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Bu Kullanım Talimatları (KT), EN ISO 18113-3:2019, IEC 61326-2-6:2020 ve IEC 61010-2-101:2018 

gerekliliklerine uygundur. 

Sonraki bölümlerde kullanılan ve açıklanan etiketler, EN ISO 15223-1:2016 gerekliliklerine uygundur.   
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Modül ve Yazılım Tanımlaması 

Bu ürün aşağıdakilerle birlikte sunulmaktadır: 

PEBBLE qcLAMP Platform aygıt yazılımı. 

(01) 5210166000041 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0  

PEBBLE qcLAMP Platform mobil uygulaması 

(01) 5210166000058 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0 

PEBBLE qcLAMP Platform bulut sistemi 

(01) 5210166000065 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0 

 

 

Garanti ve Sorumluluk  

BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C.'nin tüm ürünleri detaylı kalite yönetim süreçleri ile test edilir. BIOPIX DNA 

TECHNOLOGY P.C. garanti süresi boyunca ürün için kalite garantisi verir. Ürünün kalitesi ile ilgili herhangi 

bir sorun olması halinde lütfen BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. ile iletişime geçin.  

BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C., PEBBLE qcLAMP Platformunun Satıcı tarafından gönderim tarihinden 

itibaren 12 aylık bir süre boyunca, belirtilen teknik özelliklere ve performans özelliklerine uygun olacağını 

garanti eder. PEBBLE qcLAMP Platformunun kullanımı sırasında ürün talimatları ile uyarılar ve önlemlere 

uyulmaması garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır. 

Garanti, şu durumlardan kaynaklanan sorunları kapsamaz: a) ürünün BIOPIX DNA TECHNOLOGY PC 

tarafından izin verilmeyen bir şekilde bakımı, onarımı veya değiştirilmesi, b) kaza, suistimal, yanlış kullanım 

veya elektrik gücü ile ilgili sorunlar gibi dış nedenler ve c) eksik veya değiştirilmiş servis etiketleri veya seri 

numaraları. 

Bu ürün, Avrupa IVD Direktifi 98/79/EC gerekliliklerine uygundur. 

 

Kalite Kontrol Sistemi  

Kalite yönetim sistemi, ürün oluşturma, kalite güvence ve tedarikçi kalifikasyonlarıyla ilgili tüm özellikler 

ISO 13485:2016 kapsamında sertifikalandırılmıştır. 

 

Sorgular ve müşteri hizmetleri 

Ürünle ilgili sorularınız ve daha fazla bilgi için bize e-posta gönderebilirsiniz (info@biopix-t.com).  
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1. KULLANIM AMACI 

PEBBLE qcLAMP Platform, nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü numunelerinden COVID-19 ve 

Influenza A için numune inceleme sonuçları sağlama amaçlı bir bakım noktası tanılama sistemidir. 

Platform, merkezsizleştirilmiş testler için kullanılabilir (doktor muayenehanesi, ambulans, otel, 

kaynakların sınırlı olduğu alanlar vs.).  

PEBBLE qcLAMP Platformunun sadece BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. tarafından üretilen test kitleri 
olan COV19 qcLAMP kiti (CAT#000055) ve Flu A qcLAMP kiti (CAT#000056) ile kullanılması 
amaçlanmıştır. 

PEBBLE qcLAMP Platform'un sadece profesyoneller tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Uygulama, 
eğitimsiz kişiler tarafından kendi kendine test yapmaya yönelik değildir.  

Platform, cinsiyet veya yaştan bağımsız olarak, COVID-19/Influenza A enfeksiyonunu düşündüren 
belirti ve semptomları olan veya olmayan bireyleri, yukarıda adı geçen BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. 
ürünleri ile test etmeyi amaçlamaktadır. 
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2. ÜRÜN AÇIKLAMASI 
 

PEBBLE qcLAMP Platform, bulaşıcı hastalıkların (COVID-19 ve Influenza A gibi) bakım veya ihtiyaç 

noktasında moleküler hızlı tespitine olanak veren küçük boyutlu ve hafif bir tanılama sistemidir. 

Sistem, test flakonlarını ısıtmak ve sonucu okumak için yeni bir yöntem kullanarak gerçek zamanlı 

kantitatif kolorimetrik döngü meditasyonlu izotermal amplifikasyon (qcLAMP) gerçekleştirir. 

Proses sırasında, flakonlardaki reaktifteki renk değişimi bir dijital kamera ile izlenir. Kamera, 

görüntüleri önceden belirlenmiş zaman aralıklarında (10 sn) toplar; kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) 

piksel değerlerini analiz eder ve analizi bir grafik haline getirir. Grafik, zamana göre renk 

değişiminin (renk indeks birimleri olarak ifade edilir) sinyalini gösterir.  

 

Cihaz, Bluetooth aracılığıyla bir akıllı cihaza (cep telefonu veya tablet) bağlanır ve BIOPIX DNA 

Technology P.C. tarafından desteklenen "PEBBLE Platform" adlı bir Android uygulaması ile çalışır. 

Uygulama, PEBBLE'den gönderilen verileri gerçek zamanlı olarak kaydeder; kullanıcı bunları 

destekleyen bulut hizmeti ortamında kaydedebilir. 

PEBBLE qcLAMP Platform'un boyutları 18,1 cm (uzunluk) x 10,7 cm (genişlik) x 5,2 cm'dir 

(yükseklik) ve ağırlığı 300 g.ın altındadır; bu sayede kolayca taşınabilir ve bakım veya ihtiyaç 

noktasında kullanım için ideal bir cihazdır. 

 

3. BİLEŞENLER VE AMBALAJ SPESİFİKASYONLARI 

3.1 Bileşen listesi 
1. 1 x PEBBLE qcLAMP Platform cihazı (en son PEBBLE aygıt yazılımı dahil) 

2. 1 x AC/DC güç kaynağı ünitesi 

3. 1 x güç kablosu (AB, ABD veya Birleşik Krallık tipi prizlerde kullanıma uygun) 

 

PEBBLE Platform Android uygulaması Google Store'da bulunabilir. BIOPIX-T'nin bulut sistemine 

erişim, cihazın kullanıcı hesabına kaydedilmesinden sonra uygulama üzerinden sağlanır. 

Şekil 3.1: Ambalaj içindeki fiziksel bileşenler 
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3.2 Bileşen listesi 
 

Etiket Açıklama Kullanım 

1 PEBBLE qcLAMP Platform Cihazın ana gövdesi 

2 Tüp tutucu Flakonların yerleştirildiği çıkarılabilir parça 

3 I/O Anahtarı Ana güç anahtarı 

4 Yeşil LED Işık Sistem bir test yürütürken açılır 

5 Elektrik Prizi 5 V DC ile güç kaynağına bağlanır 

6 Isıtma Elemanı Flakonları ısıtır 

7 Kamera Flakonlardaki renk değişiminin piksellerini kaydeder 

8 Beyaz LED Işıklar Bölmeyi aydınlatır 

 

 

 

 

4. SAKLAMA VE KULLANIM ŞARTLARI 

Kuru tutun. Suya maruz bırakmayın. 
Oda sıcaklığında çalıştırın (en uygun aralık: 23oC-27oC, fonksiyonel aralık: 20oC-30oC ) ve %0-%75 
nem. Soğutmayın veya dondurmayın. 
Uzun süreli depolama için lütfen sistemi ambalajında 10oC ile 40oC arasında ve kuru bir ortamda 
(%30-%55 nem) saklayın. 

Çalıştırma sırasında cihazı hava akımlarından uzak tutun. 
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5. GEREKLİ, ANCAK TEDARİK EDİLMEYEN EK MALZEMELER VE EKİPMAN 

 
A. Numune Alma 

Numune toplama kite bağlıdır (lütfen tespit kitinin kullanım talimatlarına bakın [3], [4]). 

 

B. Tespit Kitleri 

-   COV19 qcLAMP kiti (BIOPIX-T, CAT#000055) 

-   Flu A qcLAMP kiti (BIOPIX-T, CAT#00056). 

 

C. Ekipman 

- Android (v5.1 ila v10.0 ile uyumlu) tabanlı akıllı cihaz (cep telefonu veya tablet). En az 4 Gb 

RAM önerilir. 

- Ayarlanabilir kalibre edilmiş mikropipetler. 

 

D. Sarf Malzemeleri 

- Seçilen pipetler için uygun sterilize edilmiş tek kullanımlık filtre uçları. 

- PCR Tüpleri, 0,2 ml. Teknik Özellikler; Kapaklı tüp yüksekliği: 21,6 mm-21,7 mm, dış çap (DÇ): 

5,9 mm-6,1 mm). 

 

6. UYARILAR VE ÖNLEMLER 

- in vitro tanılama (IVD) amaçlı kullanıma yöneliktir. 
- Sadece profesyonel kullanım amaçlıdır. 
- Uygulama, eğitimsiz kişiler tarafından kendi kendine test yapmaya yönelik değildir. 
- Biyogüvenlilik ile ilgili devlet yönergelerine mutlaka uyulmalıdır 
- Nükleaz içermeyen tek kullanımlık plastik malzeme ve pipet uçları kullanın.  
- Test, eğitimli personel tarafından, uygun donanıma sahip bir tesiste yapılmalıdır. 
- Cihazı kontamine olmamış ve nükleaz içermeyen bir alanda kullanın. Aksi takdirde yanlış 

sonuçlar elde edilebilir.  

- Bu cihazı güçlü elektromanyetik radyasyon kaynaklarının yakınında kullanmayın; aksi takdirde 

PEBBLE qcLAMP Platform düzgün çalışmayabilir. Cihaz çalıştırılmadan önce elektromanyetik 

ortamın değerlendirilmesi önerilir. 

- Bu ekipman CISPR 11 Sınıf A'ya göre tasarlanıp test edilmiştir. Ev ortamında radyo parazitine 

neden olabilir; bu durumda paraziti azaltmak için önlemler almanız gerekebilir. 

- Reaksiyon odasını temiz tutun. Kontaminasyon halinde e-posta yoluyla BIOPIX DNA 

Technology P.C. yardım masası ile iletişime geçin (feedback@biopix-t.atlassian.net). 

- Bu cihaz suya dayanıklı veya su geçirmez değildir. 

- Cihazı her zaman düz bir yüzeye yerleştirin. 

- Yalnızca BIOPIX-T tarafından belirtilen teknik özelliklere uygun olan uyumlu kitleri, sarf 

malzemelerini ve ekipmanı kullanın. 

mailto:feedback@biopix-t.atlassian.net


PEBBLE qcLAMP Platform 

 

10| KULLANIM TALİMATLARI 
v1.2 16.12.2021 

- Cihazın çalışmasının beklenmedik şekilde durmasını önlemek için güçlü bir Bluetooth 

bağlantınız olduğundan emin olun. 

- Bulut hizmetiyle bağlantının kesilmesini önlemek için güçlü ve güvenli bir internet bağlantınız 

olduğundan emin olun. 

- Dikkatli taşıyın. Aksi takdirde parçalar ayrılabilir, yerinden çıkabilir veya deforme olabilir. Böyle 

bir durumda lütfen BIOPIX DNA Technology P.C. teknik destek birimi ile iletişime geçin (bkz. 

bölüm 13.2).  

- Performans sorunları ortaya çıkabileceğinden PEBBLE qcLAMP cihazını sökmeyin. 

- Kameraya veya kamera lensine dokunmayın veya bunları hareket ettirmeyin. Aksi takdirde 

hassasiyet önemli ölçüde azalabilir. 

- Hatalı pozitif sonuçlara yol açabilecek DNA amplikonları ile kontaminasyonu önlemek için 

amplifikasyon sonrasında qcLAMP reaksiyon tüpleri açılmamalıdır. 

- Kullanılmış tüpleri tıbbi atık olarak bertaraf edin.  

- Bu uyarı ve önlemlere uyulmaması, sistemin kalıcı olarak arızalanmasına ve/veya yanlış tanıya 

neden olabilir. 

- İşlemler arasında yaklaşık 10 dakikalık bir süre bırakılması önerilir. Bu süre boyunca tüp 

tutucuyu PEBBLE qc LAMP Platform'un bölmesinin dışında tutun. 
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7. CİHAZ KURULUMU 

 

7.1 TESLİMAT SONRASI İŞLEMLER 

ADIM AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

7.1.1 
Ambalajı kontrol edin. Hasarlıysa 

açmayın ve BIOPIX-T teknik destek 
birimi ile iletişime geçin. 

 

7.1.2 

PEBBLE bileşenlerini kutudan 
çıkarın. PEBBLE qcLAMP Platform'u, 

güç kaynağı gövdesini ve elektrik 
fişini çıkarın. 

 
Bileşenleri kontrol edin. Bileşenler 

hasar görmüşse BIOPIX-T ile 
iletişime geçmeden sistemi 

kullanmayın. 

 

7.1.3 

Güç kaynağını monte edin. 
 

Elektrik fişini güç kaynağı gövdesi 
üzerindeki sokete takın, itin ve 

yerine sabitleyin. 
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7.2 UYGULAMANIN KURULUMU VE KAYIT 

7.2.1 

Android cihazınızda Google Play Store'u 
açın. BIOPIX-T tarafından desteklenen 
PEBBLE Platform uygulamasını aratın, 

indirin ve kurun. 

 

7.2.2 Uygulamayı çalıştırın 
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7.2.3 Dil Seçimi öğesini bulun. 

 

7.2.4 
Dili seçin (şu anda kullanılabilir diller 

İngilizce, Yunanca ve Türkçedir) 
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7.2.5 Kaydol düğmesini bulun 

 

7.2.6 

Alana istenen bilgileri girin. Kullanıcı, 
kayıt olabilmek için BIOPIX DNA 

TECHNOLOGY kullanım şartlarını ve 
gizlilik politikasını kabul etmelidir. 

 



PEBBLE qcLAMP Platform 

 

15| KULLANIM TALİMATLARI 
v1.2 16.12.2021 

7.2.7 
KAYDOL düğmesine tıklayın. Kayıtlı e-
posta hesabınıza bir doğrulama kodu 

gönderilecektir.  

 

7.2.8 
Hesabınızı doğrulamak ve 

etkinleştirmek için Etkinleştir 
düğmesine tıklayın. 
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7.2.9 
Hesaba atanan e-posta adresinizi ve 

aldığınız aktivasyon kodunu girin. 

 

7.2.10 DOĞRULA öğesine tıklayın 
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7.2.11 
Hesabınızı doğruladıktan sonra e-posta 

adresinizi ve parolanızı girin ve 
OTURUM AÇ seçeneğine tıklayın. 

 

 
BIOPIX DNA Technology P.C.'nin iletişim 

bilgilerini 13.2 Teknik Destek 
bölümünde bulabilirsiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. TEST PROSEDÜRÜ 

 

 

Teste başlamadan önce lütfen hem kite hem de PEBBLE qcLAMP Platform'a ait 
Kullanım Talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun. 

PEBBLE qcLAMP Platform cihazınızın SAKLAMA VE KULLANIM ŞARTLARI başlıklı 
bölüm 4'te açıklanan çevresel koşullarda çalıştırıldığından ve doğrudan hava 
akımlarına maruz kalmadığından emin olun. 

Test sırasında güçlü ve güvenli bir internet bağlantınız olduğundan emin olun. 

Tıklanabilir düğmeler, parlak Mavi veya parlak Kırmızı olarak gösterilir. Düğmeler 
devre dışı bırakıldığında, renkleri gri, açık mavi veya açık kırmızı olarak gösterilir. 
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8.1 PEBBLE qcLAMP Platform'u Açma 

ADIM AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

8.1.1 

Güç kaynağının fişini takmadan önce 
cihazın kapalı olduğundan emin olun.  

 
O tarafına basıldığında cihaz kapanır. I 

tarafına basıldığında cihaz açılır. 

 

8.1.2 Cihazı açın. 

 

8.1.3 

Sistemin Bluetooth ile algılanmak üzere 
açılması için yaklaşık iki ila üç dakika (2-3 

dk) beklemeniz gerekir. 
 

Sistemi ilk kez açıyorsanız 5-6 dk 
beklemeniz gerekecektir. 

 

8.1.4 
PEBBLE Platform uygulamasını akıllı 

cihazınızda çalıştırın.  
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8.1.5 

Uygulama etkin olduğunda, kullanıcı 
kayıtlı e-posta ve parola girerek oturum 

açmalıdır. 
 

 

 
Akıllı cihazınızda Bluetooth seçeneğini 

etkinleştirdiğinizden emin olun. 
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8.1.6 

Oturum açtıktan sonra ana menüye 
yönlendirileceksiniz.  

 
Pebble Platform uygulamasının cihazın 

konum verilerine neden erişmesi 
gerektiği konusunda sizi bilgilendirecek 

bir mesaj görünecektir. Bu noktada 
"KABUL ET" düğmesine basarak belirtilen 

nedeni kabul etmeniz gerekmektedir. 
 

Akıllı cihazınız, bir açılır pencere 
aracılığıyla Pebble Platform 

uygulamasının cihazın konumuna 
erişmesine izin vermesini isteyecektir. 

Uygulamayı kullanmak için konum izinleri 
verilmelidir. 
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8.1.7 Bağlan seçeneğine tıklayın. 

 

8.1.8 

Kullanılabilir cihazlar otomatik olarak 
gösterilecektir. Ekranın sağ alt 

köşesindeki mavi arama düğmesine 
tıklayarak da cihazları taratabilirsiniz.  
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8.1.9 

Cihaz bulunduğunda, akıllı cihazınızı 
kullanılabilir PEBBLE ile eşleştirmek için 

BAĞLAN düğmesine tıklayın. 
 

Cihaz bulunmazsa tekrar taratın. 
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8.1.10 
Otomatik olarak donanım tanılama 

kontrol ekranına yönlendirileceksiniz.  

 

8.1.11 
Her şey yolundaysa sonraki ekrana 

yönlendirileceksiniz. 

 

 

Donanım tanılaması başarısız olursa 
lütfen BIOPIX-T ile iletişime geçin (bkz. 

bölüm 13.2 Teknik Destek). 
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Örneğin, sıcaklık sensörünün bağlantısı 
kesilirse bir mesaj görüntülenir. Aynısı 
kamera, led ışık ve donanım kontrolleri 

için de geçerlidir. 

 

8.1.12 

Donanım tanılama kontrolünü 
tamamladıktan sonra, PEBBLE cihazınızı 
veri matrisi kodunu taratarak atamanız 

yeterlidir. 
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Bu kod cihazın altında veya PEBBLE 
ambalajının yan tarafında bulunur. 

 

 
Atama doğrulaması yalnızca sistemin bir 

akıllı cihazla ilk bağlantısı sırasında 
gerçekleşir. 
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8.2 SARF MALZEMESİ EKLEME 
ADIM AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

8.2.1 

Sarf malzemesi eklemek için Sarf 
Malzemesi Ekle düğmesine tıklayın. 
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8.2.2 

Veri matrisi kodunuzu taramak için bir 
açılır pencere görünecektir (bu kod KİT 

ambalajının arka tarafında bulunur).  
 
 

 

 

 

Akıllı cihazınız, bir açılır pencere 
aracılığıyla Pebble Platform uygulamasının 

fotoğraf çekmesine ve video 
kaydetmesine izin vermesini isteyecektir. 

 
Uygulamayı kullanmak bu izinler 

verilmelidir. 
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8.2.3 
Tarama başarılı olana kadar akıllı cihazınızı 

tutun. 
 

 

 

Aynı kitin aşağıda belirtilen kullanımları 
için, yukarıda açıklanan adımları izlemeniz 

gerekmez. 
 

Yeni satın alınan tüm kitler için aynı süreci 
izlemelisiniz. 

 
 

8.3 NUMUNELERİ HAZIRLAMA 
ADIMLAR AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

 

Bu adım için lütfen tespit kitinin 
Kullanım Talimatına (KT) bakın. Tüm 

BIOPIX-T ürünlerinin Kullanım 
Talimatlarını şirketin web sitesinde 
(www.biopix-t.com) bulabilirsiniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.biopix-t.com/
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8.4 ANALİZ YAPMA VE TEST BAŞLATMA 
ADIM AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

8.4.1 Test yap düğmesine tıklayın. 

 

8.4.2 
Numune sayısı düğmesine 

tıklayın. 
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8.4.3 

Numune sayısını belirleyin 
(minimum 1 ile maksimum 6 

arasındadır) ve "Tamam" 
öğesine tıklayın.  

 
Numune sayısını seçerken 

kontrol numunesini de (varsa) 
dahil etmeniz gerekir. 

 

8.4.4 
 

İLERLE düğmesine tıklayın 
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8.4.5 

İşlem için kullanmak istediğiniz 
sarf malzemesinin adını seçin. 

 
Satın alınan kitlere bağlı olarak 

birden fazla seçeneğiniz olabilir. 
 

Yapılabilir işlem sayısı bu ekranda 
gösterilir. 

 

8.4.6 İLERLE düğmesine tıklayın 

 



PEBBLE qcLAMP Platform 

 

32| KULLANIM TALİMATLARI 
v1.2 16.12.2021 

8.4.7 

Kullandığınız her numuneye 
özellikler atayın.  

 
Adım 8.4.4'te seçtiğiniz numune 

sayısına (varsa kontrol 
numuneleri dahil) eşit sayıda yuva 

kullanılabilir olacaktır. 
 

Mavi arka plan, verilerle dolu 
geçerli yuvayı gösterir. 

 
Yeşil kenarlık rengi, yuvada henüz 

veri bulunmadığını ve yuvanın 
veriyle doldurulması gerektiğini 

ifade eder. 
 

Gri arka plan, geçerli yuvanın 
kullanılamadığını gösterir. 

 

8.4.8 

İlgili alanlara tıklayın ve gerekli 
bilgileri girin. 

 
Yeşil arka plan rengi, ilgili yuva 
için verilerin tamamlandığını 

gösterir.  

 

 

Veriler testin bitiminden sonra 
ekrandan silineceğinden, lütfen 

kendi kullanımınız için her 
numunenin bilgilerini not edin. 
Önceki verilerle ilgili bilgilere 

erişmek için lütfen 10. BIOPIX-T 
BULUT SİSTEMİ bölümüne bakın. 
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Lütfen kişisel tanımlayıcı bilgilerin 
(örn. pasaport numarası, sosyal 

güvenlik numarası, isim vs.) 
Numune Kimliği alanında 

kullanılmadığından emin olun. 

 

8.4.9 

Tüm numunelere özellikleri 
atadıktan sonra, yuvalar 

etkinleştirilerek renkleri beyazdan 
yeşile döner. 

  
HENÜZ BAŞLAT DÜĞMESİNE 

BASMAYIN. 

 

8.4.10 

Hazır olduklarında, numuneleri 
tüp tutucu yuvalarına A'dan F'ye 

doğru, bastırarak yerleştirin. 
Doğru sırada yerleştirdiğinizden 

emin olun.  
 

Tüplerin sonuna kadar 
bastırıldığından emin olun.  

 
Tüp tutucuyu PEBBLE qcLAMP 

Platformuna yerleştirin. 
 

Tüp tutucunun doğru 
yerleştirildiğinden emin olmanız 

kılavuz işaretleri bulunur. 
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8.4.11 

Tüp tutucuyu PEBBLE qcLAMP 
cihazının ana gövdesine 

yerleştirdikten sonra BAŞLAT 
düğmesine tıklayın. 

 

8.4.12 
Kısa bir validasyon işlemi 

gerçekleşecektir. 
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8.4.13 
PEBBLE cihazının üstündeki yeşil 

bir LED ışığı, test işleminin 
başladığını belirtmek üzere yanar. 

 

8.4.14 

Veri eğrileri akıllı cihazda gerçek 
zamanlı olarak gösterilir.  
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Verilerin okunması ve karar 
verme için lütfen 10. 

SONUÇLARIN YORUMLANMASI 
bölümüne bakın. 

 

 

Test belirli bir süre boyunca 
devam edecek şekilde 

programlanmıştır ve otomatik 
olarak duracaktır. Testi iptal 

etmek isterseniz sol üst köşedeki 
kırmızı DURDUR düğmesine 

tıklamanız ve ana ekrana 
yönlendirilmek istediğinizi 

Onaylamanız yeterlidir. 

 

 

8.5 TESTİN SONU 

ADIM AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

8.5.1 

Üstteki yeşil LED'in sönmesi test 
işleminin tamamlandığı anlamına 

gelir. Kullanıcı test izleme 
ekranından çıkabilir.  
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8.5.2 
Artık tüp tutucu parçayı ve 

flakonları tüp tutucudan güvenli 
bir şekilde çıkarabilirsiniz. 

 

 

Tüp tutucuyu PEBBLE'ın ana 
gövdesinden çıkarırken lütfen 

dikkatli olun.  
 

Alanı (cihaz dahil) kontamine 
etme riski yüksek olduğundan, 
amplifikasyondan sonra tüpleri 

AÇMAYIN.  
 

Bir olay durumunda lütfen 
BIOPIX-T ile iletişime geçin. 

Teknik destek bilgileri için 13.2 
Teknik Destek bölümüne bakın. 

 

 
Yüksek sıcaklıklara ulaştığı ve 
yanıklara yol açabileceği için 

ısıtma elemanına dokunmayın. 
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8.6 TESTİ DURDURMA 

ADIM AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

8.6.1 

İşlem tamamlanmadan önce testi 
durdurmak için test izleme 

ekranının üst kısmındaki kırmızı 
DURDUR düğmesine tıklayın. 

 

8.6.2 

Açılır pencerede bir mesaj 
görüntülenir. ONAYLA öğesine 
tıkladığınızda otomatik olarak 

ana menüye yönlendirileceksiniz. 
 

Durdurma zamanına kadar 
kaydedilen tüm verilere bulut 
hizmeti aracılığıyla erişilebilir.  

 
Eski verilere erişmek için lütfen 

9. BIOPIX-T BULUT SİSTEMİ 
bölümüne bakın. 

 

 

 

9.  BIOPIX-T BULUT SİSTEMİ  

 
BIOPIX-T, PEBBLE kullanıcılarına bulut sistemi hizmeti aracılığıyla geçmiş kayıtlara erişme olanağı 

sunar. Hizmet, PEBBLE qcLAMP Platform uygulamasına entegre edilmiştir.   
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9.1 BULUR SİSTEMİNİN KULLANIMI 

ADIM AÇIKLAMA GÖRÜNTÜ 

9.1 
Verilerinize erişmek için ana 

menüdeki Test Geçmişi 
sekmesine tıklayın. 

 

9.2 

Tarihe ve/veya istediğiniz cihaza 
göre filtreleyerek seçim 

yapabilirsiniz (birden fazla 
PEBBLE qcLAMP Platform'a sahip 

olmanız durumunda). 
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Lütfen verilerin yalnızca yetkili 
kullanıcı ve analiz konusu hasta 

tarafından görülebildiğinden 
emin olun. 

 

 

10. SONUÇLARIN YORUMLANMASI 
 

- Renk değişimi, bir akıllı cihazın ekranında görüntülenen gerçek zamanlı bir eğrinin Y ekseni 

üzerindeki renk indeksi birimleri halinde ifade edilir. Aynı anda altıya (6) kadar eğri 

görüntülenebilir. 

- Bir testin süresi 30 dakikadır. Sonuçların değerlendirilmesi son kullanıcı tarafından yapılmalıdır. 

- POZİTİF TEST SONUÇLARI 

o Gerçek zamanlı eğrinin eğiminde bir değişikliğin meydana geldiği (renk indeksi birimlerinin 

arttığı) spesifik zaman noktası, "pozitif sonuca kadar geçen süre"ye (kırmızı düz çizgi) karşılık 

gelir. Bu, iki noktalı kırmızı çizginin birbiriyle kesiştiği noktadır (Şekil 10.1). 

o Herhangi bir hedef için numune pozitif olduğunda, eğrinin eğimi değişir (Şekil 10.1).  

 

 

- NEGATİF TEST SONUÇLARI 

o Negatif bir sonuç, izleme süresi boyunca devam eden düz bir eğri (renk indeksi birimleri 

artmaz) ile gösterilir.  

Şekil 10.1: Bir numune pozitif olduğunda pozitif sonuç elde edilene kadar geçen süre 
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o Herhangi bir hedef için numune negatif olduğunda, eğrinin eğimi DEĞİŞMEZ (Şekil 10.2). 

 

 

11. TEMİZLEME TALİMATLARI 

- Kontaminasyon halinde, sistemin reaksiyon bölmesini ve tüp tutucusunu dezenfekte etmek 
için %10 ağartıcı (1:10 oranında seyreltilmiş ticari %5,25-6,0 sodyum hipoklorit) veya eşdeğeri 
gibi yumuşak yüzey dekontaminantları kullanın. 

- Temizlik sırasında lütfen dikkatli olun. Kameraya veya kamera lensine dokunmayın. 
- Tüp tutucuyu cihaza yerleştirmeden önce kuru olduğundan emin olun. 
- Renk yoğunluğunun kaybolmasına neden olabileceğinden, cihazın dış kısımlarında etanol 

kullanmayın.  
 

12. KULLANIM SINIRLAMALARI 

 
- PEBBLE qcLAMP Platform yalnızca profesyoneller tarafından kullanılmalıdır. 

- PEBBLE qcLAMP Platform, sadece COV19 qcLAMP kiti (BIOPIX-T, CAT#00055) ve FLU A 

qcLAMP kiti (BIOPIX-T, CAT#000056) ile kullanılmak üzere onaylanmıştır.  
- Güvenilir sonuçlar için, KT'ye ve kitlere ilişkin KT'ye uyulması çok önemlidir. Değişiklikler yanlış 

sonuçlara neden olabilir. BIOPIX-T belirli bir ürünün kullanım talimatlarına uymayan 
kullanıcılardan elde edilen verilerden sorumlu değildir. 

- Sonuçlar, tıbbi bir karar verebilmek için, eğitimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından, tıbbi 
öykü, klinik numuneleri ve diğer tanı testleri bağlamında değerlendirilmelidir. 

- Bir numunedeki viral yük düzeyi testin tespit sınırının altındaysa veya numune uygun olmayan 
bir şekilde alındıysa, işlendiyse veya taşındıysa hatalı negatif bir test sonucu oluşabilir.  

Şekil 10.2: Bir numune negatif olduğunda pozitif sonuç elde edilene kadar geçen süre 
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- PEBBLE qcLAMP Platform, yalnızca BIOPIX DNA Technology tarafından açıklanan çevresel 
teknik kapsamında kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4. SAKLAMA VE KULLANIM ŞARTLARI).  

 

13. SORUN GİDERME 

 13.1 ARIZA DEĞERLENDİRMESİ          

 

 

 

HATALI POZİTİF VE NEGATİF SONUÇLAR 

SONUÇ OLASI NEDENİ ÇÖZÜM 

Hatalı Pozitif 

Çalışma alanının kontamine olması %10 ağartıcı ile dekontamine edin 

Amplifikasyon sonrası reaksiyonların 

açılması %10 ağartıcı ile dekontamine edin 

El kitabı protokolünden sapma IVD kitinin kullanım talimatlarına bakın 

Yanlış ısıtma sıcaklığı. BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Numunelerin ve/veya pozitif 
kontrollerin uygun olmayan bir 
şekilde kullanılması 

IVD kitinin kullanım talimatlarına bakın 

Hatalı Negatif 

Numune değerlerinin düşük veya 

tespit sınırına yakın olması  IVD kitinin kullanım talimatlarına bakın 

Yanlış ısıtma sıcaklığı BIOPIX-T ile iletişime geçin 

El kitabı protokolünden sapma IVD kitinin kullanım talimatlarına bakın 

Numunelerin uygun olmayan 
şekilde toplanması, kullanılması 
ve/veya saklanması (uygun olmayan 
ekstraksiyon işlemi dahil) 

RNA kalitesini doğrulamak için 5X Kontrol 
Primer karışımını kullanın veya işlemi 
tekrarlayın 

Tüpler tüp tutucunun içine doğru 
şekilde yerleştirilmemiş. 

Tüplerin tüp tutucuya sıkı bir şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun. 

LAMP inhibitörlerinin veya 
etkileşime yol açan maddelerin 
varlığı 

IVD kitinin kullanım talimatlarına bakın 

PEBBLE qcLAMP Platform cihazı 
ARIZA MODU OLASI NEDENİ ÇÖZÜM 

Test başlatıldığında yeşil LED 
yanmıyor 

Yeşil LED arızası 
Herhangi bir şey yapılmasına 

neden yoktur. Sistem 
çalışmaya devam eder. 

Elektronik arızası BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Beyaz LED yanmıyor Başlat düğmesine basılmamış 
Başlat düğmesine tekrar 

basın 
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- Teknik destek için 13.2 TEKNİK DESTEK bölümüne bakın. 

 

 13.2 TEKNİK DESTEK 
 

Teknik destek için aşağıdaki bilgileri kullanarak BIOPIX-T ile iletişime geçin: 

Adres: BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C., Science and Technology Park of Crete, N. Plastira 

100, Vasilika Vouton, GR-700 13, Heraklion, Yunanistan. 

Telefon: (+30) 281 0391985 

E-posta: feedback@biopix-t.atlassian.net  

Elektrik arızası BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Cihaza elektrik gelmiyor 

Cihazın fişi takılmamış Cihazı fişe takın 

Elektronik arızası BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Cihaz yanlış güç kaynağına bağlanmış BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Güç Kesintisi Cihaz UPS'e bağlı değilse kapanır. 

Deneyin tüm veri noktaları, 
cihazın bağlantısının kesildiği 
noktaya kadar bulut 
hesabınıza kaydedilir.  

Plastik parçalar deforme 
olmuş, zorlanmış veya hasar 

görmüş 
Kullanıcı hatası 

Cihazı kullanmayın BIOPIX-T 
ile iletişime geçin 

Isıtma elemanı çalışmıyor Elektrik arızası BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Aşırı ısınma  Sıcaklık sensörü çıkmış BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Hassasiyet kaybı 
Kamera lensi yerinden oynamış veya 

odak kapalı. 
BIOPIX-T ile iletişime geçin 

Parazit içeren veri Bölmeler sürekli aydınlatılmamış BIOPIX-T ile iletişime geçin 

ANDROID UYGULAMASI VE BULUT SİSTEMİ 
ARIZA MODU OLASI NEDENİ ÇÖZÜM 

Uygulama kurulamıyor Uyumsuz Android versiyonu. 
Uygun bir versiyona 

sahip bir cihaz kullanın. 

Kullanıcı hesabında oturum 
açılamıyor 

İnternet erişimi yok 
Kullanılabilir bir ağa 

bağlanın 

Cihaza bağlanılamıyor 

Kullanıcının akıllı cihazında konum ve 
Bluetooth modülleri yok. 

Bluetooth ve konum 
seçenekleri 

etkinleştirilmiş bir cihaz 
kullanın. 

Akıllı cihaz ve Pebble, Bluetooth 
kapsama alanı dışında. 

İki cihazı da aynı odada 
tutmaya çalışın.  

Kullanıcı bilgileri kayıp 
Klinisyen kullanıcı adını/şifresini 

kaybetti ve hesaba giriş yapamıyor.  
BIOPIX-T ile iletişime 

geçin 

mailto:support@biopix-t.comsupport@biopix-t.com
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14. BAKIM 
 

14.1 PEBBLE qcLAMP Platform 
PEBBLE qcLAMP cihazı için geçerli özel bir bakım süreci yoktur. 

 

14.2 PEBBLE Platform Uygulaması 
- PEBBLE Platform Uygulaması güncellemeleri Google Play Store üzerinden yüklenebilir. 

- Her güncellemeden sonra, kullanıcılara sistemde yapılan değişiklikler e-posta yoluyla 

sürüm notları şeklinde bildirilir. 

Bunlar aşağıdakileri içerir: 

• Önceki Sürüm: Güncellemeden önce işletim sisteminde yüklü olan sürümü 

belirtir. 

• Yeni Sürüm: Güncellemeden sonra işletim sistemine yüklenecek olan sürümü 

belirtir. 

• Yenilikler: Uygulamanın yeni sürümünde nelerin değiştiği hakkında bilgi verir. 

• Hata Düzeltmeleri: Önceki olası hataları ve bu hatalar çözüldükten sonra hangi 

işlevlerdeki hataların düzeltildiğini açıklar. 

• Kaldırılan Özellikler: Yeni sürümde hangi özelliklerin kaldırıldığını belirtir. 

• Kullanıcı Arayüzündeki (UI) Değişiklikler: Yeni veya değiştirilmiş kullanıcı 

arayüzlerini açıklar. 

• Performans Sorunları: PEBBLE'ın sistem performansındaki iyileştirmeleri belirtir. 

 

 

15. ÜRÜNÜN ATILMASIYLA İLGİLİ BİLGİLER  
- Tüm plastik parçalar %100 geri dönüştürülebilir. 
- Ambalaj kutusu %100 geri dönüştürülebilir. 

- PEBBLE q clAMP Platform tüm yerel, eyalete ait, ülkeye ait ve federal yönetmeliklere 

uygun olarak elektronik cihaz olarak atılmalıdır.  

- Tüplerin ve sarf malzemelerinin atılması konusunda bilgi almak için, kullandığınız qcLAMP 

kitinin Kullanım Talimatlarındaki ürünün atılmasıyla ilgili bilgilere bakın. 

 

 

 

16. GÜVENLİK VE ARTIK RİSKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
 

BIOPIX-T'ye ait Risk Yönetim Süreci, ISO 14971:2019 ile uyumludur. Bu nedenle Pebble 

qcLAMP Platform herhangi bir artık risk taşımamaktadır.  

Tanımlanan tüm riskler, BIOPIX-T tarafından risk hafifletme kontrol önlemlerine tabi 

olarak kabul edilmiştir. 
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Ayrıca, Pebble qcLAMP Platform tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçmiştir ve IEC 

61010-2-101:2018 ve IEC 61326-2-6:2012 gerekliliklerine uygundur. 
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18. SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI 

 

Sembol Başlık/Anlamı/Referans İşlev/Tanım 

 

Web Sitesi Üreticinin web sitesini belirtmek. 

 
E-posta Üreticinin e-posta adresini belirtmek. 

 
Telefon Numarası Üreticinin telefon numarasını belirtmek. 
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Üretici: Bir ürünün üreticisini belirtmek.  

 

Katalog Numarası 
Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin 
katalog numarasını belirtir. 

 

Seri Numarası 
Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için 
üreticinin seri numarasını belirtir. 

 

Avrupa Uygunluğu Ulusal Yetkili Makamın onayını belirtir 

 

Kırılabilir, dikkatli taşıyın 
Dikkatli taşınmadığında kırılabilecek veya 
hasar görebilecek bir tıbbi cihazı belirtir. 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik 
Ekipman 

Ürünün sınıflandırılmamış atık olarak 
atılmaması, geri kazanım ve geri dönüşüm için 
ayrı toplama tesislerine gönderilmesi 
gerektiğini belirtir. 

 

Ambalaj hasarlı ise kullanmayın 
Cihazın bulunduğu ambalajın hasarlı olması 
durumunda cihazın kullanılmaması gerektiğini 
belirtir. 

 

In vitro tanılama 
Bir tıbbi cihazın in vitro tanılama amaçlı tıbbi 
cihaz olarak kullanılmasının amaçlandığını 
belirtir. 

 

Benzersiz Cihaz Kimliği 
Benzersiz Cihaz Kimliği bilgilerini içeren bir 
taşıyıcıyı belirtir. 

 

Yağmurdan/nemden uzak tutun 
Taşıma ambalajının ve depolanan cihazın kuru 
ve yağmurdan ve sudan uzak tutulması 
gerektiğini belirtir.  

 

Sıcaklık limiti 
Öğenin depolanacağı, taşınacağı veya 
kullanılacağı maksimum ve minimum sıcaklık 
sınırlarını belirtir. 
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Nem limiti 
Kullanma, taşıma ve depolama için kabul 
edilebilir alt ve üst bağıl nem sınırlarını belirtir. 

  

Operatör el kitabını okuyun 
İşleme devam etmeden önce operatör el 
kitabının veya kartının okunması gerektiğini 
belirtir. 

 

Dikkat 

Sembolün bulunduğu yerin yakınında cihazı 
çalıştırırken dikkatli olunması gerektiğini veya 
mevcut durumda istenmeyen sonuçları 
önlemek için operatörün bilinçli davranması 
veya önlem alması gerektiğini belirtir. 

 
Kablosuz İletişim 

Kablosuz iletişimi etkinleştiren kontrolü 
belirtir. Kablosuz iletişim işlevinin çalışma 
durumunu belirtir. 

 

Son kullanma tarihi 
Tıbbi cihazın üzerinde veya ambalajında 
bulunan sembolün yanında belirtilen tarihten 
sonra kullanılmaması gerektiğini belirtir. 

 

Buraya tıklayın 
Kullanıcıya uygulamada nereye tıklayacağını 
gösterir. 

 

Kendi kendine test için 
kullanılamaz 

Cihazın (yalnızca hızlı testler için geçerlidir) 
kendi kendini test etmeye yönelik olmadığını 
belirtir. 

 

Hasta yakınında test içindir 

Cihazın yalnızca bir sağlık uzmanı tarafından, 
hastaya yakın bir ortamda kullanılacağını 
belirtir. 

 

Dikkat, Sıcak yüzey 

İşaretlenen öğenin sıcak olabileceğini ve 
dokunurken dikkat edilmesi gerektiğini 
belirtir. 

 

Renk Göstergesi PEBBLE qcLAMP cihazının rengini belirtir. 

 

19. KULLANILAN KISALTMALAR 

- CAT# : Katalog Numarası 

- DNA: Deoksiribonükleik asit 

- AB Avrupa Birliği 

- KT: Kullanım Talimatları 
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- LAMP: Loop-mediated isothermal amplification (Döngü aracılı izotermal 

amplifikasyon) 

- LED: Işın Yayan Diyot 

- DÇ: Dış Çap 

- PCR: Polymerase Chain Reaction (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) 

- qcLAMP: Kantitatif kolorimetrik döngü aracılı izotermal amplifikasyon 

- RNA: Ribonükleik asit 

- UI: Kullanıcı Arayüzü 

- UK: Birleşik Krallık 

- ABD: Amerika Birleşik Devletleri 

- UPS: Kesintisiz Güç Kaynağı. 

 

20. BELGE DEĞİŞİKLİK GEÇMİŞİ  
 

REVİZYON 
NUMARASI 

TARİH DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI 

1.0 19 Temmuz 
2021 

• İlk Yayın 

1.1 10 Ağustos 
2021 

• 6. Uyarılar ve Önlemler bölümüne iki işlem arasında 10 
dk.lık süre bırakılması gerektiği bilgisi eklenmiştir. 

• Ekran görüntüleri 7.2.6, 7.2.7, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.4.11, 
8.4.12 güncellenmiştir 

• Bölüm 20. Belge Değişiklik Geçmişi eklenmiştir. 

1.2 16 Aralık 
2021 

• Tabletin veya telefonun istediği izinlerle ilgili adım 8.1.6 
eklenmiştir. 

• Saklama sıcaklığı aralığıyla ilgili yazım hatası 
düzeltilmiştir. 

 


