Nota aplikacyjna

Boomerang w IVF
Boomerang jest bezprzewodowym systemem zaprojektowanym, by uprościć
czynności związane z zapewnieniem jakości poprzez automatyzacje wszelkiego
rodzaju procesów zbierania oraz kontrolowania danych, np. temperatury
w chłodniach, zamrażarkach lub inkubatorach.
ciągły zapis temperatury
automatyczna dokumentacja
alarmy / raporty / kopie

=
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pełen nadzór
zapewnienie jakości
oszczędność czasu i pieniędzy

System jest opracowany zgodnie z zasadami GLP, GMP oraz FDA CFR21, które są
konieczne, by spełnić wymogi jakości takie jak nadzór i bezpieczeństwo.

Standardowy cyfrowy
czujnik temperatury
Zakres temperatur:
Sonda:

-10°C do +85°C , ± 0,5°C
6 x 70 mm

Cyfrowy czujnik temperatury
wysokiej dokładności
Dokładność:
± 0,07°C w zakresie kalibracji
Sonda:
0,9 x 1100 mm
Dostarczany z panelem wskaźnikowym
i certyfikatem kalibracji od naszego partnera.

Analogowy czujnik
temperatury Pt100
Zakres temperatur:
-200˚C do +200˚C, ±0,5˚C
Sonda:
3 × 600 mm
Do użytku przy –196°C w krio-zamrażarkach.

Interfejsy dedykowane

Sprawdź nasze
referencje:

Interfejsy inkubatorowe: np. Heraeus, Galaxy
Standardowy interfejs
3 x wejście analogowe 4-20mA lub 0-10V
np. do pomiarów temperatury, wilgotności oraz CO2
w inkubatorach.

- Kliniki IVF
- Laboratoria
- Banki krwi
- Wirusologia
- Mikrobiologia itp...
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Bezpieczeństwo danych oraz kontrola dostępu
System Boomerang jest systemem zapewnienia jakości, który gwarantuje pełne śledzenie wszystkich zebranych pomiarów i zdarzeń.
Zapisane pomiary i zdarzenia są przechowywane w bazie danych
Boomerang określając aktywność systemu w czasie oraz użytkowników odpowiedzialnych za zdarzenia generowane przez osoby. Przykładami zdarzeń systemu są odchylenia, sygnały alarmu oraz kalibracje. Dane są zaszyfrowane w celu ochrony przed fałszerstwem.
Zdarzenia generowane przez osoby muszą zostać podpisane, a aby
to zrobić, użytkownik musi zarejestrować się swoim identyfikatorem
i hasłem.
Alarmy i powiadomienia
System Boomerang może zostać skonfigurowany tak, by alarmować
użytkowników przy przekroczeniu wcześniej ustalonych granic.
Alarmy są aktywowane przy odchyleniu na poziomie czujnika. Można ustawić ich aktywację w narastających krokach, takich jak zaalarmowanie jednego użytkownika przy określonym poziomie temperatury oraz kolejnego przy wyższej temperaturze.
Przykład: Pierwsze ostrzeżenie w lodówce przy +6˚C - powiadom
użytkownika X. Kolejny próg przy +8˚C - zaalarmuj użytkownika Y.
Alarmy mogą również zostać dopasowane do harmonogramu pracy,
np.: alarmy w trakcie godzin pracy biura są kierowane do innego
użytkownika niż te po godzinach pracy, które są wysyłane do personelu zmiany nocnej.
System Boomerang można skonfigurować do alarmowania na kilka
różnych sposobów, takich jak: przez e-mail, SMS, optyczne (LED)
wyświetlacze statusu oraz przekaźniki wyjściowe — które mogą
zostać podłączone na przykład do sygnalizatorów dźwiękowych
i/lub optycznych.
Raporty
Zapisane przez Boomerang wartości można z łatwością przedstawić
za pomocą raportów. Utworzone raporty mogą zawierać dowolnie
wybrane dane np.: informacje o czujnikach, punktach kontrolnych
oraz okresach czasu. Boomerang oferuje wiele sposobów przedstawienia wyników, np.: na wykresach lub w listach pokazujących kompletny zapis historii. Raporty mogą zostać wydrukowane lub zapisane na przykład w postaci Adobe PDF.
Eksport danych
System Boomerang pozwala na eksport danych w razie potrzeby
ich analizy za pomocą innego oprogramowania. Dane mogą zostać
zapisane w formacie Microsoft Excel lub jako plik tekstowy.
Kopia bezpieczeństwa
System Boomerang można skonfigurować do wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa w miarę potrzeb — zgodnie
z trybem Twojej pracy, np. codziennie, co tydzień czy co miesiąc.
Instalacja
Oprogramowanie Boomerang jest instalowane na komputerach
działających pod kontrola systemu operacyjnego Microsoft Windows. Instalacja jest bardzo łatwa i szybka.
Najpopularniejszą jest instalacja bezprzewodowa, używająca bezprzewodowych modułów pomiarowych. Jest ona odpowiednia
dla większości środowisk. Eliminuje koszty oraz inne problemy związane z systemami przewodowymi.
Zasięg bezprzewodowych modułów pomiarowych zależy od środowiska, w którym system został zainstalowany. Różnego rodzaju
ściany oraz meble wpływają na zasięg w różny sposób. Zazwyczaj
zasięg jest szacowany na 20-30 metrów, co wystarcza w większości
zastosowań. Jeśli potrzebny jest większy zasięg dedykowany protokół ICU pozwala na stworzenie połączeń na większe odległości.
System Boomerang potrafi działać w sieci LAN poprzez adaptery
LAN, które pozwalają na komunikację pomiędzy budynkami
lub przez Internet pomiędzy oddalonymi siedzibami.
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