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Önsöz                                              
 

Değerli müşterilerimiz, şirketimizin ürününü olan CBS serisi Elektrolit Analizörünü 
seçtiğiniz için teşekkür ederiz. CBS Elektrolit Analizörü, kendi laboratuvarınızın 
ihtiyaçlarına uygun temel elektrolit testlerinizi hızlı, doğru ve verimli bir biçimde 
gerçekleştirmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmış güçlü bir araçtır. Ürünümüzün 
işlemlerinize iyi bir yardımcı olabilmesi için lütfen aşağıdaki notları okuyunuz: 
 
1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz. 
2. Cihazı kuracak ve anlatacak olan teknik destek birimimizle işbirliği içinde olarak 

cihazın işletmesi ve bakımı için gerekli olan bütün bilgilere üst seviyede hâkim 
olunuz. 

3.  Cihaz, işletecek, notlar alacak ve şirketimizin satış birimi ile irtibatta olacak bir 
profesyonelin sorumluluğuna verilmelidir.  

4.  Bu talimat diğer CBS serisi cihazlara da uygulanabilir.  
5.  Lütfen bir aylık sarf ve malzeme tüketim ihtiyaçlarınızı önceden sipariş ediniz (Sarf 

malzeme tiplerini, fiyatlarını ve fittings uyumlarını öğrenmek için ek tabloya bakınız), 
bu şekilde diğer şirketlerin sarflarını kullanmayacağınızdan emin olursunuz. Bazı 
kimyasal bileşenler cihaza ve sensöre çabuk zarar verecek ve dolayısıyla daha 
büyük kayıplara neden olabilecektir. 
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Önemli Bilgi! 
1. Bu kılavuz kullanıcının uyması gereken uyarıları ve güvenlik bilgilerini içerir. 
2. Bu analizör sadece, kılavuzun tarif ettiği alanda ve kılavuzda detaylandırılarak 

anlatılan uygulama, işletme ve güvenlik koşullarında kullanılmalıdır.  
3. Eğer kullanımda işletme talimatları takip edilmez, gerekli şartlara ve güvenlik 

gereksinimlerine uyulmaz ise, raf ömrünü ve güvenlik sorumluluklarını garanti 
edemeyiz (cihazın koruma sistemi hasar görebilir). CBS-300/400 elektrolit analizörü 
için aşağıdaki hususları aklınızda tutmanız gerekmektedir: 

1) Analizörün kullanımdan önce, kuran mühendis tarafından gözlemlenen hataları 
giderilecek, hatasız bir şekilde teslim edilecektir.  
2) Cihaz aksesuarlarının cihaz modeline uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 
3) Sıvıları veya infüzyon torbalarını cihazın üzerine koymayın. 
4) Analizörü sterilize ederken zarar vermekten kaçındığınızdan emin olun. 
5) Aşırı ısınmasını önlemek için analizörü doğrudan güneş ışığından koruyun. 
6) Analizör doğru bir bicinde topraklanmalıdır. 
7) Çalışma ortamı temiz, kuru, tozsuz, neme - patlamalara – su – anti elektromanyetik ve 
anti statik korumalı bir alan olmalıdır.  
8) Kompozit biyosensör modülünde biyolojik kontaminasyon mevcut olduğundan 
biyolojik tehlikeleri önlemek için parçalanamaz ve çöpe atılamaz.  
9) Biyolojik kontaminasyon varlığının bir parçası olan elektrodun değişimini yaparken 
elektrottaki zarara verecek biyolojik atıklardan sakınmak için dikkatli olun. 
4. Cihaz sadece gerekli bilgi ve şartlara sahip kalifiye personel tarafından kullanılabilir. 
5. Analizör, IVD (in vitro diyagnostik) medikal cihazdır. 
6. Analiz doğruluğu sadece çalışma ve fonksiyon standartlarına bağlı olmayıp kalite 
kontrol aralığından sapmalar oluşturan dış faktörlerden etkilenebilir, bu sebeple 
analizörün test sonuçları daha ileri analiz için yetkili tarafından incelenmelidir.   
7. Cihaz ayarı, bakım amaçlı olarak kapağın açılması ve elektrik kablosunun bağlanması 
sadece kalifiye kullanıcı tarafından yapılmalıdır.  
8. Cihaz arızasının tamiri ve bakımı sadece üretici veya kalifiye mühendis tarafından 
yapılabilir. 
1) Cihaz içeresinde yüksek voltaj mevcuttur, bakım sırasında elektrik şokuna karşı 
dikkatli olun. 
2) Kullanıcı iyi bir anti korozyon deney elbisesi giymelidir. 
3) Analizörün yüzeyinde biyolojik tehlikeli madde kontaminasyonu olabilir, doğru bir 
şekilde korunmaya dikkat edin. 
4) Analizör kullanım dışı ise reaktifleri ve cihazı birbirinden ayırarak saklayın.  
5) Nakliye sırasında sıvı damlaması ve akıntısını önlemek için cihaz paketini nazikçe 
taşımaya dikkat edin.  
6) Yüksek nem seviyesinde saklanmamalıdır (bağıl nem <%70). 
7) Cihazı gelişigüzel bir şekilde çöpe atmayın ve heke ayrılmış cihaz için yerel 
yönetmelikleri takip edin.  
8) Atık sıvı sebebi ile biyolojik kontaminasyon içeren reaktif paketleri biyolojik 
tehlikelerden korunmak için kullanım sonrasında hemen imha edilmelidir. 
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9. Cihazın düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi tavsiye edilir. Cihaz 
temizliği için bulaşık deterjanı ve dezenfeksiyon için dezenfektan 84 kullanılabilir.  
10. Cihazın kaplaması plastik olduğundan ani tutuşma tehlikesini önlemek için cihazın 
yanına koyulan sıvıların alkol gibi alev alabilen maddeler olmamasına dikkat ediniz. 
11. Analizörün reaktif paketleri, pompa hortumları ve bütün yedek parçaları olarak 
sadece üretici tarafından sağlanan veya onaylanan malzemeler kullanılmalıdır.   
12. İkili çift kontaklı özel güç anahtarı ile elektrik kesintisinde anında cihazı kapatır. 
 
Sembollerin Açıklamaları 
 

       Koruyucu iletken terminali 

        Topraklama terminali 

       Dikkat，Elektrik şoku riski 

    Dikkat，Tehlikeli 

    Biyolojik Tehlike 
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 Bölüm 1  Ölçüm Prensibi                            

Elektrot Prensibi  

CBS-300/301, CBS-400/401 Elektrolit Analizörü, elektrolit değerlerini hassas bir 
şekilde tespit etmek için iyon seçici elektrot ölçüm prensibini kullanan gelişmiş bir 
medikal cihazdır. Teknolojisi başlı başına oldukça karmaşık olmasına rağmen cihazın 
numune analizini nasıl yaptığını anlamak göreceli olarak basittir. Temel olarak analizör, 
numunenin elektrolit seviyesini hesaplamak için bilinmeyen bir değeri bilinen bir değerle 
karşılaştırır. 

 
“İyon seçici elektrot” terimindeki “seçici” ifadesi belli bir sensör tipinin belirli bir iyona 

duyarlı olduğu anlamına gelir. Örneğin Sodyum Elektrodu solüsyondaki Sodyum iyonuna 
karşı duyarlıdır. Buna benzer şekilde aynı numunenin çeşitli iyon aktivitelerini elektrotlara 
bağlı olarak ölçecektir.  

 
Numunenin içerdiği elektrolit tipine özel reaksiyon iyon seçici zardan geçer. Zar iyon 

takası gerçekleştirir; reaksiyon iyonda elektriksel değişime, bu da numune ve zar 
arasındaki film tabakada oluşan zar potansiyelinde veya ölçüm voltajında değişime 
sebep olur. Elektrot içindeki galvanik ölçüm zinciri, zarın her iki tarafındaki iki potansiyel 
değerinin farkını tespit eder. 

Metot Prensibi  

CBS serisi Elektrolit Analizörünün ölçüm prensibi seçici elektrottaki Nernst iyonunu 
temel alır (ölçülen iyon aktivitesi ile elektrot potansiyeli arasındaki ilişki). Nernst eşitliği: 

E=EO+(RT/nF) ln ax             ………………………...(1) 
E = ölçülen elektrik potansiyeli  
EO = standart elektrik potansiyeli  
R = genel gaz sabiti (8.314J/K.mol) 
T = sıcaklık 273+T۬˚C 
n = ölçülen iyonun yükü 
F = Faraday sabiti (96487C/mol) 
ax = ölçülen iyonun aktivitesi 

Deney şartları değişmediğinde ve numunedeki iyonik güç sabit olduğunda eşitlik (1) şu 
şekilde basitleştirilebilir: 
                    E=A+Blna                ………….……………...(2) 
A = kesim noktası 
B = eğim    

Nernst, iyon konsantrasyonunun iyon aktivitesine bağlı olarak hesaplanacağını bize 
gösterir. Solüsyondaki toplam iyon sayısı korelasyonu etkiler. İyon seçici elektrotlar, iyon 
konsantrasyonunu değil ilgili iyonların aktivitelerini ölçer. Bu aktivite, iyonun kendi enerjisi 
ile orantılı olarak bağlandığı bütün diğer iyonlar ile etkileşimde olma yeteneğini belirten 
bir kriterdir. 
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Reaktifler 

Elektrolit Analizörünün aşağıdaki reaktifleri içeren özel reaktif paketi 

İyon türleri Std A Std B Temizleyici  Ref  

K+  mmol/l 4.0 16.0 ／ 1.2×103 

Na+  mmol/l 140.0 35.0 ／ ／ 

Cl-  mmol/l 125.0 41.0 ／ 1.2×103 

Ca2+  mmol/l 0.9 1.5 ／ ／ 

pH 7.4 6.8 7.4 5.5 

Katkı Antiseptik Antiseptik Antiseptik Antiseptik 

Saklama sıcaklığı  Oda sıcaklığı Oda sıcaklığı Oda sıcaklığı Oda sıcaklığı 

Son kullanım 
süresi 

24 ay 24 ay 24 ay 24 ay 

Kullanım 
Kalibrasyon: 

Na+，K+，Cl-，
Ca2+ ，pH. 

Kalibrasyon: 
Na+，K+，Cl-，

Ca2+ ，pH. 

Ölçüm 
tüpünün 
temizliği 

Kullanılan 
referansın 

kalibrasyonu ve 
ölçümü 

 
Not: CBS-300/301 cihazı K+，Na+，Cl-  içerir.  
     CBS-400/401 cihazı K+，Na+， Cl-，Ca2+，pH içerir. 
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CBS Elektrolit Analizörü Standart Paketi 
 

Açıklama Özellik Birim Miktar Tüketim Süresi 

Elektrolit Analizörü Standart cihaz Set 1 ／ 

Çoklu biyosensör  2 Adet/kutu Kutu 1 1 yıl 

Reaktif Paketi 1120ml Paket 1 2 yıl 

Kontrol 3*5*2ml Kutu 1 2 yıl 

 Kalibratör 3*4*2ml Kutu 1 2 yıl 

Günlük Temizlik 
Solüsyonu 

0.13g*2+10ml Kutu 1 1 yıl 

Pompa hortumu  Adet 1 6 ay 

Yazıcı kağıdı 57mm*30mm Makara 2 ／ 
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Teknik özellikler 

Serum 
 

Parametreler 
Tespit Aralığı
（mmol/L） 

Hassasiyet 
(cv) 

Çözünürlük 

（mmol/L） 

K+   0.50-10.00 ≤%1.0 0.01 

Na+   80.0-200.0 ≤%1.0 0.1 

Cl-   50.0-200.0 ≤%1.0 0.1 

Ca2+ 0.10～4.00 ≤%1.5 0.01 

pH 4.0～9.0 ≤%1.0 0.01 

 
Not: CBS-300/301 cihazı K+，Na+，Cl-  içerir.  
      CBS-400/401 cihazı K+，Na+， Cl-，Ca2+ ，pH içerir. 
 
 
 
 
İdrar 
 

Parametreler 
Tespit Aralığı
（mmol/L） 

Hassasiyet 
(cv) 

Çözünürlük 

（mmol/L） 

K+   25.0-100.0 ≤%5.0 0.01 

Na+   130.0-260.0 ≤%5.0 0.1 

Cl-   170.0-250.0 ≤%5.0 0.1 
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Bölüm 2  Cihazın Yapısı                         

CBS Elektrolit Analizörünün kurulumunu yapmadan önce bu bölümü lütfen dikkatlice 
okuyun! Cihazın kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğine ve cihazla yapılan işlemlere 
özel önem verilmelidir.  
Aşağıdakilere dikkat edin: 
1. Cihaz sıvı sıçraması olabilecek, örneğin havuz gibi, alanlardan uzak bir yerde 
olmalıdır. 
2. Alkol veya amonyak içerikli temizleyicileri kullanarak cihazı temizlemeyin. 
3. Numuneler ve numune araçları ile çalışırken dikkatli olun, numune ile el temasını 
önlemek için kaliteli koruyucu eldiven giyin. Deri ile numune teması olması durumunda 
hemen bol su ve dezenfektan ile yıkayın. 
4. Elektrolit analizörünün özel reaktifleri ile çalışırken sağlık idaresi kurumunun ilgili 
hükümlerine uyulmalıdır.  
2.1 CBS-300/301, CBS-400/401 Elektrolit Analizörü (Görünüm) 
   CBS-400 resimleri örnek olarak verilmiştir. 

   
 
 

 
CBS elektrolit analizörü, serumdaki potasyum, sodyum, klorür, kalsiyum elektrolit 

iyonları ve pH (pH, insan pH değeri sonucu olarak değil kalsiyum iyonunun kalibrasyonu 

 

Ekran 

İkaz Lambaları 

Tuş Takımı 

Yazıcı 

Kalibrasyon 
Paketi 

Kıstırma 
Vanası 

Hava 
Sensörü 

Elektrot Kutusu 

Pompa 

Döner Vana 

Numune Probu 
 

Hortum 
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amaçlı kullanılır) ile idrardaki potasyum, sodyum, klorür elektrolit iyonlarını ölçmek için 
mikro bilgisayar çipi tarafından kontrol edilen otomatik bir medikal cihazdır. CBS serisi 
elektrolit analizörleri mikro işlemci, tespit sistemi, ekran ve yazıcı vb içerir. Bütün 
operasyonlar rakam tuşları kullanılarak yapılabilir. YES(EVET) ve NO(HAYIR) tuşları 
cihazın tuş takımındadır. İnsan-Bilgisayar arayüzü ise anakart, tuş takımı, yazıcı, ekran, 
numune probu, biyo sensör ve kontrol bölümü içerir. 
 
2.2 CBS Elektrolit Analizörü ana bileşenleri 
 

CBS Elektrolit Analizörünün dâhili bölümleri; numune probunu, pompayı, döner 
vanayı ve elektrot kutusunu kapsar. 

Ön kapağı açın, başka dâhili bölümler de mevcuttur; sıvı sensörü elektrot kutusunun 
üst kısmındadır. Elektrolit Analizörünün biyo sensör modülü; Na +, K +, Cl-, Ca2+, pH ve 
referans elektrodu içerir, modülün kurulum yeri etiketlenmiştir. Pompa cihaz içinde çeşitli 
sıvıları transfer etmek için kullanılır. Döner vana, sıvı devresini değiştirerek farklı sıvıları 
çekmek için kontrol edilir. Numune probu numune kapağının arkasındadır. Atık sıvı 
reaktif paketi, atık sıvının sızmamasını garanti altına almak için karşı akış teknolojisi 
kullanır. (CBS-300/301 cihazı Ca2+, pH içermez) 

 Dahili termal yazıcı, ölçülen değerleri ve 16 dizili kalibrasyon değerlerini ısıya duyarlı 
kağıda yazabilir. 

   
Elektrolit Analizörünün arka kısmında isim plakası, enerji bağlantısı, COM, RS232 (A) 

ve RS232 (B) girişleri bulunmaktadır. İsim plakası, cihazın numarasını, voltaj, güç vb 
bilgileri gösterir. 
 
Not: 
COM: Program güncelleme arayüzü 
RS232(A): Barkod arayüzü 
RS232(B): Veri verme arayaüzü 
Veri verme arayüzünün (RS232(B)) veri aktarma protokolü: 
Baud hızı: 9600   Eşlik biti: yok   Data biti: 8   Stop biti: 1 
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Cihazın temel yapısını anladığınız için tebrik ederiz, artık cihazı kurmaya hazırsınız. 
 

 
 

 

Cihaz isim plakası 

Enerji arayüzü 
 

Program güncelleme arayüzü 
 

Barkod arayüzü 
 

Veri verme arayüzü 
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Bölüm 3 Kurulum 

 
3.1 CBS Elektrolit Analizörü için yer tespit etme 

Analizörünüzün problemsiz çalışmasını sağlamak için kurulum yeri önemlidir. 
Kuruluma başlamadan önce, numune alma ihtiyaçlarınıza uygun ve cihazın aşağıdaki 
fiziksel gereksinimleri karşılayan bir yer seçin: 
◆ Topraklı elektrik prizi 
◆ Doğrudan güneş ışığından uzak 
◆ Oda sıcaklığı 10-30˚C arasında, en iyi çalışma sıcaklığı 15-30˚C arasındadır. 

Laboratuvarda klima bulunması daha iyidir. 
◆ Maksimum bağıl nem %70 
◆ Cihaz etrafında yeterli hava sirkülasyonu olabilecek geniş bir alan 
◆ Elektrik motorları veya x-ışını ekipmanları gibi cihazların neden olduğu güçlü 

elektromanyetik alanlardan uzak 
◆ Patlayıcı gaz ve buharlardan uzak 
◆ Elektrik kaynağı 50HZ, AC110~220V değerlerine uygun olmalıdır. Stabil bir elektrik 

kaynağının seçilmesi veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanımı daha uygundur. 
3.2 Hazırlık 

Analizörü masa üstüne yerleştirin. Yeterli bir çalışma alanı ve güç kaynağı 
bağlantısını kolaylaştıran bir yer ayarladığınızdan lütfen emin olun. Analizörde ve 
çeşitli aksesuarlarında (kullanma kılavuzu, garanti kartı, sertifika, pompa hortumu, 
elektrik kablosu, MBM(Elektrot), yazıcı kâğıdı, Kalibrasyon paketi, temizleyici, 
QC-Kalite Kontrol, Kalibratör vb, ayrıca bez ve numune tüpü de gerekir) herhangi bir 
hasar veya eksik olmadığından emin olmak için dikkatlice kontrol edin.  

3.3 Kurulum 
Kurulum hazırlığından sonra aşağıdaki prosedürü takip ederek cihazı kurun:  
3.3.1 Pompa hortumunun takılması 
Analizörün ön kapağını açın ve pompa tutucusundaki takılmamış olan hortumu görün 
(resim 1); pompa hortumunun sağ bağlantısını yerinden çıkartın (resim 2);Sonra hortumu 
pompa kafasından çevirin (resim 3); hortumun sağ bağlantısını çekin ve üst sağdaki 
açıklığa takın (resim 4);  
Not: Popma hortumunun takılması işleminde hortum aşırı çekilmemeli ve üst üste 
bindirilmemelidir. 

  
 Resim  1         Resim  2          Resim  3          Resim  4 
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3.3.2 MBM (elektrot) kurulumu 
1. MBM kutusunu açın 

 

 

 
 
2. MBM(elektrot)’yi paketinden çıkartın ve MBM kutusuna koyun, etiket dışa bakmalıdır. 

 
 
 
 
 

MBM açıklığı aşağı doğru 

İşaret parmağını kutu altına koyun 

Başparmağınız ile kutu üzerindeki 
düğmeye basın 

 Ön kapağı çekerek açın  



CBS Elektrolit Analizörü Kılavuzu 

 10 

3. MBM kutusunu ileri itin, “ka” sesi duyduğunuzda MBM kutusu doğru bir şekilde 
kapatılmıştır.  

            
 
Not: MBM (elektrot) bir kere takıldığında kirliliği engellemek için son kullanım 
tarihine kadar lütfen cihazın içinde tutun. 
3.3.3 Reaktif paketi kurulumu 
1.Ambalajından reaktif paketini çıkartın ve reaktif paketlerindeki etiketlerde kullanacağınız 
analizörün modelinin yazılı olduğundan emin olun. 

            

2. Kırmızı koruyucu tıpaları çıkartın ve saklayın. 

                   

 
Kırmızı tıpaları çıkartın 
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3. Paket konnektörlerindeki pozisyonlama iğnesini analizörün kauçuk bloğundaki 
yerleştirme deliğine hizalayın. 
 

                       
  
 
4.Reaktif paketini yavaş ama kuvvetlice analizöre itin. Pozisyonlama iğnesinin önü ile 
kauçuk blok aynı seviyeye geldiğinde reaktif paketi kurulumu tamamlanmış demektir. 

              
Not: Kırmızı renkli koruyucu tıpaları söktüğünüzde lütfen cihazın içinde tutun. Son 
kullanım tarihinde kirliliği önlemek için kullanılacaklardır. 
 
3.4 Çalıştırma  
1. Elektrik topraklama bağlantısından emin olun ve elektrik fişini prize takın. 
2. Güç anahtarını açın. Öz kontrol işlemi tamamlandığında analizör başlangıç ekranını 
getirecektir. 
      
 
 
 
 

 

1.Calibration 
2.Priming 
3.Change MBM     
4.Change Pack   > 

 

Pozisyonlama 

iğnesi 

Pozisyonlama iğnesinin 

önü ile kauçuk blok aynı 

seviyede 

Yerleştirme deliği 
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3. “2.Priming” (ilk doldurma) öğesine basın; referans hortumunda ve A, B, C hortumlarında 
doğru sıralama ile sıvı akışı olduğunu gözlemleyin. İlk doldurma işlemini dört hortum da 
tamamıyla sıvı ile dolu oluncaya kadar tekrarlayın. Normal olarak iki doldurma işlemi 
yeterlidir. 

 
4. “3.Change MBM” (MBM’yi Değiştir) öğesine basın. MBM Aktivasyonundaki ekran (yeni 
MBM’nin aktive edilme ihtiyacı bulunmaktadır): 
 
 
 
 
 
“YES” ‘e basın, analizör pompa hızını test edecektir: 
 
 
 
 
 
Sonrasında 1100 saniye süresince MBM aktivasyonuna devam edin: 
 
 
 
 
 
MBM aktivasyonu sonrası analizör otomatik olarak kalibrasyona geçecektir:  
    
 
 
 
 
Kalibrasyon bitince sonuçlar gösterilir: 
 
 
 

After change new MBM, 
please close the door 
and press YES 

Pump Rate：  Pulse： 

1.003          1750 

Normal Rate： 

  
Activating。。。 
1055 

Calibrating。。。 
115 

K:  62.3 
Na: 61.4 
Cl: -64.2 

Referans Hortumu 

Dışarıdan 
içeri doğru 
sırayla A, B, 
C hortumları 

Yeni MBM değişimi 
sonrası lütfen kapağı 
kapatın ve YES’e basın  
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CBS-300/301 analizöründe sadece K, Na, Cl parametreleri gösterilir. 
Not: Eğer eğim normal aralıkta ise elektrot kalibrasyonu geçmiş demektir.  

Normal eğim aralığı：K: 35 — 80 

                    Na: 35 — 80 
                    Cl:-80 — -35 
                    Ca: 10 — 60 
                    pH: 35 — 70 
Kalibrasyon geçtiğinde ekranda “OK” (TAMAM) gösterilir. 
Kalibrasyon geçmezse tekrar kalibrasyon yapmak için lütfen “3.OPERATION” 
(OPERASYON) — “1.Calibration” (Kalibrasyon) öğelerini seçin. 
Not: “NO” (HAYIR) ‘a basılırsa farklı bir ekran gösterilir. 
Kalibrasyon verileri “1. PRINT” (YAZDIR) — “2.Cal Result” (Kalibrasyon Sonucu) öğeleri 
ile kâğıda yazdırılabilir. 
Prosedür aşağıda anlatılmıştır. 
NO’ya basıp Ana Ekrana girin:  
 
 
 
 
 
“1.PRINT” (YAZDIR) öğesini seçin, aşağıdaki ekran gösterilir: 
 
 
 
 
 
1’e basınca son çalışılan numune sonucu yazdırılır 
 
2’ye basınca kalibrasyon sonucu yazdırılır  
 
3 ile baskı ebadı için kâğıt tasarrufu modu ve normal mod seçimi yapılır 
 
4’e basarak Yazıcıyı açın (ON) veya kapatın (OFF) 

1.PRINT 
2.SAMPLE 
3.OPERATION 
4.MAINTENANCE 
 

1.Last Result 
2.Cal Result 
3.Report Size 
4.Setting 

Ca: 30.1 
pH: 55.2 
 
  OK 
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    Kâğıt Tasarrufu Modu                     Normal mod 
 
5. Kalibrasyon geçtiğinde numune testi çalışılabilir. 
“NO” ‘ya basıldığında “Ready” (Hazır) durumu geçer 
 
                          
 
 
 
 
Hazır pozisyonunda iken numune enjektörünü açın, şu ekran gösterilir: 
 
 
 
 
 
 
Numuneyi proba koyun ve “YES” ‘e basın: 
 
 
 
 
 
 
Analiz işlemi bittikten sonra ekran test sonucunu gösterecek ve yazıcı sonucu 
yazdıracaktır: 
 
 
 

    Ready   98% 
         V24.1.1 

21-Apr-2015 

13：15：55 

Probe in sample？ 
 
ID   0 

Analyzing。。。 
 
ID  000 

Versiyon numarası  

Kalan Reaktif 

ID  0  Serum 
K:  3.94 mmol/L 
Na: 137.2 mmol/L 
Cl: 100.7 mmol/L 



CBS Elektrolit Analizörü Kılavuzu 

 15 

  
Sonraki numuneyi çalışmak isterseniz numune enjektörünü direkt olarak kaldırın ve 
numune testini başlatın. Tekrar test çalışılmayacaksa “Ready-Hazır” pozisyonuna dönün. 
Not: Cihaz iki saat süresince çalıştırılmazsa uyku durumuna geçer, herhangi bir 
tuşa basarak cihazı uyandırın. 
 
3.5 AKSESUARLARIN Değişimi 
3.5.1 Yazıcı Kâğıdının değiştirilmesi 

Yazıcı uyarı ışığı, yazıcı kâğıdının yeterli miktarda olduğunu ifade eder. Işık yanıp 
sönerse yazıcı kâğıdının değiştirilmesi gereklidir. Yazıcı kâğıdını değiştirme basamakları 
aşağıdaki gibidir: 
1.Yazıcı panelindeki çıkıntılı kapak açma düğmesini (altı çizgili üçgen işaretli düğme) 
aşağı bastırın. 

 

2. Panel kapağını işaret parmağınız ile kavrayarak yazıcının ön kapağını açın, kâğıdı 
azalmış veya bitmiş kâğıt makarasını çıkartın.  
 

Kapak açma düğmesi 

 

Uyarı lambası 
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3.Termal kâğıt makarası gösterilen yönde mile doğru olmalıdır. Kâğıdı dışarı doğru çekin, 
kapağı kapatın, uyarı ışığı yanar. 
 

   

 
3.5.2 Elektrot Değişimi 
Elektrot hizmet süresi dolduğunda kalibrasyondan geçemez, yeni bir elektrot ile 
değiştirmeniz gereklidir. Prosedür aşağıda anlatılmıştır: 
Elektrot kutusunu açın (Madde 3.3.2’ye bakınız). 
İki parmağınız ile değiştirilecek elektrodu çıkartın. 

 
Madde 3.3.2’de anlatıldığı gibi yeni elektrodu yerleştirin. 

Siyah makara 
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Değişimi yaptıktan sonra "3. OPERATION" menüsünden "3. Change MBM“ (MBM’yi 
Değiştir) öğesini seçin ve elektrotları aktive edin.   
3.5.3 Reaktif Paketi değişimi 
Reaktifi paketi, içeriğinin %6’sı kalıncaya kadar kullanılır, içerik bu miktardan düşünce 
“Reaktif paketinde yetersiz solüsyon miktarı” uyarısı ile değiştirilmesinin gerekli olduğu 
cihaz tarafından bildirilir. Böylece yeni bir reaktif paketini hazır tutmanız gerektiği size 
hatırlatılır. Bitmek üzere olan reaktif paketini aşağıdaki adımları takip ederek yenisi ile 
değiştirmeniz gerekmektedir:  
1.Boş reaktif paketini cihazdan çıkartın. 
 

 
2.Madde 3.3.3’de anlatıldığı gibi yeni reaktif paketini takın. 
3.Yeni reaktif paketinden sökülen veya eskisinden saklanan kırmızı koruyucu tıpaları 
eski reaktif paketine takarak kirlilik oluşmasını önleyin. 
4.Yeni reaktif kitini takın, ekrandan “3. OPERATION” menüsüne girin, “>” ‘e basın, “4. 
Change Pack” (paketi değiştirin) öğesini seçin. 
Ekran uyarısı 
 
 
 
 
“YES” ‘e basılınca aşağıdaki mesaj gösterilir: 
 
 
 
 
 
 

Replace Fluid 
Pack And Reset? 
 

Solution Remain： 
      5% 

Sıva Paketini Değiştir 
ve Sıfırla? 
 
 

Kalan Solüsyon： 
      5% 
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“YES” ‘e basıldığında ekran şunu gösterecektir: 
 
 
 
 
 
“NO” ‘ya arka arkaya basarak hazırlık durumuna dönüp işlemi tamamlayın, sağ üst 
köşede %100 kalan miktar belirir. 
 
 
 
 
 
 
5.”3. Operation” menüsünden “2.Priming” (ilk doldurma) öğesini iki defa çalıştırarak 
hortum hattını sıvı ile doldurun.  
Not: Bu işlem ile solüsyonun geri kalanının gerçek kullanımı ile cihazın kalan solüsyon 
miktarını istikrarlı bir şekilde hesaplaması garanti edilir. 
3.5.4 Hortum Değişimi 
Bu cihazın kendine özgün peristaltik pompa hortumu olup genel olarak ömrü altı aydır. 
Eğer hortumda bir hasar görürseniz değiştirin. 
1.Eski pompa hortumunu tutucusundan çıkartın. 
2.Yeni hortumun bir ucunu MDM kutusundan çıkan hortumun konnektörüne takın. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Solution Remain： 
    100% 

READY 100% 
          V24.1.1 

21-April-2015 

13 15 55 

Konnektör 

MDM kutusundan 

çıkan hortum 
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3. Yapılan bu bağlantıyı pompanın hortum tutucusunun sağındaki yerinden geçirin. 

 
4. Hortumun diğer ucunu çekerek pompanın kafasından döndürüp pompa hortum 
tutucusunun solundaki yerinden geçirin. Hortum aşırı esnetilmemeli, bükülmemeli ve 
katlanmamalıdır. 

 

5.İşlemi tamamlamak için hortumun sol ucundaki konnektöre atık hortumunu bağlayın. 

 

Atık hortumu 

Pompa kafası 

Hortum tutucu 
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6.”5. Setting” (Ayarlar) menüsüne girin (şifre: 666), “5. Pump Cal Set” (Pompa Kalibrasyon 
Ayarı) öğesini seçin. Puls sayısını 1700 olarak girin ve YES’e basarak ekranın bir değer 
göstermesini bekleyin. 
 
 
 
 
 
 
 
7.Ekranda görülen puls sayısına göre "5. Pump Cal Set" değerini tekrar girin, 1750 girin ve 
YES’e basın. Pompa hızı 1.000’e yakın olacak şekilde ayarlanır (en iyi aralık 
0.990-1.050’dir). 
 
 
 
 

Pump Rate：   Pulse：       
1.078         1750 
Normal Rate： 
0.9 ——>1.1 
 

Pump Rate：   Pulse： 
1.001         1750 
Normal Rate： 
0.9 ——>1.1 
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Bölüm 4   Numune Testi                         
 
Cihazın kurulumu ve elektrot kalibrasyonundan sonra numune testlerinin çalışılması 

kolay olacaktır. CBS Elektrolit Analizörü plazma, serum, sulu solüsyonlar ve idrar için 
aşağıdaki parametrelerin hızlı ve kolay analizine imkân sağlar: 

 
K+     Potasyum 
Na+   Sodyum 
Cl-    Klorür 
Ca2+   Kalsiyum 

    
Analizör, kan alma tüpleri, şırıngalar, numune kapları ve kapiler tüpler gibi en çok 

kullanılan toplama tüplerindeki örnekleri doğrudan kabul edecektir. 
 
Not: Biyolojik numuneler ile çalışırken her zaman uygun olan güvenlik 
yöntemlerini takip edin. 
 
Numune Alma ve İşleme 
 
4.1 Serum numuneleri 
  
  Kırmızı başlıklı anti koagülan içermeyen tüpe kanı alın. Kanın pıhtılaşmasını bekleyin 
ve sonra santrifüj edin. Serumu farklı bir test tüpüne veya numune kapına mümkün olan 
en kısa sürede ayırın.  
   Serum, tercihen kapağı kapatılıp buzdolabına koyulduğunda tam kandan daha uzun 
süre saklanabilir. 
Not: 
1.Serum izole edildiğinde kesin ayırım için santrifüj gereklidir. Maksimum dönüş hızı 
(RPM) 3500 rpm’den fazla olamaz. 
2. Çoğu biyokimya analizöründe pek çok klinik test için 5 dakika içinde kullanılan 
numune kaplarındaki serum ile Potasyum, Sodyum, Klor, Kalsiyum iyonlarını analize 
edecek ama konsantrasyonu oldukça etkileyecektir. Bu sebeple biyokimya kaplarını 
serumu saklamak ve elektrolit testi için kullanmaktan sakının. 
 
4.2 Kan numuneleri 

CBS analizörü ile istenildiği takdirde barkod taraması kullanılabilir. “5. SETTING” 
menüsü “7. Bar Code Set” öğesi seçilerek numune giriş metodunun barkod okuması ile 
yapılıp yapılmayacağı tayin edilir. Barkod okumayla numune girişini seçmişseniz 
kalibrasyon sonrası kapak kaldırıldığında ekranda “Input Bar Code” (Barkodu girin) 
mesajı gösterilir, test edilecek olan barkod okutulur. Analizörün varsayılan 
konfigürasyonunda barkod okuyucu pasiftir. 
 

Not: Kalsiyum iyonu kalibrasyonundaki pH değeri numune pH sonuç değeri değildir. 
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Kan çekildikten sonra CO2 havaya serbest bırakılacak ve pH yükselecektir. Kan pH’ı ile 
iyonize kalsiyum konsantrasyonu arasında negatif ilişki vardır. pH 0.1 arttığında iyonize 
kalsiyum konsantrasyonu yaklaşık %4-%5 düşer. Bu sebeple iyonize kalsiyum testi için 
serum kullanıldığı zaman, eğer uzun süre beklemişse, varılan iyonize kalsiyum 
sonucunun klinik bir önemi olmaz. pH’ın etkisini azaltmak için pH = 7.40 düzeltmesi ile 
standart iyonize kalsiyum (nCa) raporlanmalıdır 

Çıktısı verilen pH sonucu gerçekte test edilen pH değeridir, standart iyonize kalsiyum 
değeri (nCa) formül ile hesaplanır. Gerçekte test edilen iyonize kalsiyumun klinik bir 
önemi olmadığından klinik tanı nCa ile değerlendirilir, iCa ve TCa değerleri sadece bilgi 
amaçlıdır 

Cihaz kalibrasyon sonrası “READY” (HAZIR) durumundaysa, numune kapağını 
kaldırın, ”Probe in Serum” (Probu seruma daldırın) uyarısı ekrana gelir, “YES” ‘e basın, 
pompa numuneyi prob içine çekmeye başlar. 
  Yeterli numune içeren tüpü probun altında tutarak probun numune içine girmesini 
sağlayın, yeterli numune alınınca probun çekme işlemi otomatik duracaktır. Numuneyi 
uzaklaştırın ve iplik bırakmayan bir bez kullanarak probu temizleyin. Eğer 20 saniye 
içerisinde numune alınamazsa “No Sample” (Numune Yok) mesajı verilir.  
 
Not: Bir sonraki numune çektirme işleminden önce numune probunun dikkatlice 
temizlenmesi çok önemlidir.  
 

Numune kapağını kapatın, kısa bir geri sayım işlemi başlayacaktır. ”Analyzing…” 
(Analiz ediliyor) mesajı ekrana gelir. Analiz bitiminden sonra test sonuçları gösterilir ve 
yazdırılır. Örneğin; 
Not: CBS-300/301 cihazı K+, Na+, Cl-  ve CBS-400/401 cihazı K+, Na+, Cl-, Ca2+, pH 
parametrelerini çalışır. 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

Sonucu otomatik olarak yazdıracaktır. 
                      
4.3 İdrar numuneleri 
   İdrarı ölçmeden önce numuneyi, tam olarak 1 ölçek idrar ve 9 ölçek seyreltici 
oranında İdrar Seyreltici ile seyreltin ve iyice karıştırın, idrar modunda analiz yapın. 
Koruyucu olarak borik asit tavsiye edilir, aksi takdirde diğer koruyucular testte problem 
oluşturacaktır. 

ID:  069 Serum 
K:   4.00mmol/L 
Na:  136.7mmol/L 
Cl:   96.1mmol/L 
 

iCa:  1.10mmol/L 
TCa:  2.18mmol/L 
nCa: 1.09mmol/L 
PH:   7.35 
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“Ready” (Hazır) durumundayken “NO” ‘ya basıp ana menüye dönün: 
 
 
 
 
 
 
2’ye basın, aşağıdaki ekran gösterilir: 
 
 
 
 
 
 
İdrarı seçmek için 3’e basın, ekran görüntüsü: 
                    
                         
 
 
 
 
“YES” ’e basın ve hazır (ready) menüsüne dönün. Şimdi kan örneği ile aynı şekilde İdrar 
Testi çalışılabilir.  
Not:  
1.Serum testi yapmaya ihtiyacınız olursa aynı ayarlardan Serum seçimini 
yapmanız gerekmektedir. Cihazın varsayılan seçimi Serum’dur. 
2.Üretici tarafından verilen İdrar Seyreltici için test tüpünde 9 ölçek inceltici 
hazırdır. Müşteriler idrar numunesini seyreltirken test tüpüne sadece 100 uL idrar 
eklemeleri yeterlidir, karıştırma sonrası test çalışılabilir. 
 
4.4 ID Değiştirme 
“3. OPERATION” ekranından numune ID’sini (kimlik numarasını) değiştirebilirsiniz. 
Operasyon ekranı: 
 
 
 
 
 
 
Sayfa Aşağı “>” tuşuna basın, ekran şu şekilde görüntülenir: 
 
 
 

 

1.PRINT 
2.SAMPLE 
3.OPERATION 
4.MAINTENANCE 
 

1. Serum         ● 
2. Whole Blood 
3. Urine 

1.Serum          
2.Whole Blood 
3.Urine          ● 
 

1. Calibration  
2. Priming 
3. Change MBM 
4. Change Pack 
 

5. Change ID 
6. See Results 
7.Sample Method 
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5’e basın, Numune ID öğesi görüntülenir: 
                             
 
 
 
 
 

0’a basın, ekranda mevcut ID bilgileri gösterilir: 
 
 
 
 
 

Tuş takımını kullanarak hasta ID’sini değiştirebilirsiniz. 
 

4.5 Sonuçları Görme 
 

Bu fonksiyon, önceki numune testleri sonuçlarına bakabilmenize yardımcı olur. 
Analizör 1000 adet hasta numunesini kendi hafızasında saklayabilir (ID:000-999). Kayıtlı 
olan sonuçları ID numarasını girdiğiniz sürece istediğiniz zaman görüntüleyebilir ve 
yazdırabilirsiniz.  
6’ya basın, Numune ID’si girme seçeneği ekrana getirilir: 
 
 
 
 
 
0’a basın, ID girme öğesi gösterilir: 
 
 
 
 
 

ID numarasını girin, girilen ID numarasına veya mevcut ID’ye ait olan sonuçlar 
otomatik olarak ekrana getirilir. 

Sonucu yazdırmak isterseniz 1’e basın. 
Sonuçları cihazın seri portundan bilgisayara aktarmak isterseniz 0’a basın. 
 

4.6 Numune Metodu 
 7’ye basın, aşağıdaki ekran gösterilir: 

 
 
 
 

Current ID ： 035 
Changed To： 
035 
 

0.Sample ID  
 
 

Input ID : 
  001 
 

0.Sample ID  
 
 

1.Auto 
2.Press Yes      ● 
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 “1” ‘e basın: Numune kapağını kaldırdığınızda pompa dönecektir ve numune tüpünü 
probun altına koyabilirsiniz, numune otomatik olarak çekilecektir.  
 “2” ‘ye basın: Numune kapağını kaldırdığınızda “yes” tuşuna basıldıktan sonra pompa 
dönecektir. Pompa dönünce numune otomatik olarak çekilecektir. 
. 
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Bölüm 5  İşletme ve Kalite Kontrol                      
 

Analizör günlük işleyiş içerisinde otomatik kalibrasyon fonksiyonu kullanılarak kalibre 
edilebilir. Test sonuçları kalibrasyon sonrası daha doğru olacaktır. 
 

“Ready” ekranı altında NO’ya basıp ana menüye geri dönün: 
  
 
 
 
 
 

4’e basın, aşağıdaki ekran gelir: 
 
 
 
 
 
 
5.1 QCB Target (QCB Hedefi) 
1’e basın (kod 666’dır), ekran görüntüsü: 
 
 
 
 
 
 
(1,2,3) rakam tuşlarına basarak aşağıda gösterildiği gibi QCB (1,2,3) değerlerini ekrana 
getirin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.PRINT 
2.SAMPLE 
3.OPERATION 
4. MAINTENANCE > 
 

 
 
 
1.QCB Target 
2.Cancel Factors 
3.Manual Factors 
4.Auto Factors  > 
 

1. QCB-1  Input 
2. QCB-2  Input 
3. QCB-3  Input 
 

QCB-1  Input 
K: 1.98  Na: 118.5 
Cl: 80.0  Ca: 0.75 
pH: 7.12 

QCB-2  Input 
K: 3.92  Na: 137.0 
Cl: 101.5  Ca: 1.04 
pH: 7.35 

 

QCB-3  Input 
K: 5.90  Na: 158.5 
Cl: 121.0  Ca: 1.35 
pH: 7.56 
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Not: CBS-300/301 cihazı K+，Na+，Cl- .  
    CBS-400/401 cihazı K+，Na+， Cl-，Ca2+ ，pH parametrelerini içerir. 

Değer girişi yapılırken hata olursa “No” ‘ya 2 defa basarak çıkın, menüye tekrar girip 
doğru değerleri girin. 
                            
5.2 Faktörlerin silinmesi 

Not: Hata yapmaktan kaçınmak için bu adımı genelde uygulamamayı tercih edin. 
2’ye basın, servis kodunu girin (kod 666’dır), aşağıdaki ekran görüntülenir: 
 

 
 
 
 
 

NO’ya basarak çıktığınızda faktörler değiştirilmez. 
YES’e basın, faktörler varsayılan değerler olur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Manüel Faktörler 
3’e basın (kod 666’dır), aşağıdaki ekran görüntülenir: 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: CBS-300/301 cihazı K+，Na+，Cl- . CBS-400/401 cihazı K+，Na+， Cl-，Ca2+ ，

pH parametrelerini içerir. 

Serum Factor 
K =1.00+0.00 
Na =1.00+00.0 
Cl =1.00+00.0 

Serum Factor 
Ca =1.00+0.00 
pH =1.00+0.00 
 

Cancel Factors  
Press YES Cancel 
Press NO Exit 

Serum Factor 
K =0.99-0.10 
Na =0.97+01.8 
Cl =0.98+01.9 

Ca =1.00+0.05 
PH =1.00+0.05 
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5.4 Otomatik Faktörler 

4’e basın, aşağıdaki ekran gösterilir: 
                        
 
 
 
 
 YES’e basın, gelecek olan ekran: 
 

 
 

 
 
 

Hazır değil ise NO’ya basın. YES’e basarak aşağıdaki ekranı getirin: 
 
 
 
 

 
YES’e basın, faktörlere varsayılan değerler atanır: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YES’e basın, ekran: 
 
 
 

 
 

YES’e basın, 
 
 
 
 

Warning : 
Please Make Sure 
QCB 1 2 3 Ready ! 
 

Cancel Factors ? 
Press YES Cancel 
Press NO Exit 
 

Serum Factor 
K =1.00+0.00 
Na =1.00+00.0 
Cl =1.00+00.0 
 

Serum Factor  
Ca =1.00+0.00 
PH =1.00+0.00 
 

QCB-1 Test 
First 
 

Probe in QCB-1 ? 
 
ID : 67 

Please Make Sure 
Machine Target Is Same 
With Direction Target 
 

Makine Hedefinin Yön 
Hedefi ile Aynı 

Olduğundan Lütfen 
Emin Olun 

 

Uyarı : 
QCB 1 2 3’ün Hazır 
Olduğundan Lütfen 
Emin Olun ! 
 

Faktörleri Sil ? 
Silmek için YES’e basın 
Çıkmak için NO’ya 
basın 
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QCB-1’i proba koyun, YES’e basarak QCB-1 numunesinin çekilmesini sağlayın, analiz 
yapılır ve sonuç otomatik olarak görüntülenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlk testten sonra numune kapağını ikinci test için kaldırın, ekranda aşağıdaki uyarı mesajı 
belirir: 
 
 
 
 
 
 
 
YES’e basın, 
 
 
 
 
 
 
QCB-1’i proba koyun ve YES’e basarak QCB-1 numunesinin çekilmesini sağlayın, analiz 
yapın ve sonucu göstertin. QCB’nin her seviyesi üç kere test edilmelidir. 
İşlem tamamlanıncaya kadar ekrandaki talimatları takip edin. Düzeltme faktörü cihaz 
tarafından otomatik olarak programlanır, sonra numune testlerinizi yapabilirsiniz. 
 
 

Finish！Please 
Close The Door! 

Analyzing。。。 
 
ID : 031 

ID: 031 Serum 
K ： 2.01  mmol/L 
Na： 119.7 mmol/L 
Cl:  82.1 mmol/L > 

QCB-1  Test 
Second 
 

Probe in QCB-1 ? 
 
ID :  32 
 

Bitti！Lütfen Kapağı 
Kapatın ! 
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Bölüm 6   Cihazın Programlanması                                         
 

Programlama menüsü ile cihaz performansını düzeltici veya kendi özel ihtiyaçlarınızı 
karşılamaya yönelik ek bilgi veya parametrelerin tanımlanması mümkün olmaktadır. 
Analizörün programlanması, kalite kontrol aralıklarının, normal değerlerin ve korelasyon 
faktörlerinin seçilmesi ve düzenlenmesine izin verir. Ayrıca yazıcı operasyonlarını da 
programlayabilirsiniz. 
 
Not: Güvenlik ve gizlilik amacıyla analizörün programlanması veya mevcut 
parametrelerinin değiştirilmesi ancak kontrol paneli tuş takımından doğru şifrenin 
girilmesi ile mümkündür. Programlama içeriği sadece ekranda gösterilenlerdir. 
 
6.1 Programlama fonksiyonlarına erişim 
 

READY ekranında NO ‘ya basarak ana menüye girin:  
 
 
 
 
 
 

“PgDn >” sayfa aşağı tuşuna basarak menünün devamını görün: 
 
 
 
 
 

5‘e basın ve servis kodunu girin (kod 666’dır), rakamlara basılırken aşağıdaki ekran 
görünür: 
 
 
 
 
 
Not:  Yanlışlıkla kodu hatalı girerseniz analizör “Code Error!” (Kod Hatası) mesajı 
verecektir. YES’e basınca Servis Kodu bölümüne tekrar gireceksiniz, kodu tekrar 
girin.  
 
Cihaz ayar menüsüne girdiğinizde gösterilen öğeler: 
 
 
 
 

1.PRINT 
2.SAMPLE 
3.OPERATION 
4.MAINTENANCE > 
 

5.SETTING 
6.SERVICE 
 

Service Code: 
*** 
 

1.Normal Range 
2.Slope Range 
3.Valve Init Set 
4.Move Adj       > 
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6.2 Kan normal konsantrasyon değerini girin 
6.2.1 Serum Normal Aralığı 

Kandaki K, Na, Cl ve Ca konsantrasyon değerlerinin normal aralıklarını girebilirsiniz. 
1’basarak aşağıdaki ekrana ulaşın: 
 
 
 
 
 
 
NO’ya basın: 
 
 
 
 
 

İnsan vücudu için K, Na, Cl ve Ca normal değerlerini, kontrol aralıklarını girdiğiniz 
şekilde girebilirsiniz. Test sonuçları ile ilgili yanlış bir durum olursa analizör rapor 
yazdırırken bilgilendirileceksiniz. Analizör giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak 
hafızaya alacak ve önceki menüye geri dönecektir. 
  

Serumdaki K, Na, Cl ve Ca referans aralıkları: 
K : 3.5-05.5mmol/L 
Na : 136-145mmol/L 
Cl : 096-108 mmol/L 
Ca : 1.05-1.35 mmol/L 
 
Not: CBS-300/301 cihazı K+，Na+，Cl- , CBS-400/401 cihazı ise K+，Na+， Cl-，Ca2+，

pH parametrelerini içerir. 
 
6.2.2 İdrar Normal Aralığı 

İdrar numunesi ile çalışıyorsanız, 24 saatlik idrar örneklerinin K, Na, Cl ve Ca iyon 
konsantrasyonlarının normal aralıklarını girebilirsiniz. 1’e bastıktan sonra girilen normal 
değerler aşağıdaki ekranda görüntülenir: 

 
 
 

 
 
6.3 Normal eğim aralığı 
 

Elektrodun normal eğim aralığını girebilirsiniz. Elektrot kalibrasyonu yapıldığında eğer 
eğim programlanan değerden düşük olursa ekran NO mesajı gösterir. Bu mesaj 
elektrodu yeni bir elektrot ile değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. 

S Normal Range: 
K:  3.5-05.5mmol/L 
Na: 136-145mmol/L 
Cl: 096-108mmol/L 
 
 
 
S Normal Range: 
Ca:1.05-1.35 mmol/L 
   
 
 

U Normal Range： 
K:  025-100mmol/L 
Na: 130-260mmol/L 
Cl: 170-250mmol/L 
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2’ye basın, elektrot normal aralığını girebilirsiniz. Elektrot eğiminin normal aralığı 
aşağıdaki verilmiştir: 
 
 
 
 
 
NO’ya basın: 
 
 
 
 
 
Not: K ve Na eğimleri <35, Cl eğimi <-35, Ca eğimi < 15 ise elektrot çalışmayacaktır, 
lütfen elektrodu değiştirin. 
 
6.4 Vana Başlangıç Ayarı 
3’e basın; 
 
 
 
 
 
İki hattı tek hat yapmak için bir rakam girin (0-9). 
 
6.5 Hareket Ayarı 

4’e basın;       
 
 
 
 
 

P1: Hava sensörüne doğru sıvı hareketi oluşturmak ve hava sensörünün iki tarafındaki 
sıvı yeterliliği için 1-9 arasında bir rakam girin. 

P2: Kalan sıvının elektrot kutusuna doğru yeterlilik miktarı için 1-9 arasında bir rakam 
girin. 
 
6.6 Pompa Kalibrasyon Ayarı 
 
“PgDn >” sayfa aşağı tuşuna basın; 
 
 
 
 

Slope Range: 
K:   35 — 70 
Na:  35 — 70 
Cl:  -80 — -35 

Slope Range: 
Ca:  15 — 50 
PH:  35— 70 
 

Input Position 
Parameter(1-9):       
P1: 3 
P2: 3 

5.Pump Cal Set 
6.Air Sensor Set 
7.Barcode Set 
      
 

Input Val Reset 
Counts (0-9) :     
5   
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5’e basın; 
 
 
 
 
 
Pompa kalibrasyon hızını yaklaşık 1.0 değerine ayarlamak için 1750 gibi bir sayı girin. 
 
6.7 Hava Sensörü Ayarı 
 

6’ya basın, şu ekran görüntülenir: 
 
 
 
 
 
Numune kapağını kaldırın, prob altında sıvıyı tutun, cihaz sıvıyı otomatik olarak alacaktır. 
Ekran görüntüsü: 
 
 
 
 
 
 
Sıvıyı uzaklaştırınca ekran aşağıdaki gibi güncellenir: 
 
 
 
 
 
 
Her iki rakam arasındaki fark 200’den büyükse hava sensörü ayarı normaldir. Sıvı çekme 
ve sıvıyı uzaklaştırma prosedürü sırasında değişim olmaz ise hava sensörü ile ilgili bazı 
problemlerin olduğu anlaşılır. 
 
6.8 Barkod Ayarı 
Barkod okuması yapabilmesi için cihaza barkod okuyucu bağlanabilir. Barkod okuyucu 
kullanılacağı zaman barkod okuma ayarının “Input Bar Code” olarak yapılması 
gereklidir.  
7’ye basarak barkod ayarına ulaşın; 
 
 
 
 

Input Counts Of 
Pump Cal Pulse: 
1750 
Press Yes 

Test Air Sensor 
Open the Door 
Introduce Air Or 
Liquid   500 
 

Test Air Sensor 
Open the Door 
Introduce Air Or 
Liquid   830 
 

Test Air Sensor 
Open the Door 
Introduce Air Or 
Liquid   500 
 

1.Input Bar Code 
2.Not Input BC    ● 
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1’e basın, "Input Bar Code" olarak ayarlayın. YES’e basarak onaylayın ve çıkın. Test 
çalışılacağı zaman numune kapağı kaldırıldığına aşağıdaki barkod giriş ekranı gelir: 
 
 
 
 
 
 
Barkod okuyucu ile barkodu okutun, okunan barkod numarası ekrana gelecektir, 
sonrasında testinizi çalışın. 
 
 

Input Bar Code： 
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Bölüm 7  Cihaz Ayar Hizmetleri 
   
Bu cihazın, bileşenlerindeki hataların tespiti amaçlı öz kontrol fonksiyonu bulunmaktadır. 
Cihazın çalışmasında anormallik olması durumunda problemin sebebini teşhis 
edebilmek için aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz. Eğer problem yedek parçalar ile 
ilişkili ise lütfen mühendislerimiz ile iletişime geçiniz. 
 

READY ekranında NO‘ya basarak ana menüye girin:  
 
 
 
 
 
 

 
PgDn > sayfa aşağı tuşuna basarak ana menünün devamını görün: 

 
 
 
 
 

 
 
6’ya basarak aşağıdaki Servis menüsü öğelerine ulaşın: 

 
 
 
 
 
 
 

Bu menü altında cihazın ana parçalarının testlerini yapabilirsiniz. 
 
7.1 MBM Testi 
 

1’e basarak MBM menüsüne girin: 
 
 
 
 
 
 
 

1.PRINT 
2.SAMPLE 
3.OPERATION 
4.MAINTENANCE > 
 

5.SETTING 
6.SERVICE 
 

1. MBM Test 
2. Air Sensor Cal 
3. Parameters Set 
4.Pump Cal       > 
 

1.MBM Voltage 
2. Analyze  A       
3. Analyze  B 
4. Sample 
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2’ye basın: 
 
 
 
 
 
 
Bu şekilde MBM (Elektrot) potansiyel değerini test edebilirsiniz. 
Test birince bir önceki ekrana geri dönülür. 1’e basarak değerleri görüntüleyin: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aynı şekilde B Solüsyonu ve numune MBM (Elektrot) potansiyel değerleri test edilebilir. 

NO’ya basarak bir önceki menüye dönün ve aşağıdaki testlere devam edin. 
 
7.2 Hava Sensörü Kalibrasyonu 
Hava sensöründe akış sapması olduğu zaman sıvı hareketi doğru olamayacak ve bu da 
ölçüm sonucunu etkileyecektir. Bundan dolayı sıvı ve hava doğruluğunun 
sağlandığından emin olmak için bu komut ile hava sensörü kalibrasyonu yapılır. 
  Düzeltme Prosedürü： 

2’ye basarak işlemi başlatın: 
 
 
 
 
 
 
 

Numune kapağını kaldırın, prob altında sıvıyı tutun ve YES’e basın. Ekran görüntüsü: 
 
 
 
 
 
 
 

Please Wait... 

Probe In Sample 
Press YES Sample 

SampleAway, DoorOpen 
  850    Press  YES 
NR：>700    480-540 
 

K:  1298 
Na:  1103 
Cl:  1405 
Ca:  1290 
 

pH： 1076 
 
Normal Range： 
-4000 → 4000 

Test Değeri 

     Aralık 
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Numuneyi uzaklaştırın, cihazın hava çekmesi için YES’e basın. Aşağıdaki ekran 
gösterilecektir:  
 
 
 
 
 
 
 
Solüsyon değeri > 700 ve hava değeri 480-540 aralığında olmalıdır. Her iki değer de 
normal aralıkta ise kalibrasyon geçmiş demektir. 
 
7.3 Parametre Ayarı (sadece CBS-400/401 için) 
 
Kullanıcı bütün parametreleri kullanmak istemez ancak bazıları ile çalışmak isterse 
aşağıdaki gibi düzenleme yapabilir: 
3’e basılarak aşağıdaki ekrana ulaşılır 
 
 
 
 
 
YES’e basın 
 
 
 
 
 
 
Açık olan parametre üzerinde imleç yanıp söner. “>” tuşu ile kapatılacak test 
parametresini seçin, 2’ye basarak parametreyi kullanıma kapatabilir (off) ve 1’e basarak 
tekrar açabilirsiniz. 
 
7.4 Pompa Kalibrasyonu 
4’e basın, analiz başlayacak ve bittiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 
 
 
 
 
 
 
“Pulse”, döner vanadan sıvı sensörüne sıvı akışı sağlayan motorun adım sayısıdır. 
Düzeltme faktörü, pompa verimliliği ve başlangıç değerinin oranıdır. Genelde bu değer 
0.9 ile 1.1 arasında olup 1.000’e ne kadar yakın olursa pompa hız değeri o kadar iyidir. 

SampleAway,DoorOpen 
  850        502 
NR：>700    480-540 
Finish! 

Test Değeri 

 

Note： 
Press 1 ON 2 OFF 
Press NO Quit 
Press Yes Choice 

Select Parameter 
K:  ON  Na: ON 
Cl: ON  Ca: ON 
pH: ON 

Pump Rate：    Pulse：   
1．008          1713 
Normal Rate： 
0.9->1.1 
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7.5 Barkod Girişi 

Barkod okuyucusunun düzgün bir şekilde çalışması için aşağıdaki prosedürü takip 
edin: 
Menü ekranında “>” tuşuna basarak menünün devamına ulaşın:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’e basıp barkod girişi ekranını göstertin: 
 
 
 
 
 
Barkod taraması yapıldıktan sonra ekranda barkod numarasının doğru gösterilip 
gösterilmediğini kontrol ediln. Doğru değilse okuyucuyu ve bağlantı kablosunu kontrol 
edin. 
 
7.6 Zaman Ayarı 
 
6’ya basın, 
 
 
 
 
İmleç görüldüğünde ilgli alana olması gereken değeri girin. Örnek olarak istediğiniz tarih 
ve saat ayarı 09-Jun-2015 10:36:45 olsun; imleç yukarıdaki ekranda görülen 06 değerli 
“gün” alanı üzerinde iken tuş takımını kullanarak 09 değerini girin, imleç “May” olarak 
görülen “ay” alanına kayar. Sayfa aşağı “<” ve sayfa yukarı “>” tuşlarını kullanarak ay 
seçimini yapın. YES’e basınca imleç 2009 yazılı “yıl” alanına geçer. 15’e bastığınızda yıl 
2009’dan 2015’e değişir. 10, 36 ve 45 tuşlarına basarak saati ayarlayın ve işlemi bitirin.  
 
 
 
 

1. MBM Test 
2. Air Sensor Cal 
3. Parameters Set 
4.Pump Cal       > 
 
 
                                     
 

5.Input Barcode 
6.Time Set 
7.Language 
8.Version 
                                     
 

Input Bar Code： 
                                     
 

 
06-May -2009 

09:20:50 

 
09-Jun -2015 

10:36:45 
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7.7 Dil  
 
7’ye basarak dil seçim ekranına gelin: 
 
 
 
 
 
Çinçe menü için 1’e basın. 
İngilizce menü için 2’ye basın. 
 
7.8 Versiyon 
8’e basarak cihazın Yazılım Versiyon Bilgisine ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: CN    
2: EN 

V24.1.9 
Copyright By B&E 
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Bölüm 8  Servis Kılavuzu                       
8.1 Çalışma Prensibi                         

 CBS serisi Elektrolit Analizörü şekil 1’de gösterilen parçalardan oluşmaktadır. 
Kalibrasyon sırasında sıvının akış gücü peristaltik pompanın dönüşü ile üretilir. 
Kalibrasyon paketinden A, B, C sıvı çıkışları döner vananın ilgili yerlerine belirli bir sırayla 
girer ve elektroda yönlendirilir. Referans sıvısı elektro manyetik kontrol vanası 
aracılığıyla elektroda gönderilir. Referans potansiyeli ile K, Na, Cl, Ca, pH iyonik 
potansiyellerinin karşılaştırmaları aracılığıyla iligli elektrodun mili volt değerleri elde edilir. 
Sonrasında Nernst Eşitliği kullanılarak eğim değeri hesaplanır. 
Numune testi yapılırken numune, numune enjektörü ile çekilir. Son olarak selonoid vana 
yardımıyla elektroda girer. Sonrasında ise tek-nokta kalibrasyonu, Nernst Eşitliği ve 
ölçülen eğim değeri ile numune konsantrasyonun hesaplanması işlemleri ile devam eder. 
8.2 Güvenlik： 
 

 

 
Bu görevleri yerine getiriken her zaman lateks eldiven giyin. İş bitiminde 

ellerinizi dezenfektan ile yıkayın. 
 

 

 
Elektrik prizine dokunmayın, tehlikeli elektrik mevcuttur (110-220V). 

 

 

 
CMOS çiplerine ve devrelere dokunmayın, statik elektrikten kaçının. 

 

 
Cihazı alkol veya amonyaklı temizleyicliler kullanarak temizlemeyin. Her 

türlü sıvıyı uzak tutun. 
   

8.3 Sistem Verileri 
8.3.1 Kullanım şartları： 

    Sıcaklık：10 ℃～30 ℃ 
    Bağıl Nem：≤%70（25 ℃） 
    Güç Kaynağı：AC 110～220V，50HZ 
    İlk Isınma Süresi：10 dakika 

8.3.2 Cihaz Parametreleri 
a) Numune：Serum, İdrar  
b) Test kalemleri：Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH.  
c) Ölçüm Prensibi: Ölçülen elektrik potansiyeli seçici elektrot 
d) Ölçüm Aralığı： Serum：Na：80.0-200.0mmol/L 

K：0.50-10.0mmol/L 
Cl：50.0-200.0mmol/L 
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Ca：0.1-4.0 mmol/L 
pH：4-9 

          İdrar (1:10 seyreltin)：Na：130.0-260.0mmol/L 
K：25.0-100.0mmol/L 
Cl：170.0-250.0mmol/L  

e) Test Süresi：yaklaşık 30 saniye/numune 
f) Numune Hacmi: yaklaşık 120-150ul 
g) Hafıza Kapasitesi：1000 Test 
h) Ekran： 4*16 İngilizce harf 
i) Yazıcı：58mm ısıya duyarlı yazıcı 
j）PC’ye çıkış: RS-232  
k）Güç：150w    

8.3.3 Boyutlar ve Ağırlık 
Boyutlar: 21cm×34cm×40cm（B×G×Y），ağırlık: 6kg 

 
8.3.4 Elektrodevre Prensip Şeması 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

电极模块 

Ref Na K Cl 

Güç：+5V +12V –12V –5V GND Güç：+12V  GND 

 

Anakart 

 

Sürücü 

Kartı 

Step M
otor 

Tuş Takımı 

M
BM

 (Elektrot) 

H
ava Sensörü 

Kapak Sensörü 

D
öner Sensör 

Yazıcı 

İndikatör Işıklar 

Ekran 

Kıstırm
a Vanası 

Fotoelektrik 
izolasyon 
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8.3.5 Akışkan hat şeması 

             
8.3.6 Bakım tablosu 
Dikkat: Bu tablo günde ortalama 20 numune çalışılması durumuna göre 
düzenlenmiştir. Daha yüksek miktarda test çalışılması durumunda bakım miktarını 
lütfen buna göre arttırın. 
 
Bakım 
Kalemi 

Günlük Protein 
çöküntüsüne 
göre 

Aylık  6 Aylık Yıllık 

Kull. Tekn. Kull. Tekn. Kull. Tekn. Kull. Tekn. Kull. Tekn. 

Akış 
durumunu 
gözlemleme 

          

Kalite 
Kontrol 

          

Hortum 
temizliği 

          

Elektrot 
değişimi  

          

Hava 
sensörü 
temizliği 

          

Pompa 
hortumu 
değişimi 

          

Pump 
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Parça 
değişimi 

          

 
8.4 MBM Değişimi：Elektrot talimatına dikkat edin. 
Değiştirme metodu için lütfen madde 3.5.2’ye bakın. 

 

 
Bu görevleri yerine getiriken sıvıya dokunmayın. İş bitiminde ellerinizi 

dezenfektan ile yıkayın. 
 

Yeni bir MBM değişimi yapıldığı zaman MBM’nin aktive edilmesi gerekmektedir. "3. 
Change MBM" menü öğesine basın, makine otomatik olarak aktivasyon prosedürünü ve 
kalibrasyonu gerçekleştirecektir. Yeni MBM eğimleri, K, Na, pH için 60 civarı, Cl yaklaşık 
-65 ve Ca 30 olmalıdır. Kalibrasyon sonuçlarının üç durumu; 
1.OK; MBM başarılı bir şekilde kalibre edilmiştir anlamına gelir, numune testleri 
çalışılabilir. 
2.Bir veya birkaç parametrenin eğimi anormal. Kalibrasyon geçmemiştir. Test çalışmaya 
devam edebilir veya MBM’yi değiştirebilirsiniz (test çalışmaya devam etmek için YES’e, 
MBM değişimi yapmak için NO’ya basın). Geçmeyen parametreleri kullanımdan 
çıkartmak için YES’e basın. Örnek aşağıda gösterilmiştir;    
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
Bu örneke Ca ve pH kalibrasyonu geçmemiştir. Test’i seçerseniz test sonuçlarında Ca ve 
pH sonuçları gösterilmez ("****" simgeleri gösterilir). NO’ya basarsanız yeni bir MBM 
değişimi yaparak yeniden kalibre edin. Eğer hala kalibrasyon edilemiyorsa lütfen yetkili 
servis ile irtibata geçin. 
3. Bütün MBM eğim değerleri normal aralıkta ancak MBM kalibrasyon işleminde 
“Unstable” (Stabil değil) uyarısı var. Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi durumu 
düzeltme uyarısı vermez: 
 
 
 
 

 
 

 
 

K ：60.5 
Na：61.2 
Cl: -65.2  

Ca:  58.8 
pH:  1.2 
Ca pH Not OK 
Test/Y     Replace/N 

K ：59.2 
Na：58.6 
Cl: -63.2  

Ca:  30.0 
pH:  54.2 
 
Unstable!  NO 
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"1. Calibration" menü öğesini seçip tekrar kalibre edin. Genelde bu işlem sorunu çözer. 
Ancak sorun çözülmezse lütfen teknik servis ile iletişime geçin. 
Not: Yeni bir MBM değişimi yapılıdığında birkaç defa kalibrasyon yapılması gereklidir. Bu 
prosedür MBM zarlarının tam olarak aktive edilmesini sağlar. Daha az reaktif tüketimi için 
önceki kalibrasyon bittikten sonra sonraki kalibrasyonu birkaç dakika sonra yapın. 
 
8.5 GÜÇ AÇMA/KAPAMA： 

Prensipte cihaz sürekli açık tutulmalıdır. Bu şekilde elektrot daha iyi korunur ve 
pompa hortumunun sıkışması önlenir. Cihaz uzun süre kapalı tutulursa döner vana 
dönemeyebilir. Bunun sebebi, döner vananın içerdiği iki seramik bileşeninin ayna 
yüzeylerinin hava sızdırmaz olmasıdır. Eğer cihaz uzun süre kullanılmazsa sürtüşme 
yüzeyleri birbirine yapışabilir. 
8.6 Hortum bakımı：Akışkan hat şeması aşağıdadır. 

 

 
Bu görevleri yerine getiriken her zaman lateks eldiven giyin. İş bitiminde 

ellerinizi dezenfektan ile yıkayın. 
 

 
   

 Hortumların temizliği, testlerin stabilliği ve doğruluğu için çok önemlidir. Albümin 
artıkları sebebiyle hortumda tıkanma meydan gelir. Bu artıklar sebebiyle hava 
sensörünün etkinliği azalabilir, böylece sıvı yönlendirmesinde hata oluşacak ve test 
sonuçları doğru olmayacaktır. Protein çöküntüsüne bağlı olarak hortumun özel 
temizleyici ile temizlenmesi gereklidir. “4.MAINTENANCE” menüsünden “5.Clean” 
öğesini seçin. Ekrandaki talimatlatı takip edin 
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Dikkat：Aşındırıcı olan bir sıvıyı elektroda pompalamayın. Bazı temizleyiciler 
elektroda hasar verebilir ve elektrodun ömrünü azaltabilir. Eskimiş olan bir 
elektrodu hortum temizliğinde kullanabilirsiniz. 

   
Çalışma sırasında akış hızını sık sık takip edin. Eğer yavaşlar veya durursa hatalı 
bir durum buna sebep olmuştur. Neden aşağıdakilerden biri olabilir: 
 

Hata Sebebi Çözme Yöntemi 
Pompa hortumu hasar görmüş Pompa hortumun sökün ve kontrol edin 
Hortumda sızıntı Hortumdaki bükülmeleri ve bağlantılarını 

kontrol edin 
Elektrot yok veya elektrot ile üçlü plastik 
bağlantı arasında sızıntı var 

Elektrodu kontrol edin 

Hortum albümin yüzünden tıkanmış Nerenin tıkandığını tespit edebilmek 
genelde zordur. Lütfen aşağıdaki 
açıklamalara bakın. 

 
Hortum tıkanıklığının nasıl giderebileceği ile ilişkili olarak aşağıya bakınız. 

 
 

 
 
 

 
 

Tuz hortumu 
Reaktif 
bağlantısı 

   DD 

Prob 

AA 

BB 

CC 

Atık 
hortumu 

Numune 
hortumu 

Std A 
Std C 

Std B 

Çıkış hortumu  

Pompa 
hortumu 
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Sıklıkla AA ile BB arasında hortum tıkanması oluşur (Akışkan resmine bakın); 
elektrot içinde numunenin tuz ile karışımı ve pompa hortumu aracılığıyla atık 
paketine doğru akışı. Temizleme prosesi şu şekildedir： 

 
 
 

 

 

 
 

 
Cihaz uzun süre kullanılmadıysa elektrot kutusuna bağlanan tuz hortumunda 
kristalleşme oluşur ve tuz hortumunu tıkar. Tıkanıklığı açmak için aşağıdaki işlemleri 
yapın.  

Dikkat: Eğer yukarıdaki adımlar tıkanma problemini çözemez ise aşağıdaki işlemler 
ile devam edin. 

Numune hortumu konnektörü 1
（temizleme enjektörüne bağlayın） 

Tuz hortumu konnektörü 2（ temizleme 
enjektörüne bağlayın） 
 

DD 

1.Kapağı açın.                        
2.Elektrot kutusunu açın ve elektrodu çıkartın. 
3.Temiz su ile dolu enjektöre bir hortum takın. 
4.Enjektör hortumunu elektrot kutusunun sol üst 
köşesindeki girişe bağlayın (resme bakın). 
5. Probdan su akışını sağlamak için enjektörü 
vurgulu bir biçimde sıkın（prob altına bir kap koyun, 
biyolojik enfeksiyona dikkat edin ve gerekirse 
birkaç kez yıkayın). 
 

Temiz su 

Temizleme 
enjektörü 

1. Kapağı açın. 
2. Eskimiş olan bir elektrodu elektrot kutusuna 
takın ve kutuyu kapatın. 
3.Lateks bloktaki atık hortumunu sökün (resme 
bakın). 
4. Pompa hortumunu sökün. 
5. Temiz su ile dolu bir enjektöre bir hortum takın. 
6. Bu hortumu atık hortumuna bağlayın (resme 
bakın). 
7. Probdan su akışını sağlamak için enjektörü 
vurgulu bir biçimde sıkın（prob altına bir kap koyun, 
biyolojik enfeksiyona dikkat edin ve gerekirse 
birkaç kez yıkayın). 

Hortum 
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8.7 Reaktif paketini değiştirme: 
Eğer herhangi bir reaktif %5’den az kalırsa sistem “solution run out change pack” 
(solüsyon bitiyor paketi değiştirin) uyarısı verecektir. Paket değişimini yaptıktan sonra 
“OPERATION” menüsünden “Change Pack” öğesine basın ve %100’e ayarlayın. 
 Dikkat: “Paketi değiştir” uyarısı kaba bir tahmindir. Motor adım sayısından hesaplanır. 

 
8.8 Elektrot ömrü:  
Zamanla kullanılan elektrotun eğimi azalır. Genelde eğim düşüşü belirli bir noktaya 
ulaştığında elektrot kullanılamaz. Bu değer 45’tir (Ca için 20). Bu durumda elektrodun 
değiştirilmesi gereklidir. Yüksek performansta çalışmak için eğim aralığı yüksek bir 
değere ayarlanabilir, örneğin 45-70 gibi (Ca için 20-40).  
8.9 Pompa hortumunun değişimi: 
Bu cihazın pompa hortumu özel bir hortum olup raf ömrü 6 aydır. Pompa hortumunda 
yıpranma olursa hemen değişimini gerçekleştirin.  
 
 
 

1.Temiz su ile dolu bir enjektöre bir hortum takın. 
2.Elektrot kutusunu dışarı çekin. Elektrot 
kutusunun sol üst köşesindeki girişe enjektörün 
hortumunu takın (resme bakın). 

Paket Arayüzü 

Paketi değiştirirken paket ve cihaz bağlatıntısını 
eşleştirin. 

Lateks bloktan gelen tuz hortumunu sökün ve 
kıstırma vanasından CC-DD parçasını çıkartın, tuz 
hattının sonundan su akacağı için altına bir kap 
yerleştirin.  
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8.10 Pompa ayarı: 
Kullanım esnasında pompa hortumu yıpranır ve bozunur. Pompa hızı az bir miktar 
değişir. “Pump Cal” (Pompa Kalibrasyonu) öğesinin çalıştırılması ile ayarlama yapılabilir. 
POMPA KALİBRASYON DEĞERİ aralığı 0.95-1.10’dur, 1’e yakın olması daha iyidir. 
 
8.11 Hava Sensörünün bakımı:  
Geçirgenlik oranlarının farkının testini yapmak hava sensörünün prensibidir. “SERVICE” 
menüsüne girin ve hava sensörü kalibrasyonu için 2’ye basın. (Madde 7.2’ye bakın) 
Ekrandaki mesajlara göre proba sıvı ve hava çektirin. Sistem, hava ve sıvı eşik 
değerlerini otomatik olarak ayarlar (Hava sensörünün sıvısız-hava ile olan değeri 
480-540, hava sensörünün sıvı ile olan değeri hava ile olan değerinden en az 200 
fazladır). Cihazın belirli bir süre kullanımından sonra albümin çöküntüsü sebebiyle ışığın 
geçirgenlik oranı değişecektir. Basit bir metod, özel bir temizleyici ile prosedüre göre 
temizlik yapmaktır. Aşağıda bu cihaz için uygulanan temizlik metodu anlatılmıştır: 
 

 

Bu işlemi yaparken hortumdan dışarı akan sıvıya dikkat edin. İş bitiminde ellerinizi 
dezenfektan ile yıkayın. 

 

  

Hava sensörünü yukarı çekin, iki taraftaki hortumu 
çıkartın, sensördeki üç metal noktanın ve 
tabandaki üç iğnenin yönüne dikkat edin, böylece 
geri yerine takarken doğru olarak takabilirsiniz. 

Önce elektrot kutusundan gelen hortumu pompa 
hortumunun bir ucuna takın, bu birleşim yerini 
pompa hortum açıklığının sağ kısmına yerleştirin, 
pompa hortumunun diğer ucunu aşağı çekip 
dairesel pompa kafasından çevirerek pompa 
üstündeki açıklığın sol kısmından geçirin. Pompa 
hortumu sündürülmemeli ve katlanmamalıdır. Son 
olarak pompa hortumunun sol tarafındaki 
konnektöre gelen diğer hortumu takın. 
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8.12 Döner vana bakımı: 
Uzun süre kullanımdan sonra eskiyip yıprandığı için döner vananın contasının 
değiştirlmesi gereklidir. Öndeki iki vida söküldükten sonra conta çıkartılabilir. Yeni contayı 
takıp sıkıştırıken dikkat edin, aksi takdirde döner kesme vanası dönemez ve hava kaçağı 
oluşabilir. Aynı zamanda çıkıntılı olan kısım, oluk olan bölüme denk getirilmelidir. Çıkıntı 
ve oluk kısımlar aşağıda gösterilmiştir: 
 

 

 
 

Hava sensörünün hortum açıklığından küçük bir 
fırça sokun. Hattaki artıkları temizleyin. İşlem 
bittikten sonra hava sensörünü cihaza geri takın. 

Küçük fırça 

Reosta 
Bu reosta sıvı ve hava değerlerini ayarlar. Genelde 
havanın değeri yaklaşık 500 ve sıvının değeri 
yaklaşık 820’dir. “SERVICE” menüsünde 2’ye 
basın. Numune kapağını açın ve hava veya su 
çektirin. Hava veya su değeri gösterilecektir.  

Çıkıntı 

Oluk 
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8.13 Yazıcı bakımı:  
Eğer yazıcı uzun süre çalışmışsa yazılar açık ve net olmayabilir. Çözüm için aşağıdaki 
prosedürü uygulayın: 

 
 
8.14 Sigorta değişimi 

 

İşaret çizgisi  

İşaret 
çizgisi 

Sigorta yuvası 

Isıtma kafası 

Isıtma kafası kirli olabilir. Bir bez veya kâğıt 
kullanarak beyaz seramik parçadaki tozu 
temizleyin. Alkol kullanmamaya dikkat edin. 
 

Dikkat: Sabit parça, döner parça ile işaret 
çizgisi aracılığıyla hizalanmalıdır. 

vida 

vida 
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8.15 Hata Giderme Rehberi 
 

Problem Analiz Öneriler 
 

A(B)’de Hava 
 

1. Hortumda hava var veya 

solüsyon bitmiş 

2. Hortum tıkanmış, sıvı hareket 

edemiyor veya yavaş hareket 

ediyor 

3. Hava sensörü albümin ile 

kaplanmış ve yanlış sinyal veriyor 

4．Elektrot yok 

1. İlk doldurma (prime) yapın veya 

paketi değiştirin 

2. Hortumun tıkanma veya 

sızdırma durumu olup olmadığını 

kontrol edin  

3. Hortumu özel temizleyici ile 

temizleyin veya parçayı değiştirin 

4. “Pump Cal” öğesine basarak 

Pompa kalibrasyonu yapın 

5. Hava sensörü bakımı bölümüne 

bakın 

Elektrodun kalibrasyon 
süresi çok uzun 
 

1.Yeni elektrodun kalibrasyon 

süresi eski olandan daha uzundur. 

Çünkü aktive edilmesi gereklidir. 

2. Elektrot yıpranmış 

1.Elektrodun yeterince aktive 

edilmesi için 15 dakika bekleyin ve 

yeniden kalibre edin 

2. Yeni elektrot ile değiştirin 

Test sonuçlarının 
stabilitesi iyi değil 
 
 

1.Hortumlarla ilgili bir problem 

cihazda sorun oluşturuyor 

2.Elektrot iyi değil 

1.Hortumları temizleyin 

2.Elektrodu değiştirin 

 
Elektrot ömrü kısa 
 

Elektrot işleyişi karmaşık olduğu 

için bazı az sayıda elektrodun ömrü 

kısa olabilir. Bu doğaldır. 

Elektrotların potansiyeli 

-4095-4095 

Yeni bir elektrot ile değiştirin 

Test sonuçlarının 
doğruluğu iyi değil 

1. Eğim faktörü ve kesişim noktası 

uygun değil 

2. Eğim çok hızlı düşürek sonuç, 

ofset oluşmasına sebep oluyor  

3. Oda sıcaklığı çok değişmiş 

Sonucu ayarlamak için eğim 

faktörünü ve kesişim noktasını 

hesaplayın. Hesaplama metodu 

için KULLANICI KILAVUZUNA 

bakın. 

Sigortalar 

Eğer sigorta atarsa sigorta yuvasını çıkartın. 
220V F3A değerinde iki adet sigorta bulunmaktadır. 
Bunları değiştirin ve yuvayı yerine oturtun. 
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Hortumdaki sıvı yavaş 
hareket ediyor veya 
hareket etmiyor 
 
 
 

1.Hortum tıkanmış 

2.Elektrot yok 

3.Elektrot ve elektrot kutusu 

bağlantısında sızıntı var 

4.Pompa hortumu hasar görmüş 

5.Hortumdan sızıntı var 

1.Hortumu kontrol edin  

2.Elektrot takın 

3.Pompa hortumunu değiştirin 

4.Servis Kılavuzu “8.6 Hortum 

bakımı” maddesine bakın 

Cihaz açıldığı zaman ses 
ve ışık yok 

Elektrik fişi prize düzgün 

oturmamış 

Bağlantıyı kontrol edin 

Reaktif paketi akıtıyor 1.Reaktif paketi düzgün takılmamış 

2.Reaktif paketinin lateks arayüzü 

yıpranmış ve bozunmuş 

1.Reaktifi doğru şekilde takın 

2.Reaktif paketi lateks arayüzünü 

değiştirin 
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9.5 Hata Mesajları 
Mesaj Anlamı Önerilen düzeltici faaliyet  
Air in A(B) 
(A(B)’de Hava) 

“Hata Giderme Rehberi” ne bakın 

 

“Hata Giderme Rehberi” ne bakın 

Not Cal’d 
(Kalibrasyon yapılamadı) 
 

Elektrot kalibrasyonu geçmemiş. 

Cihaz numune testi yapamaz. 

Tekrar kalibrasyon yapın veya 

elektrodu değiştirin 

Air in sample 
(Numunede hava) 

Yeterli miktarda numune yok veya 

numunede hava var. 

Numune çekilirken hava ile 

karışmamasına dikkat edin. “bip” 

sesinden sonra numuneyi 

uzaklaştırın. 

No sample 
(Numune yok) 
 

Eğer 15 saniye içerisinde numune 

tespit edilmez ise sistem numune 

çekmeyi durduracak ve bu mesajı 

gösterecektir. 

Tekrar numune çektirin 

Solution run out 
Replace pack! 
(Solüsyon bitmiş, paketi 
değiştirin!) 
 

Herhangi bir reaktif 

miktarı %5’den aşağı düşerse 

sistem bu mesajı verir. “Kalan 

solüsyon” kaba bir tahmin olup 

motor adımı sayısından 

hesaplanır. 

 

 

Yenisiyle değiştirin 

Air Sensor jam. 
Please clean. 
(Hava Sensörü tıkanıklığı. 
Lütfen temizleyin.) 

Sistem öz test ile kendini kontrol 

ederek başlarken önce pompa 

ayarı, ikinci olarak hava sensörü 

kontrolünü yapar. Hava ve sıvı 

değerleri birbirine yakın ise 

(100’den az) sistem bu mesajı 

verecektir.  

Hava sensörü bakımını yapın 

Code error 
(Kod hatası) 

  Doğru kod “666” dır 

Rotary valve lost step! 
(Döner vana adım kaybı!) 

Servis menüsünde 6’ya basarak 

döner vananın doğru çalışıp 

çalışmadığını test edin. Bu mesaj 

çalışma anormal demektir.  

Döner kesme vanasının 

contasının sıkışıp sıkışmadığını 

kontrol edin. Sıkışma var ise vana 

dönemez. 
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Ek A                                                      
 
İşletme Parametreleri 
 
Numune hacmi           120-150uL 
Numune tipi                   Serum, idrar, tam kan 
Numune uygulaması           Şırınga, numune kapı, kan alma, kapiler 
Analiz süresi                  (yaklaşık) 30 saniye 
Numune hızı                   Saatte 80 test 
Tanı programları               Kullanıcı kontrollü diyagnostik, sade dilli ekran 
Elektronik                    Mikro işlemci kontrollü 
Ekran         Nokta matris, 4 satır, her satırda 16 karakter 
Yazıcı çıktısı                Dâhili, termal kâğıt makaralı yazıcı,16-karakter genişliğinde 
Güç ihtiyacı                  
 

110-220 V~, 50Hz (otomatik ayarlı) 
0.68 A maks., 150 watt maks. 

Sıcaklık                      Oda sıcaklığı, 10-30 ℃ 
Nem                        < %70 bağıl nem, yoğuşmasız 
Boyutlar                    (YxGxD) 455 X 275X 480 mm 
Net Ağırlık                    6kg 
Brüt Ağırlık                   11kg 
 
 
 
 
Sınıflandırmalar 
 
Güvenlik Kategorisi             I 
Çalışma modu                   Sürekli çalışma 
Koruma sınıfı                   IP 20 
Patlama koruması               Bu cihaz patlayıcı ortamlarda çalıştırılmak üzere 

tasarlanmamıştır 
Onaylar                       ISO9001，ISO13485 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Teknik bilgiler sadece 
genel bilgilendirme amaçlı olarak verilmiştir.  
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Ek B: Program akış şeması  
  
  
 
 PgDn > 
 
 
 
 
 
 
 666 
 
 
      
 PgDn > PgDn >                                             PgDn > 
 
 No No                                                                                                
 
 PgDn > 
 
  
 
 No No                                                    No 
                                                                                                                                  
 No 

READY 

5. SETTING             6.SERVICE  1.PRINT          2.SAMPLE        3.OPERATION      4.MAINTENANCE  

1.Last Result 
2.Cal Result 
3.Report Size 
4.Setting 
 

1.Serum  
2.Whole Blood 
3.Urine 

1.Calibration 
2.Priming 
3.Change MBM 
4.Change Pack 
 
 

5.Change ID 
6.See Results 
7.Sample Method 
 

1.QCB Target 
2.Cancel Factors 
3.Manual Factors 
4.Auto Factors 

5. Clean 
 

1.Normal Range 
2.Slope Range 
3.Valve Init Set 
4. Motion Adj 

 

5.Pump Cal Set 
6.Air Sensor set 
7.Barcode Set 
  

1.MBM Test 
2. Air Sensor Cal 
3.Parameters Set 
4. Pump Cal 
 
 

Service Code： 

5.Input Barcode 
6.Time Set 
7.Language 
8.Version 
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 PgDn > 
 
 
 
 
 
 
 666 
 
 
      
 PgDn > PgDn >                                             PgDn > 
 
 Hayır Hayır                                                                                                
 
 PgDn > 
 
  
 
 Hayır Hayır                                                Hayır 
                                                                                                                                  
 Hayır 

HAZIR 

5. AYARLAR             6.SERVİS 1.YAZDIR         2.NUMUNE        3.OPERASYON         4.BAKIM  

1.Son Sonuç 
2.Kalib Sonucu 
3.Rapor 
Büyüklüğü 
4.Ayar 
 

1.Serum  
2.Tam Kan 
3.İdrar 

1.Kalibrasyon 
2.İlk Doldurma 
3.MBM’yi Değiştir 
4.Paketi Değiştir 
 
 

5.ID Değiştir 
6.Sonuçlara Bak 
7.Numune Metodu 
 

1.QCB Hedefi 
2.Faktörleri Sil 
3.Manuel Faktörler 
4.Oto Faktörler 

5. Temizle 
 

1.Normal Aralık 
2.Eğim Aralığı 
3.Vana Başlangıç 
Ayarı 
4. Hareket Ayarı 

 

5.Pompa Kalib Ayarı 
6.Hava Sensörü 
Ayarı 
7.Barkod Ayarı 
  

1.MBM Testi 
2.Hava Sensörü Kalib 
3.Parametre Ayarı 
4.Pompa Kalib 
 
 

Servis Kodu： 

5.Barkod Girişi 
6.Zaman Ayarı 
7.Dil 
8.Versiyon 
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Ek C 

Korelasyon faktörü tablosu 
Not: Bu sayfayı kopyalayarak çoğaltabilirsiniz. 
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