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Muudatuste ajalugu
Muudatus Kuupäev Muudatuste kirjeldus

6.0 EN 1.0 ET 05.08.2022 • Uuendati sihtotstarvet, et täpsustada seoseid lootevee laktaadisisalduse 
(AFL®), emaka metaboolse seisundi ja sünteetilise oksütotsiini kasutamise vahel. 
Patsientide sihtrühma lisati loote peaseis.

• Uuendati kasutamisnäidustusi seoses patsientide sihtrühmaga.
• Lisati analüüsi tegemise keskkond.
• Uuendati kliinilist olulisust, mis puudutab seost emaka metaboolse seisundi  

ja sünteetilise oksütotsiiniga toimuva sünnituse kiirendamise vahel.
• Lisati sümbol AFL®-i mõõteseadme kasutamise kohta patsiendi vahetus läheduses.
• Lisati viide.
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1  Toote ülevaade

1.1 Sihtotstarve

1.1.1 Seade AFL®

AFL® on in vitro diagnostikaseade lootevee laktaadisisalduse (amniotic fluid lactate, AFL) mõõtmisprotseduuri 
tegemiseks, kasutades AFL®-i andurit.

1.1.2 Andur AFL®

AFL®-i andur on testribapõhine bioandur, mida kasutatakse koos AFL®-i seadmega lootevee laktaadisisalduse 
(AFL) mõõtmiseks.

1.1.3 AFL®-i seade ja AFL®-i andur
AFL®-i andur koos AFL®-i seadmega on ette nähtud kasutamiseks sünnituse ajal lootevee laktaadisisalduse 
kvantitatiivseks mõõtmiseks eesmärgiga toetada otsust sünnitustegevuse kiirendamiseks oksütotsiiniga.

Lootevee laktaadisisaldus näitab emaka metaboolset seisundit sünnitustegevuse peatumise korral.  
Lootevee normaalne laktaadisisalduse (AFL®) toetab otsust jätkata vaginaalse sünnitusega ja kiirendada 
sünnitustegevust oksütotsiiniga, sest emakas on tõenäoliselt sünnitustegevuse kiirendamisele vastuvõtlik.  
Aga lootevee suur laktaadisisaldus(AFL®) viitab sellele, et tuleb olla ettevaatlik, sest see korreleerub operatiivse 
sekkumise ja sünnitusjärgsete tüsistuste suurema tõenäosusega.

Mõõtma peavad koolitatud tervishoiutöötajad patsiendimanuse uuringuna, nt sünnitusosakonnas.

Patsientide sihtrühm on täiskasvanud üksikrasedusega naised aktiivse sünnituse faasis, kellel on looteveed 
puhkenud ja loode peaseisus.

AFL®-i seade koos AFL®-i anduriga ei ole mõeldud kasutamiseks otsuse tegemisel kahe võimaliku lahenduskäigu 
vahel, vaid abivahend tervishoiuasutuse ravijuhiste juurde.

1.2 Koolitusnõuded
Selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhised nõuavad, et AFL®-i seadme kasutajad peavad olema  
läbinud vajaliku koolituse ja väljaõppe. Ettevõte ObsteCare tagab nõuetekohase väljaõppe  
AFL®-i seadme kasutamiseks.

Selleks, et tagada nende ja muude juhiste mõistmine ning järgimine, on vaja teabe esitamise keele  
hea mõistmine.

1.3 Kasutamisnäidustus
Patsientide sihtrühm on täiskasvanud üksikrasedusega naised aktiivse sünnituse faasis, kellel on looteveed 
puhkenud ja loode peaseisus.

1.4 Vastunäidustused
AFL®-i mõõtmist ei kasutata koos amnioinfusiooniga, sest see võib põhjustada valesid mõõtmistulemusi. 

AFL®-i ei tohi mõõta, kui sünnitajal on diabeet (1. tüüpi, 2. tüüpi ja gestatsioonidiabeet), preeklampsia või  
kõrge vererõhk. 

1.5 Analüüsi tegemise keskkond
Patsiendimanuse uuringuna / patsiendi vahetus läheduses.



Lk 6 / 46 PSD2019-09020 6.0 EN 1.0 ET 

 Toote ülevaade

1.6 Kliiniline tähtsus
Peatunud sünnitustegevuse korral tuvastatakse sünnituse ajal sageli lootevee suurenenud laktaadisisaldus  
ja see näitab, et emaka hapnikuvaru ei ole piisav, mistõttu on emaka kokkutõmbejõud vähenenud isegi siis,  
kui kokkutõmmete sagedus on normile vastav[1][2].

Suur laktaadisisaldus on seotud emaka lihaskudede hapnikuvaeguse ja sünnitustüsistuste suurenenud riskiga [3][4].

Väike laktaadisisaldus on seotud kudede normaalse hapnikuvarustuse ja normaalse sünnitusega[1][5].

Emaka metaboolne seisund annab kasulikku teavet selle kohta, et emakas on vastuvõtlik sünnituse 
kiirendamisele oksütotsiiniga, kui AFL®-i väärtus vastab normile [6]. 

1.7 Segavad ained
Asjakohaseid aineid on katsetatud ja on leitud, et alltoodud ained võivad mõõtmist segada. 

• Günekoloogiline libesti  
Günekoloogiline libesti Hibitane® võib segada laktaadisisalduse mõõtmist, põhjustades kuni 8% väiksema 
laktaadisisalduse väärtuse. 

• Paratsetamool:  
Analüütilistes uuringutes on leitud, et paratsetamooli kontsentratsioonitase, mis eeldatavasti tekib 
suukaudsel või infusioonravina manustamisel, ei sega AFL®-i mõõtmistäpsust. Kuid on leitud, et sellest kõrgem 
paratsetamooli kontsentratsioonitase segab AFL®-i mõõtmistäpsust.
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1.8 Proovi võtmine ja mõõtmismeetod
Lootevee proov võetakse kinnastatud käega vaginaalse läbivaatuse käigus. Seejärel kantakse proov andurile. 
Anduri sees olev riba sisaldab ensüümi laktaadi oksüdaas. Proovis olev laktaat oksüdeeritakse laktaadi 
oksüdaasi toimel. Selle redoksreaktsiooni käigus kantakse ensüümi elektronid elektronide lisavahendaja abil 
tööelektroodile. Stöhhiomeetrilise reaktsiooni tõttu võrdub tulemvool laktaadisisaldusega.

Proovi maht: 250–500	μl
Võrdlusvahemik: väärtust kuni 10 mmol/l (k.a) loetakse normaalseks.

Väärtust üle 12 mmol/l loetakse suureks.

Suure limasisaldusega proovid võivad mõjutada proovi kapillaarvoolu ja takistada proovi voolu andurisse.

Suur vere- ja/või uriinisisaldus looteveeproovis võib proovimaterjali lahjendada ja mõõdetavat AFL® väärtust 
langetada. Kui looteveeproov on tõenäoliselt saastunud enam kui 5% ulatuses vere ja/või uriiniga, ei tohi seda 
proovi kasutada, kuna selle analüüsimisel saadakse petlikult väike laktaadisisalduse väärtus.

Proovi saastumist uriiniga võib olla raske tuvastada, seetõttu tuleb saastumise vältimiseks proov  
võtta ettevaatlikult. Ilmselge uriinilõhnaga proovi ei tohi kasutada.

Proovi verega saastumise hindamiseks vaadake alltoodud värviskaalat.

DCBA
 

A B C D

Verevaba lootevesi 1% verd 5% verd 10% verd
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1.9 Sümbolid

1.9.1 AFL®-i seadmel kasutatavad sümbolid

Sümbol Kirjeldus

Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

In vitro diagnostikameditsiiniseade.

Tootja

Tootmiskuupäev

Katalooginumber

Ettevaatust! Lugege kasutusjuhendit.

Toode vastab Euroopa direktiivi 98/79/EÜ in vitro diagnostikameditsiiniseadmete nõuetele.

1.9.2 AFL®-i seadmel kasutatud sümbolid

Sümbol Kirjeldus

Analüüsi tegemiseks patsiendi vahetus läheduses.

SN Seerianumber

12V Max 3A
- + AFL®-i seade tuleb ühendada alalisvooluallikaga, mille pinge on 12 V, voolutugevus maksimaalselt 3 A  

ja polaarsus vastab sümbolil näidatule. Kasutada tohib ainult PS191 toiteallikat.

Ärge visake olmejäätmete hulka. Seade tuleb ringlusse võtta kohalike nõuete järgi.
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1.9.3 AFL®-i anduril kasutatud sümbolid

Sümbol Kirjeldus

Hoida otsese päikesevalguse eest.

+8C

Temperatuuripiirang: hoiustage temperatuuril kuni 8 °C (46 °F).

20

90

Suhtelise õhuniiskuse piirang: hoiustage niiskussisaldusega 20–90% õhus.

Näitab, mitu analüüsi saab AFL®-i anduriga teha. AFL®-i andur on ainult ühekordseks kasutamiseks.

AFL®-i andurit ei saa korduskasutada. AFL®-i andur on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Partii kood

Kõlblikkusaeg

AFL®-i andurit ei tohi kasutada, kui müügipakend on kahjustatud.

1.10 Sõnastik

 Mõiste Kirjeldus

AFL® Lootevee laktaat

AFL®-i sisaldus AFL®-i sisaldus on lootevee laktaadisisaldus väljendatuna mmol/l.

Mõõteseade Tähistab AFL®-i mõõteseadet.

Andur Tähistab AFL®-i andurit.

Seade Tähistab AFL®-i seadet, mis koosneb AFL®-i mõõteseadmest ja AFL®-i andurist.
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2 Ohutus

2.1 Üldine
• Enne kasutamist veenduge, et seade paigaldataks AFL®-i seadme tehnilise hoolduse käsiraamatu  

PSD2020-12001 järgi.

• Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, et tagada mõõtmise ohutus ja täpsus.  
Seadme nõuetele mittevastav kasutamine võib põhjustada vale mõõtmistulemuse.

• Seadet tohivad avada ainult vastava tegevusloaga hooldustehnikud.

• Seadet tohivad kasutada ainult vastava väljaõppega tervishoiutöötajad.

• AFL®-i seade on ette nähtud ainult lootevee analüüsimiseks.

• AFL®-i seade on ette nähtud ainult in vitro kasutamiseks.

• Kasutage puuteekraani ainult sõrmedega. Teravad esemed võivad ekraani kahjustada.

• Veenduge, et järgiksite kehavedelike käitlemisel haigla juhiseid.

• Hoidke seadmed puhtana. Kehavedelike käitlemisega kaasnevad võimalikud riskid.

• Kasutage AFL®-i seadmega ainult toiteallikat PS191. Muud toiteallikad võivad  
AFL®-i mõõteseadet kahjustada.

• Ühendage toiteallikas vaid seinas asuvasse kaitsemaandusega pistikupessa.

• Veenduge, et AFL®-i mõõteseadet kasutataks tootja ettenähtud viisil. Vale kasutamine võib  
vähendada seadme kaitseastet.

2.2 Mõõtmine
• Ärge hoidke AFL®-i andurit müügipakendist väljas üle ühe (1) minuti. See võib põhjustada  

vale mõõtmistulemuse.

• Ärge kasutage AFL®-i mõõteseadet ühegi muu anduriga peale AFL®-i anduri ja ärge kasutage AFL®-i andurit 
ühegi muu mõõteseadmega peale AFL®-i mõõteseadme. See võib põhjustada vale mõõtmistulemuse.

• Ärge hoidke AFL®-i seadet ega AFL®-i andurit otsese päikesevalguse käes ega kütteseadme lähedal.  
See võib põhjustada vale mõõtmistulemuse.

• Ärge kasutage kõlblikussaja ületanud AFL®-i andurit. See võib põhjustada vale mõõtmistulemuse.

• Ärge kasutage AFL®-andurit korduvalt. Seda võib kasutada vaid üks kord. Anduri korduskasutamisel  
saadakse vale mõõtmistulemus.

2.3 Puhastamine
• Enne seadme puhastamist jaotis 5.1.6 „Mõõteseadme puhastamine“ juhiste kohaselt lülitage seade välja  

ja ühendage toitejuhe lahti.

• Kasutage ainult ettenähtud puhastusvedelikke, vt jaotis 5.1.6 „Mõõteseadme puhastamine“.

2.4 Kontaktandmed ja klienditugi
Seadmega seotud ohujuhtumi korral tuleb sellest teavitada tootjat ja selle liikmesriigi pädevat asutust,  
kus kasutaja ja/või patsient asub. 

Kui teil on kahtlusi AFL®-i seadme toimimises, ärge kasutage seadet ja pöörduge seadme kasutajatoe  
järgmise taseme poole.

Kui teil on küsimusi või probleeme, mida selle kasutusjuhendi abil ei õnnestu lahendada,  
pöörduge seadme kasutajatoe järgmise taseme poole.

Seadme kasutajatoe järgmine tase võib asukohast olenevalt erineda ja see otsustatakse iga asukoha puhul. 
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3 Hoiustamine ja käitlemine

3.1 Hoiustamine

3.1.1 Andur AFL®

Hoidke andureid külmikus temperatuuril kuni 8 °C (46 °F) (k.a) ja suhtelise õhuniiskuse vahemikus 20–90%.

Kui andurit hoiustatakse tehniliste andmete järgi, on selle kõlblikkusaeg 6 kuud. Müügipakendil märgitud 
kõlblikkusajast tuleb kinni pidada. 

Andurid võib külmkapist välja võtta ja hoida toatemperatuuril kuni 25 °C (77 °F) (k.a) ning suhtelise õhuniiskuse 
juures 20–90% seitse päeva või kuni määratud kõlblikkusaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

Hoidke andureid alati originaalpakendis ja kaitske neid otsese päikesevalguse eest.

3.1.2 Seade AFL®

Mõõteseadet tuleb hoida temperatuurivahemikus 5 ºC kuni 40 ºC (41 °F kuni 104 °F).

Tehniliste andmete kohasel hoiustamisel ja käitlemisel on seadme tööiga 5 aastat.

3.2 Käitlemine
Mõõtmise ajal ärge hoidke andureid ega mõõteseadet otsese päikesevalguse käes ega kütteseadme  
vahetus läheduses.

3.3 Transportimine
Andureid ja mõõteseadet tuleb transportida originaalpakendites.

3.4 Kasutusest kõrvaldamine

3.4.1 Andur AFL® 
Anduri müügipakend tuleb visata plastijäätmete hulka.

Kasutatud andur tuleb kõrvaldada meditsiinijäätmena vastavalt kohalikele nõuetele.

3.4.2 Seade AFL®

Töötajate, keskkonna ja teiste seadmete saastumise vältimiseks tuleb enne mõõteseadme ja/või toiteallika 
kasutusest	kõrvaldamist	nende	tööea	lõpus	seadmed	korralikult	desinfitseerida,	saastest	puhastada	ja	kohalike	
nõuete järgi ringlusse võtta.

Ärge visake elektroonikaseadmeid sorteerimata olmejäätmete hulka. Koguge need eraldi, et need saaks 
ohutult ja nõuetekohaselt taaskasutada, töödelda, ringlusse võtta või tagastada. See kehtib mõõteseadmele, 
juhtmetele ja teistele korduskasutatavate tarvikute kohta.
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4 Seadme ülevaade

4.1 Seadme osad

Osa Kirjeldus REF

A Seade AFL® LMU191

B Andur AFL® DSAF061

C AFL®-i anduri hoidik –

D AFL®-i anduri kalibreerimiskoodi skanner (andurihoidiku all) –

E Puuteekraan –

F AFL®-i seadme tootemärgistus * –

G AFL®-i anduri müügipakend kalibreerimiskoodiga * –

* Siltide piltkujutised on näidised ja võivad seetõttu olla tegelikkusest veidi erinevad.

PS191

H I

J

Osa Kirjeldus REF

H Vahelduvvoolu toitejuhe * –

I Toiteallikas (vahelduvvoolu pistikupesa ja alalisvoolupistikuga)** PS191

J Toiteallika LED-näidik –

* Toitejuhtme piltkujutisel on näidatud Euroopa standardjuhe ja seetõttu võib see kaasasolevast juhtmest erineda.

** Siltide piltkujutised on näidised ja võivad seetõttu olla tegelikkusest veidi erinevad.

Seade ei sisalda katkematut toiteallikat. Voolukatkestuse ajal seade ei tööta, aga enne voolukatkestust 
salvestatud andmed ei lähe kaotsi.

For safer births

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

+8C 90%

20%

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit
FA

C

E

G

B

D
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4.2 Valikulised tarvikud, mida ettevõte ObsteCare ei tarni
Valikulised tarvikud, mida võib koos seadmega kasutada, aga mida ettevõte ObsteCare ei tarni:

• Käeshoitav vöötkoodilugeja

• USB-klaviatuur

• USB-hiir
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4.3 Seadme kirjeldus

4.3.1 Seadme kirjeldus
AFL®-i seade koosneb AFL®-i mõõteseadmest ja AFL®-i andurist. 

AFL®-i andur on ühekordselt kasutatav andur, mis sisestatakse AFL®-i mõõteseadmesse ja millele pannakse 
looteveeproov. AFL®-i mõõteseade on seade, mis mõõdab ja jälgib AFL®-i väärtust.

Juhiseid mõõteseadme ühendamiseks, käivitamiseks, lahtiühendamiseks ja/või puhastamiseks vt jaotis 5.1 
„Mõõteseadme kasutamine“.

Juhiseid uue patsiendi lisamiseks, patsiendiandmete muutmiseks, patsiendi liigutamiseks tööseisundist arhiivi  
ja/või arhiveeritud mõõteandmete vaatamiseks vt jaotis 5.2 „Patsiendiandmete haldamine“.

Mõõtmisjuhiseid vt jaotis 5.4 „AFL®-i sisalduse mõõtmine“.

Tehnilisi andmeid ja toimimisnäitajaid vt jaotis 7 „Tehnilised andmed“.

4.3.2 Seadme funktsioonide kirjeldus
Seadet võib kasutada üheks AFL®-i mõõtmiseks või ühe või mitme patsiendi jälgimiseks. Aktiivseid patsiente 
saab olla kuni 50. Mitteaktiivsed patsiendid saab seadmes märkida lõpetatuks ja patsiendi mõõteandmed 
salvestatakse automaatselt arhiivi, kuhu mahub kuni 15 000 patsienti.

Uue patsiendi saab lisada igal ajal seadme kasutamise käigus. Kõik tööseisundis patsiendid kuvatakse 
ühekaupa olemasolevate patsientide loendis nime ja tunnuskoodiga. Seade võimaldab ühel patsiendil läbi  
viia mitu mõõtmist kuni 72 tunni jooksul. 72 tunni täitumisel kuvatakse hoiatusteade.

Ühekordse mõõtmise saab läbi viia patsiendi andmeid sisestamata. Kõik need mõõtmised saavad 
järjekorranumbri.

Aktiivseid patsiente saab olla kuni 50. Patsiendi üleviimiseks aktiivsest seisundist arhiveerituks tuleb patsient 
märkida lõpetatuks. Patsiendi lõpetatuks märkimisel salvestatakse andmed automaatselt arhiivi,  
mis mahutab kuni 15 000 patsiendi andmed.

AFL®-i andurit saab kasutada vaid üks kord ja seda ei tohi korduskasutada.

Kõik laktaadisisalduse mõõtmise toimingud tuleb tulemuste täpsuse tagamiseks teha selles kasutusjuhendis 
toodud juhiste järgi.

4.3.3 Kasutajaliidese kirjeldus
Peamine kasutajaliides on AFL®-i seadme puuteekraan. 

Erinevad funktsioonid käivitatakse puuteekraanil kuvatavate sümbolite või väljade kerge puudutamisega. 
Tähtnumbrilised märgid sisestatakse sisseehitatud ekraaniklaviatuuri abil, mis kuvatakse vajaduse korral. 

Enne andmete sisestamist valitakse vastav väli puuteekraanil kuvatava välja kerge puudutamisega.

Seadme tagaküljel olevate USB-portide kaudu saab seadmega ühendada ka standardse välise klaviatuuri, 
käeshoitava vöötkoodilugeja või hiire. 

4.3.4 Seadme enesekontrolli funktsiooni kirjeldus
Iga kord, kui mõõteseade käivitatakse, teeb seade mõõtmisfunktsiooni enesekontrolli.  
Vt jaotis 5.1.1 „Mõõteseadme ühendamine ja käivitamine“.
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4.3.5 Mõõteseadme seerianumber ja tarkvaraversioon

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiiv
ilma ID-ta RestartSetup

Uus patsient Olemasolev patsient Uus mõõtmine

Lülita vSeadistamine

A

AFL   System®

Vaata aega TühistaLogi sisse

SN0605000 APSW191 ver 2.2.0

B C

Mõõteseadme seerianumbri ja tarkvaraversiooni leiate seadistuskuvalt.

1 Puudutage avakuval nuppu Seadistamine (A).

2 Seerianumber (B) asub seadistuskuva alumises vasakus nurgas ja tarkvaraversioon (C)  
alumises paremas nurgas.
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5 Kasutusjuhend

5.1 Mõõteseadme kasutamine

5.1.1 Mõõteseadme ühendamine ja käivitamine

B1

B2

For safer births

C1

C2

A2

A1

D2

D1

PS191

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit

1 Ühendage toiteallika PS191 alalisvoolupistik (A1) mõõteseadme toitepessa (A2). 

2 Ühendage vahelduvvoolu-toitejuhtme (B1) toiteallika PS191 vahelduvvoolupessa (B2).

3 Ühendage vahelduvvoolu-toitekaabli (C1) teine ots kaitsemaandusega 110/240 V toitepessa (C2).

4 Seade käivitub kohe toite ühendamisel. 

Seadme käivitumisel teeb see mõõtmisfunktsiooni enesekontrolli. Enesekontrolli ajal kuvatakse avakuva,  
kus nupud Uus patsient ja Uus mõõtmine on tuhmid.

Kui enesekontroll läbitakse edukalt, muutuvad tuhmid nupud avakuval aktiivseks ja mõõteseade  
on kasutusvalmis. Enesekontroll kestab umbes ühe (1) minuti.

Näpunäide. Enesetesti edukaks läbimiseks lülitage seade kord nädalas välja ja uuesti sisse.

5 (Valikuline) Ühendage valikulise lisaseadme USB-juhe (D1) mõõteseadme USB-porti (D2).
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5.1.2 Mõõteseadme väljalülitamine

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiiv
ilma ID-ta Power offSetup

Uus patsient Olemasolev New Measurement

C1

C2

Lülita välja

A

EiJah

Lülitada instrument välja?

B

1 Puudutage avakuval nuppu Lülita välja (A), et avada väljalülitamise dialoogiboks.

2 Tarkvara väljalülitamiseks puudutage väljalülitamise dialoogiboksis nuppu Jah (B).

3 Mõõteseadme väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolu-toitejuhe (C1) 110/240 V toitepesast (C2).
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5.1.3 Mõõteseadme lahtiühendamine

B1

B2

For safer births

C1

C2

A2

A1

D2

D1

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit

PS191

1 Eemaldage toiteallika PS191 alalisvoolupistik (A1) mõõteseadme toitepesast (A2). 

2 Eemaldage vahelduvvoolu-toitejuhel (B1) toiteallika PS191 vahelduvvoolupesast (B2).

3 Kui seda pole mõõteseadme väljalülitamiseks veel tehtud, eemaldage vahelduvvoolu-toitekaabli (C1)  
teine ots kaitsemaandusega 110/240 V toitepesast (C2).

4 Kui seadmega on ühendatud valikulised seadmed, eemaldage mõõteseadme kõigist USB-portidest (D2)  
kõik USB-juhtmed (D1).
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5.1.4 Mõõteseadme aja vaatamine

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiiv
ilma ID-ta Power offSetup

Uus patsient Olemasolev patsient Uus mõõtmine

Lülita vSeadistamine

A

AFL   System®

Vaata aega CancelLogi sisse

B

OK

2020-08-31
16:17

W. Europe Standardaeg

C

1 Puudutage avakuval nuppu Seadistamine (A).

2 Puudutage seadistuskuval nuppu Vaata aega (B), et avada aja vaatamise dialoogiboks.

Näpunäide. Kui aeg on vale, pöörduge seadme kasutajatoe järgmise taseme poole.

3 Aja vaatamise dialoogiboksi sulgemiseks puudutage nuppu OK (C).
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5.1.5 Juurdepääs mõõteseadme seadistamisele

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiiv
ilma ID-ta Power offSetup

Uus patsient Olemasolev patsient Uus mõõtmine

Lülita vSeadistamine

A

AFL   System®

Vaata aega TühistaLogi sisse

B

C D

Mõõteseadme seadistuse muutmiseks pöörduge seadme kasutajatoe järgmisele tasemele. 

Mõõteseadme seadistust saab muuta ainult seadme kasutajatoe järgmine tase. Muudetavaid funktsioone 
kirjeldatakse AFL®-i seadme tehnilise hoolduse juhendis PSD2020-12001.

Nupu Seadistamine (A) puudutamisel kuvatakse seadistuskuva (B) ja nupp Logi sisse (C) on juurdepääsetav. 

Nupu Logi sisse (C) puudutamisel kuvatakse sisselogimiskuva ja edasiseks juurdepääsuks on vaja parooli.

Kui teil pole volitusi AFL®-i mõõteseadme seadistuse muutmiseks seadme tehnilise hoolduse juhendis  
PSD2020-12001 kirjeldatud juhiste järgi, vajutage seadistuskuvale (B) naasmiseks sisselogimiskuval nuppu Tühista. 
Seejärel puudutage seadistuskuval (B) nuppu Tühista (D), et naasta avakuvale.



PSD2019-09020 6.0 EN 1.0 ET Lk 21 / 46

Kasutusjuhend

5.1.6 Mõõteseadme puhastamine

For safer births

A B

1 Lülitage mõõteseade välja. Vt jaotis 5.1.2 „Mõõteseadme väljalülitamine“.

2 Ühendage mõõteseade vooluvõrgust lahti. Vt jaotis 5.1.3 „Mõõteseadme lahtiühendamine“. 

Kasutage ainult pindade puhastamiseks mõeldud desinfektsioonivahendeid, mis sisaldavad 
45% isopropüülalkoholi, nagu DES +45.

3 Niisutage puhast lappi.

4 Pühkige mõõteseade puhtaks.

Ärge valage mõõteseadet puhastusvahendiga üle. See võib seadet kahjustada.

Vältige andurihoidiku (B) pesa (A) kokkupuudet mistahes puhastusvahendiga. Kui andurihoidiku 
(B) pesa (A) puutub kokku puhastusvahendiga, võib see seadet kahjustada.
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5.2 Patsiendiandmete haldamine

5.2.1 Uue patsiendi lisamine

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification Lülita väljaSeadistamine

New Patient Olemasolev patsient Uus mõõtmine

Arhiiv Archive

Uus patsient O

A

Tühista

OK

1
q w

z x c v b n m , . -
a s d f g h j k l ö ä

e r t y u i o p å
‘

¨ Del

2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´?

^

=

_:;

)(/&%¤#“!

E

AFL   System®

ID-number 19980713-4557

Anna Andersson

3

Nimi

Ruum

Tühista

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: AFL-anduriks valmis 13:12

Sisestage AFL-andur

G

C

F

B

D

1 Puudutage avakuval (B) nuppu Uus patsient (A).

2 Sisestage uue patsiendi kuval ekraaniklaviatuuri (C) abil tunnuskood (nõutav), nimi (valikuline) ja/või  
ruum (valikuline).

Näpunäide. Ekraaniklaviatuur (C) kuvatakse, kui tuleb sisestada teavet. 

Näpunäide.  Ekraaniklaviatuuri (C) keele muutmiseks puudutage lipuikooniga nuppu (D) üks kord või 
korduvalt, kuni kuvatakse soovitud keele lipp.

3 Puudutage nuppu OK (E).

4 Oodake, kuni kuvatakse teade Sisestage AFL-i andur (F), ja jätkake mõõtmisega jaotis 5.4 „AFL®-i sisalduse 
mõõtmine“ järgi või puudutage nuppu Tühista (G) avakuvale (B) naasmiseks.
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5.2.2 Olemasoleval patsiendil uue mõõtmise tegemine

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiveeri
ilma ID-ta Lülita väljaÜlesseadmine

Uus patsient Existing Patient Uusmõõtmine

Arhiiv Setup

Olemasolev patsient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Tühista

13:12

Mõõda

Muuda 
patsienti

Vaata tabelit

Lõpeta 
patsient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

ID-number Nimi Ruum

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

Tühista

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: AFL-anduriks valmis 13:12

Sisestage AFL-andur

C

D

B

E

1 Puudutage avakuval (B) nuppu Olemasolev patsient (A).

2 Puudutage patsiendi tunnuskoodi (C), et valida patsient, kellele uus mõõtmine teha.

3 Puudutage nuppu Mõõda (D).

4 Oodake, kuni kuvatakse teade Sisestage AFL-i andur (E), ja jätkake mõõtmisega jaotis 5.4 „AFL®-i sisalduse 
mõõtmine“ järgi.
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5.2.3 Mõõtmine patsiendi identifitseerimisandmeid sisestamata

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiiv
ilma ID-ta Lülita väljaûlesseadmine

Uus patsient Olemasolev patsient New Measurement

Seadistamine

Uus mõõtmine

A

Tühista

9 Mõõtmine

Olek: AFL-anduriks valmis 13:12

Sisestage AFL-andurC

B

1 Puudutage avakuval (B) nuppu Uus mõõtmine (A).

2 Oodake, kuni kuvatakse teade Sisestage AFL-i andur (C), ja jätkake mõõtmisega jaotis 5.4 „AFL®-i sisalduse 
mõõtmine“ järgi.
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5.2.4 Patsienditeabe redigeerimine

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiveeri
ilma ID-ta Lülita väljaSetup

Uus patsient Existing Patient New Measurement

Arhiiv Seadistamine

Olemasolev patsient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Tühista

13:12

Mõõda

Muuda 
patsienti

Vaata tabelit

Lõpeta 
patsient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

ID-number Nimi Ruum

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

B
C

Tühista

OK

1
q w

z x c v b n m , . -
a s d f g h j k l ö ä

e r t y u i o p å
‘

¨ Del

2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´?

^

=

_:;

)(/&%¤#“!

AFL   System®

ID-number 19980713-4557

Anna Andersson

3

Nimi

Ruum

F

D

E

1 Puudutage avakuval nuppu Olemasolev patsient (A), et kuvada olemasolevate patsientide loend.

2 Muudetava patsiendi valimiseks puudutage patsiendi tunnuskoodi (B).

3 Puudutage nuppu Muuda patsienti (C).

4 Sisestage ekraaniklaviatuuri (D) abil tunnuskood, nimi ja/või ruum.

Näpunäide. Ekraaniklaviatuur (D) kuvatakse, kui tuleb sisestada teavet. 

Näpunäide.  Ekraaniklaviatuuri (D) keele muutmiseks puudutage lipuikooniga nuppu (E) üks kord  
või korduvalt, kuni kuvatakse soovitud keele lipp.

5 Redigeeritud patsiendiandmete salvestamiseks puudutage nuppu OK (F).
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5.2.5 Patsiendi lõpetatuks märkimine

For safer births

AFL   System®

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiveeri
ilma ID-ta Lülita väljaÜlesseadmine

Uus patsient Olemasolev patsient Uus mõõtmine

Arhiiv Setup

Olemasolev patsient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Tühista

13:12

Mõõda

Muuda 
patsienti

Vaata tabelit

Lõpeta 
patsient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

ID-number Nimi Ruum

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

B

C

1 Puudutage avakuval nuppu Olemasolev patsient (A), et kuvada olemasolevate patsientide loend.

2 Lõpetatava patsiendi valimiseks puudutage patsiendi tunnuskoodi (B).

3 Puudutage nuppu Lõpeta patsient (C), et edastada patsient koos tunnuskoodiga arhiivi.
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5.2.6 Juurdepääs patsientide arhiveeritud andmetele
Aktiivseid patsiente saab olla kuni 50. Aktiivse patsiendi teisaldamiseks arhiivi tuleb aktiivne patsient märkida 
lõpetatuks. Vt jaotis 5.2.5 „Patsiendi lõpetatuks märkimine“.

5.2.6.1 Arhiveeritud mõõtmistulemuste ja patsiendi tunnuskoodi vaatamine

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification Lülita väljaSeadistamine

New Patient Olemasolev patsient Uus mõõtmine

Arhiiv
koos ID-ga

A

13:12

Avakuva

Vaata tabelit

Valige 
ajavahemik

Ekspordi 
arhiiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

ID-number Nimi Kuupäev

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

980713-4567 Anna Andersson 3

19980713-4567 Anna Andersson 3

13:41

Tühista
Kuupäev Kellaaeg AFL   Väärtus®

2020-07-13 13:16 6.4 mmol/l

2020-07-13 11:30 4.5 mmol/l

Avakuva

C

B

D

E

F

1 Puudutage avakuval nuppu Arhiiv koos ID-ga (A).

2 Arhiveeritud patsiendi vaatamiseks puudutage patsiendi tunnuskoodi (B).

3 Puudutage nuppu Vaata tabelit (C), et avada tabeli vaatamise kuva (D).

4 Tabeli vaatamise kuval (D) kuvatakse valitud patsiendi kõik mõõtmisandmed.

5 Arhiveeritud mõõtmisandmete edastamiseks koos patsiendi tunnuskoodiga, vajutage tabeli vaatamise kuva 
(D) sulgemiseks nuppu Tühista (E) ja jätkake jaotis 5.2.7 „Arhiveeritud mõõtmisandmete edastamine“ järgi.

Näpunäide.  Kui arhiveeritud mõõtmisandmete edastamine ei ole vajalik, puudutage avakuvale naasmiseks 
nuppu Avakuva (F) või nuppu Tühista (E), et naasta tunnuskoodidega arhiveeritud patsientide 
loendi juurde.
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5.2.6.2 Arhiveeritud mõõtmistulemuste vaatamine patsiendi tunnuskoodita

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification Lülita väljaSetup

New Patient Existing Patient Uus mõõtmine

a
Arhiiv

ilma ID-ta

A

13:12

Avakuva

Ekspordi 
arhiiv

Valige 
ajavahemik

Arhiveeritud mõõtmiste loend ilma ID-ta

Nr Kuupäev Kellaaeg AFL   Väärtus®
9 2020-07-13 13:18 7.6 mmol/l

15:338 2020-07-09 7.8 mmol/l
7 2020-07-09 14:24 5.8 mmol/l
6 17:562020-07-07 7.6 mmol/l
5 2020-07-07 17:47 7.3 mmol/l
4 17:202020-07-07 7.6 mmol/l
3 2020-07-07 16:43 8.9 mmol/l
2 10:002020-06-30 8.9 mmol/l
1 23:452020-06-29 7.7 mmol/l

B

Avakuvalt pääseb eraldi arhiivi, mis sisaldab ainult mõõtmistulemusi ja ei sisalda patsientide tunnuskoode.

1 Puudutage avakuval nuppu Arhiiv ilma ID-ta (A).

2 Järjestikku kuvatakse kõik mõõtmistulemused ilma patsiendi tunnuskoodita.

3 Arhiveeritud mõõtmisandmete edastamiseks ilma patsiendi tunnuskoodita jätkake jaotis 5.2.7 „Arhiveeritud 
mõõtmisandmete edastamine“ järgi. 

Näpunäide.  Kui arhiveeritud mõõtmisandmete edastamine ei ole vajalik, puudutage avakuvale  
naasmiseks nuppu Avakuva (B).
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5.2.7 Arhiveeritud mõõtmisandmete edastamine
Arhiveeritud mõõtmisandmeid koos patsiendi tunnuskoodiga või ilma saab edastada USB-mälupulgale. 
Eksporditud andmed salvestatakse xlsx-vormingus faili (Microsoft Excel), mida saab analüüsida seda faili lugeda 
suutvas eraldi süsteemis. Uusim mõõtmisandmete kirje kuvatakse kõige üleval.

Vaikimisi pärinevad eksporditud mõõtmisandmed vaid alates viimasest kuust. 

Arhiveeritud mõõtmisandmete edastamiseks valige üks järgmistest:

• Andmete edastamise ajavahemiku muutmiseks jätkake jaotis 5.2.7.1 „Arhiivi edastamise ajavahemiku 
valimine“ järgi.

• Ainult viimase kuu arhiveeritud mõõtmisandmete edastamiseks koos patsiendi tunnuskoodiga jätkake  
jaotis 5.2.7.2 „Arhiivi edastamine koos patsiendi tunnuskoodiga“ järgi.

• Ainult viimase kuu arhiveeritud mõõtmisandmete edastamiseks patsiendi tunnuskoodita jätkake  
jaotis 5.2.7.3 „Arhiivi edastamine patsiendi tunnuskoodita“ järgi.
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5.2.7.1 Arhiivi edastamise ajavahemiku valimine

1 Puudutage avakuval nuppu Arhiiv koos ID-ga (A1) või Arhiiv ilma ID-ta (A2).
2 Kui arhiivivaade on patsiendi tunnuskoodidega, puudutage ajavahemiku valimise kuva avamiseks 

nuppu Ajavahemiku valimine (B1) või kui arhiivivaade on patsiendi tunnuskoodideta, puudutage nuppu 
Ajavahemiku valimine (B2)

Näpunäide.  Vaikeajavahemik on viimane kuu. Kohandatud ajavahemik saab olla maksimaalselt  
ühe kuu pikkune.

3 Valige alguskuupäev.
• Varasema kuupäeva valimiseks puudutage nuppu Aasta - (C1), Kuu - (C2) või Päev - (C3).
• Hilisema kuupäeva valimiseks puudutage nuppu Aasta + (D1), Kuu + (D2) või Päev + (D3).

4 Valige lõppkuupäev.
• Varasema kuupäeva valimiseks puudutage nuppu Aasta - (E1), Kuu - (E2) või Päev - (E3).
• Hilisema kuupäeva valimiseks puudutage nuppu Aasta + (F1), Kuu + (F2) või Päev + (F3).

5 Puudutage nuppu OK	(G)	valitud	ajavahemiku	salvestamiseks	ja	ajavahemiku	järgi	filtritud	 
arhiivivaatesse naasmiseks.

Näpunäide.  Arhiveeritud mõõtmisandmete edastamiseks jätkake jaotis 5.2.7.2 „Arhiivi edastamine koos 
patsiendi tunnuskoodiga“ või jaotis 5.2.7.3 „Arhiivi edastamine patsiendi tunnuskoodita“ järgi.

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification Lülita väljaSetup

New Patient Existing Patient Uus mõõtmine

Arhiiv
koos ID-ga

Arhiiv
ilma ID-ta

A2A1

13:12

Avakuva

Ekspordi 
arhiiv

Valige 
ajavahemik

Arhiveeritud mõõmiste loend ilma ID-ta

Nr Kuupäev Kellaaeg AFL   Väärtus®
9 2020-07-13 13:18 7.6 mmol/l

15:338 2020-07-09 7.8 mmol/l
7 2020-07-09 14:24 5.8 mmol/l
6 17:562020-07-07 7.6 mmol/l
5 2020-07-07 17:47 7.3 mmol/l
4 17:202020-07-07 7.6 mmol/l
3 2020-07-07 16:43 8.9 mmol/l
2 10:002020-06-30 8.9 mmol/l
1 23:452020-06-29 7.7 mmol/l

B2

13:12

Avakuva

Vaata tabelit

Valige 
ajavahemik

Ekspordi 
arhiiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

ID-number Nimi Kuupäev

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

B1

Tühista

OK

Päev

Kuu

Aasta

27

2

2021

+

+

+

-

-

-

Lõppkuupäev

27

1

2021

+

+

+

-

-

-

Alguskuupäev

Valige ajavahemik

F1

F2

F3E3

E2

E1

D3

D2

D1

C3

C2

C1

G

Valige patsient
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5.2.7.2 Arhiivi edastamine koos patsiendi tunnuskoodiga

1 Alustage ühega järgmistest.

• Vaadake ainult viimase kuu arhiveeritud mõõtmisandmeid koos patsiendi tunnuskoodiga. 
Vt jaotis 5.2.6.1 „Arhiveeritud mõõtmistulemuste ja patsiendi tunnuskoodi vaatamine“.

• Vaadake valitud ajavahemikus arhiveeritud mõõtmisandmeid koos patsiendi tunnuskoodiga. 
Vt jaotis 5.2.7.1 „Arhiivi edastamise ajavahemiku valimine“. 

2 Sisestage USB-mälupulk ühte USB-porti mõõteseadme tagaküljel.

3 Arhiivi edastamiseks USB-mälupulgale puudutage nuppu Arhiivi edastamine (A).

4 Oodake, kuni kuvatakse teade Exceli faili loomine USB-mälupulgal õnnestus (B).

5 Puudutage nuppu OK (C) ja eemaldage USB-mälupulk mõõteseadme USB-pordist.

5.2.7.3 Arhiivi edastamine patsiendi tunnuskoodita

1 Alustage ühega järgmistest.

• Vaadake ainult viimase kuu arhiveeritud mõõtmisandmeid koos patsiendi tunnuskoodiga. 
Vt jaotis 5.2.6.2 „Arhiveeritud mõõtmistulemuste vaatamine patsiendi tunnuskoodita“.

• Vaadake valitud ajavahemikus arhiveeritud mõõtmisandmeid patsiendi tunnuskoodita. 
Vt jaotis 5.2.7.1 „Arhiivi edastamise ajavahemiku valimine“. 

2 Sisestage USB-mälupulk ühte USB-porti mõõteseadme tagaküljel.

3 Arhiivi edastamiseks USB-mälupulgale puudutage nuppu Arhiivi edastamine (A).

4 Oodake, kuni kuvatakse teade Exceli faili loomine USB-mälupulgal õnnestus (B).

5 Puudutage nuppu OK (C) ja eemaldage USB-mälupulk mõõteseadme USB-pordist.

13:12

Avakuva

Ekspordi 
arhiiv

Valige 
ajavahemik

Arhiveeritud mõõtmiste loend ilma ID-ta

Nr Kuupäev Kellaaeg AFL   Väärtus®
9 2020-07-13 13:18 7.6 mmol/l

15:338 2020-07-09 7.8 mmol/l
7 2020-07-09 14:24 5.8 mmol/l
6 17:562020-07-07 7.6 mmol/l
5 2020-07-07 17:47 7.3 mmol/l
4 17:202020-07-07 7.6 mmol/l
3 2020-07-07 16:43 8.9 mmol/l
2 10:002020-06-30 8.9 mmol/l
1 23:452020-06-29 7.7 mmol/l

A

OK

Exceli faili loomine USB-mälupulgal õnnestus.

C

B

13:12

Avakuva

Vaata tabelit

Valige 
ajavahemik

Ekspordi 
arhiiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

ID-number Nimi Kuupäev

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

Valige patsient

A

OK

Exceli faili loomine USB-mälupulgal õnnestus.

C

B
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5.3 Lootevee hankimine

A

B

1 Võtke tupeuuringul kinnastatud kätte lootevett (A).

Näpunäide.  Kui loote pea on jõudnud kaugele vaagnasse ja lootevett (A) on raske saada,  
liigutage veidi loote pead, et lootevesi (A) saaks vabalt emakast välja voolata.

Märkus.  Proovi võtmisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida proovi saastumist uriiniga. Kui lootevesi võib 
olla saastunud üle 5% uriiniga, ei tohi seda proovi kasutada, sest see annab vääralt väikese 
tulemuse. Võtke selle asemel uus lootevee proov.

2 Võtke	süstla	(B)	abil	lootevee	(A)	proov	mahuga	vähemalt	250	μl	(A).

Näpunäide.  Tehke laktaadisisalduse mõõtmine kohe pärast proovi võtmist, ilma tarbetu või  
pikaajalise viivituseta.
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5.4 AFL®-i sisalduse mõõtmine

For safer births

Tühista

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Ready to recieve sensor 13:12

Sisestage AFL-andur

Olek: AFL-anduriks valmisA

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

B1

B2

B

+8C 90%

20%

1 Alustage ühega järgmistest.

• Lisage uus patsient.  
Vt jaotis 5.2.1 „Uue patsiendi lisamine“.

• Valige mõõtmiseks olemasolev patsient.  
Vt jaotis 5.2.2 „Olemasoleval patsiendil uue mõõtmise tegemine“.

• Tehke mõõtmine patsiendiandmeid sisestamata.  
Vt	jaotis	5.2.3	„Mõõtmine	patsiendi	identifitseerimisandmeid	sisestamata“.

2 Veenduge, et olekuteates (A) kuvataks AFL-i andur sisestamiseks valmis.

3 Võtke lootevee proov. Vt jaotis 5.3 „Lootevee hankimine“.

4 Kontrollige anduri esmast pakendit (B). Veenduge, et pakend (B) poleks kahjustatud ja selle 
aegumiskuupäev (B1) poleks möödas. Kahjustatud pakendid või aegunud andur võivad põhjustada  
valesid mõõtmistulemusi.

5 Veenduge, et andur oleks keskkonnatemperatuuril.

6 Esmase pakendi (B) avamiseks rebige seda paremast ülemisest sälgust (B2). 
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For safer births

Tühista

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: AFL-anduriks valmis 13:12

Sisestage AFL-andur

Tühista

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: AFL-andur sisestatud 13:16

Palun oodake

Tühista

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: AFL-andur sisestatud, sisestage lootevesi 13:16

Sisestage lootevesi

E

C1

C

D

7 Kontrollige andurit (C). Veenduge, et anduri riba (C1) poleks kahjustatud.

Näpunäide.  Kasutage andurit (C) kohe pärast esmase pakendi (B) avamist. Anduri (C) hoidmine väljaspool 
esmast pakendit (B) üle ühe (1) minuti võib põhjustada valesid mõõtmistulemusi.

8 Sisestage andur andurihoidikusse (D).

Näpunäide.  Anduri sisestamisel loeb seade automaatselt anduri kalibreerimiskoodi ja kinnitab lugemist 
piiksuga. Kui heli ei kosta, eemaldage andur ja sisestage uuesti. Kui paari katse järel heli endiselt 
ei kosta, tuleb kalibreerimiskood sisestada käsitsi; vt jaotis 5.5 „AFL®-i anduri kalibreerimiskoodi 
käsitsi sisestamine“.

9 Oodake, kuni kuvatakse teade Sisestage lootevesi (E).
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19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek Mõõtmine pooleli 13:19

F

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: Mõõtmine lõpetatud 13:19

6.2 mmol/l
2020-07-13 13:19

Avakuva

Muuda proovi 
aega

Vaata tabelit

G

H

C2

C

10 Sisestage	anduri	(C)	topsi	(C2)	250–500	μl	lootevett.

Märkus. Ärge sisestage lootevett läbipaistvasse torusse (X).

11 Oodake umbes 20 sekundit. Proovi analüüsimise ajal kuvatakse animeeritud ikoon (F).

12 AFL®-i sisaldus (G) kuvatakse koos patsiendiandmete ja mõõtmise ajaga.

Näpunäide.  AFL®-i sisalduse mõõtmine oleneb töötemperatuurist. Kõigi mõõtmiste korral, mis tehakse 
töötemperatuuril üle või alla 24 °C, arvutage mõõdetud AFL®-i sisaldus ümber õigeks  
AFL®-i väärtuseks; vt . 

13 Kui mõõtmise aega tuleb muuta, vt jaotis 5.6 „Proovi aja muutmine“. 
Kui mitte, puudutage avakuvale naasmiseks nuppu Avakuva (H).

Näpunäide. Proovi aega saab muuta ainult patsiendi tunnuskoodiga mõõtmistetulemuste puhul.
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5.5 AFL®-i anduri kalibreerimiskoodi käsitsi sisestamine

For safer births

Tühista

OK

1
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AFL   System®

Triipkoodi ei loetud automaatselt
Sisestage kalibreerimiskood
Kaks numbrit või tähte

Kontrollige aegumiskuupäeva

a2

Tühista

OK

1
q w

z x c v b n m , . -
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AFL   System®

Triipkoodi ei loetud automaatselt
Sisestage kalibreerimiskood
Kaks numbrit või tähte

Kontrollige aegumiskuupäeva

a2

F

E

D

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

Cal Code   A2

A

B

C

+8C 90%

20%

Kui kalibreerimiskoodi automaatne lugemine nurjub, tuleb kood sisestada käsitsi. Kood on kahe märgi pikkune, 
koosnedes tähtedest ja/või numbritest.

1 Vaadake kalibreerimiskoodi (A) anduri esmaselt pakendilt (B).

2 Sisestage kalibreerimiskood (A) ekraaniklaviatuuri (D) abil tühjale väljale (C).

Näpunäide. Ekraaniklaviatuur (D) kuvatakse, kui tuleb sisestada teavet. 

Näpunäide.  Ekraaniklaviatuuri (D) keele muutmiseks puudutage lipuikooniga nuppu (E) üks kord  
või korduvalt, kuni kuvatakse soovitud keele lipp.

3 Puudutage anduri kalibreerimiskoodi seadistamiseks nuppu OK (F).
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5.6 Proovi aja muutmine

For safer births

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: Mõõtmine lõpetatud 13:19

6.2 mmol/l
2020-07-13 13:19

Home

Adjust Sample 
Time

View Table

Tühista

19980713-4567 Anna Andersson 3

Olek: Mõõtmine lõpetatud 13:19

OK

+- 1

+- 10

2020-07-13 13:19:00Praegune proovi aeg:

Muuda minuteid

Uus proovi aeg: 2020-07-13 12:53:00

C1B1

B2
C2

D

Avakuva

Muuda proovi 
aega

E

A

1 Puudutage nuppu Muuda proovi aega (A), et avada proovi aja muutmise kuva.

Näpunäide. Mõõtmise aega saab muuta kuni 30 minutini enne praegust aega.

2 Muutke proovi aega.

• Puudutage nuppu -1 minut (B1) aja vähendamiseks ühe minuti võrra.

• Puudutage nuppu -10 minutit (B2) aja vähendamiseks kümne minuti võrra.

• Puudutage nuppu +1 minut (C1) aja suurendamiseks ühe minuti võrra.

• Puudutage nuppu +10 minutit (C2) aja suurendamiseks kümne minuti võrra.

3 Puudutage nuppu OK (D) uue proovi aja salvestamiseks mõõtmise jaoks.

4 Puudutage nuppu Avakuva (E), et naasta avakuvale.
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6 Tõrkeotsing

6.1 AFL®-i mõõteseadme olekuteated
Olekuteade 
Kuvatakse puuteekraani alumisel 
olekuväljal.

Võimalik põhjus Lahendus

Tõrge, eemaldage  
AFL-i andur

Kui kuvatakse teade „Tõrge, eemaldage AFL-i andur“,  
kuid andurit ei ole sisestatud, on seade blokeeritud  
ja tuleb taaskäivitada.

1 Lülitage seade välja. Vt jaotis 5.1.2 „Mõõteseadme 
väljalülitamine“.

2 Oodake kaks (2) minutit.
3 Lülitage seade sisse. Vt jaotis 5.1.1 „Mõõteseadme 

ühendamine ja käivitamine“. 

Kui need toimingud ei aita, pöörduge seadme  
kasutajatoe järgmise taseme poole.

Ebaõnnestumine

Mõõteseade ei tööta

Palun oodake Kui teade „Palun oodake“ kuvatakse ligikaudu üle 30 sekundi, 
on seade blokeeritud ja see tuleb taaskäivitada.

Enesetest pooleli
Kui teade „Enesetest pooleli“ kuvatakse ligikaudu üle ühe (1) 
minuti ilma ühegi tõrketeateta, on seade blokeeritud ja see 
tuleb taaskäivitada.

Seadme tõrge

6.2 AFL®-i mõõteseadme tõrketeated
Tõrketeade 
Kuvatakse hüpikaknas.

Võimalik põhjus Lahendus

Kalibreerimiskood on vigane.

Sisestatud kalibreerimiskood ei ole lubatud vormingus. 
Väärtus peab olema kahe märgi pikkune ja koosnema 
ainult järgmiste lubatud märkide kombinatsioonist:
• a, b, c, d, e, f, o (tõstutundetu)
• 0–9

1 Sisestage lubatud kalibreerimiskood.
2 Kui probleem püsib, asendage andur uuega. 

Kui need toimingud ei aita, pöörduge seadme  
kasutajatoe järgmise taseme poole.

Patsiendi andmed on rikutud, 
ligipääs võimatu. Patsiendi andmed ei ole enam juurdepääsetavad. Lisage uus patsient.

Tuvastati tõrge.  
Asendage AFL-i andur uuega. Andurit on juba kasutatud või see on vigane. Asendage andur uuega.

Edastamine on pooleli.
Andmete edastamiseks vajalik aeg oleneb  
andmehulgast. Kui see teade kuvatakse üle mõne minuti, 
on seade blokeeritud ja see tuleb taaskäivitada.

1 Lülitage seade välja. Vt jaotis 5.1.2 „Mõõteseadme 
väljalülitamine“.

2 Eemaldage USB-mälupulk.
3 Oodake kaks (2) minutit.
4 Lülitage seade sisse. Vt jaotis 5.1.1 „Mõõteseadme 

ühendamine ja käivitamine“.
5 Proovige andmeid uuesti edastada. 

Kui need toimingud ei aita, pöörduge seadme  
kasutajatoe järgmise taseme poole.

Tunnuskoodi vorming  
on vigane.

Sisestatud tunnuskood ei ole lubatud vormingus.  
Väärtus peab olema kuni 15 tähtnumbrilist märki.  
Järgmised märgid ei ole lubatud:  
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Sisestage lubatud väärtus.Nime vorming on vigane.

Sisestatud nimi ei ole lubatud vormingus. Väärtus peab 
olema kuni 30 tähtnumbrilist märki. Järgmised märgid ei  
ole lubatud:  
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Ruumi numbri vorming  
on vigane.

Sisestatud ruuminumber ei ole lubatud vormingus.  
Väärtus peab olema kuni 6 tähtnumbrilist märki.  
Järgmised märgid ei ole lubatud:  
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Temperatuuritõrge.  
Ümbritsev temperatuur 
peab olema vahemikus 
18–30 kraadi Celsiuse järgi. 
Abi saamiseks vaadake 
kasutusjuhendit.

Seadme ja/või anduri temperatuur on väljaspool 
töötemperatuuri vahemikku.

1 Veenduge, et mõõteseade on keskkonnas,  
kus ümbritsev temperatuur on seadme 
töötemperatuuri vahemikus (18-30°C).  
Kui mõõteseade seisab otsese päikesevalguse käes 
või soojusallika või jahutusseadme vahetus läheduses, 
võib olla vajalik seade mujale paigutada.

2 Veenduge, et andur hoiab temperatuuri, mis jääb 
töötemperatuuri vahemikku (18-30°C).  
Külmkapist välja võetud andur peab enne kasutamist 
saavutama toatemperatuuri.

Ajalimiit ületatud.  
Mõõtmine ei ole võimalik. 
Patsient on olnud seadmes 
liiga kaua tööseisundis. 
Lähtestage andmed  
ja lisage uus patsient.

Patsient on olnud seadmes tööseisundis kauem  
kui maksimaalsed 72 tundi. Lisage uus patsient.
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Tõrketeade 
Kuvatakse hüpikaknas.

Võimalik põhjus Lahendus

Juurdepääs andmebaasile 
aegus. Taaskäivitage ning 
proovige uuesti, abi saamiseks 
vaadake kasutusjuhendit.

Kui see tõrketeade kuvatakse uuesti pärast teist kaitset 
andmebaasile ligi pääseda, võib seade olla blokeeritud  
ja tuleb taaskäivitada.

1 Lülitage seade välja. Vt jaotis 5.1.2 „Mõõteseadme 
väljalülitamine“.

2 Oodake kaks (2) minutit.
3 Lülitage seade sisse. Vt jaotis 5.1.1 „Mõõteseadme 

ühendamine ja käivitamine“. 

Kui need toimingud ei aita, pöörduge seadme kasutajatoe 
järgmise taseme poole.

Kommunikatsioonitõrge.  
Enne jätkamist eemaldage 
AFL-i andur ja oodake seadme 
taaskäivitumist.

Kui kuvatakse see tõrketeade, taaskäivitub seade automaatselt 
ja teeb mõõtmisfunktsiooni enesetesti. Enesekontroll kestab 
umbes ühe (1) minuti. Teavet enesekontrolli kohta vt jaotis 5.1.1 
„Mõõteseadme ühendamine ja käivitamine“.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast taaskäivitumist uuesti,  
võib seade olla blokeeritud ja see tuleb käsitsi taaskäivitada.

Kommunikatsiooni käivitamine 
ebaõnnestus. Taaskäivitage 
instrument. Kui probleem 
püsib, vaadake abi saamiseks 
kasutusjuhendit.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast üht taaskäivitamist uuesti, 
võib seade olla blokeeritud ja tuleb taaskäivitada viivitusega 
seadme lähtestamiseks.

Andmeid ei olnud võimalik 
salvestada. Proovige uuesti 
salvestada, abi saamiseks 
vaadake kasutusjuhendit.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast teist andmete  
salvestamise katset uuesti, võib seade olla blokeeritud  
ja tuleb taaskäivitada.

Exceli faili loomine  
USB-mälupulgal ebaõnnestus. 
Veenduge, et USB-mälupulk 
oleks õigesti sisestatud,  
ja proovige uuesti. Kui probleem 
püsib, vaadake abi saamiseks 
kasutusjuhendit.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast teist andmete  
USB-mälupulgale edastamise katset uuesti, võib seade  
olla blokeeritud ja tuleb taaskäivitada.

Sisemine tõrge. Eemaldage 
AFL-i andur ja sisestage uuesti 
ning seejärel proovige taas.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast anduri uuesti sisestamist 
uuesti, võib seade olla blokeeritud ja see tuleb taaskäivitada.

Sisemine tõrge. Eemaldage 
AFL-i andur ja sisestage uuesti 
ning seejärel proovige taas.  
Kui probleem püsib, vaadake 
abi saamiseks kasutusjuhendit.
Sisemine tõrge.  
Eemaldage AFL-i andur  
ja sisestage uuesti. AFL-i andur 
on endiselt kasutatav.
Sisemine tõrge. Patsienti ei 
olnud võimalik registreerida. 
Proovige uuesti.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast teist sama patsiendi 
registreerimise katset uuesti, võib seade olla blokeeritud  
ja tuleb taaskäivitada.

Enesetest ebaõnnestus.  
Vaja on taaskäivitada.  
Kui AFL-i andur on jäetud 
instrumenti, eemaldage 
see enne taaskäivitamist. 
Kui probleem püsib pärast 
taaskäivitamist, vaadake abi 
saamiseks kasutusjuhendit.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast üht taaskäivitamist uuesti, 
võib seade olla blokeeritud ja tuleb taaskäivitada viivitusega 
seadme lähtestamiseks.

Ootamatu kommunikatsioon. 
Abi saamiseks vaadake 
kasutusjuhendit.

Seade võib olla blokeeritud ja tuleb taaskäivitada.

Kirjutamistõrge. Taaskäivitage 
instrument. Kui probleem 
püsib, vaadake abi saamiseks 
kasutusjuhendit.

Kui see tõrketeade kuvatakse pärast üht taaskäivitamist  
uuesti, võib seade olla blokeeritud ja tuleb taaskäivitada 
viivitusega seadme lähtestamiseks.

6.3 AFL®-i seadme probleemid
Seadme probleem Võimalik põhjus Lahendus

AFL®-i mõõteseade  
naaseb avakuvale.

Pärast nelja (4) minuti pikkust tegevusetust naaseb seade 
avakuvale. Salvestamata andmed lähevad kaotsi.

Naaske puuteekraani menüü kaudu soovitud  
toimingu juurde.

AFL®-i seadme puuteekraan 
on välja lülitunud.

Pärast viie (5) minuti pikkust tegevusetust lülitab seade 
puuteekraani välja. Salvestamata andmed lähevad kaotsi. Puuteekraani uuesti sisselülitamiseks puudutage seda.

Seade on täielikult 
blokeeritud.

1 Lülitage seade välja. Vt jaotis 5.1.2 „Mõõteseadme 
väljalülitamine“.

2 Oodake kaks (2) minutit.
3 Lülitage seade sisse. Vt jaotis 5.1.1 „Mõõteseadme 

ühendamine ja käivitamine“. 

Kui need toimingud ei aita, pöörduge seadme kasutajatoe 
järgmise taseme poole.

Seade on lõplikult  
välja lülitunud.

1 Veenduge, et toiteallika LED-näidik põleks  
pidevalt roheliselt.

2 Kui toiteallika LED-näidik põleb, veenduge,  
et toitejuhe oleks AFL®-i seadmega ühendatud.

3 Kui toiteallika LED-näidik ei põle, veenduge,  
et kõik toitekaablid oleksid korralikult ühendatud. 

Kui need toimingud ei aita, pöörduge seadme kasutajatoe 
järgmise taseme poole.
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7.2 Seadme tehnilised andmed

Seade AFL®

Tööiga (AFL®-i mõõteseade) 5 aastat

Tööiga (AFL®-i andur) 6 kuud

Proovi maht Vähemalt	250	μl

Töötingimused 18–30 °C
AFL®-i sisalduse mõõtmine oleneb töötemperatuurist.
Kõigi mõõtmiste korral, mis tehakse töötemperatuuril üle või alla 24 °C, arvutage 
mõõdetud AFL®-i sisaldus alltoodud näidete järgi ümber õigeks AFL®-i väärtuseks.
• Kui töötemperatuur on üle 24 °C, lahutage iga kraadi kohta, mis ületab 24 °C, 

mõõdetud AFL®-i sisaldusest 0,1 mmol/l, et arvutada õige AFL®-i väärtus.
Näide.
Töötemperatuuril 27 °C lahutage mõõdetud AFL®-i sisaldusest 0,3 mmol/l.
Kui temperatuuril 27 °C mõõdetud AFL®-i sisaldus on 12,8 mmol/l, on õige  
AFL®-i väärtus 12,5 mmol/l.

• Kui töötemperatuur on alla 24 °C, liitke iga kraadi kohta, mis on alla 24 °C, 
mõõdetud AFL®-i sisaldusele 0,1 mmol/l, et arvutada õige AFL®-i väärtus.
Näide.
Töötemperatuuril 22 °C liitke mõõdetud AFL®-i sisaldusele 0,2 mmol/l.
Kui temperatuuril 22 °C mõõdetud AFL®-i sisaldus on 10,9 mmol/l, on õige  
AFL®-i väärtus 11,1 mmol/l.

7.3 Diagnostilised ja analüütilised toimimisnäitajad

Seade AFL®

Lugemispiirid 0,5–25 mmol/l

Mõõtepiirkond 5–15 mmol/l

Võrdlusvahemik väärtust kuni 10 mmol/l (k.a) loetakse normaalseks.
Väärtust üle 12 mmol/l loetakse suureks.

Madalaim avastamispiir (LoB) Pole kliiniliselt oluline

Alumine kvantiteerimispiir (LLoQ) 5 mmol/l

Ülemine kvantiteerimispiir (ULoQ) 15 mmol/l

Kordustäpsus 5%

Mõõtetäpsus ±20%

Segavad ained • Günekoloogiline libesti  
Günekoloogiline libesti Hibitane® võib segada laktaadisisalduse mõõtmist, 
põhjustades kuni 8% väiksema laktaadisisalduse väärtuse.

• Paratsetamool:  
Analüütilistes uuringutes on leitud, et paratsetamooli kontsentratsioonitase, 
mis eeldatavasti tekib suukaudsel või infusioonravina manustamisel, ei sega 
AFL®-i mõõtmistäpsust. Kuid on leitud, et sellest kõrgem paratsetamooli 
kontsentratsioonitase segab AFL®-i mõõtmistäpsust.
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8 Toodete tellimine
AFL®-i andurid, AFL®-i mõõteseade (sh toiteallikas ja kaablid), toiteallika asendus ja/või  
vahelduvvoolu-toitekaabli asendus tellitakse ettevõtte ObsteCare kohalikult esindajalt.

Teavet kohalike esindajate kohta saate ettevõttelt ObsteCare.

 Toode Tootenumber

Andur AFL® DSAF061

AFL®-i mõõteseade (sh toiteallikas) 115-001-xxx (tootenumbri järelliide -xxx oleneb keelest)*

Toiteallikas PS191

Vahelduvvoolu-toitejuhe 120-0001-xxx (tootenumbri järelliide -xxx oleneb riigist)*

* Teavet iga keele või riigi tootenumbri järelliite -xxx kohta saate ettevõtte ObsteCare kohalikult esindajalt. 
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9 Teave ettevõtte ObsteCare kohta
ObsteCare AB on meditsiinilahenduste pakkuja, kes on pühendunud ema, lapse ja tervishoiutöötajate 
abistamisele sünnitusel kogu maailmas. Selleks pakutakse usaldusväärseid tooteid ja teenuseid,  
mis hõlbustavad tõhusaid ravi- ning hooldusprotseduure sünnitusosakonnas.

Ettevõte rajati Karolinska instituudis tehtud pöördelise uurimistöö põhjal, mis uuris laktaadi toimeid sünnitavate 
emade lootevees. 

Tooted põhinevad rohkem kui 20-aastastel põhjalikel teadmistel tegelikust olukorrast sünnitusosakondades.

Kui teil on küsimusi või vajate lisateavet, võtke meiega julgesti ühendust.

ObsteCare AB 
Fogdevreten 2 
Karolinska Institutet Science Park 
SE-171 65 Solna 
Sweden

Telefon   +46 8751 5627 
E-posti	aadress:	 info@obstecare.com	

www.obstecare.com
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11 Kiirjuhend: AFL®-i sisalduse mõõtmine
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