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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προδιαγραφές Συστήματος και Απαιτήσεις 
Το SQA-iO αποτελεί μιας υψηλής απόδοσης ιατρική συσκευή ανάλυσης για Η/Υ, που πραγματοποιεί τεστ σε ΦΡΕΣΚΟ 
δείγμα σπέρματος. Η συσκευή λειτουργεί με μια εφαρμογή Η/Υ, που περιέχει δεδομένα της συσκευής, του δείγματος, 
των αποτελεσμάτων του τεστ και τις πληροφορίες της εγκατάστασης.  Η συσκευή SQA-iO προορίζεται μόνο για 
συνταγογράφηση.   

Αναφορές Παραμέτρων Σπέρματος SQA-iO 

ΠΟΥ 5ο ΠΟΥ 6ο 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, M/ml ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, M/ml 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ PR + NP (%) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (%) 

Προοδευτική PR % ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ NP (%) ΑΡΓΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

ΑΚΙΝΗΣΙΑ IM (%) ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) ΑΚΙΝΗΣΙΑ (%) 

ΠΡΟΟΔ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 
(M/ml) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (%) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (%) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑ PR ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (Μ/ejac) ΑΡΓΗ PR ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

 TAXYTHTA (mic/sec) 

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (Μ/ejac) 

 ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

 ΠΡΟΟΔ. ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

 
Πρόσοψη Συσκευής:Θάλαμος Μετρήσεων (εισάγετε τον δοκιμαστικό σωλήνα για να ξεκινήσει το τεστ όπως φαίνεται 

παρακάτω) 

Πίσω όψη (δεν εμφανίζεται) Χρησιμοποιεί ένα αρσενικό καλώδιο σύνδεσης USB (τοποθετήστε το για τη σύνδεση της 
συσκευής)       
                                                
Προδιαγραφές  

• Διαστάσεις 8 X 9.5 X 10,5 cm / Βάρος: 0,350 Kg 

• Χρόνος Ανάλυσης: 75 δευτερόλεπτα 

• Τροφοδοσία ρεύματος: 5V DC (USB) 

• Επίπεδο θορύβου: 0 [dBA] 

• Κατανάλωση ενέργειας συσκευής: 1,7 [BTU/ώρα] = 0,5 [Watts] 

• Πηγές ακτινοβολίας: Δύο LED (κανάλια κινητικότητας και συγκέντρωσης) 

• Σύστημα αισθητήρα: Δύο φωτογραφικοί αισθητήρες (Κινητικότητας και Οπτικής Πυκνότητας) 

• Λογισμικό: Διατηρείται στη μνήμη flash και σε έναν ασφαλή διακομιστή στο Cloud 

• Σήμα εισόδου καναλιού κινητικότητας: Αναλογικό, έως και 5V 
 

Ελάχιστες Απαιτήσεις SQA-iO 

• Η/Υ: Intel Core i5 M520 2.4GHz ή αντίστοιχο 

• RAM: 4GB 

• Οθόνη Μόνιτορ: Έγχρωμη, Ευρείας προβολής - ελάχιστη ανάλυση 1024 x 768 

• Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος: Windows 7 Professional και άνω 

• Θύρες επικοινωνίας: μία θύρα USB 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο: 5mb/δευτερόλεπτο 
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Θερμοκρασία Λειτουργίας/Δείγματος, Υγρασία και Υψόμετρο 
 

• Λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (15-38ºC) ωστόσο έχει ρυθμιστεί για τεστ σπέρματος σε 

θερμοκρασία δωματίου: 20-25ºC (68-77ºF). Οι ακραίες θερμοκρασίες είναι γνωστό πως επηρεάζουν την 
κινητικότητα του σπέρματος. 

• Μέγιστη υγρασία λειτουργίας έως και 80% για θερμοκρασίες έως και 31ºC.  Η γραμμικότητα μειώθηκε 50% 
στους 38ºC. 

• Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικό χώρο με μέγιστο υψόμετρο 2000m, διακυμάνσεις 
τροφοδοσίας ρεύματος ±10%, Υπέρταση Κατηγορία ΙΙ, Βαθμός Ρύπανσης II. 

Ποιοτικός Έλεγχος/Βαθμονόμηση  
•      Εσωτερικό: Ηλεκτρονική αυτοδιάγνωση /Αυτόματη Βαθμονόμηση εκτελείται κατά την έναρξη.  Οι τιμές 

αναφορές επαληθεύονται πριν από κάθε τεστ. 

Τεστ Δείγματος 
 

• Βαθμονομημένο για τεστ δειγμάτων σε θερμοκρασία δωματίου 20-25ºC (68-77ºF) εντός μίας ώρας από τη 

συλλογή του δείγματος. 

• Τεστ μόνο σε υγροποιημένα δείγματα ανθρώπινου σπέρματος. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επισκόπηση Συστήματος, Παράμετροι Σπέρματος και Εύρος Αναφοράς 
 
Το SQA-iO αποτελεί μιας υψηλής απόδοσης ιατρική συσκευή ανάλυσης για Η/Υ, που πραγματοποιεί τεστ σε ΦΡΕΣΚΟ 

δείγμα σπέρματος. Η συσκευή λειτουργεί με μια εφαρμογή υπολογιστή που περιέχει τη συσκευή, τον ασθενή,το 

δείγμα, τα αποτελέσματα του τεστ και τις πληροφορίες της εγκατάστασης. 
 
Μετά τη συλλογή και προετοιμασία, ένα δείγμα σπέρματος αφαιρείται σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα SQA και 

εισάγεται στο SQA-iO όπου πραγματοποιείται το τεστ του δείγματος. Τα αποτελέσματα των τεστ είναι διαθέσιμα σε 

75 δευτερόλεπτα.   

 

Αναφορές Παραμέτρων Σπέρματος SQA-iO  

ΠΟΥ 5ο ΠΟΥ 6ο 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, M/ml ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, M/ml 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ PR + NP (%) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (%) 

Προοδευτική PR % ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ NP (%) ΑΡΓΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

ΑΚΙΝΗΣΙΑ IM (%) ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) ΑΚΙΝΗΣΙΑ (%) 

ΠΡΟΟΔ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (%) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (%) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑ PR ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (Μ/ejac) ΒΡΑΔΕΙΑ PR ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (mic/sec) 

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ejac) 

 ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

 ΠΡΟΟΔ. ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 

Εύρος Αναφοράς SQA-iO  

Τύπος Δείγματος Συγκ. M/ml Κινητικότητα % PMSC M/ml Μορφολογικά 

Φυσιολογικές 

Μορφές % 

MSC M/ml 

Φρέσκο <2 - 400 0-100 0-400 2 - 30 <0,2 - 400 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Τεχνολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Δοκιμαστικός σωλήνας 
 

• Απορρίψιμος, πλαστικός, δοκιμαστικός σωλήνας. Απαιτεί 500 µl του δείγματος για τεστ φυσιολογικού 
όγκου, 10 µl για τεστ χαμηλού όγκου. 

 
 

• Σχεδιασμένο για συλλογή και τεστ δειγμάτων με βιολογικά ασφαλή τρόπο. Χρησιμοποιήστε μόνο 
πιστοποιημένα δοκιμαστικούς σωλήνες των κατασκευαστών. 

 

Τμήμα Κυβέτας (Αξιολόγηση συγκέντρωσης)  
• Εκατομμύρια κύτταρα σπέρματος αναλύονται στο 'ψηλό' τμήμα της κυψελίδας του δοκιμαστικού δοχείου 

με βάση την φασματοφωτομετρική ανάλυση του δείγματος σπέρματος και την εφαρμογή ιδιόκτητων 
αλγόριθμων. 

 

Ενότητα Κινητικότητας (Αξιολόγηση παραμέτρων κινητικότητας) 
 

• Δεκάδες χιλιάδες σπερματοζωάρια αναλύονται στο 'λεπτό' τμήμα κινητικότητας του δοκιμαστικού 
σωλήνα καθώς κινούνται μέσα από μια δέσμη φωτός στη συσκευή. 

 
• Οι διαταραχές φωτός στη συνέχεια μετατρέπονται σε αναλογικά σήματα και αναλύονται από 

ιδιόκτητους αλγόριθμους. 

 

Εισάγοντας το Δοκιμαστικό Δοχείο στο SQA-iO 

• Αφού γεμίσετε το δοκιμαστικό δοχείο (βλ. Ενότητα Παραρτήματος για οδηγίες), τοποθετήστε το 
δοκιμαστικό δοχείο SQA πλήρως έως το τέλος στον θάλαμο μέτρησης SQA-iO με το ΜΠΛΕ ΕΜΒΟΛΟ 
στραμμένο προς τα κάτω.

 

 

Ενότητα 
Κινητικότητας 

Τμήμα Κυβέτας 
(Συγκέντρωση) 

Μπλε Έμβολο (στοπ ή 
διαχωριστική 

βαλβίδα) 

Σύριγγα που 
υποστηρίζεται από 

κατευθυντικό οδηγό  

Luer Lock 
(Προσαρμογέα

ς) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εισαγωγή 
Σύνδεση για πρώτη φορά:Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Γρήγορο Οδηγό Έναρξης SQA-iO ή κατεβάστε 

απευθείας το λογισμικό από το www.sqa-io.com και κάντε την εγγραφή του λογαριασμού σας, ακολουθώντας τις 

οδηγίες στην οθόνη.  Αυτή είναι η στιγμή για να ορίσετε όλες τις προτιμώμενες δοκιμές και τις προεπιλογές της 

εγκατάστασής σας και να φορτώσετε τις μονάδες τεστ.   

 Σύνδεση του SQA-iO για τεστ: 
 

• Συνδέστε το SQA-iO στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. 
 

• Πηγαίνετε στο:  www.sqa-io.com  ή κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας    για να 

ενεργοποιήσετε τη διεπαφή SQA-iO. 

• Εισαγάγετε τον μοναδικό οκταψήφιο αριθμό εγγραφής που βρίσκεται μέσα στο κιτ της συσκευής σας 
 

• Εάν σας ζητηθεί να εξουσιοδοτήσετε τη λήψη ενός οδηγού που απαιτείται για την εκτέλεση της εφαρμογής 

SQA-iO, παρακαλούμε αποδεχτείτε. 
 

• Συνδεθείτε στο SQA-iO χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. 
 

• Το SQA-iO θα προχωρήσει τώρα σε έναν έλεγχο βαθμονόμησης, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί. 
 

• Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για τεστ σπέρματος. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πλοήγηση SQA-iO και Τεστ 
Η πλοήγηση του SQA-iO είναι απλή σε χρήση. Απλά κάντε κλικ σε μία από τις έξι επιλογές στη μπάρα πλοήγησης 

στην αριστερή πλευρά της οθόνης και επιλέξτε που θέλετε να πάτε. Η οθόνη πλοήγησης είναι πάντα ορατή κατά τη 

χρήση της εφαρμογής. 

Μετά από 15 λεπτά αδράνειας του SQA-iO, ο μηχανισμός ασφαλείας της εφαρμογής SQA-iO θα προειδοποιήσει τον 

χρήστη ότι θα λήξει.  Εάν ο χρήστης δεν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή SQA-iO εντός 5 λεπτών, θα τερματιστεί 

αυτόματα και ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί ξανά για να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.  

Αρχική Οθόνη:   

 
Η Αρχική Οθόνη προσφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Η συσκευή είναι συνδεδεμένη όταν το εικονίδιο αυτό είναι ΠΡΑΣΙΝΟ εάν είναι κόκκινο η σύνδεση 
έχει χαθεί. 

 
• Δεδομένα service - Βασικές Παράμετροι:Εμφανίζει τη βαθμονόμηση και τις παραμέτρους αυτο-

διαγνωστικών του SQA-iO με ένδειξη για το εάν βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων (πράσινο 

μαρκάρισμα), στα όρια (κίτρινο μαρκάρισμα) ή εκτός ορίων (κόκκινο μαρκάρισμα). Κάντε κλικ στο 

σημάδι μαρκαρίσματος για λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με το τι να κάνετε. Κάντε κλικ στο 

κουμπί ΑΝΑΦΟΡΑ για να τρέξετε μια αναφορά βαθμονόμησης για το αρχείο σας. 
 

• Κατάσταση Τεστ:Δεδομένου πως το SQA-iO δεν πρόκειται να λειτουργήσει χωρίς μονάδες τεστ, 

απεικονίζονται η κατάσταση των μονάδων τεστ που απομένουν, καθώς και το γράφημα των τεστ 

που πραγματοποιήθηκαν ανά εβδομάδα. 

http://www.sqa-io.com/
http://www.sqa-io.com/
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Τεστ Ασθενούς 

 

 
 
Εισάγετε τον Ασθενή και τα δεδομένα του δείγματος στην οθόνη ΤΕΣΤ ΑΣΘΕΝΟΥΣ που βλέπετε παραπάνω. Τα 

υποχρεωτικά πεδία υποδεικνύονται με έναν αστερίσκο * και ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί εφόσον είναι 

κενά. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Παρότι ο όγκος του δείγματος δεν αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο, ορισμένες 

παράμετροι σπέρματος που σχετίζονται με τον όγκο του δείγματος, δεν θα παρουσιαστούν εάν δεν εισηχθεί ο 

όγκος.  
 
Χρησιμοποιήστε τα 'ανοιχτά' πεδία ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 1 και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 2, για την εισαγωγή οποιασδήποτε επιθυμητής 
πληροφορίας. 
 
Μετά την εισαγωγή δεδομένων ασθενούς, επιλέξτε τον τύπο του τεστ προς πραγματοποίηση: 
 
Επιλογές Τεστ Δείγματος 

 

• Τεστ τώρα:εάν διαθέτετε δοκιμαστικό σωλήνα πλήρους τεστ και είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε τεστ 

άμεσα, κάντε κλικ στο ΤΕΣΤ ΤΩΡΑ για να πραγματοποιηθεί το τεστ. 

• 10 μικρολίτρα εάν ο όγκος του δείγματος δεν είναι αρκετά μεγάλος για να γεμίσει το τμήμα της 

κυψελίδας του δοκιμαστικού σωλήνα (θα αναφερθούν μόνο παράμετροι κινητικότητας, όχι 

συγκέντρωσης). 

• ΣΥΓΚ. ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (M/ml): Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ταινίες τεστ WBC και pH για ΚΑΘΕ 

δείγμα πριν από κάθε τεστ. Εάν τα αποτελέσματα δείξουν πως το δείγμα έχει >=1 ή <1M/ml WBC, εισάγετέ το 

στην οθόνη ΤΕΣΤ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ώστε να αναφερθούν τα σωστά αποτελέσματα. 
 
Τα δείγματα πρέπει να είναι πλήρως υγροποιημένα και να αναλυθούν εντός μιας ώρας από τη συλλογή, ώστε οι 

παράμετροι κινητικότητας να αναφερθούν με ακρίβεια. Οι παράμετροι WBC και pH θα πρέπει να δοκιμαστούν 

χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες ταινίες τεστ στο κιτ τεστ. Μην θερμαίνετε τα δείγματα - διατηρήστε τα σε 

θερμοκρασία δωματίου - οι υπερβολική θέρμανση και/ή το κρύο θα προκαλέσουν σοκ στα σπερματικά κύτταρα και 

θα επηρεάσουν την κινητικότητά τους. 
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Βλέπε ενότητα Παραρτήματος για οδηγίες σχετικά με τη συλλογή δείγματος  σπέρματος και οδηγίες για το πως να 

γεμίσετε τον δοκιμαστικό σωλήνα και να το εισάγετέ στο SQA-iO. 

Τεστ Ασθενούς - Αποτελέσματα Τεστ 
 
Μετά από περίπου 75 λεπτά, θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα του τεστ του ασθενούς, μαζί με τις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. Όλες οι τιμές παραμέτρων δοκιμής του σπέρματος θα εμφανίζονται μαζί με τις ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (εάν 

είναι διαθέσιμες) και ένα βέλος ένδειξης μόνο εάν τα αποτελέσματα είναι υψηλά ή χαμηλά με βάση τις εγκεκριμένες 

τιμές αναφοράς του εργαστηρίου και τα πρωτόκολλά ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Εάν δεν υπάρχει βέλος, τα 

αποτελέσματα του τεστ δεν είναι ούτε εντός φυσιολογικού εύρους ή δεν υπάρχει τιμή αναφοράς για την παράμετρο. 

Οι προεπιλεγμένες ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ παρέχονται από τον κατασκευαστή με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των 

Π.Ο.Υ./MES. Πηγαίνετε στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες τιμές της αναφοράς του ίδιου του 

εργαστηρίου. 

 
Τρεις επιλογές πλοήγησης είναι διαθέσιμες από την οθόνη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΣΤ: 
 

• ΤΕΣΤ ΞΑΝΑ:  Επιλέξτε να πραγματοποιήσετε ένα δεύτερο τεστ στον ίδιο ασθενή εάν το επιθυμείτε. 

• ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  Κάντε κλικ για προβολή και εκτύπωση της αναφοράς του ασθενούς 

• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:  Κάντε κλικ για αποθήκευση των αποτελεσμάτων τεστ στο αρχείο ασθενούς. 
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Χαμηλή ποιότητα - Αποτελέσματα τεστ 

 

Αποτελέσματα τεστ σχετικά με χαμηλή ποιότητα μπορούν να αναφερθούν ως < (μικρότερο από) ή > 

(μεγαλύτερο από) όταν μία ή περισσότερες από τις παραμέτρους βρίσκονται κάτω από το δυναμικό εύρος 

του SQA-iO και δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

 

 
 

Μόνο οι τιμές Συγκέντρωσης Σπέρματος, Συνολικής Κινητικότητας, Συγκέντρωσης Κινητικού Σπέρματος 

και SMI θα αναφέρονται αυτόματα λόγω του περιορισμένου αριθμού σπερματοζωαρίων, της χαμηλής 

κινητικότητας ή/και της κακής μορφολογίας.  

Για πιο ακριβείς τιμές και πλήρη αναφορά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ανατρέξτε στη σχετική ενότητα παρακάτω) για να εισαγάγετε τα τελικά χειροκίνητα 

αποτελέσματα. 

 

Χαμηλή ποιότητα – Αποστολή χειροκίνητων αποτελεσμάτων 

Κατόπιν ενός τεστ χαμηλής ποιότητας, έχει εφαρμογή η αποστολή εκτός σύνδεσης μέτρησης τελικών 

χειροκίνητων αποτελεσμάτων  Η πλήρης αναφορά των ζητηθέντων χειροκίνητων αποτελεσμάτων θα 

παράσχει αναλυτική αναφορά με αυτόματα υπολογισμένα αποτελέσματα συμπληρωματικών παραμέτρων 

σπέρματος. 

Ένα ικανό εργαστήριο ανάλυσης σπέρματος, εξοπλισμένο με συσκευές για τη συγκέντρωση σπέρματος, 

την κινητικότητα και (προαιρετικά) τη μορφολογική εξέταση, είναι στοιχειώδες. Η ακρίβεια των 

χειροκίνητων αποτελεσμάτων θα αποτελεί 

ευθύνη του χρήστη. 
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Η αξιολόγηση των χειροκίνητων αποτελεσμάτων δεν απαιτεί την προσθήκη του αποτελέσματος 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. Ωστόσο, η εξαίρεσή του θα εξαλείψει τα σχετικά αποτελέσματα (όπως φαίνεται 

παρακάτω). 
 

 
 
* Σημειώστε ότι κατά την έξοδο από την οθόνη χειροκίνητης αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της Κινητικότητας και 
της Συγκέντρωσης δεν μπορούν να υποβληθούν ή να τύχουν επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ θα είναι διαθέσιμα μέσω της κατηγορίας αρχείου εάν έχουν εισαχθεί χειροκίνητα αποτελέσματα. 
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Τεστ Ασθενούς - Αναφορά Ανάλυσης Σπέρματος 
Η αναφορά ανάλυσης σπέρματος μπορεί να προσαρμοστεί στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Εμφανίζει τις πληροφορίες 

στην εγκατάσταση των τεστ, όλα τα αποτελέσματα τεστ, ένα γράφημα κινητικότητας και πληροφορίες για τον 

ασθενή και τον γιατρό, καθώς και σχόλια. 
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Πληροφορίες Ασθενούς 
Η οθόνη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ διαχειρίζεται λεπομερεώς τις πληροφορίες ασθενούς. Νέοι ασθενείς μπορούν να 
προστεθούν κάνοντας κλικ στο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ. Οι πληροφορίες ασθενούς μπορούν να επεξεργαστούν ή να 
διαγραφούν κάνοντας κλικ στα εικονίδια στην περιοχή ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Κάντε κλικ  

στη στήλη της κεφαλίδας για κατάταξη των δεδομένων του ασθενούς. 
 

  
 

Αρχειοθέτηση 
Κάντε κλικ στην ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ για να δείτε μια πλήρη λίστα των αποτελεσμάτων τεστ του ασθενούς. Ταξινόμηση 
κατά ημερομηνία. Προβολή, διαγραφή ή πραγματοποίηση αναφορών με επιλογή του ασθενούς και κάνοντας κλικ στο 
επιθυμητό κουμπί ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ και Αποδοτικότητα 
 

Επιλέξτε Ποιοτικό Έλεγχο/Αποδοτικότητα από το πάνελ πλοήγησης για εκτέλεση τριών επιπέδων ποιοτικού ελέγχου 

δειγμάτων με QwikCheck σφαιρίδια ή πραγματοποιήστε έλεγχο Αποδοτικότητας. Όταν πραγματοποιείτε ελέγχους με 

QwikCheck σφαιρίδια, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο εσώκλειστο φυλλάδιο της συσκευασίας. Επίσης, 

βεβαιωθείτε πως: 

• Χρησιμοποιείτε ένα ξεχωριστό, νέο δοκιμαστικό σωλήνα για το κάθε επίπεδο σφαιριδίων. 

• Αναμείξτε τα δείγματα απαλά πριν την αναρρόφηση στον δοκιμαστικό σωλήνα. 
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• Μην επιστρέφετε το διάλυμα σφαιριδίων στο δοχείο μετά τη δοκιμή - αυτό θα μολύνει τα δείγματα ΚΑΙ τα 

σφαιρίδια προσκολλώνται στα τοιχώματα του δοκιμαστικού σωλήνα, οπότε η συγκέντρωση των σφαιριδίων θα 

μεταβληθεί.   

 

Δοκιμή Στοιχείων Ποιοτικού ελέγχου    

• Η παρακάτω οθόνη θα ενεργοποιηθεί κατά την εισαγωγή Ποιοτικού Ελέγχου/Αποδοτικότητας από τον πίνακα 

πλοήγησης. Εάν ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα controls, όλα τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΣΤ και οι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ θα εμφανίζονται ως ΕΚΚΡΕΜΗ.   

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Από το κυλιόμενο μενού, βρείτε τον αριθμό παρτίδας που αντιστοιχεί στον 

αριθμό παρτίδας στην εξωτερική ετικέτα του κουτιού των QwikCheck σφαιριδίων του τεστ.    

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Και τα τρία επίπεδα σφαιριδίων θα γεμίσουν αυτόματα όταν γίνει επιλογή της 

παρτίδας. 

• ΤΕΛΕΤΑΙΑ ΧΡΗΣΗ: Εάν έχουν πραγματοποιηθεί προηγούμενα τεστ, εμφανίζεται η τελευταία ημερομηνία και 

ώρα.    

• ΤΕΣΤ ΤΩΡΑ: Επιλέξτε ΤΕΣΤ ΤΩΡΑ όταν οι δοκιμαστικοί σωλήνες είναι προετοιμασμένοι για το κάθε τεστ. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την εισαγωγή δοκιμαστικού σωλήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Εγχειρίδιο Χρήστη Έκδοση 20 19_ΙΟΥΛΙΟΥ_2022  

 

Σελίδα | 14 
 

Αποτελέσματα και Διορθωτική Ενέργεια:  

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Τα τεστ ελέγχου control διαρκούν περίπου 20 δευτερόλεπτα ανά τεστ.  Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται αυτόματα και εάν είναι εκτός ορίων, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  

Επιλέξτε το κουμπί ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για να προσδιορίσετε τι προκάλεσε τα εκτός ορίων αποτελέσματα.    

• ΤΕΣΤ ΞΑΝΑ: Το κουμπί αυτό θα εμφανίζεται μετά την πραγματοποιήση του πρώτου τεστ. Επιλέξτε το για να 

πραγματοποιήσετε ξανά τεστ στο δείγμα χωρίς έξτρα χρέωση κωδικού μονάδων. Η επιλογή τεστ-ξανά είναι 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας.  

 
 

• ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ υπάρχουν παρακάτω και εφόσον επιλεγούν, θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην 
Αναφορά Ποιοτικού Ελέγχου και θα αποθηκευτούν στην αρχειοθέτηση Ποιοτικού Ελέγχου.  Χρησιμοποιήστε την 
επιλογή ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ εάν καμία από τις ενέργειες που αναφέρονται δεν περιγράφει το 
πρόβλημα.    

 

 

• ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ:  Επιλέξτε από την οθόνη την επιλογή ΤΕΣΤ ή ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ώστε 

να δείτε όλα τα τεστ Ποιοτικού Ελέγχου. Πολλές επιλογές επιλογής και παρουσίασης αποτελεσμάτων είναι 

διαθέσιμες από την οθόνη αυτή και τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν.     
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• Αναφορά Τεστ Ποιοτικού Ελέγχου/Στοιχείων Ελέγχου Controls: Μετά την ολοκλήρωση ενός τεστ, επιλέξτε το 

κουμπί ΑΝΑΦΟΡΑ για να τρέξετε μια αναφορά ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ που να εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η 

γραφική απεικόνιση.   
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Πραγματοποιόντας Τεστ Αποδοτικότητας Δειγμάτων    

• Επιλέξτε ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/Αποδοτικότητα από το πάνελ πλοήγησης, στη συνέχεια ενεργοποιήστε την 

καρτέλα Δοκιμής Απoδοτικότητας για προβολή της οθόνης που εμφανίζεται παρακάτω.   

• ΣΧΕΔΙΑ: Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά ΣΧΕΔΙΑ διαθέσιμα για να επιλέξετε:  

o NEQAS  

o QuaDeGa 

o CAP/API 

o iPRO 

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ: Απο το κυλιόμενο μενού, επιλέξτε το σχέδιο στο οποίο έχει εγγραφεί το εργαστήριο.      

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Για τα NEQAS και QuaDeGa, ο αριθμός διανομής μπορεί να βρεθεί στην 

ετικέτα του κουτιού.  Επιλέξτε τον αριθμό διανομής που αντιστοιχεί στο κυλιόμενο μενού. 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  Για τα CAP/API και iPRO, η ημερομηνία 

έκδοσης/ο Αριθμός παρτίδας μπορεί να βρεθεί στην ετικέτα του κουτιού. Εισαγάγετε τα στοιχεία στο διαθέσιμο 

πεδίο.  

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Οι ταυτότητες των δειγμάτων NEQAS και QuaDeGa θα εμφανίζονται αυτόματα 

όταν γίνεται επιλογή του αριθμού διανομής. Για τα CAP/API, εισάγετε χειροκίνητα τις ταυτότητες δειγμάτων ID 

που θα βρείτε στην ετικέτα του κουτιού. 

• ΤΕΛΕΤΑΙΑ ΧΡΗΣΗ: Εάν έχουν πραγματοποιηθεί προηγούμενα τεστ, εμφανίζεται μια ειδοποίηση της τελευταίας 

ημερομηνίας και ώρας.   

• ΤΕΣΤ ΤΩΡΑ: Επιλέξτε ΤΕΣΤ ΤΩΡΑ όταν οι δοκιμαστικοί σωλήνες είναι προετοιμασμένοι για το κάθε τεστ. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την εισαγωγή δοκιμαστικού σωλήνα. 

• ΤΕΣΤ ΞΑΝΑ: Το κουμπί αυτό θα εμφανίζεται μετά την πραγματοποιήση του πρώτου τεστ. Επιλέξτε το για να 

πραγματοποιήσετε ξανά τεστ στο δείγμα χωρίς έξτρα χρέωση κωδικού μονάδων. 

• ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Η ημερομηνία έως την οποία οφείλει να γίνει η αναφορά των αποτελεσμάτων 

αποδοτικότητας. 

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εισάγετε σημειώσεις τεστ δείγματος μετά το τεστ, εφόσον το επιθυμείτε. Κάντε κλικ στην 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για την προβολή σημειώσεων για την αναφορά/αρχείο η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ για αφαίρεση των 

σημειώσεων. 
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Αποτελέσματα:  

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα τεστ αποδοτικότητας διαρκούν περίπου 20 δευτερόλεπτα ανά τεστ. Τα αποτελέσματα 

συγκέντρωσης εμφανίζονται αυτόματα. Εάν τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως δεν έγινε αποτελεσματικός 

καθαρισμός του SQA-iO πριν την πραγματοποίηση του τεστ, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων θα γίνει με κόκκινο 

χρώμα και η επιλογή τεστ-ξανά θα είναι διαθέσιμη μετά τον καθαρισμό της συσκευής.  

• ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Κάντε τη συγκεκριμένη επιλογή από την οθόνη ΤΕΣΤ ή 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ώστε να δείτε όλα τα Τεστ Αποδοτικότητας. Πολλές επιλογές για το φιλτράρισμα και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμα και τα αποτελέσματα μπορούν να διαγραφούν εφόσον το 

επιθυμείτε.      

 

• Αναφορά Τεστ Αποδοτικότητας: Μετά την ολοκλήρωση κάποιου τεστ, επιλέξτε το κουμπί ΑΝΑΦΟΡΑ για 
προβολή της τελικής Αναφοράς. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Κιτ Τεστ SQA-iO και Μονάδες Τεστ 

 
Το Κιτ Τεστ SQA-iO περιέχει όλες τις απαραίτητες προμήθειες για να δοκιμάσετε ένα δείγμα σπέρματος στη συσκευή:  

• 50 Δοκιμαστικοί σωλήνες SQA  

• Προμήθειες καθαρισμού  

• Ταινίες τεστ pH και WBC 

• Μοναδικός Κωδικός Μονάδων για φόρτωση μονάδων τεστ 

• Πλήρεις οδηγίες χρήσης των προμηθειών 

Το SQA-iO δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μονάδες τεστ. Με κάθε νέο κιτ τεστ υπάρχει ένας μοναδικός, τυχαία 

δημιουργημένος ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΣΤ. Όταν λαμβάνετε ένα νέο κιτ τεστ, εισάγετε τον κωδικό αυτό στο SQA-iO 

όταν κάνει την εμφάνισή του μια αναδυόμενη οθόνη. Το The SQA-iO θα γνωρίζει πότε απομένουν λίγες ή καθόλου 

μονάδες τεστ και θα σας στείλει ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Από το αναδυόμενο παράθυρο ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

• ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΤ για να αγοράσετε ένα νέο κιτ από τον προμηθευτή σας ή 
 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ εάν αγοράσατε ένα νέο κιτ τεστ και χρειάζεται να φορτώσετε τον κωδικό 
μονάδων τεστ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα κιτ τεστ μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε μέσω του ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.  Πηγαίνετε στο κυλιόμενο 
μενού και κάντε την πρώτη επιλογή:  
"ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ" 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Κάντε τις Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις του SQA-iO 
 

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ανάλογα με την κατάσταση αδειών του χρήστη. 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:Οι διαχειριστές της εγκατάστασης μπορούν να κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή για τη 
ρύθμιση της αναφοράς τεστ και του SQA-iO με προσωπικές πληροφορίες και λογότυπο. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ: Οι διαχειριστές της εγκατάστασης μπορούν να κάνουν την επιλογή αυτή για την προβολή 
χρηστών της εγκατάστασής τους και την προσθήκη, αφαίρεση και επεξεργασία χρηστών. 
 
ΤΕΣΤ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:Οι χρήστες με άδεια επεξεργασίας μπορούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο προκειμένου να 
κάνουν τις ρυθμίσεις προεπιλογών του SQA-iO για να πραγματοποιήσουν τεστ δειγμάτων ασθενών και να ορίσουν 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ονόματα πεδίων και τη μορφή ηλικίας/ημερομηνίας γέννησης και ύψους/βάρους. 
 

 
 
Επιπλέον, η επιλογή Συμπερίληψη Εκτίμησης Υπολειμμάτων μπορεί να επιλεγεί ως προεπιλογή για να καταστεί 
δυνατή η οπτική αξιολόγηση του δείγματος για υπολείμματα. Για να το κάνετε αυτό, ετοιμάστε μια τυπική διαφάνεια 
με μια καλυπτρίδα 22X22 και μια σταγόνα σπέρματος. Δείτε την αντικειμενοφόρο πλάκα με ένα εργαστηριακό 

μικροσκόπιο. Επιλέξτε το επίπεδο των υπολειμμάτων με βάση τις επιλογές που παρουσιάζονται. Αυτή η 
αυτοματοποιημένη ανάλυση θα αντισταθμίσει τώρα τα υπολείμματα. 

 

ΑΝΑΦ. ΤΙΜΗ: Χρήστες με άδεια επεξεργασίας μπορούν να επιλέξουν τα πρότυπα εξέτασης WHO 5 ή 6 για τιμές 

αναφοράς.  Οι εργοστασιακές προεπιλογές έχουν πραγματοποιηθεί στη 6η Έκδοση Προτύπων του Π.Ο.Υ. 

Αποεπιλέξτε την επιλογή 'Χρήση τιμών αναφοράς WHO' για να ορίσετε προσαρμοσμένες τιμές αναφοράς.  

 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ:Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει την επιλογή αυτή για προβολή της 
αναφοράς τεστ με μια υπογραφή και μεταφόρτωση προσωπικής εικόνας προφίλ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Υπηρεσία 

Μπείτε στην οθόνη αυτή για προβολή/πρόσβαση αρχείου:  
• Σύνδεση με τον διανομέα σας για παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης.  

• Λίστα Ελεγχου Συντήρησης: Μια χρήσιμη επιλογή που βοηθά τον χρήστη να καταγράψει και να εντοπίσει τη 
συντήρηση της συσκευής και το πρόγραμμα καθαρισμού.    

• ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕΡΒΙΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ παράμετροι: Επιλέξτε για να επιβεβαιώσετε πως η συσκευή SQA-iO είναι έτοιμη 
για τεστ.  

• Οδηγός Χρήστη, Εγχειρίδιο Σέρβις και Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων: Κάντε κλικ στους παρεχόμενους 
συνδέσμους 

 

 
 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας 
 

Η Επικοινωνία Μαζί Μας είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το τηλέφωνο στην κορυφή δεξιά της 

οθόνης. Για να παραγγείλετε νέα κιτ τεστ ή να ζητήσετε υποστήριξη, χρησιμοποιήστε το κυλιόμενο μενού και το 

κουτί μηνυμάτων για να επικοινωνήσετε με τον τοπικό προμηθευτή σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Γεμίζοντας τον Δοκιμαστικό Σωλήνα με Φυσιολογικό Όγκο Δείγματος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μέγεθος δείγματος, συλλογή και οδηγίες προετοιμασίας: 

1. Απαιτούνται τουλάχιστον 0,5 ml σπέρματος. 

2. Το δείγμα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (μην θερμαίνετε ή 
ψύχετε), και το τεστ να πραγματοποιηθεί εντός 1 ώρας από τη συλλογή, πλήρως 
υγροποιημένο.   

3. Πριν γεμίσετε τον δοκιμαστικό σωλήνα, το δείγμα του σπέρματος θα πρέπει να 
υγροποιηθεί πλήρως και να αναμειχθεί απαλά, με περιστροφή του δοχείου 
συλλογής σπέρματος. 

4. ΠΡΟΣΟΧΗ:Μην ανακινείτε ή χρησιμοποιείτε πιπέτα για να αναμείξετε το 
δείγμα, αλλιώς θα σχηματιστούν φυσαλίδες αέρος και τα αποτελέσματα 
του τεστ δεν θα είναι ακριβή. 

5. Ελέγξτε προσεχτικά ώστε το υγροποιημένο, πλήρως αναμεμειγμένο σπέρμα να μην 

περιέχει φυσαλίδες αέρα.  

Γεμίζοντας τον δοκιμαστικό σωλήνα... Έτοιμοι για τεστ: 

1. Σπρώξτε την αντλία της σύριγγας πλήρως μέσα στη σύριγγα και στη συνέχεια, 
τοποθετήστε μόνο ένα λεπτό τμήμα του δοκιμαστικού σωλήνα στο κάτω μέρος του 
δείγματος (Σχεδ. 1). 

2. Τραβήξτε την αντλία της σύριγγας προς τα πίσω αργά ενώ διατηρείτε την άκρη του 
δοκιμαστικού σωλήνα αρκετά κάτω από το επίπεδο του δείγματος και κάτω από τυχόν 
επιφανειακές φυσαλίδες. Συνεχίστε να αναρροφάτε το δείγμα μέχρι να εμφανιστεί στον 
προσαρμογέα Luer (Εικ. 1 & 2). 

3. Ελέγξτε τον δοκιμαστικό σωλήνα μετά το γέμισμα (Σχεδ. 2), επιβεβαιώστε οπτικά πως το 
δείγμα έχει πλήρως γεμίσει το τμήμα της Κυψελίδας και το λεπτό τμήμα του 
δοκιμαστικού σωλήνα (χωρίς μηνίσκο). Χτυπήστε τη σύριγγα για να βεβαιωθείτε πως 
δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στο δείγμα. Εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται 
φυσαλίδες αέρα κάτω από τον προσαρμογέα Luer, γεμίστε ξανά με μια μικρή ποσότητα 
σπέρματος για να τραβήξετε τις φυσαλίδες αέρα στη σύριγγα. 

4. Σκουπίστε την κορυφή του δοκιμαστικού δοχείου με ένα απαλό πανί γρήγορα (για να 

αποφύγετε την απορρόφηση)(Σχεδ. 3).  Επιπλέον, σκουπίστε το εξωτερικό του 
δοκιμαστικού σωλήνα εάν προκύψει διαρροή, προκειμένου να διατηρήσετε καθαρό το 
SQA-iO. Επιβεβαιώστε οπτικά πως οι θάλαμοι του δοκιμαστικού σωλήνα είναι ακόμη 
γεμάτοι μετά τον καθαρισμό. Εάν όχι, πιέστε ελαφρά το έμβολο της σύριγγας για να 
ξαναγεμίσετε το τμήμα του δοκιμαστικού σωλήνα. 

5. Σπρώξτε αργά προς τα μέσα τη μπλε διαχωριστική βαλβίδα μέχρι να φτάσει στο ίδιο 

επίπεδο με το πλαστικό (Σχεδ. 4). 

6. Εισάγετε τον δοκιμαστικό σωλήνα στο SQA-iO μέχρι τέλους με τη μπλε βαλβίδα προς τα 

κάτω (Σχεδ 5)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχεδ. 1: 
Γέμισμα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχεδ. 2: Έλεγχος 
για φυσαλίδες  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχεδ. 3: Σκούπισμα 
της άκρης 

            
          

 

          Σχεδ. 4: Πίεση της μπλε βαλβίδας     Σχεδ. 5: Εισαγωγή δοκιμαστικού σωλήνα στο SQA-iO

 

 

Ενότητα 
Κινητικότητας 

Τμήμα Κυβέτας 
(Συγκέντρωση) 

Μπλε Έμβολο (στοπ ή 
διαχωριστική 

βαλβίδα) 

Σύριγγα που 
υποστηρίζεται από 

κατευθυντικό οδηγό  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Γεμίζοντας τον Δοκιμαστικό Σωλήνα με ΧΑΜΗΛΟ Όγκο Δείγματος 

 

Μέγεθος δείγματος και προετοιμασία: 
 

1. Τουλάχιστον 10 μικρολίτρα σπέρματος μπορούν να υποβληθούν σε τεστ, 

γεμίζοντας ΜΟΝΟ το λεπτό τμήμα του δοκιμαστικού σωλήνα.  Μπορούν να 
αναφερθούν μόνο παράμετροι κινητικότητας σπέρματος.  

2. Το δείγμα πρέπει να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου (μην θερμαίνετε ή ψύχετε), 
      με τεστ εντός 1 ώρας από τη συλλογή και να είναι πλήρως υγροποιημένο.   

3. Μετά την υγροποίηση, αναμείξτε απαλά το δείγμα περιστρέφοντάς το μέσα στο δοχείο. 

4. Έλεγξε προσεχτικά το υγροποιημένο, πλήρως αναμεμειγμένο σπέρμα να μην περιέχει φυσαλίδες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:Μην ανακινείτε ή χρησιμοποιείτε πιπέτα για να αναμείξετε το 
δείγμα, αλλιώς θα σχηματιστούν φυσαλίδες αέρος και τα αποτελέσματα του 
τεστ δεν θα είναι ακριβή.  

Γεμίστε τον δοκιμαστικό σωλήνα SQA-iO: 

1. Σπρώξτε πλήρως το έμβολο της σύριγγας. Τοποθετήστε μόνο το λεπτό μέρος 
του δοκιμαστικού σωλήνα στο κάτω μέρος του δείγματος (Σχεδ. 1). 

 

2. Τραβήξτε το έμβολο πίσω αργά χωρίς να αφαιρέσετε τον δοκιμαστικό σωλήνα από 
το δείγμα.     

3. Γεμίστε μόνο τον (λεπτό) θάλαμο του δοκιμαστικού δοχείου με 10 μικρολίτρα 

σπέρματος (Σχεδ. 1).       Αναρροφήστε το δείγμα μέχρι να εμφανιστεί στο τμήμα της 
κυψελίδας, διατηρώντας παράλληλα την άκρη του δοκιμαστικού σωλήνα πολύ κάτω 
από το επίπεδο του δείγματος και πολύ κάτω από το επίπεδο τυχόν φυσαλίδων που 
καλύπτουν το υγρό.   

4. Αποσύρετε το άκρο του δοκιμαστικού δοχείου από το δείγμα σπέρματος και 

επιθεωρήστε οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι το δείγμα έχει γεμίσει πλήρως το λεπτό 

τμήμα (χωρίς μηνίσκο). 
 

5. Σκουπίστε την άκρη του δείγματος σπέρματος με ένα απαλό πανί γρήγορα (για 
αποφυγή απορρόφησης).  Επιπλέον, σκουπίστε το εξωτερικό του δοκιμαστικού σωλήνα 
εάν προκύψει διαρροή, προκειμένου να διατηρήσετε καθαρό το SQA-iO.  
 

6. Επιβεβαιώστε οπτικά πως το λεπτό τμήμα του δοκιμαστικού σωλήνα είναι ακόμη 
γεμάτο μετά τον καθαρισμό. Εάν όχι, πιέστε ελαφρά το έμβολο της σύριγγας μέχρι 
μια μικρή σταγόνα να κάνει την εμφάνισή της στην κορυφή του δοκιμαστικού δοχείου 
και στη συνέχεια ξαναγεμίστε την κορυφή με περισσότερο από το δείγμα. 

 

Αφαιρέστε τη μπλε διαχωριστική βαλβίδα: 
 

• Αποσυνδέστε ολοκληρη τη σύριγγα από τον σύνδεσμο (Σχέδ. 2) 

• Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα ή τον οδηγό του δοκιμαστικού δοχείου για να πιέσετε προς 

τα έξω τη μπλε διαχωριστική βαλβίδα του δοκιμαστικού δοχείου (Σχεδ. 3) 

• Αφαιρέστε πλήρως τη μπλε διαχωριστική βαλβίδα (Σχεδ. 4) 

• Εισάγετε το δοκιμαστικό δοχείο στο SQA-iO 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:Κάντε τεστ σε Χαμηλού Όγκου δείγματα μόλις 

γεμίσει το δοκιμαστικό δοχείο.

Σχεδ. 1:Γεμίστε 

την άκρη 

 

Σχεδ. 2:Αποσυνδέστε τη σύριγγα 

 
 

 

Σχεδ. 3:Σπρώξτε τη βαλβίδα 

προς τα έξω 
 

 

Σχεδ. 4: Αφαιρέστε τη 

μπλε βαλβίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Καθαρίζοντας το SQA-iO 

 

Πότε να καθαρίζετε: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
 

• Ή εφόσον προκύψει σφάλμα SELF-ΤΕΣΤ ή οποιοδήποτε άλλο 

σφάλμα. 
 

• Ή εάν το Σύστημα μολυνθεί με σπέρμα 

 

Περιεχόμενα καθαριστικού κιτ: 
 

Μακρυά βούρτσα καθαρισμού (παρέχεται με το κιτ της συσκευής 

SQA-iO) 
 

Καθαριστικά επιθέματα ινώδους υλικού (μιας χρήσης) 
 

Επιθέματα στεγνώματος με σπογγοειδή άκρη (μιας χρήσης) 
 

Καθαριστικό υγρό (σταγονόμετρο) 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ: ΒΗΜΑ 1 
 

• Εισάγετε την μακρυά βούρτσα που παρέχεται με το κιτ της 
συσκευής (τρίχες προς τα κάτω) στον θάλαμο του SQA-iO με τον 
ίδιο τρόπο εισαγωγής ενός δοκιμαστικού δοχείου (Σχεδ.1 και 2). 

 
• Τραβήξτε τη βούρτσα έξω, ασκώντας πίεση προς τα κάτω για να 

σκουπίσετε ή να 'ξεσκονίσετε' τα οπτικά (θα αισθανθείτε ένα 
'ράφι' στο πίσω/επάνω τμήμα του θαλάμου) - (Σχεδ. 2 και 3) 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ: ΒΗΜΑ 2 
 
1. Χρησιμοποιήστε ένα επίθεμα καθαρισμού με Ινώδες υλικό (Σχεδ. 4) 

που παρέχεται στο ΚΙΤ ΤΕΣΤ σας. 
 

• Υγράνετε με μόνο ΜΙΑ σταγόνα καθαριστικού υγρού. 
 

• Τινάξτε το περιττό υγρό. 
 

• Εισάγετε στο θάλαμο μετρήσεων το ινώδες υλικό με όψη προς τα 

κάτω και μετακινήστε το επίθεμα καθαρισμού μέσα και έξω 5 

φορές (Σχεδ. 5). 
 

• Στη συνέχεια, εισάγετε το ινώδες υλικό μέσα στον θάλαμο 

μετρήσεων με όψη προς τα επάνω και μετακινήστε το επίθεμα 

καθαρισμού μέσα και έξω 5 φορές (Σχεδ. 5). 
 
2. Στεγνώστε τον θάλαμο των τεστ με τη χρήση ενός επιθέματος με 

σπογγώδη άκρη, που παρέχεται στο ΚΙΤ ΤΕΣΤ σας. 
 

• Εισάγετέ το μέσα στον θάλαμο των τεστ και αφήστε το για 10 - 15 

δευτερόλεπτα ( Σχεδ. 6). 

 

• Αφήστε στη θέση του το επίθεμα στεγνώματος, ΜΗΝ το 

μετακινείτε μέσα και έξω.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχεδ. 1 Μακρυά Βούρτσα Καθαρισμού  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχεδ. 2 Καθαρίστε τον θάλαμο  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχεδ. 3 "Ξεσκονίστε"  
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχεδ. 4 Ινώδες επίθεμα καθαρισμού  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχεδ. 5 Εισάγετε το επίθεμα καθαρισμού 
πάνω και κάτω  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχεδ. 6 Στεγνώστε τον θάλαμο καθαρισμού 
με ένα σφουγγάρι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Τιμές Αναφοράς Παραμέτρων Σπέρματος 
 

ΠΟΥ 5ο ΠΟΥ 6ο  

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ* 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ* 

ΠΗΓΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, M/ml ≥ 15 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, M/ml ≥ 16 WHO 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

PR + NP (%) 
≥ 40 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (%) ≥ 42 WHO 

ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ NP (%) - ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) ≤1 WHO 

Προοδευτική PR % ≥ 32 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

≥ 30 WHO 

ΑΡΓΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (%) 

ΑΚΙΝΗΣΙΑ IM (%) - ΑΚΙΝΗΣΙΑ (%) ≤ 20 WHO 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

≥ 6 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 
≥ 6 MES 

ΠΡΟΟΔ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 

≥ 5 

ΤΑΧΕΙΑ PR ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

(M/ml) 
≥ 5 MES 

ΒΡΑΔΕΙΑ PR ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

(M/ml) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

(%) 
≥ 4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (%) ≥ 4 WHO 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 
≥ 80 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 
≥ 80 MES 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

(M/ejac) 
≥ 39 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ejac) ≥ 39 WHO 

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) ≥ 16 ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) ≥ 16 MES 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (M/ml) 
- - 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (mic/sec) ≥ 5 MES 

ΠΡΟΟΔ. ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ 

(M/ejac) 
≥ 80 MES 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) - - 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΠΕΡΜΑ (M/ejac) 
≥ 2 MES 

 
* Οι τιμές αναφοράς που καθορίστηκαν παραπάνω βασίζονται στα δεδομένα του εγχειριδίου της 5ης/6ης έκδοσης του ΠΟΥ ή 
του MES (για ιδιόκτητες παραμέτρους σπέρματος).  Κάθε εργαστήριο/κλινική μπορεί να προσδιορίσει τις δικές της απαιτήσεις 
και όρια για τις παραμέτρους του σπέρματος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Δεδομένα Απόδοσης Προϊόντος 
 

Η απόδοση του SQA-iO συγκρίθηκε με το βασικό SQA.   Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα ανθρώπινου σπέρματος, 
δοκιμασμένα διπλά και αραιωμένα με ανθρώπινο σπερματικό πλάσμα προκειμένου να αντιπροσωπεύεται το 
δυναμικό εύρος της συσκευής.   

Πιστότητα: Η πιστότητα του SQA-iO καθορίστηκε με βάση τη συσχέτιση με τα αποτελέσματα του ΒΑΣΙΚΟΥ SQA 
και τη συμφωνία θετικών και αρνητικών ποσοστών. Χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές αναφοράς WHO 5 για τη 
διάκριση ανάμεσα σε θετικά και σε αρνητικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που αφορούν την ακρίβεια 
εμφανίζονται παρακάτω στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Συσχέτιση SQA-iO έναντι ΒΑΣΙΚΟΥ SQA, αποτελέσματα PPA & NPA 

SQA-iO έναντι  
ΒΑΣΙΚΟΥ SQA. 

Συσχέτιση, r 
MES Αξίωση 
Συσχέτισης  

PPA NPA 
Αξίωση MES 

NPA/PPA 

Συγκέντρωση, M/ml 1.00 0.90 100.0% 100.0% 90.0% 

Συνολική Κινητικότητα PR + 
NP, % 

0.94 0.80 95.8% 100.0% 90.0% 

Προοδευτική PR, % 0.98 0.80 100.0% 100.0% 90.0% 

Φυσιολογική 
Μορφολογία, % 

0.99 0.45 90.8% 100.0% 90.0% 

Επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα: Η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα του SQA-iO 
αξιολογήθηκαν μετά την 5η έκδοση του ΠΟΥ. Εγχειρίδιο οδηγιών που συνιστούν τη δοκιμή διπλών δειγμάτων. Τα 
αποτελέσματα επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας που αξιολογούνται μέσω των συντελεστών 
διακύμανσης (CV) τα οποία υπολογίζονται μεταξύ των διπλότυπων της ίδιας συσκευής (επαναληψιμότητα) και 
μεταξύ των αποτελεσμάτων διαφορετικών συσκευών (αναπαραγωγιμότητα) εμφανίζονται στον Πίνακα 2.  

Πίνακας 2. Επαναληψιμότητα & Αναπαραγωγιμότητα SQA-iO & ΒΑΣΙΚΟΥ SQA 

Παράμετρο
ι 

ΒΑΣΙΚΟ SQA-iO Επαναληψιμότητα SQA-iO 
Αναπαραγωγιμ
ότητα SQA-iO 

Μέ
σο 

Επαναληψιμ
ότητα CV, % 

Αναπαραγωγιμ
ότητα CV, % 

Μέ
σο 

Εργαστή
ριο1 

CV, % 

Εργαστή
ριο2 

CV, % 

Εργαστή
ριο3 

CV, % 

Εργαστή
ριο4 

CV, % 
CV, % 

Συγκέντρω
ση, M/ml 

55.
6 

5.3 5.3 
54.
7 

6.1 5.9 6.4 5.8 9.9 

Συνολική 
Κινητικότη
τα  
PR + NP, % 

48.
5 

7.2 4.7 
50.
5 

4.6 7.1 4.3 9.3 12.7 

Προοδευτι
κή PR, % 

35.
6 

11.4 13.3 
37.
4 

7.0 6.0 6.8 12.4 14.6 

Φυσιολογι
κή 
Μορφολογ
ία, % 

9.4 6.0 4.9 9.5 5.1 5.2 6.8 11.9 8.6 

Πίνακας 3. Αναλυτική Ευαισθησία & Ειδικότητα SQA-iO έναντι ΒΑΣΙΚΟΥ SQA-iO 

SQA-iO έναντι  
ΒΑΣΙΚΟ SQA-iO 

Ευαισθησία, % 
Ευαισθησία MES 

Αξίωση 
Ειδικότητα, % 

Αξίωση 
Ειδικότητας 

MES 

Συγκέντρωση, M/ml 100.0% 90.0% 100.0% 85.0% 

Συνολική Κινητικότητα 95.8% 85.0% 100.0% 80.0% 
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PR + NP, % 

Προοδευτική PR, % 100.0% 85.0% 100.0% 80.0% 

Φυσιολογική 
Μορφολογία, % 

90.8% 80.0% 100.0% 90.0% 

Παράρτημα 6: Εγγύηση SQA-iO 

 

Εγγύηση Αναλυτή Ποιότητας Σπέρματος SQA-iO 
Η Medical Electronic Systems ("MES") εγγυάται ότι ο Αναλυτής Ποιότητας Σπέρματος SQA-iO θα είναι 
απαλλαγμένος από ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία της πρώτης, αρχικής εγκατάστασης. Εάν η συσκευή πωληθεί ξανά ή εγκατασταθεί εκ νέου 
μετά την πρώτη, αρχική εγκατάσταση, η εγγύηση θα συνεχιστεί (ή θα λήξει) με βάση την πρώτη, αρχική 
ημερομηνία εγκατάστασης. 
 
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ενός έτους, η συσκευή αποδειχθεί εύλογα στην MES ότι 
είναι ελαττωματική, η MES θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει, κατά την επιλογή της, μια τέτοια συσκευή 
χωρίς χρέωση για ανταλλακτικά ή εργασία.  Ο παραπάνω τρόπος θεραπείας θα είναι ο μοναδικός και 
αποκλειστικός του αγοραστή βάσει της παρούσας εγγύησης.  
 
Η εγγύηση υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 

• Ο σωστός καθαρισμός ακολουθείται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή ΚΑΙ παρέχονται 

αποδεικτικά στοιχεία αυτού του προγραμματισμένου καθαρισμού (εβδομαδιαία) και η σωστή 

συντήρηση της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή από τα αρχεία του 

συστήματος. 

• Δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις ή αλλαγές στη συσκευή SQA-iO ή σε σχετικές προμήθειες 

για τεστ. 

• Το SQA-iO δεν χρησιμοποιείται, δεν λειτουργεί, δεν ανοίγεται από κανέναν άλλο εκτός από τον 

αγοραστή. 

• Δεν πραγματοποιείται σέρβις στο SQA-iO από κανέναν ή οποιονδήποτε άλλο, εκτός από τη MES ή 

κάποιον εξουσιοδοτημένο από αυτή. 

• Το SQA-iO χρησιμοποιείται, όπως επισημαίνεται, μόνο για τεστ ανθρώπινου σπέρματος, 

μεταφέρεται στο αρχικό του κουτί, αποθηκεύεται στο κατάλληλο εύρος θερμοκρασιών και 

χρησιμοποιούνται μόνο τα αναλώσιμα που παρέχονται από τον κατασκευαστή, για τεστ, σέρβις και 

συντήρηση.  

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν παρέχονται κατάλληλα αρχεία 

συντήρησης/καθαρισμού, η παρούσα εγγύηση θα είναι άκυρη και δεν θα έχει περαιτέρω ισχύ ή 

αποτέλεσμα. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ. Η MES ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΜΒΑΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SQA ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΤΡΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΖΗΜΙΑΣ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) Ή ΑΛΛΙΩΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΑ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η MES ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή 
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ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Παράρτημα 7: Προειδοποιήσεις και Ρυθμιστικές Πληροφορίες 
 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:   

• Πρόγραμμα Συντήρησης:  Καθαρίστε τον θάλαμο μετρήσεων κάθε εβδομάδα, 

χρησιμοποιώντας ΜΟΝΟ τις καθαριστικές προμήθειες του κατασκευαστή που παρέχονται στο 

κιτ τεστ.  

• Λειτουργήστε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε πηγή δονήσεων όπως φυγοκεντρητές - θα 

έχει επίδραση στα αποτελέσματα. 

• Αποσυνδέστε τη συσκευή εάν δεν την χρησιμοποιείτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

• Το σπέρμα θεωρείται βιολογικά επικίνδυνο υλικό και υπόκειται σε εργαστηριακά πρωτόκολλα 

όσον αφορά τη διαχείριση και την απόρριψη τέτοιων υλικών, σε ειδικά δοχεία απόρριψης 

επικίνδυνων υλικών. 

• Εσωτερική Χρήση  
 
 

Σύμβολα: 
 

      Σήμανση CE 

   Σύμβολο που υποδηλώνει "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ IN VITRO". 

       Σύμβολο που υποδηλώνει  “Η προβλεπόμενη χρήση ενός συνταγογραφούμενου 

προϊόντος IVD” 

 
Ρυθμιστικές Πληροφορίες:  
 

Ευρωπαίος Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: 
Όμιλος Arazy GMBH.  
The Square 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany 

Email: germany@arazygroup.com Tel: +49 69959325090 

 

Σπόνσορας Αυστραλίας:  
Acrapack Pty Ltd, Anne Jones  
7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Australia 

4565 Email: anne@acrapack.onmicrosoft.com 

 

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ιαπωνία:  
Jaffco LTD, Hirofumi Morita 

Email: toiawase@jaffcoltd.com   
17-15 Komazawa 1-chome Setagaya-ku 

Tokyo 1540012 
ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

Κατασκευαστής: 
Medical Electronic Systems, Ltd. 20 Alon Hatavor St., Zone 6, P.O.  
Box 3017, Caesarea Ind. Park 3088900, Ισραήλ 

 

SQA-iO Catalog#:  IO-ML-01677-00 
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