
 
   

Інструкція із застосування 
 
 
 
 
 

Напівавтоматичний коагулометр SC40 
 
 

 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

 

TAIZHOU STEELLEX BIOTECH CO., LTD 
Eastern side of first floor and the 2nd floor, Building G25, East Koutai Road 
North Xinyang Road, China Medical City, 225300, Taizhou, P.R. China    
+(86523)- 80183385 

http://www.steellex.com                  E-mail: info@steellex.com 



 

 2 



 

 3 

Зміст 

1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ..................................................................................... 5 

Допомога і технічне обслуговування............................................................... 6 

2 ОПИС ПРИЛАДУ.............................................................................................. 7 

2.1 Використання за призначенням ................................................................ 7 

2.2 Принцип роботи ......................................................................................... 7 

2.3 Характеристики........................................................................................... 8 

2.4 Комплектація .............................................................................................. 9 

2.5 Контроль роботи приладу.......................................................................... 9 

2.6 Додаткове обладнання ............................................................................ 10 

2.7 Зовнішній вигляд приладу та органи управління ................................... 11 

3 РОБОТА З ПРИЛАДОМ ..................................................................................... 14 

3.1 З'єднання .................................................................................................. 14 

3.2 Включення................................................................................................. 14 

3.3 Установка .................................................................................................. 14 

3.4 Налаштування тесту на коагуляцію.......................................................... 22 

3.5 Проведення агрегації ............................................................................... 27 

3.6 Управління даними пам'яті ...................................................................... 30 

3.7 Передача результатів дослідження......................................................... 31 

3.8 Щоденний комбінований звіт.................................................................. 31 

4. ВІДБІР ЗРАЗКІВ ................................................................................................ 33 

4.1 Вибір, використання, відбір і об'єм антикоагулянту............................... 33 

4.2 Обладнання, яке контактує з кров'ю ....................................................... 33 

4.3 Правила відбіру зразків............................................................................ 33 

4.4 Підготовка проб ........................................................................................ 34 

4.5 Дослідження і зберігання зразків ............................................................ 35 

5 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ........................................................................................... 36 

6 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ......................................................................................... 37 

6.1 Вибір реактивів ......................................................................................... 37 

6.2 Питання експлуатації обладнання, які вимагають уваги ........................ 38 

6.3  Додаткове обладнання ........................................................................... 38 

6.4 Утилізація відходів.................................................................................... 39 

ДОДАТОК 1 ......................................................................................................... 40 

ДОДАТОК 2 ......................................................................................................... 41 
 



 

 4 

IVD 

Про інструкцію 
 
Версія №: SC40-2-19 

Дата видання:  29 лютого 2019р. 

 

Інструкція із застосування напівавтоматичного коагулометру SC40 (далі за 

текстом – "Аналізатор" або „Прилад”) містить інформацію щодо роботи і його 

обслуговування. Використовуйте аналізатор згідно з інструкцією із застосування. 

Неправильна експлуатація може привести до несправностей, за які виробник 

TAIZHOU STEELLEX BIOTECH CO., LTD  не несе відповідальності. 

TAIZHOU STEELLEX BIOTECH CO., LTD  залишає за собою право змінювати і 

оновлювати цю інструкцію без попереднього повідомлення. 

Перед використанням приладу, будь ласка, уважно прочитайте цю 

інструкцію. 

 

Попередження і примітки 

Щоб уникнути травм, дійте згідно інструкції. 

Важлива інформація і примітки по експлуатації і технічному 

обслуговуванню. 
 

Виробник 

TAIZHOU STEELLEX BIOTECH CO., LTD. 

Адреса: Eastern side of first floor and the 2nd floor, Building G25, East Koutai 

Road North Xinyang Road, China Medical City, 225300, Taizhou, P.R. China.  

+(86523)- 80183385   http://www.steellex.com   E-mail: info@steellex.com 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК в Україні 

ТОВ „МК Квертімед-Україна” 

61052, Україна, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, оф. 107. т. +38057-752-10-52 

ф. +38057-752-10-54  E-mail: kmukr@ukr.net, веб-сайт www.kmed.com.ua   
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1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

Прочитайте наступні вказівки перед установкою і використанням пристрою. 
Необхідна наявність заземлення. На аналізаторі заземлення 
підключається із підєднанням кабелю живлення на задній панелі. В умовах 
підвищеної вологості встановіть додатковий захист від ураження 
електричним струмом. 

На шильдику пристрою виробником вказані назва та модель пристрою, 
виробник, заводський номер, категорія захисту інструменту, допустимі напруга 
живлення та  частота струму, вхідна потужність та інше. 

Не розбирайте аналізатор і не ремонтуйте самостійно. Це може 
спричинити за собою удар струмом з високою напругою і іншу небезпеку. 
Ремонт деталей приладу повинні проводити кваліфікований персонал. 

Аналізатор призначений для роботи у приміщенні, за винятком особливих 
випадків. Вимоги до приміщення: 

 Аналізатор не можна піддавати впливу електромагнітних завад, вібрації і 
корозійних газів; 

 Використовувати в приміщенні з вентиляцією. 
 Переконайтесь, що аналізатор заземлено, під'єднавши до нього шнур 

заземлення. В умовах підвищеної вологості встановіть додатковий захист 
від ураження електричним струмом. 

 Аналізатор не можна з'єднувати з джерелом з невідповідною напругою.  
 Аналізатор не має акумуляторів або батареок, які підлягають перезарядці. 

Наш пристрій оснащений регулятором напруги і, як правило, немає 
необхідності в зовнішньому регуляторі напруги. Він необхідний тільки тоді, 
коли перепади напруги перевищують значення 220В ± 22В. У таких 
випадках можна використовувати блок безперервного живлення (UPS), але 
в звичайних умовах його можна не використовувати. 
 
 У яких випадках необхідно звертатися до інженера: 

  шнур живлення, вилка або сигнальний провід дозатора пошкоджені або 
зламані; 

  аналізатор піддавався впливу рідин; 
  аналізатор або пакування пошкоджено;  
  аналізатор не може працювати нормально, хоча його використовували 

згідно з інструкцією; 
  характеристики аналізатору значно змінились і ці зміни неможливо 

виправити навіть при усуненні таких можливих причин як зразки, 
антикоагулянти, людський фактор. 
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Допомога і технічне обслуговування 

Ми гарантуємо якість цього приладу. Якщо при нормальному використанні і 

процесі зберігання проявилися недоліки матеріалу або технології, наша компанія 

бере на себе зобов'язання виправити або замінити його своєчасно, тобто в період 

дії гарантійного терміну. Прилад потрібно буде повернути компанії. Збережіть 

пакування приладу, а також всі можливі документи і чек. Уникайте неправильного 

використання. 

Термін гарантії на аналізатор становить 1 рік. Якісне обслуговування надається 

на протязі усього терміну дії приладу. 

Збережіть оригінальну упаковку приладу на випадок, якщо буде потрібно 

відправити його виробнику для ремонту. 

Слідкуйте за чистотою приладу під час роботи. Використовуйте миючий засіб з 

нейтральним рівнем кислотності. Не використовуйте інші розчинники (наприклад, 

спирт). 

Не відкривайте панель приладу самостійно; користувачеві не 

дозволяється змінювати будь-які деталі. 

Ми не можемо гарантувати безкоштовний ремонт приладу, якщо його було 

прямо або побічно пошкоджено в результаті роботи, без дотримання вказівок 

інструкції. 

Ми не можемо гарантувати безкоштовний ремонт приладу, якщо користувач 

самостійно проводив ремонт. В цій інструкції не висвітлені деякі технічні дані. Ми 

можемо надати необхідну технічну інформацію, якщо клієнт її потребує. 

Прилад може проводити дослідження на агрегацію тромбоцитів і 

дослідження на коагуляцію крові при напрузі живлення в 220В. Прилад 

використовується для проведення діагностики тільки в лабораторних умовах. 
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2. ОПИС ПРИЛАДУ 

Коагулометр SC40 призначений для дослідження коагулометрії і агрегації 
тромбоцитів. Прилад використовує оптичний метод вимірювання у видимому 
діапазоні на довжині хвилі 465 нм та напругу живлення220В. Коагулометр SC40 
застосовується для обстеження пацієнтів перед операцією і для діагностики 
порушень згортання крові. 

Аналізатор призначений тільки для діагностики In Vitro (IVD). 
 
2.1 Використання за призначенням 
 
Коагулометр SC40 - оптичний прилад, що проводить вимірювання у 

видимому діапазоні на довжині хвилі 465 нм. Коагулометр призначений для 
визначення часу утворення згустку в зразках плазми крові після додавання 
реагенту, який активує процес згортання. Вимірюється інтервал часу між 
введенням реагенту і реєстрацією зміни світлопропускання датчиком аналізатора 
при утворенні згустку, що проходять через вимірювальну комірку, у видимому 
діапазоні довжин хвиль 465 нм.  

Коагулометр SC40 використовується в клініко-діагностичних та науково-
дослідних лабораторіях, медичних установах. 

Коагулометр SC40 може проводити дослідження на агрегацію тромбоцитів і 
дослідження на коагуляцію крові при напрузі живлення в 220В для клінічної 
діагностики. 

При роботі Коагулометра SC40 згідно з інструкцією із застосування 
забезпечується безперервне гарантійне обслуговування. 

 
2.2 Принцип роботи 
 
2.2.1 Принцип проведення дослідження на агрегацію тромбоцитів 
Для дослідження на агрегацію використовується метод фотоелектричного 

вимірювання світлопропускання: в умовах тривалого перемішування додайте 
індуктор агрегації в ЗТП (плазму, збагачену тромбоцитами). Тромбоцити почнуть 
процес агрегації і проба стане більш прозорою. Пристрій використовує 
покращений метод перемішування під дією електромагніту. Формула підрахунку 
виглядає наступним чином: 

Виміряне значення напруги  -  ЗТП базове значення напруги 
Коефіцієнт агрегації =   

БТП базове значення напруги  -  ЗТП базове значення напруги X100% 

 
Для проведення дослідження в якості субстрату використовується БТП (бідна 

тромбоцитами плазма). Додайте в кювету 300 мкл БТП, поставте ії у 



 

 8 

вимірювальний канал. Натисніть клавішу «РРР» і кнопку «START» для проведення 
дослідження, а потім вийміть зразок. Додайте 300 мкл ЗТП в іншу кювету, внесіть 
кульку, поставте в канал інкубації і запустіть попередній підігрів. Загориться 
індикатор зеленого кольору. Перенесіть кювету із інкубатора у вимірювальний 
канал для проведення дослідження. Виберіть вимірювальний канал (активований 
канал позначається на екрані відміткою "→").  

За допомогою піпетки додайте в зразок, який знаходиться в активованому 
каналі, точну кількість індуктора. Натисніть клавішу «START». Прилад почне відлік 
часу. На екрані з'явиться значення прозорості плазми і побудується графік. 

 
2.2.2 Принцип дослідження на коагуляцію крові  
Для дослідження на коагуляцію крові використовується оптико-

електромагнітний метод: під дією електромагніту кулька коливається в тестовому 
зразку до моменту утворення згустку. Пристрій розраховує час згортання крові 
шляхом вимірювання амплітуди руху кульки і визначає утворення згустку. 

 
2.3 Характеристики 

 

 Принцип роботи:  
агрегація тромбоцитів крові -   оптичне вимірювання;  
коагуляція —     оптико-електромагнітний метод. 

 Кількість  каналів:      4 
 Кількість зон прогріву зразків:   16  
 Діапазон часу прогріву:    0сек. - 999сек. 
 Одночасне вимірювання різних методик в 4-х  каналах 
 Відображення температури в реальному часі 
 Вбудований принтер 
 Друк графіку агрегації тромбоцитів 
 Автоматичне збереження калібрування та 20000 результатів  вимірювань 
 Комплексний результат аналізу 
 Можливість вибору - друк  або збереження результату вимірювання  
 LCD дисплей розміром 80мм × 115мм, зручний інтерфейс користувача 
 Можливість підключення сканеру штрих-кодів 
 Можливість вибору мови меню та друку 
 Рекомендована робоча температура: 10°С-30°С  
 Рекомендована відносна вологість: ≤70％ 
 Рекомендований атмосферний тиск: 86.0 kPa-106.0kPa 
 Рекомендоване електроживлення:  220V±22V, 50Hz±1Hz, 200VA 
 Використовуються запобіжники:  φ5×20mm 2A 
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 Можливість відображення результату у вигляді даних/графіку 
 Порт RS232  
 Температура зони зразків:   37°С 
 Зони реагентів: дві зони при 37°С та одна кімнатної температури 
 Коливання температури в зонах: 37 ± 1.5°С 
 Кількість таймерів прогріву, що працюють незалежно: 4 
 Діапазон вимірювання агрегації тромбоцитів: 1сек. - 999сек. 
 Діапазон вимірювання коагуляційних тестів: 3сек. - 999сек. 
 Коефіцієнт варіації CV%:  

агрегація тромбоцитів ≤ 15％;  
коагуляційні тести ≤ 5％ 

 Відтворюваність чотирьох каналів:  ≤ 5％ 
 Обсяг зразку:   

для  агрегації тромбоцитів: 300μl; 
для коагуляційних тестів: 50-100μl. 

 Результати вимірювань: агрегація тромбоцитів %, агрегація тромбоцитів сек; 
сек, %, МНО, г/л, R 

 Досліджувані параметри: агрегація тромбоцитів, ПЧ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген, HEP, 
LMWH, PC, PS, F-II, F-V, F-VII, F-VIII, F-IX, F-X, F-XI, F-XII, AT 

 Розміри приладу   390мм ×430мм ×120мм. 
 Вага приладу     10кг. 

 
2.4 Комплектація 
Таблиця 1 – комплектація напівавтоматичного коагулометру SC40. 

Коагулометр  SC40  1шт. 
Dispenser (Диспенсер) 1шт. 
Папір для друку 1шт. 
Шнур живлення  1шт. 
Кабель даних  1шт. 
Інструкція із застосування   1шт. 
Паспорт  1шт. 

 
2.5 Контроль роботи приладу 

 
2.5.1 Контроль вимірювання 
Під час дослідження агрегації тромбоцитів сенсор проводить вимірювання 

ступеню прозорості зразка, в цей же час малюється крива.  
Під час дослідження коагуляції сенсор слідкує за вібрацією кульок для 

визначення утворення згустку.  
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Система автоматично припинить дослідження при відсутності кульки в 
кюветі. 

2.5.2 Контроль температури 
Після включення коагулометра температура в зоні розташування зразків і 

реактивів буде автоматично приведена до 37°C. 
2.5.3 Час проведення дослідження 
У програмного забезпечення приладу є функція вимірювання на протязі 

обмеженого періоду часу. Максимальний час дослідження для коагулометра 
складає 999 с. По досягненні максимального часу дослідження припиниться. 
Прочитайте інформацію з цього питання в 9.3.2.3 (Налаштування максимального 
часу згортання крові). 

 
2.6 Додаткове обладнання 

 
Кювети 
Виготовлена з прозорого пластика, 4 
комірки в ряду; 
Тримати стороною з написом "∆" 
догори; 
Можливий поділ на дві частини по 
необхідності; 
Одноразові; 

Не використовуйте інші кювети 
для цього приладу. 

Малюнок 1 – кювети (для коагулометрів 
SC20/SC40) 

 
Кульки 
Використовувати по одній кульці для 
одної кювети; 
Щоб уникнути намагнічування не 
допускайте контакту з намагніченими 
речовинами (наприклад, з каналами 
змішування і підігріву).  
Кульки є одноразовими. 

Не кладіть кульку і дозатор біля 
намагнічених речовин. 
Не використовуйте інші кульки 
для цієї моделі коагулометра. 

Малюнок 2 – вимірювальні кульки 
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Диспенсер 
Диспенсер призначений для дозування 
кульок в кювети. При одному натисканні 
дозується одна кулька. 
Кульки можна відкрити і зберігати в 
диспенсері. Зберігає максимум 450 
кульок. 

Не допускайте контакту з 
намагніченими речовинами 
(наприклад, канал інкубації 
реактивів). Тримайте диспенсер 
вертикально. 

 

Малюнок 3 - диспенсер 

 
Папір для друку звітів  
Один рулон паперу для друку постачається разом з приладом.  
Ширина паперу – 57.5мм. Папір призначений для термопринтерів 
Для установки паперу  дивіться  Додаток 1. 

 
2.7 Зовнішній вигляд приладу та органи управління 

 

 
Малюнок 4  - вид приладу зверху. 
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A. Термопринтер 
B. Графічний рідкокристалічний екран 
C. Інкубаційний канал для зразків: 16 в 4 ряди 
D. Кнопки інкубатора: 4 
E. Кнопка «START» 
F. Канал для проведення досліджень 
G. Отвір для розміщення реактиву при температурі 37°C  
H. Отвір для розміщення реактиву при кімнатній температурі 
I. Дозатор (Піпетка®) 
J.   Отвір для розміщення реактиву  
K. Отвір для розміщення реактиву при температурі 37°C 
L.   Робоча клавіатура 
 

Малюнок 5 – клавіатура. 
Таблиця 2 – позначення кнопок клавіатури. 
0-9 - для введення числових даних; 
«7/PT»; «8/APTT»; «9/FIB»; 
«4/TT»; «5/ADP»; «6/PPP» - найбільш використовувані кнопки швидкого введення; 

Item/Info - вибір типу дослідження або перевірка даних; 
Set    - налаштування приладу; 

 
- переміщення курсора в меню для вибору позиції; 

Esc   - вихід з налаштувань; один з каналів буде у вільному 
положенні; 

Enter - підтвердження або перехід до іншого кроку; 
Сomb - комбінований звіт, роздрукувати комбінований звіт про 

пацієнта; 
Сlear - перевести всі канали у вільний статус, ініціалізація вказана на 

р/к моніторі 
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Малюнок 6 - вид ззаду. 

a. Вимикач; 
b. Роз'єм підключення кабелю; 
c. Вентилятор; 
d. Роз'єм підключення автоматичного дозатора; 
e. RS232 інтерфейс передачі; 
f. USB роз'єм; 
g. Паспортна табличка. 
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3 РОБОТА З ПРИЛАДОМ 
 

3.1 З'єднання 
 
З'єднання виконуються відповідно до малюнку 6.  
 Приєднайте кабель живлення до роз'єму підключення кабелю (b); 
 Приєднайте дріт автоматичного дозатора до роз'єму підключення 
автоматичного дозатора (d); 
 Сканер штрих-кодів приєднується до USB роз'єму (f); 
 Для передачі інформації в ПК з'єднайте його кабелем через роз'єм RS232 
(е). 

 
3.2 Включення 
 
Включення приладу здійснюється вимикачем (а) (малюнок 6). Після 

включення приладу на екрані будуть показані назва компанії, логотип, телефон та 
веб-сайт (малюнок 7, малюнок 8). 

 
  

Малюнок 7 Малюнок 8 
 

3.3 Установка 
 

  

Малюнок 9  Малюнок 10 - головне меню 
 

Для правильної роботи приладу його необхідно налаштувати. Звіртесь із 
зображенням малюнком 9 (Головне меню), натисніть клавішу «SET» (малюнок 5). 
На дисплеї відображаються наступні дані (малюнок 10): 
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Таблиця 3 – режими головного меню. 
1. Пам'ять - перевірка, завантаження і видалення інформації 
2. Передача - завантаження історії даних 
3. Параметри тесту - установка всіх параметрів 
4. Налаштування - установка інших параметрів, за виключенням відповідних 

параметрів тестів 
5. Комбінований звіт - роздруківка в звіті результатів декількох досліджень по 

одному пацієнту 
 
Натисканням клавіш "↑"або "↓"можна пересувати значок меню "→" вгору 

або вниз і вибирати позицію, а натисканням клавіші «ЕNTER» входити у виділений 
пункт меню. Або можна натиснути відповідну цифру на клавіатурі для прямого 
пошуку пункту меню. Для переходу натисніть клавішу «2». 

 
3.3.1 Меню конфігурації  
Натисніть клавішу «4»  (малюнок 10) або перемістіть курсор на позицію          

«4 Налаштування» і натисніть клавішу «ЕNTER». 
 
Установка дати і часу. 
Для встановлення поточної дати і часу натисніть клавішу «1» або перемістіть 

курсор і натисніть «ЕNTER» (малюнок 11).  Звіртесь із малюнком 12. Цифровою 
клавіатурою встановіть поточний час. 

По завершенні установки натисніть клавішу «ЕNTER» для збереження 
налаштувань. Для повернення в головне меню натисніть клавішу «Esc» (Вихід).  

 
  

Малюнок 11 Малюнок 12 
 

Установка автоматичної передачі даних. 
У меню конфігурації (мал.10.3.1.1) натисніть клавішу «2» і «ЕNTER». Натисніть 

клавіші “←” і “→” для вибору автоматичного запуску передачі. Натисніть клавішу 
«ЕNTER» для збереження налаштувань. Для повернення в головне меню натисніть 
клавішу «Esc». По завершенні дослідження результати будуть автоматично 
передаватися в комп'ютер (мал. 10.3.1.3).  
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Для визначення формату даних зверніться до Додатка 2 «Формат передачі 
даних коагулометричного аналізатора».  

 
  

Малюнок 13 Малюнок 14 
 
Автоматична установка друку. 
У меню конфігурації (малюнок 11) натисніть клавішу «3» і «ЕNTER». Звіртесь 

із  малюнком 14. Після закінчення пробного тестування звіт друкується 
автоматично. Натисніть “←” і “→” для перевірки автоматичного друку. Натисніть 
клавішу «ENTER» для збереження налаштувань. Натисніть клавішу «Esc», щоб 
повернутися в головне меню.  

 
  

Малюнок 15 Малюнок 16 
 
Порівняйте із малюнком 15 та иалюнком 16. В звіті про агрегацію результат 

дослідження повинен бути представлений у вигляді кривої.  
Примітка:  
1. В принтері використовується термопапір. 
2. Термопапір має обмежений термін зберігання. 
 
Налаштування введення назви лікарні. 
У меню конфігурації (малюнок 11) натисніть клавішу «4» і «ENTER». Зазвичай 

назва вводиться великими літерами. Букви знаходяться на цифровій клавіатурі від 
2 до 9. При повторному утримуванні цифрової клавіші на протязі 2 секунд курсор 
залишається на місці. Через 2 секунди курсор переходить  на місце введення 
наступної літери. Наприклад, введемо слово «STEELLEX». По-перше, натисніть «7» 



 

 17 

4 рази поспіль. Зверніть увагу, що інтервал між натисканнями повинен бути не 
більше 2 секунд. Введіть букву «S», натискаючи клавішу «8» один раз, потім – 
букву «Т», натискаючи клавішу «3» два рази. Пам’ятайте, що інтервал між 
натисканнями повинен бути не більше двох секунд. Потім введіть літеру «Е». 
Утримайте клавішу 2 секунди і  курсор перейде до набору наступної літери. 
Натисніть клавішу «3» 2 рази. Пам’ятайте, що інтервал між натисканнями повинен 
бути не більше двох секунд. Введіть літеру «Е», натиснувши клавішу «5» 3 рази. 
Не забувайте, що інтервал між натисканнями повинен бути не більш двох секунд. 
Введіть літеру «L» та зачекайте 2 секунди. Курсор переміститься для вводу 
наступної літери. Натисніть «5» 3 рази. Пам’ятайте, що інтервал між натисканнями 
повинен бути не більше двох секунд. Введіть літеру «L», натиснувши клавішу «3» 
2 рази. Пам’ятайте, що інтервал між натисканнями повинен бути не більше двох 
секунд.  Введіть літеру «Е», натиснувши клавішу «9» 2 рази. Не забувайте, що 
інтервал між натисканнями повинен бути не більш двох секунд. Введіть літеру 
«X». (малюнок 17). Після закінчення введення рядка, зміни метода або введення 
неправильної літери натисніть клавішу «Esc». Для збереження назви лікарні 
натисніть клавішу «ENTER». Для зміни методу введення натисніть клавішу  «Set» . 
Для видалення літери натисніть клавішу «->»(Backspace) та введіть літеру ще раз 
(малюнок 18).  

 

   

Малюнок 17 Малюнок 18 Малюнок 19 
 
Таблиця 4 - Позначення малюнку 19: 

«Заг.» - призначена для введення великої літери; 
«Низ.» - для введення малої літери; 
«Циф.» - для введення цифр; 
«Сим.» - для введення знаку. 

 
Вибір мови. 
У меню конфігурації (малюнок 11) натисніть клавішу «5» і «ENTER». Оберіть 

потрібну мову та натисніть клавішу «ENTER» (малюнок 20). Раніш введені дані на  
іншій мові (ім’я пацієнта, оператора, лікаря, назва лікарні тощо) залишаються і все 
одно вказуються в звіті.  
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Малюнок 20 Малюнок 21 
 
Налаштування даних пацієнта.  
Повні дані про пацієнта включають: порядковий номер, ім’я пацієнта, вік, 

стать, номер картки, оператора, лікаря, результати досліджень, крива результатів і 
т. д. При перевірці даних дослідження, даних історії результатів і звітів пристрій 
виводить на екран або роздруковує повну інформацію про пацієнта. При запуску 
команди нагадування про дані пацієнта, як вказано на малюнку 21, спочатку 
пристрій перевірить, чи містяться  повні дані про пацієнта. Якщо по закінченні дані 
не виявлені, то прилад виведе нагадування на екран. 

 
Налаштування даних про лікаря. 
Лікар веде картку пацієнта. Після початку нового дослідження ім’я лікаря 

буде зареєстровано в якості інтегрованої частини даних про пацієнта. На відміну 
від оператора лікар може змінюватись, тому пристрій довго не зберігає 
інформацію про лікаря. При відключенні живлення інформація про лікаря буде 
загублена. Якщо інформація про лікаря змінилася, потрібно знову зробити 
налаштування відповідно до дослідження проби крові. Якщо ім’я лікаря не 
вказується, будь ласка, виберіть "Ні" при введенні "Налаштування даних про 
лікаря" (малюнок 22). При виборі опції "Так" натисніть клавішу «ENTER» для 
вказівки імені лікаря. 

 
  

Малюнок 22 Малюнок 23 
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Введення імені оператора. 
Оператор – це людина, яка виконує дослідження. Як тільки починаються нові 

дослідження, ім’я оператора буде вказано в якості інтегрованої частини даних про 
пацієнта. Зазвичай оператор не змінюється. Його ім’я буде збережено після 
установки, і не буде втрачено після відключення живлення. Як тільки оператор 
змінився, потрібно своєчасно змінити «налаштування імені оператора». Якщо ім’я 
оператора не вказується,  при вводі «налаштування імені оператора» виберіть 
опцію «Ні» (малюнок 23). При виборі опції «Так» потрібно ввести ім’я оператора.  

 
3.3.2 Установка параметрів дослідження 
Увійдіть в меню, як вказано на малюнку 10 Натисніть клавішу «3» або 

перемістіть курсор на позицію «3 Параметри дослідження» та  натисніть клавішу 
«ENTER».  

 
Коагуляція / агрегація.  
Проба на коагуляцію і агрегацію – різні дослідження, в яких ПВ, АЧТВ, ТВ, 

ФИБ, HEP, LWAH, PC, PS, фактор II, фактор V, фактор VII, фактор VIII, фактор IX, 
фактор X, фактор XI, фактор XII, ATIII відносяться до аналізу коагуляції; ADP, АА, 
RISTO, THR, COLL, ADR відносяться до аналізу агрегації тромбоцитів. Ці два 
дослідження не можуть проводитись одночасно (малюнок 25). Після вибору 
аналізу на згортання / агрегацію прилад виводить першу строку Головного меню. 
Якщо в першому рядку вказано «КОАГ», то поточний тест  – тест на коагуляцію; 
якщо вибрати агрегацію, то в  першому рядку головного меню буде вказано 
«АГРЕГ».  

 
  

Малюнок 24 Малюнок 25 
 
Налаштування часу попереднього нагріву.  
Прилад має 4 ряди ( A, B, C, D), в цілому 16 інкубаційних каналів (малюнок 4 

позначка С). Для всіх рядів або інкубаційного каналу можна встановити відповідну 
температуру інкубатора. Для переходу в налаштування часу попереднього нагріву 
натискуємо 2 (малюнок 24). На малюнку 26 вказано час інкубації. Максимальний 
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термін інкубації становить 999 секунд, а час за замовчуванням становить 180 
секунд. 

 
  

Малюнок 26 Малюнок 27 
 
Налаштування максимального часу згортання крові. 
Для проби на коагуляцію важливо відмічати час згортання крові. Для 

переходу в налаштування максимального часу згортання крові натискуємо 3 
(малюнок 24). Установка максимального часу тесту вказана на малюнку 27. 
Діапазон налаштування становить 0 – 999 с. 

 
Максимальний час агрегації. 
Для цього необхідно при проведенні тесту встановити максимальний час 

помутніння суміші (зразка і реагентів). Дивіться малюнок 28, на якому зазначено 
максимальний час агрегації. За замовчуванням максимальний час агрегації  
становить 600 секунд. 

 
  

Малюнок 28 Малюнок 29 
 
Чутливість до коагуляції. 
Деякі реактиви потребують слабкого помішування, мають високу чутливість, 

тому параметр чутливості впливає на частоту їх помішування. На малюнку 29 
вказані налаштування чутливості пристрою. В нього є 3 рівня. 

 
Калібрування протромбінового часу. 
Калібрування протромбінового часу значно впливає на результат  
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% протромбіну за Квіком в тесті на коагуляцію. Як правило, при зміні номера лота 
реактиву потрібно провести калібрування протромбінового часу. Будь ласка, 
уважно прочитайте інструкцію до  набору ПЧ, щоб дізнатись серію реактиву та 
МІЧ. На малюнку 30 зображено калібрування ПЧ. Натисніть кнопку "↑" або "↓", 
щоб перемістити курсор туди, де необхідно ввести якісь дані. Потім натисніть 
клавішу «ENTER», щоб зберегти налаштування. Дані, які вводить користувач: МІЧ, 
нормальне середнє значення; номер лота, що вводиться заздалегідь. 
Нормальним середнім значенням є: випадковий вибір як мінімум 20 здорових 
осіб та одержання середнього значення протромбінового часу. «Лот №»– це № 
серії реактиву ПЧ. Для калібрування ПЧ існує 2 способи: 

1) Введення вручну. Натисніть кнопку "↑" або "↓" для переміщення 
курсора та налаштування % концентрації. Потім натисніть клавішу «ENTER».  

2) Інструментальне дослідження. Підігрів зразка. Комбінація 
«A180B180C180D180» означає зворотній відлік часу 4-х каналів для підігріву. Після 
закінчення підігріву помістіть зразок в тестові канали. Натисніть кнопку "↑" або 
"↓", щоб перемістити курсор в область установки % концентрації. Введіть вручну 
значення % концентрації, натисніть кнопку «ENTER». Коли курсор переміститься в 
область для встановлення часу, натисніть «Start», і пристрій почне калібрування. 
Якщо груп % концентрації і значення часу тестування більш ніж 2, прилад побудує 
криву автоматично. Положення відхилення між точкою калібрування і 
калібрувальною кривою, а також розрахунковий лінійний коефіцієнт кореляції «R» 
відображають лінійну кореляцію між точкою калібрування і калібрувальною 
кривою. Чим менше значення відхилення, тим краще показники лінійної 
кореляції; або чим ближче до 1 значення R, тим краще значення лінійної 
кореляції. Прилад дає більш точні значення. 

Увага: не забудьте натиснути клавішу «ENTER» для збереження налаштувань. 
Якщо натиснути кнопку «Esc» для виходу, кнопку "↑" або "↓", поточні параметри 
не будуть збережені і прилад повернеться до вихідних параметрів.  

 
  

Малюнок 30 Малюнок 31 
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Калібрування фібриногену виконується в одиницях г/л. Зазвичай при зміні № 
лота ФІБ необхідно провести калібрування. 

Порівняйте з малюнком 31 калібрування фібриногену. Детальний опис 
процедури калібрування такий, як і в калібруванні ПЧ. Різниця полягає в тому, що 
для калібрування фібриногену не потрібно вводити МІЧ і нормальне середнє 
значення. Значення концентрації для ПЧ - %, а для фібриногену - г/л. 

 
Вибір типу вимірювання та нормальні значення. 
Вибір типу вимірювання показний на малюнку 32, введення межі норм на 

малюнку 33. 
 

  

Малюнок 32 Малюнок 33 
 
Коли користувач перевіряє поточні данні, данні історії, або друкує результати 

тестів, «Межі норми» можуть бути переглянуті. Отримані результати зіставляються 
з межами норм, які встановив користувач. В приладі значення норми встановлені 
компанією - виробником Steellex, на реактивах цієї ж компанії. Користувач також 
може встановити значення норми. Спочатку треба встановити тип вимірювання 
(дивіться малюнок 32). Натисніть “↑”,“↓”,“PT”,“APTT”,“FIB”,“TT”, “Item/Info” для 
вибору типу, потім натисніть «ENTER» та встановіть межі норми. Перевірте 
малюнок 33 та натисніть «ENTER» для збереження значень. 

 
3.4 Налаштування тесту на коагуляцію 
 
Прочитайте «3.3.1 Меню конфігурації» і «3.3.2 Установка параметрів 

дослідження». Зверніть увагу на:  
1) Правильність налаштування часу та номеру №.;  
2) При зміні лоту ФІБ і ПЧ проведіть нове калібрування; 
3) Правильний максимальний час коагуляції.  
ПВ, АЧТВ, ТВ, ФИБ, HEP, LMWH, PC, PS, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, 

Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, AT - ці тести відносяться до коагуляційних 
аналізів.  
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3.4.1 Підготовка проби до дослідження 
Додайте в кювету пробу та кульку, підігрійте. Якщо об'єм проби маленький 

(наприклад, 50 мкл), потрусіть кювету після додавання кульки. При використанні 
реактивів наприклад виробництва  TAIZHOU STEELLEX BIOTECH CO., LTD, об'єм 
проби такий:  

Таблиця 5 – об’єм проби. 
Тип Об'єм проби (мкл) 
ПВ 50 

АЧТВ 50 
ТВ 100 

ФИБ 100 
ГЕП 50 

LMWH 50 
PC 100 
PS 100 

Factor II 50 
Factor V 50 

Factor VII 50 
Factor VIII 50 
Factor IX 50 
Factor X 50 
Factor XI 50 
Factor XII 50 

AT 50 
 

3.4.2 Сканування штрих-коду номера картки 
Сканер штрих-кодів приєднується до приладу за допомогою USB-роз'єму. 

Користувач може заздалегідь проводити сканування кожної картки. Прилад 
тимчасово зберігає ці штрих-коди. Починаючи дослідження прилад встановлює 
штрих-коди для кожного пацієнта в якості «інформації про пацієнта». 

Увага: при завчасному скануванні штрих-коду перевірте, чи співпадає 
порядок сканування з порядком досліджуваних зразків. Наприклад, 
перший скануємий штрих-код А, другий –Б, третій – В. При дослідженні 
простежте, щоб першим досліджуваним зразком був зразок А, другим - Б, 
потім - В. Якщо ця послідовність не зберігається, проведіть сканування 
штрих-коду під час налаштування даних про пацієнта. Більш детальну 
інформацію прочитайте в Розділі «3.3.1 Меню конфігурації. Налаштування 
даних пацієнта ». 
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3.4.3  Попередній підігрів 
Прогрійте зразок до температури 37°C перед початком дослідження. Прилад   

містить 4 ряди каналів, по 4 отвори в кожному, що в загальному становить 16 
отворів для підігріву. 4 ряди каналів – це канал A, канал B, канал C, і канал D. 

 
3.4.5 Відлік часу підігріву 
Розглянемо відлік часу підігріву на прикладі каналу А. Натисніть клавішу «A». 

Після цього індикатор, розташований зліва від клавіші «A» почне блимати та 
почнеться відлік часу підігріву. По закінченні відліку часу підігріву індикатор 
припинить блимати і видасть 5 гучних зумерів, сповіщаючи про завершення 
підігріву. Знову натисніть клавішу «A», після чого індикатор відключиться і 
повернеться до відліку максимального часу підігріву. Якщо не натискати клавішу 
«A», п'ятикратний зумер буде повторюватися кожні 10 секунд. Слідкуйте за 
вказівками на малюнку 26. Для скасування відліку часу підігріву каналу A знову 
натисніть клавішу «A», при цьому індикатор відключиться і повернеться до відліку 
максимального часу підігріву. 

 
3.4.6 Вибір дослідження зі списку 
Перемістіть підігрітий зразок в канал для проведення дослідження. В 

Головному меню натисніть "↑" або "↓" для переміщення курсора до каналу для 
проведення досліджень. Декілька разів натисніть на опцію «Item/Info» та виберіть 
дослідження зі списку. Або натисніть «4/TT», «7/PT», «8/APTT», чи «9/FIB». Можна 
вибрати безпосередньо «ТТ», «PT», «APTT», «FIB». Цей вибраний тип буде вказано 
в головному меню. 

 
3.4.7 Тест на коагуляцію 
В автоматичну піпетку наберіть необхідну кількість реактиву, натисніть на 

піпетку для додавання реактиву в кювету. В цей час прилад автоматично почне 
проведення досліджень. При використанні звичайної піпетки: наберіть в неї 
необхідну кількість реактиву і введіть його в канал; переконайтесь, що реактив 
потрапив в канал і натисніть клавішу «Start». Ця стадія дуже важлива, вона може 
вплинути на результат дослідження. На початку тестування кожному зразку 
автоматично надається тільки один порядковий номер. Порядковий номер 
складається з 9 цифр, включаючи два числа, що відповідають року; два числа, що 
відповідають місяцю і два числа, що відповідають даті. А також 3 числа, що 
відповідають порядковому номеру. Неправильно вказана дата спричинить за 
собою привласнення неправильного порядкового номера. Дивіться малюнок 34. 
Головне меню тесту на коагуляцію. 
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Малюнок 34 
 

Малюнок 35 

  

Малюнок 36  
 
3.4.8 Запит поточних даних 
Користувач може запросити інформацію про поточне дослідження (малюнок 

34). Дослідження проводиться в каналі 1. Перемістіть курсор до каналу 1, 
натисніть опцію «Item/Info» та запросіть інформацію про стан дослідження 
(малюнок 35). Якщо інформація про пацієнта відсутня, це означає що відсутнє 
його ім'я, вік, стать і номер ID. «Сек» – показник, що динамічно змінюється під час 
тестування. Інші показники тесту розраховуються по закінченні вимірювання 
згідно значенню «Сек». Не виймайте кювету до завершення тесту на всіх каналах. 
При запиті користувачем інформації про поточне дослідження буде виведено 
повну інформацію про дослідження малюнок 36. Для детального налаштування 
інформації про пацієнта читайте розділ «3.4.9 Установка даних про пацієнта». 
Результати дослідження на коагуляцію мають вигляд згідно таблиці 6/ 

 
  

Малюнок 37 Малюнок 38 
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Таблиця 6 -  результати дослідження. 
Тип/одиниці Сек % МІЧ Г/л R 

ПВ √ √ √  √ 
АЧТЧ √    √ 

ТЧ √     
ФІБ √   √  
ГЕП √     

LMWH √     
PC √ √    
PS √ √    

Factor II √ √    
Factor V √ √    

Factor VII √ √    
Factor VIII √ √    
Factor IX √ √    
Factor X √ √    
Factor XI √ √    
Factor XII √ √    

AT √ √    
 
3.4.9 Установка даних про пацієнта 
 
При налаштуванні даних про пацієнта перемістіть курсор на позицію 

«Редагування», натисніть клавішу «ENTER».  Малюнок 37 - налаштування даних 
про пацієнта, що містить ім'я пацієнта, вік, стать, номер лікарняної карти. Для 
гарантованої відповідності інформації про пацієнта і інформації про 
досліджуваний зразок уважно звірте при налаштуванні даних про пацієнта канал 
протестованого зразка, вказаний на моніторі. Малюнок 38 - введення номера 
лікарняної карти. Прилад підтримує можливість введення інформації за 
допомогою штрих-коду або вручну, за допомогою набору на числовій клавіатурі. 
Після закінчення налаштування інформації про пацієнта прилад нагадає про 
необхідність підтвердження введеної інформації. 

 
Підтвердження даних про пацієнта 

Увага: штрих - код – це послідовність цифр, він не містить більш детальну 
інформацію про пацієнта, наприклад, його ім'я, вік, стать тощо. Як 

правило, інформація про пацієнта зберігається в базі даних лікарні. Штрих-код 
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також можна вважати пошуковим кодом, що має детальну інформацію про 
хворого для пошуку. Прилад не можна пов'язати із зовнішньою базою даних, тому 
за допомогою штрих-коду не можна отримати повну інформацію про пацієнта. 
Однак, штрих-код і результат дослідження можна передати на ПК через функцію 
«передача результатів тестування». Оскільки ПК пов'язаний з базою даних, можна 
отримати детальну інформацію про пацієнта при використані відповідного 
інформаційного забезпечення. 

 
3.4.10 Перезавантаження каналу для проведення дослідження 
Коли канал задіяний в проведенні дослідження або перебуває на стадії його 

завершення, натисніть опцію «Item/Info» для перевірки поточної інформації, що 
стосується цього каналу. (Дивіться «3.4.8 Запит поточних даних»). Якщо новий тип 
дослідження повинен проходити в цьому ж каналі, необхідно встановити канал у 
«вільний стан». Для цього в головному меню натисніть клавіші "↑" або "↓" для 
переміщення курсора на будь-який з каналів, натисніть клавішу «Esc», після чого 
канал переходить у «вільний» стан. В цей час в головному меню будуть видалені 
порядковий номер, позиція, що досліджується та час дослідження для цього 
каналу. Для відповідного каналу у «вільному стані» виберіть опцію «Item/Info» 
для налаштування типу дослідження. Таким чином, цей канал не буде запитувати 
поточну інформацію. 

 
3.5 Проведення агрегації 
 
Уважно прочитайте Розділ «3.3.1 Меню конфігурації» і «3.3.2 Установка 

параметрів дослідження» перед проведенням агрегації. Переконайтесь, що: 
 Системний час приладу виставлено вірно, оскільки він впливає на 

порядковий номер;  
 Максимальний час агрегації вказано вірно, оскільки він впливає на 

результат дослідження; 
 Уважно прочитайте інструкцію, щоб отримати інформацію про обсяг 

зразка, реактиву і часу підігріву, так як всі ці показники впливають на 
одержуваний результат; 

 Підготовлені БТП і ЗТП одного й того ж зразку повинні бути протестовані в 
одному і тому ж каналі. Показники AA, RISTO, THR, COLL, ADR 
використовуються в дослідженні на агрегацію. 



 

 28 

3.5.1 Підготовка зразка  
Внесіть 300 мкл БТП в кювету, не додавайте кульку. 
Внесіть 300 мкл ЗТП в нову кювету в цьому ж каналі, і додайте кульку. 
 
3.5.2 Сканування штрих-коду номера лікарняної карти 
Див. «3.4.2 Сканування штрих-коду номера карти». 
 
3.5.3 Підігрів 
Підігрійте ЗТП протягом 1 хвилини (якщо кімнатна температура нижче 10°C, 

час підігріву має бути продовжено). Час підігріву для всіх зразків повинен бути 
однаковим. Зразки БТП не потребують підігріву. Коли ЗТП підігрівається, тест БТП 
вже може бути завершений. Прочитайте Розділ «3.4.3 Попередній підігрів». 

 
3.5.4 Вибір типу дослідження для проведення агрегації 
Для проведення дослідження БТП, натисніть клавішу швидкого вибору типу 

дослідження «6/PPP» або ж натисніть «Item/Info» для інших досліджень на 
агрегацію. Для вибору типу дослідження натисніть «Item/Info». 

Увага: інші дослідження на агрегацію можна вибирати тільки після 
завершення дослідження БТП. Натисніть «Esc» для очищення режиму 
поточного каналу. 

 
3.5.5 Тест на агрегацію  

  

Малюнок 39 Малюнок 40 
 
Тест ЗТП  
Помістіть кювету, наповнену БТП, в канал для тестування. Виберіть 

дослідження "PPP", натисніть клавішу «Start». Пристрій почне відлік часу тесту. 
Через 10 секунд дослідження БТП завершиться, в рядку меню «Час» буде вказано 
«Готово». Дослідження БТП є вступною фазою перед усіма дослідженнями на 
агрегацію для отримання інформації про субстрат БТП. Пристрій не надає 
порядковий номер дослідження БТП, і функція «Item/Info» є недоступною для 
користувача для перевірки поточного стану дослідження БТП. 
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Дослідження на агрегацію 
Після закінчення підігріву виберіть необхідний тип в переліку для тестування, 

підготуйте індуктор (для цього краще використовувати піпетку з об'ємом ADP 38 
мкл і концентрацією 5мкМ), натисніть «Start». Через 5 секунд додайте індуктор в 
пробу ЗТП. 

Починаючи дослідження, прилад привласнює лише один порядковий номер 
для кожного зразку. Порядковий номер дослідження складається з 9 цифр і 
включає: дві цифри, що відповідають року; дві - відповідають місяцю; дві, що 
відповідають даті; і 3 цифри, що відповідають порядковому номеру. Таким чином, 
неправильна дата спричинить за собою привласнення неправильного 
порядкового номера. Дивіться малюнок 39, Головне меню, установки дослідження 
на агрегацію. 

Увага: 
Для кожного зразка необхідно підготувати відповідні проби БТП і ЗТП. 
Якщо зразки БТП і ЗТП взяті з одного зразка крові, ці два види плазми 
потрібно досліджувати в одному і тому ж каналі. 
На відміну від дослідження на коагуляцію, індуктор агрегації потрібно 
додавати тільки після натискання клавіші «Start», а не одночасно. 

 
3.5.6 Запит поточної інформації  
Принцип його роботи такий же, як при запиті інформації про поточні 

дослідження на коагуляцію. Дотримуйтесь інструкцій в Розділі «3.4.8 Запит 
поточних даних». 

На малюнках 41 та 42 вказано запит інформації про поточні дослідження на 
агрегацію, показана динамічна крива агрегації, динамічний коефіцієнт агрегації, і її 
нормальний рівень.  

 
  

Малюнок 41 Малюнок 42 
 
3.5.7 Налаштування інформації про пацієнта  
Налаштування викладені в розділі «3.4.9 Установка даних про пацієнта». 
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3.5.8 Скидання каналу для тестування 
Зверніться до розділу «3.4.10 Перезавантаження каналу для проведення 

дослідження». 
3.6 Управління даними пам'яті 

 
У приладі є накопичувач інформації для зберігання даних. Користувач може в 

будь-який час перевірити і зробити запит історії результатів, а також роздрукувати, 
завантажити ці дані, або в будь-який час видалити інформацію про дослідження. 
Користувач може користуватися трьома видами покажчиків для запиту даних: 
штрих-кодом, покажчиком за датою і серійним покажчиком. Дивіться малюнок 43. 

Увага: об'єм пам'яті обмежений. Коли прилад включений, він перевіряє 
пам'ять. Якщо її недостатньо, прилад сам її очищає, що призводить до 
втрати даних. Викачуйте дані на комп'ютер для їх довгострокового 
зберігання. 
 

  

Малюнок  43 Малюнок 44 
  

Малюнок 45  
 

3.6.1 Пошук за штрих-кодом  
Введіть дані штрих-коду за допомогою картридера або шляхом введення з 

клавіатури. При використанні картридера прилад запросить автоматично 
перевірити дані після сканування. При введенні з клавіатури натисніть клавішу 
«Start» після введення цифр, потім прилад почне обробляти запит (малюнок 44). 

 
3.6.2 Пошук по даті 
Введення дати з клавіатури (малюнок 45). 
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3.6.3 Пошук за порядковим номером 
Введення 9 чисел порядкового номера з клавіатури. На початку дослідження 

прилад надає кожному зразку лише один порядковий номер. Порядковий номер 
дослідження складається з 9 цифр, включаючи: два числа, що відповідають року; 
два числа, що відповідають місяцю; два числа, що відповідають даті і 3 числа, що 
відповідають порядковому номеру. Прилад автоматично здійснює пошук по базі 
даних після введення вищезгаданих трьох індексів даних. По кожному окремому 
пацієнтові може бути декілька записів, внаслідок чого можна отримати результати 
декількох досліджень по одному штрих-коду. Прилад нагадає користувачеві про 
необхідність вибрати один з них.  Що стосується індексу по даті, прилад виводить 
на екран перший результат по введеній даті. Натисніть клавіші "↑" або "↓" для 
прокрутки сторінки, виберіть опцію "Друк" для друку результатів. Виберіть опцію 
«Загр» для передачі даних на ПК. З приводу формату передачі даних зверніться до 
Додатка 2 «Формат передачі даних ».  

 
3.7 Передача результатів дослідження  
 
Функція «Передача результатів дослідження» в основному використовується 

для передачі цих результатів. Через якийсь час можна здійснювати передачу як 
історії результатів, так і актуальних даних. З питання викачування даних зверніться 
до Додатку 2 «Формат передачі даних ».  

 
3.8 Щоденний комбінований звіт  
 
Як правило, параметр «автоматичний друк» вказаний як «встановлений», або  

Ви можете запустити цю функцію, просячи історію результатів. Друкарський звіт 
складається на кожну позицію дослідження. Він включає результати пацієнта по 
деяких позиціях. Для складання звіту на одного і того ж пацієнта, якщо потрібно 
декілька результатів дослідження в одному звіті, використайте опцію «5 
Комбінований звіт». 

Метод 1: використовується для тільки що завершених досліджень, крім того, 
канал повинен знаходитися у вільному стані. Цей метод дозволяє проводити 
декілька різних тестів зі списку в 4 каналах. Звичайно це типи ПВ/АЧТВ/ТВ/ФИБ 
(малюнок 46). 

При запуску функції «автоматичного введення"» прилад відповідно 
роздрукує 4 звіти після проведення досліджень. Для друку 4 функціональних 
досліджень в одному звіті, виберіть опцію «1 комбінований звіт» після закінчення 
дослідження. Прилад роздрукує комбінований звіт (малюнок 47). 
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Метод 2: Використовується для роздруківки комбінованого звіту декількох 

результатів тестів одного пацієнта: введіть «5 комб. звіт», (малюнок 49). «5.2 
порядковий номер № друк», де необхідно ввести 3 останніх цифри порядкового 
номера в щоденні результати досліджень (малюнок 50). Натисніть «Введення», 
коли вводите кожну групу порядкових номерів до тих пір, поки не введете усі 
номери, потім натисніть «Назад». Прилад запам'ятовує, роздруковує користувач 
комбінований звіт або ні. 

 
 

 

Малюнок 46 
 

 

 

Малюнок 48 
 

Малюнок 47 

  

Малюнок 49 Малюнок 50 
 
Зверніть увагу: перед друком звіту, прилад перевірить на достовірність дані 

про пацієнта. (Як редагувати дані пацієнта викладено в розділі «3.4.9 Установка 
даних пацієнта»). Якщо ім'я пацієнта несумісне з штрих-кодом, користувачеві про 
це дасть знати прилад (малюнок 48). Якщо відсутні даних про деяких пацієнтів, то 
вони приладом не перевірятимуться.  
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4. ВІДБІР ЗРАЗКІВ  
 
 
4.1 Вибір, використання, відбір і об'єм антикоагулянту 
 
4.1.1 Для аналізу коагуляційної активності в якості антикоагулянту 

використовується 3,2% або 3,8 % (в основному 3,2%) розчин Na3C6H5O7·2H2O 
(молярна концентрація 105-109 ммоль/л). Існують також інші антикоагулянти 
(наприклад оксалат, гепарин, EDTA). Хоча якщо консервант розчинити в крові, то 
кінцева концентрація цитрату в крові має бути 10,9-12,9 ммоль/л. 

 
4.1.2 Об'ємне співвідношення крові і цитрату натрію дигідрату (коагулянт) - 

9:1. 
 
4.1.3 Якщо гематокритне число (ГЧ) у пацієнта >55% або <20%, об'єм 

коагулянту можна перерахувати по формулі: 
x = f·(100-ГЧ) / (595 - ГЧ)], де 
x – об'єм необхідного коагулянту, мл; 
f – об'єм цільної крові, мл 
ГЧ - гематокритне число, %. 
Наприклад, потрібні 5 мл крові з антикоагулянтом, ГЧ=20%, тоді об'єм 

необхідного коагулянту буде 0,7 мл. 
 
 
4.2 Обладнання, яке контактує з кров'ю 

 
Обладнання, яке контактує з кров'ю, таке як пробірки, трубочки, шприци має 

бути пластиковим.  
Калібр голки для коагуляційної проби має бути в межах 20 – 23 мм. Для 

маленьких дітей можна використати голки розміром 18 - 22. 
 
 
4.3 Правила відбіру зразків 

 
Правила відбору зразків: 
 Не можна вживати їжу зранку перед аналізом.; 
 Частина тіла: кров з вени ліктьової ямки; 
 Коли проводитися збір зразка, треба уникати повторних проколів для 

того, щоб запобігти гемолізу. Тому що тромбоцити можуть збиратися і 
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агрегувати в місцях проколу. (Якщо це сталося, треба зробити новий 
прокол і узяти ще один зразок). Також в шприц не повинні потрапляти 
внутрішньотканинна рідина і пухирі повітря. Необхідно акуратно струсити 
зразок крові з антикоагулянтом для перемішування. Не слід робити різких 
рухів; 

 Зразок необхідно щільно закрити, щоб запобігти впливу на результати 
тесту зміною рН крові; 

 За десять днів до тесту на агрегацію тромбоцитів не слід приймати 
аспірин та ін'єкції, які посилюють кровообіг. Інакше ці препарати можуть 
вплинути на результати тесту на агрегацію тромбоцитів. 

 
4.4 Підготовка проб 

 
4.4.1 Збагачена тромбоцитами плазма (ЗТП) готується таким чином: 
Після додавання і перемішування цільної крові з цитратом натрію, зразок 

центрифугують при швидкості 1000 об/хв, при температурі 18°C - 25°C упродовж  
5-7  хвилин. Потім 1 мл зразку переносять за допомогою піпетки в чисту 
пластикову пробірку. 

Правила приготування: 
 Ідеальне співвідношення ЗТП: цільна кров = 1 : 4. Якщо ЗТП менше, ніж це 

співвідношення, то її кількість можна збільшити шляхом збільшення часу 
центрифугування при постійній швидкості обертання. Якщо ЗТП надто 
багато, тоді необхідно провести повторне центрифугування при меншій 
швидкості обертання або скоротити час центрифугування. 

 При дуже великій відцентровій силі, тромбоцити осідатимуть (особливо 
великі тромбоцити) і реакція на таку агрегацію тромбоцитів буде 
сильніша. 

 Процес центрифугування повинен проходити в герметичній пробірці. 
 При перенесенні зразка треба бути обережним, щоб не сталося 

забруднення зразка еритроцитами, які у вигляді маленьких часток можна 
побачити неозброєним оком. Це необхідно для того, щоб отримати 
достовірні результати тесту. 

 
4.4.2 Бідна тромбоцитами плазма (БТП) готується таким чином: 
Для отримання БТП проводять подальше центрифугування зразка при 

швидкості 3000 об/хв приблизно 15 хвилин і температурі 18°C - 25°C. Увага: як 
правило, процес приготування зразків БТП і ЗТП контролюють неозброєним оком, 
тому що між ними існує значна різниця. Наприклад, БТП має світліший відтінок, 
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ніж ЗТП. 
Для тестів на агрегацію тромбоцитів треба враховувати кількість тромбоцитів. 

Ідеальні БТП зразки повинні містити 150 ·109/л - 250 ·109/л тромбоцитів. Якщо 
число тромбоцитів менше, ніж 120 ·109/л або більше ніж 1000 ·109/л, то 
відтворюваність результатів значно знижується.  

 
 
4.5 Дослідження і зберігання зразків  

 
Після того, як зразок БТП приготований, перед виміром агрегації тромбоцитів 

необхідно почекати 30 хвилин, тому що відразу реакція на тромбоцити слабка. 
Але виміри треба зробити упродовж перших трьох годин від забору крові.  

Зібрані зразки необхідно зберігати при температурі 15-25°C. При низьких або 
підвищених температурах відтворюваність результатів значно знижується.   

Значення pH крові нижче, ніж 6.4 зменшить ступінь агрегації; вище, ніж 8.0 
навпаки викликає агрегацію.  

Зразки крові, які знаходилися на повітрі довгий час, мають збільшений pH із-
за присутності СО2, що викликає агрегацію. Зразки треба зберігати у відповідному 
за розміром контейнері, щоб звести до мінімуму кількість повітря всередині 
зразка. 

При температурі 18-25°C тест на визначення протромбинового часу слід 
провести впродовж 24 годин, а зразки для тесту на АЧТЧ треба використати 
впродовж 4 годин. Інші тести (такі як ФІБ, PC, кількість тромбоцитів, Фактор V) слід 
виміряти упродовж 4 годин.  

Якщо неможливо провести тест одразу, то зразки можна зберігати ще 2 
години при температурі 4°C. Якщо зразки для визначення протромбинового часу 
не використали впродовж 24 годин, а зразки для тесту на АЧТВ і інші тести не 
вимірювали впродовж 4 годин, то зразки крові можна заморозити при 
температурі - 20°C і зберігати 2 тижні або ж при - 70°C і зберігати 6 місяців. 
Заморожені зразки необхідно швидко розморозити при 37°C, і негайно 
досліджувати. Використання заморожених зразків може вплинути на результати 
тесту на АЧТЧ. 
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5 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

 
 

Керівництво по контролю якості розглянуто в NCCLS документі H21-A3 «Відбір, 

транспортування і обробка зразків крові для тестів на коагуляцію і загальні 

характеристики аналізу коагуляційної активності – третя редакція». 

Працівники лабораторії повинні мати належні навички і досвід:  

  Працівники лабораторії повинні перевіряти результати щодня для того, 

щоб оцінити тенденції і рівень змін. 

 Недоліки і помилки в системі запису можуть привести до того, що 

результати    тесту не можна буде оцінити. 

   Контроль над результатами повинен здійснюватися періодично (як 

правило щомісячно) і бути проаналізованим для визначення 

довгострокових тенденцій. 

 Виробники повинні здійснювати обслуговування всього обладнання, 

керуючись методами, приладами і реактивами. 

 Лоти реактивів, зразки (такі як зразок крові) і прилади для збору крові 

(якщо такі є) та інші повинні зберігатися в лабораторії. На усіх розчинах і 

реактивах треба написати термін придатності і дату відкриття. 

 Працівники, які досліджують плазму пацієнтів (звичайні і спеціальні 

тести), повинні проходити атестацію. 

 Усі лабораторії повинні уміти здійснювати всебічний контроль якості, 

включаючи використання звичайних і спеціальних контрольних речовин, 

для оцінки приладів, а також реактивів і технічних операцій. 

 Якщо результати досліджень зразків крові не в межах допустимих 

результатів, то виміри розцінюватимуться як недійсні і не можуть 

повідомлятися. Треба провести ще одне вимірювання.  

 Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала свої власні 

значення норми. Кожен вимір робиться двічі. 
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6 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
 
6.1 Вибір реактивів 
 
6.1.1 Реактиви для агрегації тромбоцитів 
Вибір індукторів для агрегації тромбоцитів: як правило в якості індукторів 

використовують: АДФ, арахідонова кислота, рістоміцин, тромбоксан, колаген, 
адреналін і ін.  

Різні об'єми і концентрації індукторів можуть привести до різних результатів. 
Як правило, використовуються такі концентрації: 0,5 - 1,0 ммоль АДФ; 0,3 мг/мл 
адреналіну; 0,3 мг/мл тромбоксану; 1,0 - 1,5 мг/мл рістоміцину.  

Зберігання індукторів: під час зберігання АДФ може розпадатися. Тому після 
того, як приготували розчин, його потрібно поставити в холодильник і зберігати 
при температурі - 20°C. Розчин можна зберігати до 6 місяців. Коли АДФ 
використовується для тестів на агрегацію, колбу з реактивом необхідно обернути 
темним папером, щоб зменшити розпад. 

Результати тесту залежать від вибору індуктора і його концентрації, тому це 
необхідно враховувати для клінічного порівняння. 

При додаванні зразка крові його слід розмістити на дні кювети. Старайтеся, 
щоб зразок не залишався на стінках кювети. 

Для додавання індуктора і інших реактивів треба використати наконечник 
відповідного розміру, вводити реактиви на дно кювети і повністю перемішати 
реактиви і зразок.  

 
6.1.2 Реактиви для гемостазу 
В лабораторії повинні використовуватись реактиви, дозволені 

законодавством. 
Необхідно уважно читати опис реактиву перед його використанням і суворо 

дотримуватися умов зберігання.   
Для калібрування необхідно використати стандартизовану прокалібровану 

плазму крові. 
Щоб забезпечити стабільність результатів на приладах, що мають ручне 

калібрування, потрібно використовувати стандартизовану процедуру 
калібрування згідно інструкції до реактивів, що використовуються. 

При тестуванні потрібно бути уважним, щоб не змішати реактиви з різними 
серійними номерами і виробниками, тому що навіть незначна різниця в реактивах 
може вплинути на результати. 

Рекомендується використати марковані по МІЧ реагенти, щоб забезпечити 
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якісні дослідження. Для більш чутливого визначення чинників згортання крові 
треба використати МІЧ з меншим значенням.   

 
6.2 Питання експлуатації обладнання, які вимагають уваги 
 
 Обладнання треба тримати в чистоті! Треба регулярно протирати 

поверхні, які контактують із зразком. 
 Після виключення обладнання, слід почекати не менше 5 секунд перед 

повторним включенням. 
 Ємності, що контактують з кров'ю: пробірки, наконечники, шприци 

мають бути пластиковими. 
 Відібраний зразок крові треба тримати закритим, щоб запобігти змінам 

pH, які можуть вплинути на результати тесту. 
 Зразки слід збирати відповідно до правил і методів збору, підготовки, 

транспортування і зберігання зразків, щоб не виник гемоліз або 
загустіння. 

 Не допускайте потрапляння рідини в зону нагрівальної області.  
 Будь ласка, зв'яжіться з сервісним центром, якщо виникли якісь 

проблеми. 
 
6.3  Додаткове обладнання  
 
Кювети (для кагулометрів SC20/SC40) 
 Звертайте увагу на напрям кювети, знак "∆" на кюветі вказує напрям. 
 Не використовуйте повторно!  
Вимірювальні кульки  
 Уникайте контакту з магнітними матеріалами, наприклад, з магнітною 

мішалкою реактивів.   
 Не використовуйте повторно!  
Диспенсер (дозатор кульок) 
 Уникайте контакту з магнітними матеріалами, наприклад, з магнітною 

мішалкою   реактивів.   
 Диспенсер використовується тільки у вертикальному положенні. 
Папір для принтеру 
 Для заміни паперу користуйтеся інструкцією. 
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6.4 Утилізація відходів 
 
Використані або непридатні зразки крові, кювети, кульки, шприци, пробірки, 

а також ті предмети, що контактували з кров'ю, повинні розглядатися як 
потенційно інфекційні. 

При роботі із зразками, реагентами та відходами будь-ласка, працюйте в 
захисних рукавичках. При попаданні зразка на шкіру негайно обробіть її згідно з 
внутрішньолікарняними правилами. 

Реагенти не повинні потрапляти на руки та одяг. Якщо реагенти потрапили на 
шкіру або одяг, обробіть уражену зону милом та водою у великій кількості. При 
попаданні реагенту в очі промийте їх великою кількістю води та зверніться до 
лікаря за допомогою. 

При утилізації реагентів, матеріалів для контролю якості та зразків 
дотримуйтесь чинних нормативних вимог законодавства з утилізації. 
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ДОДАТОК 1 
Заміна паперу в принтері  

 

1 .Відкрити кришку на корпусі приладу; 
 

 

2. Відкрити кришку принтеру; 
 

3. Вкласти термопапір в принтер; 
 

 

4. Заправити край паперової стрічки під вал принтеру; 
 

5. Стрічка заправлена, закрити кришку принтеру. Папір заправити до щілини 
на корпусі приладу та закрити кришку приладу. 
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ДОДАТОК 2 
Формат передачі даних 

Групована інформація може виводитися у виді: структурованого повідомлення 
про пацієнта. 

struct PatientMsg 
{ 
unsigned long Index;  
char Patient Name [22];  
char Operator Name [22];  
char Doctor Name [22];  
char PatientSex;  
char PatientAge; //  
char TestItem; //  
char TestStatus; // 
float Time;  
char Time_ Lower_Limit; //  
char Time_Upper_Limit; //  
float Percent; //  
float Percent_Lower_Limit; //  
float Percent_Upper_Limit; //  
float INR;  
float INR_Lower_Limit;  
float INR_Upper_Limit;  
float g_L;  
char g_L_Lower_Limit;  
char g_L_Upper_Limit;  
float PTR 
float PTR_Lower_Limit;  
float PTR_Upper_Limit;  
char Medical Record ID [16];  
unsigned int DataSize  
unsigned int ADC Data [1000];  
}; 
union SHAR 
{char Byte [4]; 
unsigned long Index; 
float Value; 
unsigned int Data; 
} Share; 
{ 
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struct Patient Msg 
{ 
unsigned long Index;  
char Patient Name [22] 
char Operator Name [22];  
char Doctor Name [22];  
char Patient Sex;  
char Patient Age;  
char TestItem;  
char TestStatus;  
float Time;  
char Time_ Lower_Limit;  
 
char Time_Upper_Limit;  
 
float Percent;  
 
float Percent_Lower_Limit;  
  
float Percent_Upper_Limit;  
  
float INR;  
 
float INR_Lower_Limit;  
 
float INR_Upper_Limit;  
 
float g_L;  
char g_L_Lower_Limit; 
 char g_L_Upper_Limit;  
float PTR 
 
float PTR_Lower_Limit;  
 
float PTR_Upper_Limit;  
 
char Medical Record ID [16];  
unsigned int Data Size  
unsigned int ADC Data [1000];  
}; 
 
union SHAR 
{char Byte [4]; 
unsigned long Index; 
float Value; 
unsigned int Data; 
} Share; 

 
 
//Порядковий номер 
// ім'я пацієнта  
// ім'я оператора  
// ім'я лікаря  
// стать пацієнта 
// вік пацієнта   
// тип дослідження 
//статус результатів дослідження 
// другий результат дослідження 
// мінімальний показник другого результату 
дослідження 
// максимальний показник другого 
результату дослідження  
// результат дослідження: PT % або 
максимальна швидкість агрегації  
// % або нижня межа максимальної 
швидкості агрегації  
// % або верхня межа максимальної 
швидкості агрегації 
// результат дослідження: Міжнародне 
нормалізоване відношення  
// мінімальне значення результату 
дослідження INR  
// максимальне значення результату 
дослідження INR  
// результат дослідження: г/л  
// мінімальний результат дослідження: г/л 
// максимальний результат дослідження: г/л 
// результат дослідження: протромбінове 
відношення 
// мінімальне значення результату 
дослідження PTR 
// максимальне значення результату 
дослідження PTR 
// Штрих-код номера картки. 
// числові дані кривої агрегації  
// дані кривої агрегації 
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Детальний порядок передачі даних і їх формат 
 

Поря-
док Зміст Інтерпретація Байт Спосіб передачі 

1 Індекс Порядковий номер 4 

Передати індекс=Індекс 
Передача даних згідно порядку 
"Передати Байт[0]~ Передати 
Байт[3]" 

2 Ім'я пацієнта / 22 
Передача даних згідно  порядку 
"Ім'я пацієнта[0]~ Ім'я 
пацієнта[21]" 

3 Ім'я оператора / 22 
Передача даних згідно порядку 
"Ім'я оператора[0]~ Ім'я 
оператора[21]" 

4 Ім'я пацієнта / 22 Передача даних згідно порядку 
"Ім'я лікаря[0]~ Ім'я лікаря[21]" 

5 Стать пацієнта 0-чоловіча 1-
жіноча 1 Передати прямо 

6 Вік пацієнта / 1 Передати прямо 

7 Позиція 
дослідження 

Позиція: 
0-PT, 1-APTT,   2-FIB, 3-TT,  4-
HEP,  5-LMWH, 6-PC, 7-PS, 8-
FII, 9-FV, 10-FVII, 11-FVIll, 
12-FIX, 13-FX,  14-FXI,  15-
FXII, 16-AT, 17-PPP, 18-ADP, 
19-AA   ,     20-RISTO   , 21-
THR   ,     22-COLL   , 23-ADR, 
Де  0-16 проби на 
коагуляцію, 17-23 проби на 
агрегацію 

1 Передати прямо 

8 Статус дослідження 
Статус результатів 
дослідження: 2-вдало , 3-
не вдалось , 4-зупинено 

1 Передати прямо 

9 Час 

Результат дослідження: 
друге- використовується 
тільки для проб на 
коагуляцію та  агрегацію 
це 0. 

4 

Відправити значення=Час 
Передача даних згідно порядку 
"Передача. Байт [0]~Передача. 
Байт[3]" 

10 Нижня межа часу 

Мінімальне значення 
результату дослідження з 
одиницею виміру 
«другого» 

1 Передати прямо 

11 Верхня межа часу 

Максимальне значення 
результату дослідження з 
одиницею виміру 
«другого» 

1 Передати прямо 
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Поря-

док Зміст Інтерпретація Байт Спосіб передачі 

13 

Нижня межа 
відсоткового 
співвідношенн
я 

Нижня межа відсоткового 
співвідношення ряду 
значень – в дослідженні на 
коагуляцію, нижня межа 
максимальних значень 
швидкості агрегації в  
інших дослідженнях 
дорівнює 0 

4 

Передати значення =    Нижня 
межа відсоткового 
співвідношення Передача даних 
згідно порядку  "Передача. Байт 
[0]~Передача. Байт[3]" 

14 

Верхня межа 
відсоткового 
співвідношен
ня 

Верхня межа відсоткового 
співвідношення ряду 
значень – в дослідженні на 
коагуляцію, верхня межа 
максимальних значень 
швидкості агрегації в  
інших дослідженнях 
дорівнює 0 

4 

Передати значення =    Верхня 
межа відсоткового 
співвідношення Передача даних 
згідно порядку  "Передача. Байт 
[0]~Передача. Байт[3]" 

15 
Міжнародне 
нормалізоване 
відношення 

Результат дослідження: 
Міжнародне 
нормалізоване 
відношення. 
Використовується тільки в 
PT дослідженнях, в інших 
дослідженнях дорівнює 0 

4 

Передати значення =INR 
Передача даних згідно порядку  
"Передача. Байт[0]~Передача. 
Байт[3]" 

16 

Нижня межа 
Міжнародного 
нормалізованого 
відношення 

Мінімальне значення 
Міжнародного 
нормалізованого 
відношення.   Результат–  
надання рангу.   
Використовується тільки в 
PT дослідженнях, в інших 
дослідженнях дорівнює 0 

4 

Передати значення = Нижня 
межа Міжнародного 
нормалізованого відношення 
Передача даних згідно порядку  
"Передача. Байт[0]~Передача. 
Байт[3]" 

17 

Верхня межа 
Міжнародного 
нормалізованого 
відношення 

Максимальне значення 
Міжнародного 
нормалізованого 
відношення.   Результат–  
надання рангу.   
Використовується тільки в 
PT дослідженнях, в інших 
дослідженнях дорівнює 0 

4 

Передати значення = Верхня 
межа Міжнародного 
нормалізованого відношення 
Передача даних згідно порядку  
"Передача. Байт[0]~Передача. 
Байт[3]" 

18 г/л 

Результат дослідження: 
г/л. Використовується 
тільки в  FIB дослідженнях, 
в інших дослідженнях 
дорівнює 0 

4 

Передати значення =g_L 
Передача даних згідно порядку  
"Передача. Байт[0]~Передача. 
Байт[3]" 
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Поря-

док Зміст Інтерпретація Байт Спосіб передачі 

19 г/л _ Нижня межа 

Мінімальне значення в г/л. 
Використовується тільки в  
FIB дослідженнях, в інших 
дослідженнях дорівнює 0 

1 Передати прямо 

20 г/л_ Верхня межа 

Максимальне значення в 
г/л. Використовується 
тільки в  FIB дослідженнях, 
в інших дослідженнях 
дорівнює 0 

1 Передати прямо 

21 PTR 

Результат дослідження:  
відношення.  
Використовується тільки в  
FIB дослідженнях, в інших 
дослідженнях дорівнює 0 

4 

Передати значення = PTR 
Передача даних згідно порядку  
"Передача. Байт [0]~Передача. 
Байт[3]" 

22 PTR_ Нижня межа 

Мінімальне значення PTR.  
Використовується тільки в  
РТ дослідженнях, в інших 
дослідженнях дорівнює 0 

4 

Передати значення =PTR Нижня 
межа Передача даних згідно 
порядку  "Передача. Байт 
[0]~Передача. Байт[3]" 

23 PTR_ Верхня межа 

Максимальне значення 
PTR Використовується 
тільки в  РТ дослідженнях, 
в інших дослідженнях 
дорівнює 0 

4 

Передати значення =PTR верхня 
межа Передача даних згідно 
порядку  "Передача. Байт 
[0]~Передача. Байт[3]" 

24 Номер медичної 
картки Штрих-код номера картки. 16 

Передача даних згідно порядку  " 
Номер медичної картки [0]~ 
Номер медичної картки [15]" 

25 Розмір даних 

Дані числа в кривій 
агрегації. 
Використовується тільки в 
пробах на агрегацію і на 
коагуляцію, таких даних 
немає. 

2 

Передати Дані Розмір даних 
Передача даних згідно порядку  
"Передача. Байт[0]~Передача. 
Байт[1]" 

26 ADC дані 

Дані кривої агрегації.    
Дані    інтервал збору 
даних дорівнює 1 сек., т. ч. 
крива будується за 1сек. 
Використовується тільки в 
дослідженні на агрегацію 

Розмір 
даних

*2 

Передати Дані= ADC Дані[i] 
Передача даних згідно порядку  
"Передача. Байт[0]~Передача. 
Байт[1]"" I: 0~ (Розмір даних*2-1) 

 
 
 
 


