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1. Призначення 

AllTestTM LF Reader призначений для отримання цифрових результатів при використанні тест- наборів, 

основаних на використанні імуноаналізу з боковим потоком. Цей пристрій оснований на технологіях 

оптичних зображень. Результати можуть бути як якісними, так і напівкількісними або кількісними, 

виходячи з конкретики окремих тест-наборів. Цей пристрій слід використовувати лише для того, щоб 

отримати результати тестувань, отриманих з використанням швидких тестів з боковим потоком 

виробництва AllTest згідно з інструкцією, що входить до складу конкретних тест-систем.  

 

2. Застосування 

AllTestTM LF Reader призначений для зчитування швидких тестів виробництва Hangzhou AllTest Biotech 

Co., Ltd. Він не призначений для роботи з швидкими тестами, виготовленими іншими виробниками. 

Результати, отримані з даного присторою при використані тест-наборів інших виробників, не можуть 

бути надійними. 

Примітка: AllTestTM LF Reader може тільки зчитувати і представляти результати лише тих 

тестів, які розроблені для використання на такому обладнанні. AllTest має ряд продуктів, які 

можуть бути несумісними з цим обладнанням. Будь ласка, зверніться до конкретної інструкції, 

перш ніж використовувати такі тести з цим пристроєм. 

 

3. Тип продукту та моделі 

3.1. Назва продукту: AllTestTM LF Reader 

3.2. Тип моделі: Rev.001 

 

4. Склад і принцип дії 

4.1. Склад 

AllTestTM LF Reader складається з систем зйомки та обробки зображень, основної плати, цифрової 

пам’яті, системи обробки та управління цифровою інформацією. Він також включає в себе п'ять 

картриджів: один картридж для тест-касети / тест-смужки, три картриджі для тестових панелей, один 

картридж для мульти-касети, а також калібрувальну касету. 

 

4.2. Принцип дії 

AllTestTM LF Reader працює на принципі оптичного зображення. Під впливом керованого освітлення, 

система зйомки та обробки зображень пристрою захоплює оптичні сигнали, що випромінюються на 

тестових лініях. Ці оптичні сигнали потім перетворюються на електронні сигнали. На основі цих 

електронних сигналів у поєднанні з комплексним алгоритмом отримується кінцевий результат. 
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5. Зовнішній вигляд 

5.1. AllTestTM LF Reader вигляд спереду (рис.1) 

 

Рис. 1 AllTestTM LF Reader (вигляд спереду) 

1. Індикаторна лампа   2. Лоток для картриджів    3. Картридж    4. Пластиковий корпус 

 

5.2. AllTestTM LF Reader вигляд ззаду (рис.2) 

 

Рис.2 AllTestTM LF Reader (вигляд ззаду) 

1.USB-порт        2. ПК-порт 

5.3. Тип обладнання 

 Тип обладнання: лабораторне обладнання 

 Клас пристрою: портативний пристрій 

 Джерело живлення: DC 5V 

5.4. Технічні характеристики 

Пристрій використовується для читання та експорту результатів швидких тестів з використанням 

бокового потоку для імунологічних аналізів. 

• Методологія: оптичне зображення 
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• Формати тестування: касета, смужка і панель 

• Вимірювання: Якісні, напівкількісні, кількісні 

• Час зчитування: 10 секунд 

• Час випробувань: див. інструкцію 

• Зразок: див. інструкцію 

• Джерело живлення: DC 5V 

• Внутрішня пам'ять: 8 ГБ 

• Розміри: 155 мм × 119 мм × 111 мм 

• Вага: 440 г 

• ОС: власна програма на базі Windows 

• Умови зберігання: -10-60 ℃ 

• Умови експлуатації: 15-30 ℃ 

• Інтерфейсні підключення: USB2.0 

6. Установка 

6.1. Контрольний список при відкритті коробки 

6.1.1. Перевірте, перш ніж відкрити коробку: 

Перед тим, як відкрити коробку, перевірте, чи упаковка знаходиться у хорошому стані, і коробка не 

була пошкоджена під час перевезення. 

6.1.2. Перевірте, відкривши коробку: 

① Обережно відкрийте коробку, перевірте вміст відповідно до Додатку I (Стор. 21). 

② Огляньте пристрій, підключіть кабель та картриджі, щоб перевірити, чи вони в хорошому стані. 

Якщо ви виявите дефекти, зверніться до виробника або вашого місцевого агента. 

Примітка: Будь ласка, зберігайте оригінальну коробку від пристрою та пакувальні матеріали для 

будь-якої майбутньої пересилки. 

6.2. Екологічні вимоги 

 Температура навколишнього середовища: 15-30 ℃; 

 Відносна вологість: ≤80%； 

 Уникайте сильного магнітного поля, вібрації, удару, корозивного газу, прямих сонячних 

променів, високої вологості та високої температури у робочій зоні, де розміщений для 

роботи Ваш пристрій. 

6.3. Розміщення 

6.3.1. Поставте пристрій на робочий стіл близько 20 см від комп'ютера. 

6.3.2. Вставте з'єднувальний кабель у порт USB на задній панелі інтерфейсу пристрою. Підключіть 

інший кінець з'єднувального кабелю до порту USB комп'ютера, через який і буде працювати 

пристрій. 

 

7. Вказівки щодо використання 

Будь ласка, уважно прочитайте інструкції перед використанням та ознайомтеся з правильним методом 

проведення процедури. Ця система працює лише з комп'ютерами на базі Windows. Підключення цієї 

системи до комп'ютерів, що працюють на інших системах, таких як Apple або Linux, несумісні з цим 
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обладнанням. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне використання, що не відповідає посібнику користувача, крім надання 

неточних результатів, може призвести до загрози безпеці. 

7.1 Запуск програми 

7.1.1 Увімкніть комп’ютер. Відкрийте "Мій комп'ютер". На екрані з'явиться список всіх дисків, 

включаючи зйомні диски. У цьому вікні ви побачите “LF READER            .      “. Двічі клацніть 

на піктограмі “LF READER” лівою кнопкою миші, після клацання двічі на піктограмі "LF reader ",       

ви зможете побачити «Вікно входу» (Див. Рис. 3). Введіть Ім'я користувача та Пароль. Ім'я користувача 

та пароль за промовчуванням - "admin". Ви можете змінити це пізніше. Клацніть лівою кнопкою миші 

“Login”, щоб почати роботу. 

 

Рис.3 Вигляд екрана вікна входу 

7.1.2 Зміна мови 

Натисніть SettingsLanguage щоб змінити мову (Рис. 4). Мова за промовчуванням - англійська. 

Програму можна налаштувати на іншу мову з переліку. 

 

Рис.4 Вигляд екрана вибору мови 

7.1.3 Керування користувачами 

Натисніть FileUsers (Рис. 5). З'явиться вікно, в якому буде запропоновано ввести ім'я та пароль. 
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Рис. 5 Вигляд екрана налаштування користувачів 

А: Щоб створити ім’я та пароль, натисніть " + " введіть ім’я та пароль натисніть "√", щоб 

авторизувати користувача. Новий користувач авторизований при наступному запуску програми з ID  

нового користувача і паролем (Див. Рис. 6).  

B: Щоб видалити користувача, оберіть користувача і натисніть " – ". Обраний користувач не зможе 

увійти до системи при наступному запуску програми (Див.: Рис. 7). 

  

Рис.6 Створення користувачів                  Рис.7 Видалення користувачів 

7.1.4 Калібрування системи 

Крок 1: Натисніть «Test Menu» у верхній частині вікна програми (Див. Рис. 8). 

Крок 2: Виберіть «System calibration» (Див. Рис. 9). 

Крок 3: Помістіть картридж з калібрувальною касетою на лоток для картриджів і перемістіть лоток в  

місце для зчитування пристрою. 

Крок 4. Натисніть «Test Analyte», щоб отримати тестове зображення. З'явиться головне вікно 

зчитування програми з зображенням тестів і результатів (Див. Рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Екран тестового меню 
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Рис. 9 Вигляд колонки “System calibration” 

 

Рис. 10 Вигляд тестувань з калібрувальною касетою 

7.1.4.1 Інтерпретація результату 

Позитивний результат означає, що запуск системи є нормальним, ви можете виконувати тест. 

7.2 Виконання тесту 

7.2.1 Програмування тестування 

Спосіб 1. Витягніть QR-код із картки QR-коду, що міститься в наборах швидких тестів AllTest.  

Крок 1: Розмістіть картку QR-коду в картриджному лотку (Див. Рис. 11) 

Крок 2: Натисніть «Settings» «Extract QR code» (Див. Рис. 12).  

Крок 3: Натисніть «Extract QR»«Yes» «Save» для встановлення тестової програми, пов'язаної з 

конкретним набором тестів (Див. Рис. 13). 
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Примітка: Використовуйте лише картки QR-кодів, надані в наборах тестування, щоб забезпечити 

правильну роботу програми тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Розмістіть картку QR-коду у лоток для картриджів, а потім вставте лоток у місце для 

зчитування 

 

Рис.12 Меню «Settings-Extract QR code» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 Вигляд екрана з вилучення QR-коду з картки QR-коду  

Спосіб 2. Витягніть QR-код з електронного файлу, специфічного для набору. 

Крок 1: Натисніть «Settings» «Extract QR code» (Див. Рис. 12).      
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Крок 2: Натисніть «Load from File»«Extract QR» «Yes» «Save» для встановлення тестових 

програм, пов'язаних з конкретним набором тестів (Див. Рис. 14).

 

Рис.14 Вигляд екрана з вилучення QR-коду з електронного файлу

 
Рис.15 Вигляд екрана після вилучення QR-коду 

7.1.5 Вставка тестового блоку в картридж 

7.1.5.1 Тест-смужка 

Помістіть тест-смужку в картридж тестовою стороною догори та зоною застосування зразка до 

користувача, як показано на рис. 16 

 

 

 

Рис.16 Розміщення тест-смужки в картриджі  

7.1.5.2 Касета  

Помістіть касету в картридж тестовою стороною догори та зоною застосування зразка до 

користувача, як показано на рис. 17 та рис. 18 
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Рис.17. Розміщення касети в картриджі Рис.18. Розміщення мультитестової касети в 

картриджі 

7.1.5. Панель  

Помістіть панель тестування в картриджі тестовою стороною догори та зоною застосування 

зразка до користувача, як показано на рисунках 19, 20 та 21. 

 
 

Рис.19 Розміщення тестової панелі «три в 

одному» в картриджі 

Рис.20 Розміщення тестової панелі «чотири 

в одному» в картриджі 

 

 

 

Рис.21 Розміщення тестової панелі 

«дванадцять в одному» в картриджі 

 

7.4 Заповнення релевантної інформації 

Заповніть інформацію про пацієнта у відповідних полях у вікні інформації про пацієнта (Див. Рис. 22).  
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Рис.22 Вигляд екрана головного вікна з інформацією про пацієнта 

 

Якщо ви хочете вилучити інформацію про пацієнта з переліку та команд, натисніть кнопку 

«SettingsShow patient info» (Див. Рис. 23 та 24) і вимкніть цю опцію. 

 
Рис. 23 Вигляд екрана головного вікна з опцією "Інформація про пацієнта" 

 
Рис.24 Вигляд екрана головного вікна без інформації про пацієнта 
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7.5 Тест аналіту 

Натисніть «Test Analyte», щоб отримати тестове зображення під час зчитування, зазначеного у 

інструкції до продукту. З'явиться головне вікно програмного забезпечення із зображенням тестів і 

результатів (Див. Рис. 25). 

 

Рис.25 Вигляд екрана зображення тесту та результатів 

Примітка: Якщо ви виконуєте тести з мультитест-панеллю, що має тест-смужки з обох боків, з'явиться 

діалогове вікно, як показано нижче (Див. Рис. 26). Після прочитання результатів тестування з одного 

боку, потрібно відкрити картридж і перевернути тестову панель, потім закрити картридж і натиснути 

“Yes” у спливаючому вікні. Пристрій виміряє результати тестування з іншого боку. 

 

Рис.26 Вигляд екрана зображення тестування зі смужками з обох боків панелі випробувань 

7.5.1 Тлумачення результатів 

Результати будуть отримані в головному вікні. Деякі приклади наведено нижче з деякими аналітами. Однак 

вони лише для довідки. Отримані результати будуть аналогічними для тесту аналіту. Приклади 

використовуються лише для довідки, як будуть з'являтися результати (Див. Рис.27, Рис.28, Рис.29, Рис.30). 
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Рис.27 Приклад: Результати випробувань мульти-панелі MOP300 Негативний / AMP1000 Недійсний / 

THC50 Позитивний результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28 Приклад: Серцевий тропонін I (cTnI) Позитивний результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29 Приклад: Серцевий тропонін I (cTnI) Негативний результат 
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Рис.30 Приклад: Серцевий тропонін I (cTnI) Недійсний результат 

7.5.3 Збереження результатів тесту 

Щоб зберегти результати тесту в базі даних, натисніть Save to database (Див. Рис.31). 

 
Рис.31 Вигляд екрана результатів тесту з можливістю збереження в базі даних 

7.5.4 Перегляд бази даних 

Натисніть «Database» на екрані меню (Див. Рис.31). Ви побачите вікно бази даних. Ви можете 

надрукувати звіт про тест або отримати звіт у форматі PDF для друку пізніше, а також експортувати 

окремі дані або всю базу даних у звіті в Excel у вікні бази даних, натиснувши відповідні пункти, такі як 

«Print», «PDF», «Export to Excel» або «Export database to Excel». (Див. Рис. 32) 
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Рис.32 Вигляд екрана вікна бази даних 

 

7.5.5 Видалення даних 

Якщо ви хочете видалити дані, виберіть рядок, який потрібно видалити. Якщо ви хочете видалити 

кілька рядків, утримуйте Ctrl і виберіть декілька рядків та натисніть кнопку Del, щоб видалити дані (Див. 

Рис. 33) 

 
Рис.33 Вигляд екрана з видаленням даних 

7.5.6 Фільтрування даних 

Опція фільтрування допомагає вам швидко організувати та переглядати дані на основі певних 

параметрів, таких як конкретний тест або конкретна людина. Це допомагає знайти всі тести однієї 

людини за допомогою LF Reader на одному екрані. У вікні бази даних заповніть свої запити у стовпчику 

пошуку та натисніть кнопку «Filter», щоб отримати потрібні результати. (Див. Рис. 34) 
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Рис.34 Вигляд екрана опції фільтрування результатів  

7.5.7 Експортування результатів тесту 

① Експортуйте результати тесту в таблицю Excel. 

A: У вікні бази даних натисніть кнопку «Export database to Excel», щоб експортувати всі дані до Excel 

(Див. Рис. 35). 

B: У вікні бази даних натисніть «Export to Еxcel», щоб експортувати лише обрані елементи (Див. Рис. 

36). 

 
Рис.35 Вигляд екрана вибору «Export database to Excel»

 

Рис.36 Вигляд екрана вибору «Export to Excel» 
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② Експортування результатів тесту в PDF-файл. 

У вікні бази даних натисніть кнопку «PDF», щоб експортувати результат у форматі «PDF» (Див. Рис. 37). 

 

Рис.37 Вигляд екрана вибору результатів у форматі «PDF»  

7.6 Друк даних 

Натисніть «Print» у вікні бази даних для друку. 

 

Рис.38 Вигляд екрана вибору «Print» 

7.7 Вихід з програми 

Натисніть «FileExit» у вікні зчитування (Див. Рис. 39). 

 

Рис.39 Вигляд екрана функції вимкнення «Exit» 
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8. Щоденне обслуговування та прибирання 

Примітка: Обслуговування пристрою повинно проводитися тренованим та кваліфікованим персоналом 

8.1. Технічне обслуговування 

8.1.1. Щоб забезпечити стабільність та точність пристрою, слід уникати будь-яких впливів на оптичну 

систему, включаючи сильне світло біля пристрою. 

8.1.2. Для забезпечення належного функціонування пристрою необхідно належним чином 

дотримуватися таких заходів, як відсутність рідини, пилу чи інших екзогенних речовин, що 

можуть потрапити всередину пристрою, поблизу розміщення самого пристрою. 

8.1.3. НЕ розбирайте пристрій та НЕ торкайтесь оптичної системи 

8.2. Щоденне прибирання 

Одягайте одноразові рукавички і використовуйте одноразові вологі серветки та неагресивний мийний 

засіб для чищення поверхні пристрою. 

 

9. Умови зберігання 

 Температура: -10℃ -60℃ 

 Відносна вологість：≤ 80% 

 Барометричний тиск：86 кПа – 106 кПа 

 

10. Застереження щодо використання 

 Захист, що надається обладнанням, може бути порушено, якщо він використовується таким 

чином, як не визначено в цьому посібнику користувача. 

 Уникайте сильного магнітного поля, вібрації, удару, корозивного газу, прямого сонячного 

проміння, надмірної вологості або високої вологості під час зберігання та експлуатації. Див. 5.4 

Технічні характеристики, 6.2 Екологічні вимоги та 9 Умови зберігання. 

 Поставте пристрій на робочий стіл близько 20 см від комп'ютера. 

 Не очищайте прилад за допомогою таких речовин, як бензин, розріджувач фарби, бензольні 

сполуки або інші органічні розчинники, щоб уникнути пошкодження пристрою. 

 Картридж повинен бути чистим. Протирайте картридж тканиною, змоченою свіжою водою 

щодня. 

 При утилізуванні пристрою або його аксесуарів дотримуйтесь регіональних правил. 

 Не користуйтесь пристроєм та швидким тестом поза діапазонами робочих температур, 

наведеними нижче: 

o Пристрій: 15-30℃ 

o Швидкий тест: 15-30℃ 

 Використовуйте лише картку QR-коду разом із продуктами від AllTest. Результати, отримані з 

використанням цього обладнання з тестовими агрегатами, виготовленими іншими 

виробниками, або тестами для візуального результату, не можуть бути надійними. 

 Не залежить від візуального результату. 

 Занадто велике освітлення може призвести до хибних результатів. 
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11. Помилки та Попередження 

У цьому розділі наведено інструкції з усунення несправностей для певних кодів помилок та 

попереджень. Якщо попередження або помилка не зникає після суворого дотримання інструкцій, 

викладених у цьому посібнику, зверніться до технічної підтримки AllTest. Контактні номери можна 

знайти в кінці цього Посібника користувача.  

11.1 Помилки 

Помилка: Не вдалося ввійти.  

Дія: Натисніть «OK» та уведіть правильне ID 

користувача та пароль. Якщо помилка зберігається, 

зверніться до адміністратора або технічної 

підтримки AllTest. 

 

Помилка: Старий пароль не підходить.  

Дія: Натисніть «OK» для спроби ще раз. 

Переконайтеся, що уведений пароль правильний. 

Якщо помилка зберігається, зверніться до 

адміністратора або технічної підтримки AllTest. 

 

Помилка: Новий пароль і підтвердження нового 

пароля не співпадають.  

Дія: Натисніть «OK» для спроби ще раз. 

Переконайтеся, що обидва введені нові паролі 

співпадають. Якщо помилка зберігається, зверніться 

до адміністратора або технічної підтримки AllTest. 

Помилка: Данний користувач уже у системі. 

Дія: Натисніть «OK», щоб увести ім’я іншого 

користувача. Якщо помилка зберігається, зверніться 

до адміністратора або технічної підтримки AllTest. 

 

Помилка: Адміністратора неможливо створити, 

оскільки досягнуто максимальна кількість 

адміністраторів. Максимальна кількість 

адміністраторів - 3. 

Дія: Видалити зайвих адміністраторів, щоб створити 

нових адміністраторів. Якщо помилка зберігається, 

зверніться до адміністратора або технічної 

підтримки AllTest. 
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Помилка: QR-код неможливо прочитати. 

Дія: Відкрийте картридж, перевірте чи карта QR-коду 

не заставлена і переконайтеся, що картка QR-коду з 

тест-наборів, які узгоджуються з продуктом. Закрийте 

картридж для спроби ще раз. Якщо проблема не 

зникне, зверніться до технічної підтримки AllTest. 

Помилка: Не встановлено Excel 

Дія: Перевірте свій комп'ютер і переконайтесь, що на 

ньому встановлено Microsoft Office Excel. 

 

 

Помилка: Немає вибраних рядків 

Дія: Перш ніж натискати “Export to Excel”, будь ласка, 

виберіть конкретний рядок, який потрібно 

експортувати. 

 

11.2 Попередження 

Попередження: Обраний результат тесту буде 

видалено. 

Дія: Натисніть «YES», щоб видалити обраний 

результат тесту, або «NO», щоб зупинити 

видалення. Примітка: Після видалення даних, 

відновити їх вже не можливо. 

 

Попередження: Усі результати тестів будуть 

видалені.  

Дія: Натисніть «YES», щоб видалити обрані 

результати тестів, або «NO», щоб зупинити 

видалення. Примітка: Після видалення даних, 

відновити їх вже не можливо.  

 

Попередження: Ви точно хочете вийти?  

Дія: Натисніть «YES» для виходу або «NO» для 

продовження роботи. 
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12. Інформація про виробника 

Ім’я：Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd 

Адреса: # 550, Yinhai Street, Hangzhou Economic & Technological Development Area, Hangzhou-310018, P.R. 

Китай  

Тел: +86-571-56267890 

Факс: +86-571-56267856 

Веб-сайт: www.alltests.com.cn 

Ел. пошта: info@alltests.com.cn 

 

 

mailto:info@alltests.com.cn
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Додаток І 

Список упаковки 

№ Предмети Кількість 

1 Пристрій 1 

2 З’єднувальний кабель 1 

3 Посібник користувача 1 

4 Картриджі 5 

5 Калібрувальна касета 1 

 

 

Символи 

 Інструкція з 
використання  

 
Тест 1 комплект  

 Для 
діагностичного 

використання «in-vitro» 

 
Зберігати при 

температурі -10-60°C  REF Каталог #  
 Уповноважений 

представник 

 

Виробник  
 

Виробник ЕС  
 

Зберігати сухим 

 
Крихке, обережно 

поводитись  
 

Тримайте подалі від 
сонячного світла  

 
Захищати від тепла та 
радіоактивних джерел 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ВИРОБНИКА: 

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. 

No 550, Yinhai Street,  

Hangzhou Economic and Technological  

Development Area, Hangzhou, 310018 Zhejiang, Китай 

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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