INSTRUKCJA WGRYWANIA METRYK KRWI KONTROLNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DO
ANALIZATORA MYTHIC 18
1. INFORMACJE OGÓLNE
Użycie metryk krwi kontrolnej w postaci elektronicznej ułatwia ich bezbłędne wprowadzenie
do analizatora oraz skraca czas eliminując długotrwałe wprowadzanie wartości manualnie.
Wprowadzanie metryk w formie elektronicznej składa się z następujących etapów:
 odpowiednie przygotowanie pendrive’a (formatowanie),
 ściągnięcie plików z metrykami ze strony internetowej i zapisanie ich w odpowiednim
folderze na pendrive,
 wgranie metryk do analizatora Mythic 18.
UWAGA: Należy przygotować pendrive o pojemności maksymalnie 2 GB. Pamięć będzie
formatowana i należy liczyć się z utratą wcześniej zapisanych w niej danych.
2. PRZYGOTOWANIE PENDRIVE’A
 W analizatorze Mythic 18 należy zalogować się hasłem 123 pozostawiając puste pole
z nazwą użytkownika.
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Pendrive o pojemności maksymalnie 2 GB nie zawierający danych, które mogą zostać
utracone należy podłączyć do gniazda USB nr 1 lub 2 znajdującego się w tylnej części
analizatora:



W menu głównym wybrać opcję USTAWIENIA:
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Wybrać opcję ZAAWANSOWANE:



Wybrać opcję OPCJE ZAPISU:
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Wybrać opcję USB PENDRIVE FORMAT:

Po wybraniu tej opcji analizator wyświetli komunikat o formatowaniu pendrive’a, który należy
zatwierdzić.
Po sformatowaniu pendrive’a należy wpiąć go do komputera. W eksploratorze widoczny
będzie katalog o nazwie M18 założony przez analizator.


Ze strony http://deklaracjezgodnosci.cormay.pl/index.php?dir=Cormay%2F pobrać
pliki z metrykami krwi kontrolnej oddzielne dla każdego z poziomów: Low, Normal,
High. Foldery z metrykami znajdują się w następującej ścieżce dostępu:
www.cormay.pl -> Oferta-> Hematologia-> Krew kontrolna-> Metryczki do krwi
kontrolnej-> Cormay.
Pliki zapisać na dysku lokalnym komputera i przenieść na pendrive do folderu Dysk
wymienny (pendrive)->M18->LOT do lub bezpośrednio zapisując w folderze:
Dysk wymienny (pendrive)->M18->LOT:
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WAŻNE INFORMACJE:
Formatowanie pendrive’a wykonuje się tylko raz. Pliki do folderu LOT można wgrywać dowolną ilość
razy, dogrywać nowe, kasować poprzednie.
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3. WGRYWANIE METRYK KRWI KONTROLNEJ DO ANALIZATORA:
 W celu zgrania wartości metryk krwi kontrolnej do analizatora należy podłączyć
pendrive do analizatora i z menu głównego wybrać opcję KONTROLA JAKOŚCI:



Należy zaznaczyć miejsce zapisania danych metrykalnych wybierając istniejące już
dane lub zaznaczając wolne miejsce na liście serii (1). Po dokonaniu miejsca zapisu,
wybrać opcję ZMIANA (2):
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Pojawią się dane dotychczasowej metryki, którą chcemy nadpisać nowymi danymi lub
wartości zerowe w przypadku wyboru wolnego miejsca w poprzednim punkcie:



Po wciśnięciu opcji ZAŁADUJ, pojawia się lista metryk krwi kontrolnej zapisanych na
pendrivie. Pliki opisane są numerem serii krwi kontrolnej oraz oznakowane literami L,
N, H dla identyfikacji poziomów: Low, Normal, High:
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Po wybraniu (zaznaczeniu) interesującego pliku (1) należy wybrać opcję WPR (2).
Pojawia się komunikat, który należy zatwierdzić:



Dane zostają wpisane w pola. Zaznaczany jest automatycznie poziom, który ma zostać
zapisany (1). Należy wcisnąć opcję ZATWIERDŹ:
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Pojawia się ostrzeżenie o zapisie zmian, które należy zaakceptować:



Pojawia się kolejne ostrzeżenie przed skasowaniem
metrykalnych, które należy zaakceptować:

poprzednich danych
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Po zapisaniu danych następuje powrót do menu wyboru serii i poziomu krwi kontrolnej
gdzie pojawia się już wgrany plik z metryką. W tym miejscu można wybrać następny z
poziomów i wgrać z pendrive’a dane w sposób opisany wyżej.
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