

Du hittar hela ingressen och annan detaljerad information om öppen 
källkodslicens på Inställningar > System (sidan 2) i Blodanalysatorn.
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