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Urisys® 1800
novinka pro Urine Work Area
èena. Je vak pro tyto cíle velmi dobøe pøipraven.
Urisys 1800 je poloautomatický moèový analyzátor urèený pro laboratoøe s poètem vyetøení do 100 moèí za den. Maximální výkon 600 proukù za hodinu. Pro
mìøení pouívá souèasných vysoce kvalitních vyetøovacích proukù Combur10Test® M a Combur9Test® M, které
vyuívají technologii Net sealing s více
vrstvou konstrukcí. Rezistence tìchto
proukù ke kyselinì askorbové zvyuje
bezpeènost výsledkù minimalizací falenì
negativních výsledkù pøi pøítomnosti vitaminu C.

Mìøící systém Urisysu 1800

Pøi spojení slov Roche a moèová analýza
se zajisté kadému z vás vybaví analyzátory Miditron. Tìchto velmi úspìných
analyzátorù bylo instalováno po celém
svìtì desítky tisíc.
Èas vak bìí nezadritelnì kupøedu
a ani u Roche Diagnostics se vývoj nezastaví. Koncem roku 2001 byl uveden první
z øady nových moèových analyzátorù Urisys 2400. Tento analyzátor je urèen pro
automatické zpracování moèí ve vìtích
laboratoøích. Velmi dobøe se osvìdèilo
softwarové a hardwarové (stojánek RD5)
propojení s prùtokovým cytometrem UF100 firmy Sysmex. Pro nejmení laboratoøe
a ordinace praktických lékaøù byl poèátkem loòského roku uveden analyzátor moèových proukù Urisys 1100, který tak nahradil svého pøedchùdce - analyzátor Urilux S. Na podzim roku 2004 byl na trh uveden dalí nový analyzátor - Urisys 1800.
14

Labor Aktuell 01/05

Jeho úkol nebude lehký, musí nahradit
úspìné analyzátory Miditron M a Miditron Junior II, jejich výroba ji byla ukon-

V Urisysu 1800 je pouit nový originální
mìøící systém pro reflektanèní vyhodnocení vyetøovacích proukù. Pole dvaceti
diod (LED) tøí vlnových délek (470, 555
a 620 nm) je spojeno optickým vláknem,
které homogennì rozptýlí emitované svìtlo pøes vechna políèka jednotlivých tes-

tù na prouku. Pro zmìøení jednotlivých
vlnových délek diody emitují svìtlo postupnì.
Odraené svìtlo z ploky testu je pomocí èoèky zaostøeno na fotosenzor, který
je umístìn nad kadou plokou. Signál ze
senzoru je zpracován a pøeveden na výsledek.
Optická jednotka se nepohybuje tak
jako u Miditronu M a díky tomu bylo moné zredukovat 12 vteøinový cyklus Miditronu M na 6 vteøinový cyklus Urisysu
1800 a umonit tak kontinuální vkládání
proukù.

Kalibrace
Fotometrická jednotka se kalibruje pomocí
kalibraèních proukù Control-Test M,
v rozíøeném intervalu 4 týdnù. Kalibraèní
interval je monitorován systémem. Analyzátor ukládá 5 posledních kalibrací. Kalibrace je moné dokumentovat také v elektronické podobì na disketì.

Kontrola kvality
Urisys 1800 nabízí speciální a rozíøené
funkce pro práci s kontrolami:
l definice tøí úrovní kontrol,
l zadání jména kontroly, are a referenèních rozmezí pro kadou úroveò,
l oznaèení parametrù, které jsou mimo rozmezí,
l pamì -100 výsledkù pro kadou úroveò,
l výsledky kontrol jsou dostupné v koncentraèních i reflektanèních hodnotách
pro dalí QC statistiky.

Dokumentace výsledkù
Urisys 1800 poskytuje nìkolik moností
pro dokumentaci výsledkù:
l tak jako pro Urisys 2400 výsledky pacientù, kontrol a kalibrací jsou zobrazeny
na obrazovce,
l pokud máme nastavený automatický
tisk, jsou výsledky vytitìny v reálném
èase na integrované termotiskárnì,
l opìtovný tisk (tisk dávky) je moný
v rùzných variantách (dle sekvenèního
èísla, abnormální výsledky, nastavené
síto, vechny) ,
l pøenos do LISu v on-line, nebo dávkovém reimu.Mono vyuít nìkolika protokolù (ASTM, Miditron M, Miditron
Junior II, Miditron Junior),

l

ukládání výsledkù vzorkù, kontrol a kalibrací na disketu.

Software
Analyzátor se ovládá pomocí dotykové
obrazovky LCD a akèních kláves s funkcemi Start/Stop/Alarm/Line feed. Dotyková obrazovka poskytuje intuitivní ovládání srozumitelnými operaèními tlaèítky.
Ovládání je usnadnìno dobøe strukturovaným systémem menu a podmenu, které nám umoní pøímý pøístup do rùzných
èástí systému, zadávání vzorkù, práce
s výsledky a nastavení parametrù systému a testù. Nastavení parametrù nám
umoní nastavení oznaèení výsledkù pro
snadnou identifikaci abnormálních vzorkù
èi vzorkù urèených pro mikroskopické vyetøení. Dále je mono nastavit citlivost
a rozsah pro jednotlivé parametry.

Pracovní koncept
Vyetøovací prouek se ruènì namoèí do
vzorku moèe a vloí se do analyzátoru.
Pomocí senzoru je prouek automaticky
detekován a poté transportován do mìøící
jednotky v pracovním cyklu 6 vteøin. Pøed
vlastním odeètem probìhne 60-ti vteøinová inkubace. Po zmìøení je prouek automaticky pøesunut do integrovaného odpadního kontejneru. Kdy je kontejner zaplnìn (100 proukù), jsme upozornìni
hlákou.
K zadání identifikace vzorku je mono
pouít èteèky èarového kódu, download
z LISu a nebo ruèní zadání pomocí dotyLabor Aktuell 01/05
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kové obrazovky. Zadané vzorky (worklist)
si mùeme zobrazit na obrazovce a nebo
vytisknout na integrované tiskárnì. Pokud nechceme zadávat identifikaci vzorku,
mùeme pracovat se sekvenèním èíslem,
které je automaticky pøidìleno kadému
vzorku.
Ke zkompletování pracovitì je vhodné pouít ST stanici (sediment terminal).
Mikroskopické vyetøení moèového sedimentu mùe být provádìno paralelnì
s chemickým vyetøením. Výsledky moèového sedimentu se automaticky pøenáejí
z ST stanice do Urisysu 1800. Konsolidovaný výsledek je poté pøenesen do LISu
nebo vytitìn. Urisys 1800 je samozøejmì
moné také pøipojit do PSM.

Rozíøený pracovní koncept
V tomto øeení je èasovì nároèná manuální mikroskopie nahrazena automatickou
prùtokovou cytometrií - systém Sysmex
UF-50 nebo UF-100, v závislosti na denním poètu vzorkù.
Urisys 1800 jako poslední èlen doplnil
rodinu moèových analyzátorù Urisys, která pokryje poadavky od nejmeních laboratoøí s nìkolika vzorky dennì a po velké
centrální laboratoøe s tisíce vzorky.

Jednou vìtou
n Nevidomý mu, který navzdory svému
handicapu ji 12 let provozuje windsurfing, dokáe vnímat pohyb a náklon plováku, smìr vìtru, výku vln lépe a pøesnìji ne lidé bez zrakového postiení;
podle charakteristického zvuku vytváøeného vlnami naráejícími na bøeh nebo
na jiné plavidlo je schopen se na vodní
ploe orientovat a vrátit se bezpeènì na
molo své základny. (Batelka J. a spol.,
Med. Sport. Boh. Slov. 2004, 13 (2) 58-60.)
n Dospìlé eny zaèínají kouøit nejèastìji
ve snaze sníit svou reálnou nebo domnìlou nadváhu, cena cigaret jejich rozhodnutí významnì neovlivòuje; u muù je iniciaèním momentem spíe pracovní zatíení, problém nadváhy se neuplatòuje,
cena cigaret je významnìjí ne u en.
(Cawley, J. a spol., J. Health Economics
23 (2004) 293-311.)
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