
Wypełnianie/uaktualnienie listy metod z zakresu che mii klinicznej 

 
 

 Dane o metodach stosowanych w laboratorium są niezbędne do opracowania wyników 

sprawdzianów. Proszę przesyłać informacje o metodach zawsze w przypadku przyst ąpienia po raz 

pierwszy  do sprawdzianów z chemii klinicznej, zmiany  metody, rozszerzenia  lub zmniejszenia  

zakresu wykonywanych badań. Nieprawidłowe lub nieaktualne dane mogą powodować błędy w 

obliczeniach statystycznych. W sytuacji kiedy wyniki są porównywane w niewłaściwej grupie metod, 

interpretacja wyników sprawdzianu Waszego laboratorium moŜe być trudniejsza.  

 

1. Proszę otworzyć stronę - www.labquality.fi na której naleŜy wybrać wersję anglojęzyczną (u góry 

ekranu „ In English ”). 

2. Następnie naleŜy wybrać przycisk: Login to LabScala  ( w górnej części ekranu, z prawej strony). 

3. Po otwarciu tej strony pojawią się okna do zalogowania : w oknie „Username” naleŜy wpisać kod 

Państwa laboratorium oraz w oknie „Password” hasło i wcisnąć Login. Po zalogowaniu, a 

następnie kliknięciu „Go to Mainio” pokaŜe się ekran, na którym wyszczególniona jest nazwa i kod 

laboratorium.  

4. Z listy menu po lewej stronie ekranu proszę wybrać „Methods data ” (dane o metodach).  

5. Po otwarciu tej strony w środkowej części ekranu ukaŜe się nagłówek „Clinical chemistry 

method data”,  pod którym znajduje się lista wszystkich parametrów oznaczanych w 

sprawdzianach w chemii klinicznej, dla których naleŜy wybrać dane o metodach. Z lewej strony 

ekranu moŜna pobrać ksiąŜkę o metodach zapisaną w formacie PDF - 2010 Methods guide 

book.pdf (zielony napis). 

W przypadku kiedy po raz pierwszy wypełniamy kart ę danych o metodach:  

6. Z listy parametrów (środkowa część ekranu) naleŜy wybrać Ŝądany składnik (klikając na niego) – 

po prawej stronie pojawi się ekran z przygotowanymi do wypełnienia polami.  

7. NaleŜy kliknąć na przycisk „new ” (na dole, po prawej stronie) – pola ulegają uaktywnieniu. 

8. NaleŜy kolejno wypełniać pola – najpierw naleŜy wpisać dane o odczynniku/metodzie. W tym celu 

naleŜy rozwinąć listę odczynników klikając na szary przycisk z kropeczkami, jaki pojawi się po 

prawej stronie wiersza zatytułowanego „Reagent”,  z listy wybrać dane dla odczynnika. Dane 

dotyczące grupy metod i zasady działania odczynnika uaktualniają się automatycznie. 

9. W ten sam sposób wybrać dane dla kalibratora („Calibrator”)  i aparatu („Instrument”).  

10. Wybrać odpowiednie jednostki – „Unit in use”  (naleŜy wybrać takie jednostki, które będą 

stosowane przy podawaniu wyników) oraz wpisać zakres wartości referencyjnych („Reference 

values”) . 

11. Wpisać ewentualnie dodatkowe informacje – „Additional information” (np. jeŜeli na liście nie ma 

Waszego kalibratora moŜna go tu opisać) 

12. NACISNĄĆ PRZYCISK SAVE! 

 

W przypadku kiedy uaktualniamy kart ę danych o metodach : 
Postępowanie jest analogiczne, jak przy wpisywaniu nowej metody. 


