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BÖLÜM 1: Sistem Özellikleri ve Gereksinimleri 

 

SQA-iO, TAZE semen numunelerini test eden, yüksek performanslı, PC tabanlı bir analitik tıbbi cihazdır. Cihaz, hasta, 
numune, test sonuçları ve tesis bilgilerini içeren bir bilgisayar uygulaması ile çalışır.  SQA-iO cihazı, yalnızca yetkili 
kişilerin kullanımı için tasarlanmıştır.   

SQA-iO Raporlanan Semen Parametreleri 

DSÖ 5. DSÖ 6. 

KONSANTRASYON, M/ml KONSANTRASYON, M/ml 

TOPLAM HAREKETLİLİK PR + NP (%) HAREKETLİLİK (%) 

İLERİ PR (%) HIZLI İLERİ (%) 

İLERİ OLMAYAN NP (%) YAVAŞ İLERİ (%) 

HAREKETSİZ IM (%) İLERİ OLMAYAN (%) 

HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) HAREKETSİZ (%) 

PROG. HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) NORMAL FORMLAR (%) 

NORMAL FORMLAR (%) HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) 

SPERM HAREKETLİLİK İNDEKSİ HIZLI PR. HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) 

SPERM # (M/ejac) YAVAŞ PR. HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) 

HAREKETLİ SPERM (M/ejac) FONKSİYONEL SPERM KONS. (M/ml) 

 HIZ (mic/sn) 

 SPERM HAREKETLİLİK İNDEKSİ 

 SPERM # (M/ejac) 

 HAREKETLİ SPERM (M/ejac) 

 PROG. HAREKETLİ SPERM (M/ejac) 

 FONKSİYONEL SPERM (M/ejac) 

 MORF NORMAL SPERM (M/ejac) 

 

Cihaz Ön Paneli: Ölçüm Haznesi (aşağıda gösterildiği gibi teste başlamak için test kapilerlerini yerleştirin) 

Arka Panel (gösterilmiyor) Bir USB erkek bağlantı kablosu kullanır (cihazı bağlamak için kabloyu takın)       
                                                     
                                
Özellikler  

• Boyutlar: 8 X 9,5 X 10,5 cm / Ağırlık: 0,350 Kg 

• Analiz Süresi: 75 saniye 

• Güç kaynağı: 5V DC (USB) 

• Gürültü seviyesi: 0 [dBA] 

• Cihaz güç tüketimi: 1,7 [BTU/saat] = 0,5 [Watt] 

• Radyan enerji kaynakları: İki LED (hareketlilik ve konsantrasyon kanalları) 

• Dedektör sistemi: İki foto dedektör (Hareketlilik ve Optik Yoğunluk) 

• Yazılım: Flash bellekte veya Bulutta güvenli bir sunucuda bulunur 

• Hareketlilik kanalı giriş sinyali: Analog, 5V'a kadar 
 

SQA-iO Minimum Gereksinimleri 

• PC: Intel Core i5 M520 2.4GHz veya eşdeğeri 

• RAM: 4GB 

• Monitör Ekranı: Renkli, Geniş ekran – minimum çözünürlük 1024 x 768 

• İşletim sistemi uyumluluğu: Windows 7 Professional veya üzeri 

• İletişim Bağlantı Noktaları: bir USB bağlantı noktası 

• İnternet Erişimi: 5mb/saniye 
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Çalışma/Numune Sıcaklığı, Nem ve Yükseklik 
 

• Ortam sıcaklıklarında (15-38ºC) çalışır ancak, semeni oda sıcaklığında test etmek için kalibre edilmiştir: 20-
25ºC (68-77ºF). Aşırı sıcaklığın sperm hareketliliğini etkilediği bilinmektedir. 

• 31ºC'ye kadar sıcaklıklar için %80'e kadar maksimum çalışma nemi.  38ºC'de calıştıma yapıldığında verimlilik 
%50 azalır. 

• Sistem, maksimum 2000m yükseklikte, şebeke besleme dalgalanmalarında ±%10, Aşırı Gerilim 
Kategorisi II, Kirlilik Derecesi II'de iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. 

Kalite Kontrol/Kalibrasyon  
•      Dahili: Başlangıçta Elektronik Kendi Kendine Test/Otomatik Kalibrasyon çalışır.  Referans değerleri her 

testten önce doğrulanmıştır. 

Numune Testi 
 

• Numune toplandıktan sonraki bir saat içinde 20-25ºC (68-77ºF) oda sıcaklığında numuneleri test etmek için 

kalibre edilmiştir. 

• Yalnızca, sıvılaştırılmış(likefiye olmuş) insan semen numunelerini test edin. 

 

 

BÖLÜM 2: Sisteme Genel Bakış, Semen Parametreleri ve Raporlanabilir Aralık 
 
SQA-iO, TAZE semen numunelerini test eden, yüksek performanslı, PC tabanlı bir analitik tıbbi cihazdır. Cihaz, hasta, 

numune, test sonuçları ve tesis bilgilerini içeren bir bilgisayar uygulaması ile çalışır. 
 
Toplama ve hazırlamadan sonra, bir semen numunesi bir SQA testi kapilerine çekilir ve numune testinin 

gerçekleştirildiği SQA-iO'ya yerleştirilir. Test sonuçları 75 saniye içinde mevcut hale gelir.   

 

SQA-iO Raporlanan Semen Parametreleri  

DSÖ 5. DSÖ 6. 

KONSANTRASYON, M/ml KONSANTRASYON, M/ml 

TOPLAM HAREKETLİLİK PR + NP (%) HAREKETLİLİK (%) 

İLERİ PR (%) HIZLI İLERİ (%) 

İLERİ OLMAYAN NP (%) YAVAŞ İLERİ (%) 

HAREKETSİZ IM (%) İLERİ OLMAYAN (%) 

HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) HAREKETSİZ (%) 

PROG. HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) NORMAL FORMLAR (%) 

NORMAL FORMLAR (%) HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) 

SPERM HAREKETLİLİK İNDEKSİ HIZLI PR. HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) 

SPERM # (M/ejac) YAVAŞ PR. HAREKETLİ SPERM KONS. (M/ml) 

HAREKETLİ SPERM (M/ejac) FONKSİYONEL SPERM KONS. (M/ml) 

 HIZ (mic/sn) 

 SPERM HAREKETLİLİK İNDEKSİ 

 SPERM # (M/ejac) 

 HAREKETLİ SPERM (M/ejac) 

 PROG. HAREKETLİ SPERM (M/ejac) 

 FONKSİYONEL SPERM (M/ejac) 

 MORF NORMAL SPERM (M/ejac) 

SQA-iO Rerferans Aralığı  

Numune tipi Kons. M/ml Hareketlilik % PMSC M/ml Morf Norm 

Formları % 

MSC M/ml 

Taze <2 - 400 0-100 0-400 2 - 30 <0.2 - 400 
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BÖLÜM 3: Teknoloji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Test Kapileri 
 

• Tek kullanımlık, plastik, test kapileri. Normal hacim testi için 500 µl, düşük hacim testi için 10 µl 
numune gerektirir. 

 
 

• Biyolojik olarak güvenli bir şekilde numune toplamak ve test etmek için tasarlanmıştır. Yalnızca 
üreticilerin onaylı test kapilerlerini kullanın. 

 

Küvet Bölümü (Konsantrasyon değerlendirmesi)  
• Milyonlarca sperm hücresi, semen numunesinin spektrofotometri analizine ve tescilli algoritmaların 

uygulanmasına dayalı olarak test kapilerinin "uzun" küvet bölümünde analiz edilir. 

 

Hareketlilik Bölümü (Hareketlilik parametre değerlendirmesi) 
 

• On binlerce sperm hücresi, cihazdaki bir ışık huzmesi boyunca hareket ederken, test kapilerinin 
"ince" hareketlilik bölümünde analiz edilir. 

 
• Işık bozuklukları daha sonra analog sinyallere dönüştürülür ve tescilli algoritmalarla analiz 

edilir. 

 

Test Kapilerini SQA-iO'ya Yerleştirme 

• Test kapilerini doldurduktan sonra (kılavuzlar için Ek Bölüme bakın), SQA test kapilerini MAVİ PİSTON 
aşağı bakacak şekilde SQA-iO ölçüm haznesine tamamen sokun.

 

 

Hareketlilik 
Bölümü 

Küvet 
(Konsantrasyon

) Bölümü 

Mavi Piston 
(durdurma veya 

ayırma valfi) 

Kapiller enjektör bu cihaz 
için uygundur.  

Luer Kilidi 
(Adaptör) 
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BÖLÜM 4: Başlangıç 
 

Başlangıç Ayarları: SQA-iO Hızlı Başlangıç Kılavuzu talimatlarını izleyin veya yazılımı doğrudan www.sqa-

io.com adresinden indirin ve ekrandaki talimatları izleyerek hesabınızı kaydedin.  Bu, tüm tercih edilen testleri ve 

tesisinizin varsayılanlarını ayarlamanın ve test kredilerini yüklemenin zamanıdır.   

Test için SQA-iO'ya bağlanma: 
 

• Verilen USB kablosunu kullanarak SQA-iO'yu bilgisayara bağlayın. 
 

• SQA-iO arayüzünü etkinleştirmek için www.sqa-io.com adresine gidin  veya masaüstü simgesine tıklayın. 

• Cihaz kitinizin içinde bulunan benzersiz 8 haneli kayıt numarasını girin 
 

• SQA-iO uygulamasını çalıştırmak için gereken bir sürücünün indirilmesine izin vermeniz istenirse, lütfen 
kabul edin. 

 
• Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak SQA-iO'da oturum açın. 

 
• SQA-iO, şimdi bir kalibrasyon kontrolünden geçecek, bitene kadar bekleyin. 

 
• Cihaz artık sperm testi için hazırdır. 

 

BÖLÜM 5: SQA-iO Menü İncelemesi ve Test Etme 
 

SQA-iO Menü İncelemesi arayüzü kullanımı kolaydır. Nereye gitmek istediğinizi seçmek için ekranın sol 

tarafındaki gezinti çubuğundaki seçenekten birine tıklamanız yeterlidir. Uygulamayı kullanırken Menü İncelemesi 

ekranı her zaman görünür. 

15 dakikalık SQA-iO hareketsizliğinden sonra, SQA-iO uygulamasının güvenlik mekanizması, zaman aşımına 

uğrayacağı konusunda kullanıcıyı uyaracaktır.  Kullanıcı, 5 dakika içinde SQA-iO uygulamasını kullanmazsa, 

otomatik olarak kapanır ve kullanıcının cihazı kullanabilmesi için tekrar oturum açması gerekir.  

Ana ekran:   

Ana Ekran aşağıdaki bilgileri sunar: 

• Bu simge YEŞİL olduğunda cihaz bağlanmıştır, kırmızı ise bağlantı kopmuştur. 
 

• Servis Verileri – Temel Parametreler: SQA-iO'nun kalibrasyon ve otomatik test parametrelerini 

görüntüler ve normal sınırlar içinde olup olmadıklarını gösterir (yeşil onay işareti); alanı(sarı onay 

işareti) veya aralık dışı (kırmızı onay işareti). Ne yapacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için onay işaretine 

tıklayın. Kayıtlarınız için bir kalibrasyon raporu çalıştırmak için RAPOR düğmesine tıklayın. 
 

• Test Durumu: SQA-iO, test kredileri olmadan çalışmayacağından, kalan test kredilerinin durumu 

ve haftalık olarak yürütülen testlerin bir grafiği görüntülenir. 

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


 
Kullanım Kılavuzu Versiyon 20 19_TEMMUZ_2022  

 

Sayfa | 7 
 

Test Hastası 

 

 
 
Yukarıda görülen TEST HASTASI ekranında hasta ve numune verilerini girin. Zorunlu alanlar bir yıldız işareti * ile 

belirtilir ve boş olmaları durumunda bir hata mesajı görüntülenir. LÜTFEN DİKKAT: Numune hacmi zorunlu bir 

alan olmamasına rağmen, hacim girilmezse numune hacmi ile ilgili bazı semen parametreleri gösterilmeyecektir.  
 
İstenen herhangi bir bilgiyi girmek için OPSİYONEL 1 ve OPSİYONEL 2 "açık" alanlarını kullanın. 
 
Hasta verilerini girdikten sonra çalıştırılacak test türünü seçin: 
 
Numune Test Seçenekleri: 

 

• Şimdi test et: Dolu bir test kapileriniz varsa ve hemen test etmeye hazırsanız, testi çalıştırmak için 

ŞİMDİ TEST ET'e tıklayın. 

• Numune hacmi, test kapilerinin küvet bölümünü dolduracak kadar büyük değilse 10 mikrolitre 

(konsantrasyon değil, yalnızca hareketlilik parametreleri rapor edilecektir). 

• WBC KONS. (M/ml) Testten önce HER numune için WBC ve pH test şeritlerini çalıştırmak önemlidir. 

Sonuçlar numunenin >=1 or <1M/ml WBC'ye sahip olduğunu gösteriyorsa, doğru test sonuçlarının 

raporlanması için bunu TEST HASTASI ekranına girin. 
 
Hareketlilik parametrelerinin doğru bir şekilde raporlanması için numunelerin tamamen sıvılaştırılması ve 

toplandıktan sonraki bir saat içinde çalıştırılması gerekir. WBC ve pH parametreleri, test kitinde verilen test şeritleri 

kullanılarak çalıştırılmalıdır. Numuneleri ısıtmayın – oda sıcaklığında tutun – aşırı ısı ve/veya soğuk, sperm 

hücrelerini şok eder ve hareketliliği etkiler. 
 
Semen numunesi toplama ile ilgili yönergeler ve test kapillerinin nasıl doldurulacağına ve SQA-iO'ya nasıl 

yerleştirileceğine ilişkin talimatlar için Ek bölümüne bakın. 
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Test Hastası – Test Sonuçları 
 
Yaklaşık 75 saniye sonra, NUMUNE BİLGİLERİ ile birlikte hastanın test sonuçları görüntülenecektir. Tüm sperm testi 

parametre değerleri, REFERANS DEĞERLERİ (varsa) ve yalnızca laboratuvarın onaylı referans değerlerine ve 

sonuçların yorumlanmasına yönelik protokollere göre sonuçlar yüksek veya düşükse bir gösterge oku ile birlikte 

gösterilecektir. Ok yoksa, test sonuçları normal aralıktadır veya parametre için referans değeri yoktur. REFERANS 

DEĞERİ varsayılanları, üretici tarafından DSÖ/MES yönergelerine göre sağlanır. Laboratuvarın kendi referans 

değeri varsayılanlarını ayarlamak için AYARLAR'a gidin. 

 
TEST SONUÇLARI ekranında üç seçenek seçeneği mevcuttur: 
 

• TEKRAR TEST: İsterseniz aynı hasta üzerinde ikinci bir test çalıştırmak için seçin. 

• RAPORU GÖRÜNTÜLE: Hasta raporunu görüntülemek ve yazdırmak için tıklayın 

• KAYDET: Test sonuçlarını hasta arşivine kaydetmek için tıklayın. 
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Düşük Kalite – Test Sonuçları 

 

Düşük kaliteli test sonuçları, bir veya daha fazla parametre SQA-iO dinamik aralığının altına düştüğünde 

ve MANUEL SONUÇLARI GÖNDER kullanılmadığında < (daha az) veya > (daha büyük) olarak 

raporlanabilir. 

 

 
 

Sınırlı sayıda sperm hücresi, çok düşük hareketlilik ve/veya zayıf morfoloji nedeniyle yalnızca Sperm 

Konsantrasyonu, Toplam Hareketli, Hareketli Sperm Konsantrasyonu ve SMI değerleri otomatik olarak 

rapor edilecektir.  

Daha kesin değerler ve tam bir rapor elde etmek için, nihai manuel sonuçları girmek için MANUEL 

SONUÇLARI GÖNDER'i (aşağıdaki bölüme bakın) kullanın. 

 

Düşük Kalite – Manuel Sonuçları Gönder 

Düşük kaliteli testin ardından, çevrimdışı ölçüm nihai manuel sonuçlarının sunulması uygulanabilir. 

İstenen manuel sonuçların tam olarak raporlanması, otomatik olarak hesaplanan tamamlayıcı semen 

parametreleri sonuçlarıyla kapsamlı bir rapor sağlayacaktır. 

Sperm konsantrasyonu, hareketliliği ve (isteğe bağlı) morfoloji testi için aparatlarla donatılmış yetkin bir 

semen analiz laboratuvarı temeldir. Manuel sonuçların doğruluğu ve kesinliği 

kullanıcı sorumluluğunda olacaktır. 
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Manuel sonuç değerlendirmesi, NORMAL FORMLAR sonucunun eklenmesini gerektirmez; ancak, hariç 

tutulması ilgili sonuçları ortadan kaldıracaktır (aşağıda gösterildiği gibi). 
 

 
 
* Lütfen manuel değerlendirme ekranından çıktıktan sonra Hareketlilik ve Konsantrasyon sonuçlarının 
gönderilemeyeceğini veya düzenlenemeyeceğini unutmayın. NORMAL FORMLAR, manuel sonuçlar girilmişse, arşiv 
kategorisi üzerinden erişilebilir olacaktır. 
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          Test Hastası – Semen Analiz Raporu 
Semen analizi raporu AYARLAR bölümünde özelleştirilebilir. Test tesisi hakkındaki bilgileri, tüm test sonuçlarını, 

bir hareketlilik grafiğini ve hasta ve doktor bilgilerini ve ayrıca yorumları görüntüler. 
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Hasta Bilgisi 
HASTA BİLGİLERİ ekranı, ayrıntılı hasta bilgilerini yönetmek içindir. YENİ EKLE üzerine tıklayarak yeni hastalar 

eklenebilir. ACTION Butonu altındaki simgelere tıklanarak hasta bilgileri düzenlenebilir veya silinebilir. Hasta verilerini 
sıralamak için   
hasta verilerini sıralamak için sütun başlığı. 

 

  
 

Arşiv 
Hastanın test sonuçlarının tam listesini görmek için ARŞİV üzerine tıklayın. Tarih aralığına göre sıralayın. Bir 
tıklamayla hastayı seçip ardından istenen ACTION düğmesine tıklayarak raporları görüntüleyin, silin veya çalıştırın. 
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BÖLÜM 6: QC / KONTROLLER ve Yeterlilik 
 

QwikCheck Lateks Boncuk kalite kontrol numunelerinin üç seviyesini çalıştırmak veya Yeterlilik testi yapmak için menü 

incelemesi panelinden QC/Yeterlilik ögesini seçin. QwikCheck Lateks Boncuk kontrollerini veya Yeterlilik numunelerini 

çalıştırırken lütfen paket ekindeki talimatları izleyin. Ayrıca, şunları yaptığınızdan emin olun: 

• Her Lateks Boncuk  seviyesi için ayrı, yeni bir kapiller kullanın. 

• Test kapillerine aspire etmeden önce numuneleri nazikçe karıştırın. 

• Testten sonra Lateks Boncuk solüsyonunu kaba geri koymayın - Bu numuneleri kontamine eder ve Lateks 

Boncuk  kapilerine yapışır ve böylece  Lateks Boncuk konsantrasyonu değişir.   

 

QC Kontrollerini Test Etme    

• Menü İncelemesi panelinden QC/Yeterlilik > QC girildiğinde aşağıdaki ekran aktif hale gelecektir. Kontroller hiç 

çalıştırılmamışsa, tüm TEST SONUÇLARI ve NUMUNE BİLGİLERİ BEKLEMEDE olarak gösterilecektir.   

• PARTİ NUMARASINI SEÇİN: Açılır menüden, test edilecek QwikCheck Lateks Boncuk kutusunun dış 

etiketindeki parti numarasına karşılık gelen parti numarasını bulun.    

• NUMUNE BİLGİSİ: Parti seçildiğinde her üç Lateks Boncuk seviyesi de otomatik olarak doldurulacaktır. 

• SON ÇALIŞMA:  Önceki testler çalıştırılmışsa, son test tarihi ve saati gösterilir.    

• ŞİMDİ TEST: Her test için test kapilerleri hazırlandığında ŞİMDİ TEST'i seçin. Kapiler yerleştirme için 

ekrandaki talimatları uyun. 
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Sonuçlarını Görme ve Hataları Giderme: 

• SONUÇLAR: Test kontrolü, test başına yaklaşık 20 saniye sürer.  Sonuçlar otomatik olarak görüntülenir ve 

aralık dışındaysa Hataları Giderme uyarısı gösterilir.  Aralık dışı sonuçlara neyin neden olduğunu belirlemek için 

Hataları Giderme düğmesini seçin.    

• YENİDEN TEST: Bu düğme, ilk test gerçekleştirildikten sonra görünecektir. Ekstra kredi kodu ücreti ödemeden 

numuneyi tekrar test etmek için seçin. Yeniden test seçeneği zamanla sınırlıdır.  

 
 

• Hataları Giderme aşağıda listelenmiştir ve bir kez seçildiklerinde QC Raporunda görünecek ve QC arşivine 

kaydedilecektir.  Listelenen eylemlerden hiçbiri sorunu tanımlamıyorsa, KULLANICI TANIMLI seçeneğini 
kullanın.    

 

 

• QC ARŞİVİ: Tüm QC testlerini görüntülemek için TEST veya ARŞİV ekranından bu seçeneği seçin. Bu 

ekrandan sonuçları seçmek ve sunmak için birçok seçenek mevcuttur ve sonuçlar dışa aktarılabilir.     
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• QC/Kontroller Test Raporu: Bir testi tamamladıktan sonra, sonuçları ve grafiği gösteren bir QC raporu çalıştırmak 

için RAPOR düğmesini seçin.   
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Yeterli Numunelerinin Test Edilmesi    

• Menü İncelemesi panelinden QC/Yeterlilik ögesini seçin, ardından aşağıda görüntülenen ekranı görüntülemek 

için Yeterlilik Testi sekmesini etkinleştirin.   

• ŞEMALAR: Aralarından seçim yapabileceğiniz dört farklı şema vardır:  

o NEQAS  

o QuaDeGa 

o CAP/API 

o iPRO 

• ŞEMA SEÇİN: Açılır menüden laboratuvarın kayıtlı olduğu şemayı seçin.      

• DAĞITIM NUMARASINI SEÇİN: NEQAS ve QuaDeGa için dağıtım numarası kutu etiketinde bulunabilir.  Açılır 

menüden ilgili dağıtım numarasını seçin. 

• VERİLİŞ TARİHİNİ/PARTİ NUMARASINI GİRİN: CAP/API ve iPRO için, veriliş tarihi/Parti numarası kutu 

etiketinde bulunabilir. Sağlanan alana bilgileri girin.  

• NUMUNE BİLGİSİ: Dağıtım numarası seçildiğinde NEQAS ve QuaDeGa numune ID'leri otomatik olarak 

gösterilecektir. CAP/API için, kutu etiketinde bulunan numune kimliklerini manuel olarak girin. 

• SON ÇALIŞMA: Önceki testler çalıştırılmışsa, son tarih ve saate ilişkin bir bildirim gösterilir.   

• ŞİMDİ TEST: Her test için test kapilerleri hazırlandığında ŞİMDİ TEST'i seçin. Kapiler yerleştirme için 

ekrandaki talimatları uyun. 

• YENİDEN TEST: Bu düğme, ilk test gerçekleştirildikten sonra görünecektir. Ekstra kredi kodu ücreti 

ödemeden numuneyi tekrar test etmek için seçin. 

• SON BİLDİRİM TARİHİ: Yeterlilik sonuçlarının bildirilmesi gereken tarihtir. 

• NOT: İstenirse, testten sonra numune test notlarını girin. Rapor/arşiv üzerindeki notları görüntülemek için 

KAYDET'e veya notları kaldırmak için TEMİZLE'ye tıklayın. 
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Sonuçlar:  

• SONUÇLAR: Yeterlilik testi, test başına yaklaşık 20 saniye sürer. Konsantrasyon Sonuçları otomatik olarak 

görüntülenir. Sonuçlar, SQA-iO'nun testten önce etkin bir şekilde temizlenmediğini gösteriyorsa, sonuçlar 

kırmızı renkte görüntülenecek ve cihaz temizlendikten sonra yeniden test seçeneği mevcut olacaktır.  

• YETERLİLİK ARŞİVİ: Tüm Yeterlilik testlerini görüntülemek için TEST veya ARŞİV ekranından bu seçeneği 

seçin. Sonuçları filtrelemek ve sunmak için birçok seçenek mevcuttur ve istenirse sonuçlar silinebilir veya dışa 

aktarılabilir.      

 

 

• Yeterlilik Testi Raporu: Bir testi tamamladıktan sonra, nihai Raporu görüntülemek için RAPOR düğmesini 
seçin. 
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BÖLÜM 7: SQA-iO Test Kiti ve Test Kredileri 

 
SQA-iO Test Kiti, cihazda semen numunesini çalıştırmak için gerekli tüm malzemeleri içerir:  

• 50 SQA Test Kapilleri  

• Temizlik malzemeleri  

• pH ve WBC Test Şeritleri 

• Test kredilerini yüklemek için benzersiz Kredi Kodu 

• Sarf malzemelerinin kullanımı için uyulması gereken talimatlar 

SQA-iO, test kredileri olmadan çalışamaz. Her yeni test kiti ile rastgele oluşturulmuş benzersiz bir TEST KREDİ KODU 

bulunur. Yeni bir test kiti aldığınızda, bir açılır ekran görüntülendiğinde bu kodu SQA-iO'ya girin. SQA-iO, test kredisi 

kalmadığında veya hiç kalmadığında bunu algılar ve bir uyarı mesajı gönderir. Açılır menüden SEÇİN: 

• Distribütörünüzden yeni bir kit satın almak için KİT SİPARİŞİ veya 
 

• Yeni bir test kitiniz varsa ve test kredi kodunu yüklemeniz gerekiyorsa KREDİ KODUNU GİRİN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test kitleri, BİZE ULAŞIN aracılığıyla da sipariş edilebilir.  Açılır menüye gidin ve ilk seçeneği belirleyin:  
"MALZEME SİPARİŞİ" 
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BÖLÜM 8: SQA-iO Varsayılan Ayarlarının Kurulumu 
 

Kullanıcı izin durumuna bağlı olarak AYARLAR'da aşağıdaki seçenekler mevcuttur. 
 

KURUM PROFİLİ: Kurum yöneticileri, test raporunu ve SQA-iO'yu kişisel bilgiler ve bir logo ile kurmak için bu 
seçeneği seçebilir. 
 
KULLANICI YÖNETİMİ: Tesis yöneticileri, tesislerinin kullanıcılarını görüntülemek ve kullanıcıları eklemek, 
kaldırmak ve düzenlemek için bu seçeneği seçebilir. 
 
TEST HASTASI: Editör iznine sahip kullanıcılar, hasta numunelerini test etmek için SQA-iO varsayılanlarını 
ayarlamak ve OPSİYONEL alan adlarını ve hasta yaşı/doğum tarihi ve boy/kilo biçimlerini ayarlamak için bunu 
seçebilir. 
 

 
 
Ek olarak, enkaz değerlendirmesi için numunenin görsel olarak değerlendirilmesini sağlamak için Enkaz 

Değerlendirmesini Dahil Et seçeneği varsayılan olarak seçilebilir. Bunu yapmak için 22X22 lamel ve 10 
mikrolitre semen içeren standart bir slayt hazırlayın. Slaydı bir laboratuvar mikroskobu altında görüntüleyin. 
Sunulan seçeneklere göre enkaz seviyesini seçin. Otomatik analiz, enkazı telafi edecek. 

 

REF. DEĞER: Düzenleyici iznine sahip kullanıcılar, başvuru değerleri için WHO 5.-6. baskı test kriterlerinden 

birini seçebilir.  Üreticinin fabrika varsayılanları, DSÖ 6.standartlarına önceden ayarlanmıştır. Özel referans 

değerleri ayarlamak için "DSÖ referans değerlerini kullan" seçeneğinin işaretini kaldırın.  

 

KULLANICI PROFİLİ: Herhangi bir kullanıcı, mevcut profil bilgilerini görüntülemek, şifresini değiştirmek, imzalı 

test raporunu ayarlamak ve kişisel bir profil resmi yüklemek için bu seçeneği seçebilir. 
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BÖLÜM 9: Servis 

Aşağıdakileri görüntülemek/erişmek için bu ekrana girin:  
• Servis ve destek için distribütörünüze bağlantı  

• Bakım Kontrol Listesi: Kullanıcının cihaz bakım ve temizleme programını belgelemesi ve izlemesine yardımcı 
olacak kullanışlı bir seçenek.    

• HİZMET VERİLERİ/ANAHTAR parametreleri: SQA-iO cihazının teste hazır olduğunu doğrulamak için kontrol 
edin.  

• Kullanıcı Kılavuzu, Servis Kılavuzu ve Sorun Giderme Kılavuzu: Sağlanan bağlantılara tıklayın 

 

 
 

Bizimle İletişime Geçin 
 

Bize Ulaşın, ekranın sağ üst köşesindeki telefon simgesine tıklayarak kullanılabilir. Yeni test kitleri sipariş etmek 

veya destek istemek için, yerel distribütörünüzle iletişime geçmek için açılır menüyü ve mesaj kutusunu kullanın. 
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EK 1: Test KapilLerinin Normal Hacimli Numune ile Doldurulması  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numune boyutu, toplama ve hazırlama talimatları: 

1. En az 0,5 ml. semen gereklidir. 

2. Numune oda sıcaklığında tutulmalı (ısıtmayın veya soğutmayın), toplandıktan 

sonraki 1 saat içinde test edilmeli ve tamamen sıvılaştırılmalıdır.   

3. Kapileri doldurmadan önce semen numunesi tamamen sıvılaştırılmalı ve 
numune toplama kabı döndürülerek hafifçe karıştırılmalıdır. 

4. UYARI: Numuneyi karıştırmak için sallamayın veya pipet kullanmayın, 
aksi takdirde hava kabarcıkları oluşur ve test sonuçları hatalı olur. 

5. Sıvılaştırılmış, tamamen karıştırılmış semende hava kabarcığı olmadığını dikkatlice 

kontrol edin.  

Kapiller dolduruluyor… Teste hazır: 

1. Şırınga pompasını tamamen şırınganın içine itin ve ardından kapilerin yalnızca ince 
kısmını numunenin altına yerleştirin (Şekil 1). 

2. Kapillerin ucunu numune seviyesinin oldukça altında ve herhangi bir yüzey 
kabarcıklarının altında tutarken şırınga pompasını yavaşça geri çekin. Luer adaptöründe 
görünene kadar numuneyi aspire etmeye devam edin (Şekil 1 ve 2). 

3. Doldurduktan sonra kapileri kontrol edin (Şekil 2), numunenin küveti ve kapilerin ince 
bölümünü (menisküssüz) tamamen doldurduğunu görsel olarak doğrulayın. Numunede 
hava kabarcığı olmadığından emin olmak için şırıngaya dokunun. Luer adaptörünün 
altında hala hava kabarcıkları görünüyorsa, hava kabarcıklarını şırıngaya çekmek için 
tekrar az  miktarda semen ile doldurun. 

4. Kapilerin ucunu Kimwipe  ile hızlı bir şekilde silin (esnemeyi önlemek için) (Şekil 3).  
SQA-iO'yu temiz tutmak için herhangi bir dökülme olursa kapilerin dışını da silin. 
Temizledikten sonra, kapilerin hala dolu olduğunu görsel olarak doğrulayın. Dolu 
değilse, kapileri yeniden doldurmak için şırınganın pistonunu hafifçe itin. 

5. Mavi ayırma valfini plastikle aynı hizaya gelene kadar yavaşça itin (Şek. 4). 

6. Test kapilerini mavi valf aşağıda olacak şekilde SQA-iO'ya tamamen sokun (Şekil 5)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: 
Doldurma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 2: Hava 
kabarcığı olup 

olmadığını kontrol 
edin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3: Ucu silin 
            
         Şekil 4: Mavi valfi içeri itin        Şekil 5: Kapileri SQA-iO'ya yerleştirin 

 

 

 

Hareketlilik 
Bölümü 

Küvet 
(Konsantrasyon

) Bölümü 
Mavi Piston 

(durdurma veya 
ayırma valfi) 

Kapiller enjektör bu cihaz 
için uygundur.  
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EK 2: Test Kapilerinin DÜŞÜK Hacimli Numune ile Doldurulması 

 

Numune hazırlık aşaması: 
 

1. Test kapilerlerinin YALNIZCA ince kısmı doldurularak minimum 10 mikrolitre 
semen test edilebilir.  Sadece semen hareketlilik parametreleri rapor edilecektir.  

2. Numune oda sıcaklığında tutulmalıdır (ısıtmayın veya soğutmayın), 
      toplandıktan sonra 1 saat içinde test edilir ve tamamen sıvılaştırılır.   

3. Sıvılaştırmadan sonra numuneyi kabın içinde çevirerek nazikçe karıştırın. 

4. Sıvılaştırılmış, tamamen karıştırılmış semende hava kabarcığı bulunmadığını dikkatlice kontrol edin.  

UYARI: Numuneyi karıştırmak için sallamayın veya pipet kullanmayın, aksi 
takdirde hava kabarcıkları oluşur ve test sonuçları hatalı olur.  

SQA-iO test kapillerini doldurun: 

1. Şırınga pistonunu tamamen içeri itin. Kapilerin yalnızca ince kısmını 
numunenin altına yerleştirin (Şekil 1). 

 

2. Kapileri numuneden çekmeden pistonu yavaşça geri çekin.     

3. Sadece (ince) kapiler hazneyi 10 mikrolitre semen ile doldurun (Şekil 1).       
Kapilerin ucunu numune seviyesinin oldukça altında ve sıvıyı kaplayan kabarcıkların 
seviyesinin oldukça altında tutarken, numuneyi küvet bölümünde görünene kadar 
aspire edin.   

4. Kapiler ucu semen numunesinden geri çekin ve numunenin ince bölümü tamamen 

doldurduğundan (menisküs veya hava kabarcığı) olmadığından emin olmak için 
görsel olarak inceleyin. 

 
5. Kapilerin ucunu Kimwipe ile hızlıca silin (esnemeyi önlemek için).  SQA-iO'yu temiz 

tutmak için herhangi bir dökülme olursa kapilerin dışını da silin.  
 

6. Temizledikten sonra kapilerin ince bölümünün hala dolu olduğunu görsel olarak 
doğrulayın. Dolu değilse, kapilerin ucunda küçük bir damla görünene kadar 
şırınganın pistonunu hafifçe itin ve ardından kapilerin ucunu daha fazla numuneyle 
yeniden doldurun. 

 

Mavi ayırma valfini çıkarın: 
 

• Tüm şırıngayı göbekten ayırın (Şekil 2) 

• Mavi ayırma valfini kapilerden dışarı itmek için şırınga veya kapiler aparatı kullanın 

(Şekil 3) 

• Mavi ayırma valfini tamamen çıkarın (Şekil 4) 

• Test kapilerini SQA-iO'ya yerleştirin 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LÜTFEN DİKKAT: Düşük Hacimli numuneleri kapiler doldurulur doldurulmaz test edin. 
 
 

Şekil 1: Ucu 

doldurun 

 

Şekil 2: Şırıngayı ayırın 
 

 

 

Şekil 3: Valfi dışarı 
doğru itin 

 

 

Şekil 4: Mavi valfi 
çıkarın 
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EK 3: SQA-iO'yu Temizleme 

 

Ne zaman temizlenir: HAFTALIK 
 

• Veya Kendi Kendine Test veya başka bir arıza meydana gelirse 
 

• Veya Sistem, semen ile kontamine olursa 

 

Temizleme kiti bileşenleri: 
 

Uzun temizleme fırçası (SQA-iO test kitinde bulunur) 
 

Sünger malzeme temizleme fırçaları (tek kullanımlık) 
 

Sünger uçlu kurutma fırçaları (tek kullanımlık) 
 

Temizleme sıvısı solüsyonu (tek damlalık) 

 

 

TEMİZLİK: ADIM 1 
 

• Test kitinizde verilen uzun fırçayı (kıl tarafı uç kısım aşağı 
bakacak şekilde) SQA-iO'nun haznesine bir test kapilerlerinin 
yerleştirileceği şekilde yerleştirin (Şekil 1 ve 2). 

 
• Optikleri süpürmek veya "tozunu almak" için aşağı doğru basınç 

uygulayarak fırçayı dışarı çekin (bölmenin arka/üst kısmında bir 
"raf" hissedeceksiniz) – (Şekil 2 ve 3) 

 

 

TEMİZLİK: ADIM 2 
 
1. TEST KİTİ ile birlikte verilen Lifli malzeme temizleme fırçasını 

(Şekil 4) kullanın. 
 

• Sadece BİR damla temizleme sıvısı ile nemlendirin. 
 

• Fazla sıvıyı silkeleyin. 
 

• Lifli malzemeyi aşağı bakacak şekilde ölçüm bölmesine 

yerleştirin ve temizleme fırçasını 5 kez içeri ve dışarı doğru 

hareket ettirin (Şekil 5). 
 

• Ardından, süngerli malzemeyi yukarı bakacak şekilde ölçüm 

bölmesine yerleştirin ve temizleme aparatını 5 kez içeri ve dışarı 

doğru hareket ettirin (Şekil 5). 
 
2. TEST KİTİ ile birlikte verilen çift taraflı sünger  uçlu bir kurutma 

süngeri kullanarak test haznesini kurutun. 
 

• Test haznesine yerleştirin ve 10 – 15 saniye bırakın (Şekil 6). 

 

• Kurutma fırçasını yerinde bırakın, içeri ve dışarı hareket 

ettirmeyin.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 1. Uzun Temizleme Fırçası  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Hazneyi temizleyin  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3. "Toz alma"  
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Lifli temizleme fırçası  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. Temizleme fırçasını aşağı ve yukarı 
yerleştirin  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. Test haznesini süngerle kurulayın 

 
 
 
 
 



 
Kullanım Kılavuzu Versiyon 20 19_TEMMUZ_2022  

 

Sayfa | 24 
 

EK 4: Semen Parametrelerinin Referans Değerleri 
 

DSÖ 5. DSÖ 6.  

SEMEN PARAMETRE ETİKETİ 
REFERANS 
ARALIĞI* 

SEMEN PARAMETRE ETİKETİ 
REFERANS 
ARALIĞI* 

KAYNAK 

KONSANTRASYON, M/ml ≥ 15 KONSANTRASYON, M/ml ≥ 16 DSÖ 

TOPLAM HAREKETLİLİK PR + 

NP (%) 
≥ 40 HAREKETLİLİK (%) ≥ 42 DSÖ 

İLERİ OLMAYAN NP (%) - İLERİ OLMAYAN (%) ≤1 DSÖ 

İLERİ PR (%) ≥ 32 

HIZLI İLERİ (%) 

≥ 30 DSÖ 

YAVAŞ İLERİ (%) 

HAREKETSİZ IM (%) - HAREKETSİZ (%) ≤ 20 DSÖ 

HAREKETLİ SPERM KONS. 

(M/ml) 
≥ 6 

HAREKETLİ SPERM KONS. 

(M/ml) 
≥ 6 MES 

PROG. HAREKETLİ SPERM 

KONS. (M/ml) 
≥ 5 

HIZLI PR. HAREKETLİ SPERM 

KONS. (M/ml) 

≥ 5 MES 

YAVAŞ PR. HAREKETLİ SPERM 

KONS. (M/ml) 

NORMAL FORMLAR (%) ≥ 4 NORMAL FORMLAR (%) ≥ 4 DSÖ 

SPERM HAREKETLİLİK 

İNDEKSİ 
≥ 80 SPERM HAREKETLİLİK İNDEKSİ ≥ 80 MES 

SPERM # (M/ejac) ≥ 39 SPERM # (M/ejac) ≥ 39 DSÖ 

HAREKETLİ SPERM (M/ejac) ≥ 16 HAREKETLİ SPERM (M/ejac) ≥ 16 MES 

 

FONKSİYONEL SPERM KONS. 

(M/ml) 
- - 

HIZ (mic/sn) ≥ 5 MES 

PROG. HAREKETLİ SPERM 

(M/ejac) 
≥ 80 MES 

FONKSİYONEL SPERM (M/ejac) - - 

MORF NORMAL SPERM (M/ejac) ≥ 2 MES 

 
* Yukarıda belirtilen referans değerleri, DSÖ 5./6. baskı manuel verilerine veya MES'e (tescilli semen parametreleri için) 
dayanmaktadır. Her laboratuvar/klinik semen parametreleri için kendi gereksinimlerini ve eşik değerlerini belirleyebilir.  
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EK 5: Ürün Performans Verileri 
 

SQA-iO'nun performansı, önceki SQA ile karşılaştırıldı.   İnsan semen numuneleri kullanıldı, iki kopya halinde test 
edildi ve cihazın dinamik aralığını temsil etmek için insan seminal plazması ile seyreltildi.   

Doğruluk: SQA-iO doğruluğu, ÖNCEKİ SQA sonuçlarıyla korelasyona ve pozitif ve negatif yüzde uyumuna dayalı 
olarak oluşturulmuştur. Pozitif ve negatif sonuçları ayırt etmek için DSÖ 5. referans değerleri kullanıldı. Doğruluk 
sonuçları, aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir. 

Tablo 1. SQA-iO ve ÖNCEKİ SQA korelasyonu, PPA ve NPA sonuçları 

SQA-iO'ya karşı  
ÖNCEKİ SQA. 

Korelasyon, r 
MES 

Korelasyon 
Talebi  

PPA NPA 
MES 

NPA/PPA 
talebi 

Konsantrasyon, M/ml 1,00 0,90 100,0% 100,0% 90.0% 

Toplam Hareketlilik PR + 
NP, % 

0,94 0,80 95.8% 100,0% 90.0% 

İleri PR, % 0,98 0,80 100,0% 100,0% 90.0% 

Normal Morfoloji, % 0,99 0,45 90.8% 100,0% 90.0% 

 

Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Üretilebilirlik: SQA-iO tekrarlanabilirliği ve tekrar üretilebilirliği, yinelenen 
numunelerin test edilmesini öneren DSÖ 5. basım kılavuz yönergeleri izlenerek değerlendirildi. Aynı cihazın 
kopyaları arasında (tekrar üretilebilirlik) ve farklı cihazların sonuçları arasında (tekrarlanabilirlik) hesaplanan 
varyasyon katsayıları (CV) aracılığıyla değerlendirilen tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik sonuçları Tablo 2'de 
gösterilmektedir.  

Tablo 2. SQA-iO ve ÖNCEKİ SQA Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Üretilebilirlik 

Parametreler 

ÖNCEKİ SQA SQA-iO tekrarlanabilirliği 
SQA-iO 
tekrar 

üretilebilirliği 

Tanım 
Tekrarlanabilirlik 

CV, % 

Tekrar 
Üretilebilirlik 

CV, % 
Tanım 

Lab1 
CV, % 

Lab2 
CV, % 

Lab3 
CV, % 

Lab4 
CV, % 

CV, % 

Konsantrasyon, 
M/ml 

55,6 5,3 5,3 54,7 6,1 5,9 6,4 5,8 9,9 

Toplam 
Hareketlilik  
PR + NP, % 

48,5 7,2 4,7 50,5 4,6 7,1 4,3 9,3 12,7 

İleri PR, % 35,6 11,4 13,3 37,4 7,0 6,0 6,8 12,4 14,6 

Normal 
Morfoloji, % 

9,4 6,0 4,9 9,5 5,1 5,2 6,8 11,9 8,6 

Tablo 3. SQA-iO ve ÖNCEKİ SQA Analitik Duyarlılık ve Özgüllük 

SQA-iO'ya karşı  
ÖNCEKİ SQA 

Duyarlılık, % 
MES Duyarlılığı 

Talep 
Özgüllük, % 

MES Özgüllük 
talebi 

Konsantrasyon, M/ml 100,0% 90.0% 100,0% 85.0% 

Toplam Hareketlilik PR + 
NP, % 

95.8% 85.0% 100,0% 80.0% 

İleri PR, % 100,0% 85.0% 100,0% 80.0% 

Normal Morfoloji, % 90.8% 80.0% 100,0% 90.0% 
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Ek 6: SQA-iO Garantisi 

 

Garanti Sperm Kalite Analizörü SQA-iO 
 

Medical Electronic Systems ("MES"), SQA-iO Sperm Kalitesi Analizörünün ilk kurulum tarihinden itibaren on 
iki (12) aylık bir süre boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arınmış olacağını garanti eder. İlk 
kurulumdan sonra bir cihaz yeniden satılır veya yeniden kurulursa, garanti, ilk kurulum tarihine göre devam 
eder (veya sona erer). 
 
Bir yıllık garanti süresi boyunca, cihazın MES'in makul ölçüde tatmin edici şekilde arızalı olduğu gösterilirse, 
MES, kendi takdirine bağlı olarak, bu tür bir cihazı parça veya işçilik ücreti ödemeden değiştirecek veya 
onaracaktır.  Yukarıda belirtilen çözüm, bu garanti kapsamında alıcının tek ve yegane çözümü olacaktır.  
 
Garanti, aşağıdaki koşullara tabidir: 

• Üreticinin rehberliğine ve bu tür planlı temizliğin (haftalık) kanıtına dayalı olarak uygun temizlik takip 

edilir ve üreticinin yönergelerine göre cihazın uygun bakımı sistem kayıtlarından sağlanır. 

• SQA-iO cihazında veya ilgili test malzemelerinde hiçbir değişiklik veya onarım yapılmaz. 

• SQA-iO, alıcı dışında hiç kimse tarafından kullanılmaz, çalıştırılmaz, açılmaz. 

• SQA-iO'ya MES veya görevlendirdiği kişi dışında hiç kimse veya başka bir kuruluş tarafından hizmet 

verilmemektedir. 

• SQA-iO, yalnızca insan semen testi için etiketlendiği şekilde kullanılır, orijinal kutusunda taşınır, 

uygun sıcaklık aralığında saklanır ve test, servis ve bakım için yalnızca üretici tarafından sağlanan test 

malzemeleri kullanılır.  

Yukarıdaki koşullar karşılanmazsa veya uygun bakım/temizlik kayıtları sağlanmazsa, bu garanti geçersiz 

olacak ve daha fazla geçerliliği veya etkisi olmayacaktır. YUKARIDAKİ GARANTİLER DIŞINDA, ÜRÜNLER 

OLDUĞU GİBİ VE HİÇBİR DOĞA HAKKINDA BAŞKA HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN SATILMAKTADIR. MES, 

SQA'NIN TASARIMI, DURUMU, DAYANIKLILIĞI, UYGUNLUĞU, KULLANIMA UYGUNLUĞU, BELİRLİ BİR AMACA 

UYGUNLUĞU VEYA PAZARLANABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK BAŞKA BİR BEYANDA, 

GÜVENCEDE, GARANTİDE VEYA MUTABAKATTA BULUNMAMIŞTIR VE BULUNMAMAKTADIR. HİÇBİR 

KOŞULDA VE HİÇBİR DURUMDA, SÖZLEŞMENİN VEYA GARANTİNİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL VE KATI 

SORUMLULUK DAHİL) VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, YANLIŞ SONUÇLAR VEYA OPERATÖR HATASI DAHİL ANCAK 

BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE MES, HERHANGİ BİR ÖZEL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARDAN 

SORUMLU TUTULAMAZ. MES'İN ÜRÜNLE İLGİLİ SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA BU ÜRÜNÜN SATIN 

ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.  
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Ek 7: Uyarılar ve Mevzuat Bilgileri 
 
 

Uyarılar ve Önlemler:   

• Bakım Programı: SADECE üreticinin test kitinde sağlanan temizlik malzemelerini kullanarak 

ölçüm bölmesini haftalık olarak temizleyin.  

• Cihazı santrifüj gibi herhangi bir titreşim kaynağından uzakta çalıştırın - bu, sonuçları 

etkileyecektir. 

• Uzun bir süre kullanılmayacaksa cihazın bağlantısını kesin. 

• Semen, biyolojik olarak tehlikeli bir materyal olarak kabul edilir ve bu tür materyallerin özel 

olarak işaretlenmiş tehlikeli atık kaplarında taşınması ve bertaraf edilmesi laboratuvar 

protokollerine tabidir. 

• İç Mekan Kullanımı  
 
 

Semboller: 
 

     CE işareti 

  “İN VİTRO TANI TIBBİ CİHAZ” sembolü 

      "Reçeteli IVD ürününün kullanım amacı" sembolü 

 
Mevzuat bilgisi:  
 

Avrupa Yetkili Temsilcisi: 
Arazy Group GMBH.  
The Square 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany E-

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

 

Avustralya Sponsor:  
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