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Розділ 1 Вступ 

1.1 Призначення 

Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу це аналізатор, оснований на виявленні 

флюоресценції, яка виділяється під час проведення імуноаналізу при взаємодії 

антигена з антитілом. Перевагами флуоресцентного аналізатора для імуноаналізу є 

висока точність, висока стабільність та швидкі результати. Цей аналізатор повинен 

використовуватися лише з матеріалами FIATESTTM
, які виготовлені компанією AllTest згідно 

інформації, викладеної у листку-вкладишу для специфічних тест-наборів. Флуоресцентний 

аналізатор для імуноаналізу  не дасть точних результатів з матеріалами, 

виготовленими іншими виробниками, навіть якщо вони основані на тій же технології. 

Будь ласка, перед початком роботи уважно прочитайте цей посібник користувача. 

1.2 Область застосування 

Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу працює з певними флуоресцентними 

реагентами. Лише для діагностики in vitro в лабораторних умовах. Може використовуватися 

в центральних лабораторіях медичних закладів, відділеннях інтенсивної терапії, клінічних 

відділеннях медичних об'єднань або медичних центрах. Також може використовуватися в 

науково-дослідних лабораторіях.  

1.3 Назва та тип моделі 

 Назва: Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу  

 Модель/Технічні характеристики: AFR-100 

1.4 Опис програмного забезпечення 

1.4.1 Назва та версія 

Назва: FIATEST Analyzer PC Software 

Версія: V8.3 

1.4.2 Встановлення та експлуатація програмного забезпечення  

Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу можна підключати до стаціонарного 

комп’ютера або загальної мережі лабораторії. Мінімальні вимоги до обладнання та 

програмного забезпечення полягають у наступному. 

 Мінімальні вимоги до обладнання: Процесор Intel Pentium Ⅳ 1.0 GB, пам’ять 1.0 

GB, вільне місце на жорсткому диску 10 GB 

 Мінімальні вимоги до програмного забезпечення: 

Microsoft Windows XP або Windows 7 

Microsoft Excel 2007 або новіші версії. 
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Розділ 2 Компоненти та структура 

2.1 Стандартний перелік обладнання 

Перелік компонентів в упаковці 

No. Опис Модель Кількість 

1 Флуоресцентний аналізатор для 

імуноаналізу 

AFR-100 1 

2 Блок живлення DJ-U48s-12 1 

3 USB кабель / 1 

4 QC ID Card (з якості) / 1 

5 QC Standard Cassette 

(стандартна касета з якості) 

/ 1 

6 Паперовий рулон для друку 57mm*20mm 1 

7 CD / 1 

8 Посібник користувача / 1 

9 Сканер штрих-коду / Необов’язково 

Отримавши коробку, перевірте вміст за списком, наведеним вище та переконайтесь в 

наявності усіх компонентів. Сканер штрих-коду є додатковим аксесуаром, який 

постачається лише при певних вимогах, не є стандартним аксесуаром. 

Примітка. Якщо деякі частини відсутні або пошкоджені, зв'яжіться з місцевими 

торговими представниками. 

2.2 Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу  

2.2.1 Зовнішній вигляд 

Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу вигляд спереду 

 

 

 

Вбудований принтер 

ID картка в слоті 

ID картки Slot 

LCD сенсорний 

екран 

Клавіши 

Слот для тест-карток  

Рис. 1 
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Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу вигляд ззаду (Рис. 2) 

Перемикач живлення та роз'єм живлення знаходяться на задній стороні аналізатора,  

їх можна використовувати для запуску або вимкнення аналізатора. 

 

 
 

Рис. 2 

Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу вигляд з лівого боку (Рис 3) 

Порт сканера, COM (послідовний) порт і порт USB знаходяться ліворуч від аналізатора 

для підключення аналізатора до сканера, комп'ютера та/або загальної мережі 

лабораторії. 

На лівій стороні аналізатора є кришка. Метод відкриття кришки наведено на рисунку 3. 

Примітка. Будь ласка, не відкривайте кришку, якщо вам не потрібно підключати 

аналізатор до комп'ютера, сканера або загальної мережі лабораторії 

 

Рис. 3 

Після відкриття кришки ви побачите порти аналізатора, як показано на рис. 4.  

 

 

Рис 4 

 

DC 5V Output 

Com Порт 

USB Порт 
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2.2.2 Блок живлення (Рис. 5) 

 

Рис 5 

2.2.3 USB кабель (Рис. 6) 

 

Рис 6 

2.2.4 QC ID картка  

QC ID картка та QC стандартна касета постачаються з аналізатором та будуть 

використовуватися для контролю якості аналізатора. (Рис 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

 

2.2.5 CD (Рис. 8)  

 

Рис 8 
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2.3 Технічна специфікація 

 Принцип дії : Флуоресцентний імуноаналіз 

 Формат тесту : Касета 

 Вимірювання : Кількісне, Якісне 

 Час визначення : < 10 секунд 

 Час тестування : Див: Аналіти 

 Зразок : Див: Листок-вкладиш 

 Джерело живлення : DC 12V 

 Розміри : 173 мм (ширина) × 210 мм (глибина) × 75.8 мм (висота) 

 Вага : < 1.0 kg 

 ОС : Windows-сумісна патентована програма 

 Джерело світла   : LED  

 Спектр 
: Для збудження спектру довжина хвилі λ0=365nm 

Спектр прийому:  довжина хвилі λ1=610nm 

 Порти підключення : RS232, USB 

 Умови зберігання 

: -10-40℃, відносна вологість: від 20% до 90%, 

атмосферний тиск: від 86 до 106 кПa; у вентильованому 

приміщенні без агресивних газів. Необхідно вживати 

заходів для уникнення вологості та запобігати впливу 

сильної вібрації під час транспортування. 

 Умови роботи : 4-30℃ 

 Принтер : Вбудований тепловий принтер 
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Розділ 3 Установка 

3.1 Перевірка перед відкриттям коробки 

3.1.1 Перевірте, перш ніж відкрити коробку: 

Перед тим, як відкрити коробку, перевірте, чи упаковка у хорошему стані, і не була 

пошкоджена під час транспортування. 

3.1.2 Перевірте після відкриття коробки: 

① Відкрийте коробку обережно, перевірте вміст згідно з 2.1 «переліком стандартного 

обладнання», щоб впевнитися у комплектації. 

② Перевірте адаптер живлення аналізатора, щоб перевірити, чи він у хорошому стані. 

Якщо виявлені дефекти, зверніться до виробника або вашого місцевого агента. 

Примітка 1: Будь ласка, зберігайте оригінальну коробку аналізатора та пакувальні 

матеріали для будь-якої майбутньої доставки/іншої мети. 

Примітка 2: компанія AllTest прагне надати потрібний вид штепсельної вилки для кожної 

країни. Однак у деяких випадках це може виявитися неможливим. У таких випадках 

рекомендується використовувати правильний адаптер для підключення до живлення. 

3.2 Екологічні вимоги 

 Температура навколишнього середовища: 4~30℃; 

 Відносна вологість: 20% to 90% RH； 

 Уникайте сильного магнітного поля, вібрації, удару, агресивних газів, 

прямих сонячних променів, високої вологості та високої температури у зоні, 

де аналізатор розміщений для роботи. 

3.3 Розміщення 

①  Аналізатор повинен бути розміщений на стабільному та рівному столі, в 

приміщенні  без пилу, прямих сонячних променів або корозійних газів. Стіл 

повинен мати можливість витримати вагу в 1 кг. 

② Не повинно бути ні сильного джерела вібрації, ні сильних електромагнітних 

полів навколо. 

③ Аналізатор повинен бути розміщений у добре провітрюваному місці. Навколо 

аналізатора має бути щонайменше 10 см, щоб забезпечити необхідний простір 

для експлуатації та обслуговування. 
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3.4. Вимоги до напруги живлення  

Потужність аналізатора варіюється від 100В-240В / 50Гц-60Гц змінного струму в 

залежності від країн, де використовується аналізатор. Вхідна напруга - 12В постійного 

струму. Потужність - 36Вт. Уникайте короткого замикання та електричного удару під 

час використання. Аналізатор заземлений через адаптер живлення. 

3.5 Інсталяція аналізатора 

Будь ласка, використовуйте аналізатор за належних умов, зазначених у розділі 3.2 

"Вимоги до навколишнього середовища" 

1. Помістіть аналізатор на стабільну платформу. 

2. Завантаження паперу 

Відкрийте кришку принтера, розмістіть папір для друку у принтер, витягніть приблизно    

5 см паперу з рулону, потім закрийте кришку принтера.  

3. З'єднайте адаптер живлення та роз'єм живлення аналізатора. (Див. Рис. 10). 

 
Рис. 10 

 

 

 

 

 

4. Відкрийте кришку зліва (рис. 11), якщо потрібно підключити комп'ютер. 

             

Рис. 11 

5. Увімкніть вимикач живлення та запустіть аналізатор. 

Порт для з’єднання 

з загальною 

мережою 

лабораторії 

USB порт для 

з’єднання з 

комп’ютером 
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Розділ 4 Вказівки щодо використання 

Флуоресцентним аналізатором для імуноаналізу можна управляти за за допомогою 

команд на сенсорному екрані або клавішами під екраном. 

: Вибрана команда змінюється при натисканні цих клавіш. 

: Після вибору правильної команди натистути дану клавішу для виконання 

відповідної операції. 

: Запустіть тест. 

Як правило, операції для аналізатора з заводськими настройками за замовчуванням 

виглядають наступним образом: 

 

 

 

 

 

 

4.1 Інструкція з експлуатації для сенсорного екрана 

Підключіть живлення з AFR-100 через адаптер постійного струму, натисніть перемикач 

живлення, щоб увімкнути аналізатор. Аналізатор почне ініціалізувати. (Рис. 11) 

 

Рис. 11  

Після ініціалізації готовий екран буде виглядати, як показано на рис. 12  

Set checking information 

Instrument settings 

Start testing 
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Рис 12  

Основний робочий інтерфейс аналізатора. Тут ви можете вибрати швидкий режим 

тестування (інкубація назовні), стандартний режим тестування (інкубація всередині 

аналізатора), налаштування та історію. 

4.1.1 Різні операції 

Існує два види операцій при роботі з аналізатором: 

A. Допоміжні операції: це операції, які перевіряють контроль якості та / або іншу 

інформацію про систему та аналізатор, наприклад історію результатів. 

B. Основні операції: це операції, які використовуються для виконання тестів. 

Розділи 4.1.2, 4.1.3 надають інформацію про допоміжні операції, а в розділі 4.1.4 

наводиться інформація про основні операції 

4.1.2 Контроль якості 

Аналізатор гарантує якість та надійність результатів аналізу лише за належних умов. 

Аналізатор потребує періодичного калібрування якості. Будь ласка, періодично 

виконуйте наступні процедури, щоб забезпечити правильну роботу аналізатора. 

Увімкніть перемикач живлення аналізатора. 

Натисніть “SETTINGS” (НАСТРОЙКИ), щоб перейти на інтерфейс. (Рис.13) 
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FUNCTIONS TEST ITEMS

QC

QULITY CONTROL

i
ABOUT

Back
 

Рис. 13 
Натисність “QUALITY CONTROL (КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ)”. (Рис. 14) 

QCQC
BackQCMENU IMPORT

[0]/0 SN Lot No.

Please import your items!

UP

DOWN

Item

 

Рис. 14 

Вставте QC ID картку в слот ID картки, потім вставте QC стандартну касету в слот для 

тесту. 

Натисність клавішу “QC”. Інтерфейс тестування контролю якості відображатиметься, як 

показано на рис.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15                                  Рис. 16  

Якщо аналізатор працює належним чином після перевірки контролю якості, інтерфейс 

видасть “PASS” (ПРОДОВЖИТИ).(Рис. 17). В іншому випадку видасть “Fail” (Помилка) 

(Рис. 18).  

QCQC
BackQCMENU IMPORT

[0]/0 SN Lot No.

UP

DOWN

Item

[ ] 1 1 QC Card

QCQC
BackQCMENU IMPORT

UP

DOWN

QC Testing， Please wait...
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Якщо світиться “Pass”, ви можете продовжити тестування, якщо світиться “Fail” або“QC 

Testing, не проводьте тестування та зверніться до виробника або до місцевого агента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 17                                    Рис 18 

 

Натисніть “FUNCTIONS” (ФУНКЦІЇ) та увійдіть в інтерфейс. (Рис 19)  

При необхідності можна вибрати функції сканування штрих-коду «Barcode scan», 

вбудованого штрих-коду «Built-in barcode» та автоматичного друку «Auto print». Якщо 

аналізатор повинен використовуватися як автономний, без підключення до комп'ютера, 

рекомендується автоматично друкувати в положенні "Вкл.", натискаючи область 

вимкнення / вмикання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 

Натисніть “TEST ITEMS” (ТЕСТОВІ ЕЛЕМЕНТИ) та увійдіть в інтерфейс (Рис. 20) 

Вставте ID картки в слот ID картки одну за одною, тестові елементи будуть подані 

автоматично, вибраний елемент буде висвічуватися синім кольором. 

QCQC
BackQCMENU IMPORT

UP

DOWN

Result： Pass !

Click on the blank area to return

QCQC
BackQCMENU IMPORT

UP

DOWN

Result： Fail !

Click on the blank area to return

Back

OFF

OFF

ADVANCED

OFF

Barcode scan

Built-in barcode

Auto print
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QC
BackIMPORT

PREVIOUS

NEXT

DELETE

[1]/1  (SN)    Item

[    ] (01)    CRP

[20180404]

[    ] (02)    PCT

[20180404]

NEW TEST NEW TEST
 

Рис. 20 

4.1.3 Про аналізатор 

Натиснувши “ABOUT”, ви можете отримати наступний екран (Рис. 21). Цей екран 

містить відомості про апаратне забезпечення, програмне забезпечення та серійний 

номер. Це також дасть вам можливість натиснути “Factory Reset». 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не торкайтеся клавіши «Factory Reset», якщо у вас не виникнуть 

проблем з аналізатором. Натискання кнопки «Factory Reset» призведе до втрати всіх 

збережених даних, таких як виконані тести та значення. Процедура скидання до 

заводських налаштувань використовується в надзвичайно рідкісних ситуаціях, де 

справді потрібні заводські скидання. Не забудьте зберегти всі свої дані, перш ніж 

натискати «Reset Factory». 

Back

Model：AFR-XXX

Hardware Version:14073031

Software Version:V8.3.787-V5.1.016

Serial Number:7037c9c3000000db

FACTORY RESET CALIBRATION  

Рис. 21 

і Скидання до заводських налаштувань 

Ви можете очистити всі дані та відновити заводські налаштування, натиснувши клавішу 

"FACTORY RESET". Після скидання аналізатор автоматично перезапускатиметься. 
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іі Калібрування 

Натисніть "CALIBRATION”. Ви побачите наступний інтерфейс. (Рис 22) 

 

BackINPUT PSW ADMIN PSW

Please enter the password!

Gain Calibration:1.000
SET

 

Рис. 22 

Ця функція призначена для професійних технічних працівників для налагодження 

аналізатора у випадках будь-якої несправності (Рис. 23) 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не торкайтеся клавіши «Calibration» та не переходьте до 

калібрування без консультації з сервісною командою. Ця функція призначена тільки для 

обслуговування або ремонту після будь-якої несправності аналізатора.  

Delete ESC

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 . OK

 

Рис. 23 

4.1.4 Історія 

Натиснувши клавішу “HISTORY” ви побачите наступний інтерфейс (Рис. 24) 
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Back

HISTORY REVIEW MANAGEMENT

 
Рис. 24 

Історія огляду 

Натисніть “HISTORY REVIEW”, щоб перейти до наступного інтерфейсу. Ви можете 

переглянути всі історичні дані. (Рис. 25) 

BackPREVIOUS NEXT PRINT

QC
UPLOAD

Record ID

Sam Type

Date

Value

00036

Serum/Plasma

06/29/2018

2.55

Sample ID

Item

Time

Unit

180629008

02 PCT

09：01:24

ng/ml

RS Positive

 

Рис. 25 

Основна інформація та результати кожного тесту будуть відображатися на екрані. 

я Ідентифікатор запису: серійний номер буде автоматично призначений після кожного тесту. 

іі Ідентифікатор зразка: унікальний ідентифікатор зразка (інформація пацієнта / номер 

штрих-коду.) 

III. Тип вибірки: тип зразка 

IV. Предмет: тест (аналіт) 

v. Дата та час: час, записаний у системі для тестування. 

vi. Значення: значення, отримані в результаті тестування. 

vii RS: результат. 

Торкніться "PREVIOUS" або "NEXT", щоб переглянути історію. 

Натисніть "PRINT", щоб надрукувати результати тесту за допомогою вбудованого теплового 

принтера. 

Натисніть "BACK", щоб повернутися. 

Історія управління 

Торкніться "MANAGEMENT", щоб перейти на інтерфейс. (Рис. 26). Ви можете 
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завантажувати чи очищати історію. Інтерфейс показує статистику для всіх тестових записів 

.

QC
Back

0037 records saved

Please Select the operation

CLEAR  

Рис. 26 

Натисність“CLEAR” щоб видалити запис (Рис. 27) 

QC
Back

Tips：Clear all the records.

Press [CLEAR] key to resume

Press [BACK] key to quit

CLEAR  

Рис. 27 

4.1.5 Процедури тестування  

Є два режими для тестування. 

A. Режим швидкого тестування: у цьому режимі інкубація тестової касети виконується 

поза аналізатором. Цей режим можна також називати пакетним режимом, оскільки 

декілька тестів можуть бути виконані в одному пакеті, не чекаючи завершення інкубації 

одного тесту за іншим. Цей режим підходить, коли виконується кілька тестів, оскільки 

інкубаційний час може бути використаний для іншого тесту. 

Б. Стандартний режим тесту: у цьому режимі інкубація тестової касети виконується 

всередині аналізатора. Цей режим можна також назвати режимом Single Test Mode 

(режим разового тесту), оскільки після того, як буде вибрано новий тест для виконання і 

тестова касета завантажена зі зразком (і, якщо потрібно, з буфером) в слот тестової 

касети, нічого більше не потрібно робити. Користувач може піти від аналізатора та 

виконувати інші завдання. Результати будуть автоматично доступні в кінці інкубаційного 



17 
 

періоду, коли аналізатор буде зчитувати результати. 

A. Швидкий режим тестування 

Крок 1: увімкніть перемикач живлення, щоб запустити аналізатор. 

Крок 2. Вставте ID картку з аналітом (має застосовуватися картка з тест-набору з якого 

береться і касета. Використання ідентифікаційної картки з іншого тест-набору може 

призвести до помилкових результатів). 

Крок 3: Натисніть "QUICK TEST" (Швидкий режим тестування), щоб переглянути 

інтерфейс тесту. (Рис. 28) 

QC
BackNEW TEST

Test Info

Test  Item

Lot No.

Sample Info

Sample No.

PCT (02)

20180404

Smp. Type180628004 Serum/Plasma

 

Рис. 28 

Крок 4: введіть номер зразка на екрані. 

Натисніть пробіл поряд із номером зразка, введіть номер і натисніть "OK", щоб 

зберегти. 

Примітка: тест можна виконати також без номеру зразка. Тому в надзвичайних 

ситуаціях, якщо немає часу для призначення номеру зразка, цей крок може бути 

опущений. Тим не менше, як частина належної лабораторної практики, рекомендується 

призначити номер зразка. 

.
QC

BackNEW TEST

Test Info

Test  Item

Lot No.

Sample Info

Sample No.

PCT (02)

20180404

Smp. Type180628004 Serum/Plasma

        

D e l e t e ESC

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 . OK

  

Рис. 29                                     Рис. 30 

Крок 5. Витягніть тест-касету FIATEST та додайте зразок (і буфер, якщо потрібно) до 

тестової касети відповідно до інформації, викладеній у листку-вкладиші та покладіть 

тест-касету на чисту і рівну поверхню біля аналізатора для часу інкубації, зазначеному у 

листку-вкладиші. 

Крок 6. Вставте тестову касету (після інкубації) у слот та натисніть “NEW TEST” або 

180628004 
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натисніть кнопку  (Рис. 31) 

QC
BackNEW TEST

Test Info

Test  Item

Lot No.

Sample Info

Sample No.

PCT (02)

20180404

Smp. Type180628004 Serum/Plasma

Testing...

 

Рис 31 

Крок 7: Результати будуть відображатися після закінчення тестування (Рис 32). 

QC
NEW TEST

Sample ID 180628004 Lot NO. 20180404

Item Value Ref-Range

PCT
2.57

(ng/ml) 0.00-0.50

Test Time 06/28/2018 17:04:08

UPLOAD PRINT

Result

Positive

MENU  

Рис. 32 

 

B. Стандартний режим тестування  

Крок 1: Увімкніть перемикач живлення, щоб запустити аналізатор. 

Крок 2: Вставте ID картку з аналітом (має застосовуватися картка з тест-набору з якого 

береться і касета. Використання ідентифікаційної картки з іншого тест-набору може 

призвести до помилкових результатів). 

Крок 3: натисніть “STANDARD TEST” або натисніть клавішу тестування  щоб 

перейти на інтерфейс тестування (Рис 33) 
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QC
BackNEW TEST

Test Info

Test  Item

Lot No.

Sample Info

Sample No.

PCT (02)

20180404

Smp. Type180629004 Serum/Plasma

 

Рис. 33 

Крок 4: введіть номер зразка на екрані. 

Натисніть пробіл поряд із номером зразка, введіть номер і натисніть "OK", щоб 

зберегти. 

Примітка: тест можна виконати також без номеру зразка. Тому в надзвичайних 

ситуаціях, якщо немає часу для призначення номеру зразка, цей крок може бути 

опущений. Тим не менше, як частина належної лабораторної практики, рекомендується 

призначити номер зразка. 

Крок 5: Виконайте тестування відповідно до інформації, зазначеної у листку-вкладиші. 

Крок 6: Вставте тестову касету у слот негайно після додавання зразка (та буфера при 

необхідності) та натисніть “NEW TEST”. Аналізатор почне відлік для інкубації. 

Будь ласка, зачекайте попередньо визначений час для інкубації для кожного тесту.  

(Рис. 34) 

 

QC
BackNEW TEST

Test Info

Test  Item

Lot No.

Sample Info

Sample No.

PCT (02)

20180404

Smp. Type180629004 Serum/Plasma

Count Down：14:23       Please wait

 

Рис. 34 
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Крок 7: Результати будуть відображатися під час тестування. (Рис 35) 

QC
NEW TEST

Sample ID 180629004 Lot NO. 20180404

Item Value Ref-Range

PCT
2.55

(ng/ml) 0.00-0.50

Test Time 06/29/2018 8:50:08

UPLOAD PRINT

Result

Positive

MENU  

Рис. 35 

 

Отримання результатів: 

i. Натисніть “PRINT” (Друк) (якщо автоматичне друкування не було застосовано) та 

результати тестування будуть надруковані вбудованим термопринтером. (Рис. 36) 

 

Рис. 36 

ii. Натисніть “MENU” щоб повернутися до основного інтерфейсу 

4.2 Операції програмного забезпечення ПК  

4.2.1 Основні функції програмного забезпечення ПК:  

і Використовуйте аналізатор за допомогою комп'ютера без допомоги сенсорного екрана. 

Дані будуть автоматично завантажені на ПК після кожного тесту, а результати 

відображатимуться у розділі Local Record. 

іі Зберігайте записи про всі результати та створюйте резервні копії записів. 

III. Вводьте необхідну інформацію про тест, таку як ПІБ пацієнта, ПІБ спеціаліста, назва 

закладу тощо, і друкуйте звіт із усіма необхідними деталями за допомогою зовнішнього 

принтера.  
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4.2.2 Робота з аналізатором з використанням комп’ютера  

Особлива примітка: аналізатор був запрограмований для роботи з системами на базі 

Windows. Якщо заклад використовує будь-яку іншу систему, таку як Linux або MacOs, 

програмне забезпечення може не працювати. 

1. Перед першим використанням важливо встановити програму для запуску FIATEST. 

Встановіть програму за допомогою програмного забезпечення, яке надає AllTest на 

зовнішньому диску. Якщо диск втрачено, його можна отримати через електронну пошту. 

Програма працює краще за умови встановлення в "C: \." 

 Не забудьте отримати піктограму ярлика на робочому столі та 

працюйте оптимально за допомогою ярлика. 

1. Підключіть аналізатор та комп'ютер за допомогою наданого кабелю та підключіть 

через порт USB (COM-порт призначений лише для підключення до загальної 

мережі лабораторії), а також увімкніть живлення. 

2. Два рази натисніть на ярлик на робочому столі для 

відкриття домашньої сторінки програмного забезпечення (Рис. 37) 

 

Рис. 37 

 Примітка. Якщо аналізатор не підключений до ПК, це з'явиться в лівому нижньому 

кутку, а саме “Make sure the USB is connected” (Переконайтеся, що USB підключено). 

Якщо аналізатор підключено до ПК, він показує “Ready” (Готово) у лівому 

нижньому кутку. 

 3) Функції клавіші запису 

 Локальні записи - це записи, збережені на комп'ютері. На бічній вкладці можна 

побачити записи FIATEST, тобто записи, збережені в аналізаторі. Вкладка "about" 

містить інформацію про програмне забезпечення. 

 “Pre Page/Next Page”: натисніть клавіши, щоб показати інформацію на попередніх 

або наступних сторінках. 

 “Delete”: виберіть елементи, які потрібно видалити, і натисніть вкладку “Delete”, ви 
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можете отримати підказку, як показано на рис. 38, для підтвердження. Натисніть 

"OK", щоб видалити. 

 

Рис. 38 

 Очистка: Натисніть “Clear” щоб очистити всі записи з системи. (Рис. 39). Ви 

отримаєте запит на підтвердження операції. Після натискання кнопки “OK”, всі дані 

будуть очищені. 

 Попередження: Натискайте “Clear” лише, якщо ви хочете видалити всі записи. 

Після очищення дані не можна повернути назад. 

 
Рис. 39 

 “Сканування”: Команда сканування виконує ті ж функції, що і натискання клавіші 

"Тест" або натискання клавіші нового тесту на аналізаторі. Помістіть тестову касету 

після додавання зразка (і додавання буфера, якщо це потрібно,) у слот тестової 

карти та двічі клацніть команду “Scan” (така сама функція при натисканні Quick test 

на аналізаторі), результат тесту з'явиться на вкладці Local Records. (Рис. 40) 
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Рис. 40 

 “Друк”: Виберіть елементи для друку та натисніть команду «Print», з'явиться екран, 

як показано на рис 41. Інформація про заклад та пацієнта повинна бути заповнена.  

 

Рис. 41 

Є кілька команд, які виглядають так  на екрані при друку. Вони 

використовуються для заповнення необхідної інформації. Натиснувши команду , 

ви можете побачити нове спливаюче вікно, в якому вам потрібно написати необхідну 

інформацію, таку як назва інституту, ім'я лаборанта, лікаря тощо. Натисніть “New Item” 

щоб додати цю інформацію. Якщо ви додали вже цю інформацію і потрібно її змінити, 

натисніть “Change Item” для зміни даних. Закрийте вікно заповнення інформації та 
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натисніть кнопку Drop down Menu (Випадаюче меню). Тут ви можете переглянути подану 

інформацію. Виберіть правильну інформацію для друку. Будь ласка, перевірте всю 

інформацію, яку потрібно роздрукувати, у вікні. Якщо вся інформація є правильною, 

натисніть кнопку “print”. Попередній перегляд звіту буде показано, як на рис. 42. Вікно 

попереднього перегляду можна збільшити, натиснувши кнопку “Zoom In” або “Zoom 

Out”. 

 

 

Рис. 42 

 

4) Функції інтерфейсу FIATEST Record  

 “Conditional Search” (Певний пошук): Відповідно до конкретних опцій, відповідні 

елементи можуть бути показані при пошуку. 

 “Get record” (отримати запис): натисніть цю команду, щоб отримати записи 

тестування з  флуоресцентного аналізатора для імуноаналізу. 

 “Export” (експортувати): Натисніть “Export” щоб зберегти записи на комп’ютері в 

файлі excel. 

 

4.2.3 Завершення роботи програмного забезпечення 

Натисність іконку       в правому кутку Window щоб завершити роботу.  
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Розділ 5 Щоденне обслуговування та 

очистка 

5.1 Обслуговування 

Основне технічне обслуговування полягає в очищенні ззовні флуоресцентного 

аналізатора для імуноаналіза. 

Спосіб зовнішнього очищення та обслуговування: очистіть зовнішню поверхню 

аналізатора вологою ганчіркою з вмістом спирту не більше 70%. Не використовуйте 

сильний відбілювач (≥ 0,5% розчину відбілювача), оскільки окислювальні речовини та 

розчинники можуть пошкодити деталі аналізатора та сенсорний екран. Не чистити 

внутрішні частини та внутрішню поверхню. 

       Перед очищенням вимкніть вимикач живлення! Переконайтесь, що шнур 

живлення від'єднаний, щоб уникнути ризику короткого замикання та ураження 

електричним струмом! 

 

5.2 План обслуговування 

Терміни 

обслуговування 

Щотижня Кожні три місяца При необхідності 

Очищення від пилу X   

Калібрувальне 

приладдя 

 
X 

 

Заміна паперу для 

друку 

  При закінченні паперу 

5.3 Застереження 

i. Не розміщуйте аналізатор у важкодоступному місці або при незручному способі 

підключення. 

ii. Не вставляйте нічого в слот тестової касетки, за винятком тестової касети, 

наданої виробником. 

iii. Тест зразки слід розглядати як потенційно заразні та використовувати захисні 

рукавички та інші захисні заходи, а також уникати контакту шкіри зі слотом для 

завантаження зразка тестової касети. 

iv. Будь ласка, видаліть використані касети згідно з "Постановами щодо 

поводження з медичними відходами", які відповідають чинним місцевим 

правилам, щоб уникнути біологічних небезпек. 

v. Використовуйте тестові набори, які виготовлені компанією Hangzhou Alltest 

Biotech Co., Ltd. та постачаються авторизованими дистриб'юторами Hangzhou 

AllTest Biotech Co. Ltd. 
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vi. Опис процедур збереження та відновлення даних: аналізатор може зберегти 

калібрувальні криві, пов'язані з проектами та партіями, наданими виробником, а 

також записи тестів користувачами. Аналізатор автоматично зберігає 

калібрувальні криві, імпортовані з ID карток. Аналізатор може зберігати до 16 

проектів, і кожен проект має 3 партії даних калібрування. Результати тестів 

автоматично зберігатимуться в аналізаторі у формі записів під час звичайного 

використання. Аналізатор може зберігати до 10000 записів. Збережені дані 

можуть бути автоматично відновлені після відключення електроенергії. Дані 

будуть очищені, коли користувач вибере "RESET", щоб повернутися до 

заводських налаштувань. 
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Розділ 6. Обслуговування, ремонт та 

утилізація 
Флуоресцентний аналізатор для імуноаналізу не потребує спеціального технічного 

обслуговування. Необхідно зберігати його чистим та замінювати папір для друку при 

необхідності. Якщо потрібен ремонт, будь ласка, зв'яжіться з місцевим дистриб'ютором. 

Внутрішні частини Флуоресцентного аналізатора для імуноаналізу, включаючи 

мікросхеми, модулі оптичного виявлення, дисплей, принтер та модуль сканування 

одновимірного штрих-коду, можуть надаватися лише виробником. Такі компоненти не 

повинні бути отримані від будь-якої сторонньої сторони, навіть якщо вони мають такі 

самі функції. При виникненні проблем з аналізатором або ПК, зверніться до місцевого 

дистриб'ютора. Ми надаємо технічну підтримку користувачам для усунення 

несправностей. Якщо аналізатор потрібно відправити назад до виробника, будь ласка, 

зв'яжіться з місцевим дистриб'ютором та/або Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd. Зазвичай 

це займає близько тижня, для усунення проблеми. Якщо впродовж гарантійного періоду 

це станеться неможливим, ми замінимо його новим. Якщо з якої-небудь причини 

потрібно викинути аналізатор, дотримуйтесь процедур та правил утилізації електричних 

аналізаторів класу B. 

Ми надаємо технічну підтримку та технічне обслуговування програмного забезпечення, 

включаючи функціональне обслуговування, ремонт, налаштування програмного 

забезпечення або оновлення. Ми несемо відповідальність і надаємо послуги лише тоді, 

коли аналізатор правильно використовується відповідно до інструкцій виробника, в 

іншому випадку понесені збитки не будуть покриті. 
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Розділ 7 Інформація про виробника 

Назва：Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd 

Адреса: # 550, Yinhai Street, Hangzhou Economic & Technological Development Area, 

Hangzhou-310018, P.R. Китай  

Tel: +86-571-56267890 

Fax: +86-571-56267856 

Web: www.alltests.com.cn 

Email: info@alltests.com.cn 

Значення символів 
 

Інструкція для 
використання  

 
1 набір  

 
Для діагностки in vitro 

Лише 

 
Зберігати при 

температурі 10-60°C  REF каталог #  
 

Уповноважений 
представник 

 

Виробник  
 

CE виробник  
 

Зберігати сухим 

 
Важке, поводитися 

обережно  
 

Уникати прямих 
сонячних променів  

 
Захищати від тепла та 
радіоактивних джерел 

 

Увага       

 

 

 

 

 

Уповноважений представник в Україні:  

ТОВ «Окіра» 

07401 м. Бровари, Зазимський шлях, 22.  

Моб.: (067) 8981444 

E-mail: info@selftest.com.ua  

www.selftest.com.ua  
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