Unity Real Time 2.0 Service Pack 2 update

Analytical Goals Setup

De nieuwe versie laat toe om in één scherm een volledig lot, panel of instrument te configureren.
Het menu is zoals in de vorige versie nog steeds beschikbaar via hetzelfde icoon.

In de hoofding worden labonummer en lot weergegeven (panel in panelmode, instrument in instrumentmode).
Testen worden niet meer afzonderlijk geselecteerd aangezien ze allemaal in één scherm worden getoond.
Gedetailleerde informatie over de testconfiguratie kan via de ‘display knop’ opgevraagd worden.

Imprecision BV :
Om de applicatie toe te passen, selecteert men vooraan, iedere test afzonderlijk of bovenaan, in 1x alle testen.

Bij testen waarvan de biologische variatie niet gekend is, en bij individuele selectie, krijgt men volgende opmerking.

Bij collectieve selectie blijven ze inactief.
De volledige configuratie wordt nu per test in 1 lijn weergegeven.
Onder ‘Goal CV’ wordt de performantie voor Imprecision-BV gekozen; de waarde wordt in de kolom ‘%’ weergegeven.

Onder ‘Data Range’ wordt de periode gekozen, het gemiddelde van het labo voor deze periode wordt in de kolom
‘Mlab’ getoond.

Decision Limits 1-2-3 worden voor L1, L2 (en L3 indien aanwezig) onder elkaar weergegeven; indien een alarm
gewenst is bij overschrijding van deze grenzen, wordt dit in de kolom ‘W’ aangevinkt test per test of bovenaan voor
alle testen in 1x.

Door op ‘OK’ of ‘Apply’ te klikken wordt de configuratie bewaard.

Wijzigingen voor geselecteerde testen moeten bevestigd worden.

Total Error BV :
Om de applicatie toe te passen, selecteert men vooraan, iedere test afzonderlijk of bovenaan, in 1x alle testen.

Bij testen waarvan de biologische variatie niet gekend is, en bij individuele selectie, krijgt men volgende opmerking.

Bij collectieve selectie blijven ze inactief.
Bij testen zonder peer group gegevens verschijnt volgende boodschap.

De volledige configuratie wordt nu per test in 1 lijn weergegeven.
Onder ‘Imp Goal’ wordt de performantie voor Imprecision-BV gekozen, onder ‘Bias Goal’ deze voor Bias-BV; de
waarden worden respectievelijk in de kolommen ‘%’ weergegeven.
Alarmen op deze grenzen worden ingesteld onder de kolom ‘W’, test per test of bovenaan voor alle testen in 1x.

TEa% waarden worden berekend op basis van de selectie voor ‘Imp. Goal’ en ‘Bias Goal’ volgens de formule:
TEa% = Bias Goal + 1.65 x Imp. Goal
De target wordt gekozen onder de kolom ‘Group’, de periode onder de kolom ‘Data Range’.
De meest recente waarden (opgeladen via internet) van de gekozen consensusgroup staan in de kolom ‘New’, de
reeds ingestelde waarden in de kolom ‘In Use’. TEa% waarde wordt t.o.v. deze targets berekend en weergegeven in
de kolommen ‘New TEa Range’ en ‘TEa Range in use’.

Om de configuratie te bewaren, klikt u op ‘OK’ of Apply’.

Wijzigingen voor geselecteerde testen moeten bevestigd worden:

Na deze bevestiging worden de nieuwe waarden onder de kolom ‘New’ ingevuld in de kolom ‘In Use’.
Voor de bevestiging:

Na de bevestiging:

De consensinformation kan in 1 rapport geconsulteerd worden voor alle geselecteerde testen.

De ‘Apply to TEa’ knop laat toe dezelfde configuratie toe te passen in de module Westgard Advisor en in de Data
Analysis Grid.
Deze functie is enkel geldig voor de instellingen Total Error – BV. Imprecision – BV, State of the Art waarden zijn
geen totaalfouten. Grenzen onder het menu Medical Relevance kunnen per level ingesteld worden, wat niet mogelijk
is voor TEa% waarden.

Medical Relevance :
Om de applicatie toe te passen, selecteert men vooraan, iedere test afzonderlijk of bovenaan, in 1x alle testen.

Blanco velden onder de kolom ‘Decision Limit’ laten toe grenzen in te geven die berekend worden t.o.v. het
gemiddelde van het labo ‘MLab’ over een gekozen periode ‘Data range’.
Berekende grenzen staan in de kolom ‘TEa range in use’.
Alarmen kunnen in de kolom ‘W’ test per test of bovenaan in 1x ingesteld worden voor alle testen.

Om de configuratie te bewaren klikt u op ‘OK’ of ‘Apply’.

Wijzigingen voor geselecteerde testen moeten bevestigd worden.

State of the Art :
Om de applicatie toe te passen, selecteert men vooraan, iedere test afzonderlijk of bovenaan, in 1x alle testen.

Indien de ‘Goal CV’ van de gekozen consensusgroup niet beschikbaar is, verschijnt volgende boodschap.

De mediaan CV van de geselecteerde consensusgroup ‘Goal CV’ over een gekozen periode ‘Data Range’ wordt in de
kolom ‘New’ weergegeven, naast de reeds ingestelde mediaan CV in de kolom ‘In Use’.

Deze mediaan CV wordt gebruikt in de berekening van de Decision Limits 1, 2 en 3 t.o.v. de target van het labo in de
kolom ‘MLab’.
Alarmen kunnen in de kolom ‘W’ test per test of bovenaan voor alle testen in 1x ingesteld worden.

Om de configuratie te bewaren klikt u op ‘OK’ of ‘Apply’.

Wijzigingen voor geselecteerde testen moeten bevestigd worden.

:

Data Analysis Grid

De Data Analysis Grid is zoals in de vorige versie nog steeds beschikbaar via hetzelfde menu en dezelfde
snelkoppeling.

De nieuwe Data Analysis Grid laat toe om niet enkel identieke testen op identieke toestellen (d.w.z. toestellen uit
dezelfde peer group) te vergelijken, maar ook identieke testen op gelijkaardige toestellen.
In dit voorbeeld vergelijken we de test ‘glucose’ op toestel Roche Modular en op toestel Roche Integra t.o.v. ‘glucose’
op Roche Cobas 6000.

In het menu ‘Data Analysis Grid’ selecteert U ‘Data Set Configuration’.

Onder ‘General’ vinkt U ‘Compare Data across instrument models’ aan. In deze configuratie kunnen laboresultaten
niet meer met peer groups vergeleken worden, aangezien hier meer dan 1 peer group van toepassing is.
Het toestel dat als referentie dient wordt geselecteerd.
Voor alle duidelijkheid wordt aangeraden om naast de ‘glucose’ resultaten het juiste toestel te vermelden aangezien in
dit voorbeeld 3 verschillende toestellen onderling worden vergeleken.

Onder ‘Data Set A’ en ‘Data Set B’ worden de 3 toestellen apart geselecteerd.
In dit voorbeeld wordt onder ‘Data Set A’ Roche Cobas 6000 gekozen, onder ‘Data Set B’ Roche Integra voor ‘B1’ en
Roche Modular voor ‘B2’ gekozen.

Alarmen kunnen onder ‘Alerts’ ingesteld worden.

De ‘Data Analysis Grid’ toont in het lichtgrijze deel, per toestel, de statistiek beschikbaar in Unity Real Time, in het
donkergrijze deel worden de berekeningen uitgevoerd met Roche Cobas 6000 als referentie (in dit voorbeeld).

