
 

 Diósd, Álmos fejedelem u. 27. 
info@ budalabor.hu     www.budalabor.hu 
Tel: 06-1-424-0961       Fax: 06-1-226-2064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Diósd, Álmos fejedelem u. 27. 
info@ budalabor.hu     www.budalabor.hu 
Tel: 06-1-424-0961       Fax: 06-1-226-2064 

 

Mi a DiaLog? 

A DiaSorin Internetes felületen elérhető információs oldala, mely folyamatosan frissülve részletes 
információt nyújt valamennyi DiaSorin termékkel kapcsolatban. 

Kinek készült az oldal? 

Valamennyi DiaSorin termék felhasználó számára tökéletes összefoglaló. 

Hogyan léphet be az oldalra? 

Az oldalt a következő linken keresztül érhet 
el: www.diasorin.com 

Válassza a DiaLog ikont a képernyő jobb 
oldalán. 

 

 

 

 

Amennyiben már regisztrált, adja meg e-mail címét, vagy végezze el a regisztrációt! 

 

Regisztrációs nyomtatvány: 

 Adja meg a belépéshez későbbiekben használni kívánt 
e-mail címet 

 Válassza ki az országot 
 Adja meg az Intézmény nevét 
 Válassza ki a készüléktípust és adja meg az Intézetben 

működő készülékek számát 
 Fogadja el a Titoktartási nyilatkozatot  
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Belépést követően: 

 Válassza ki a földrajzi területet (International) 

 

 

 

 

 Fogadja el a Jogi nyilatkozatot 

 

 

 

 

 Válassza ki a nyelvet  

 

Hogyan kereshet termékleírásokat a DiaLog oldalon? 

Lépjen be a DiaLog oldalra (amennyiben ennek módját nem ismeri, kérem olvassa el a „DiaLog – 
DiaSorin termékek információs oldala” hírünket honlapunkon) 

A kereső a termékleírások megtekintésére több lehetőséget is biztosít az Ön számára. Adja meg a 

 Termékkódot (Cikkszám) + Tételszámot (LOT-szám) 
 Termék család + Terméknév
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A keresésre kattintva a legfrissebb termékleírás pdf formátumban azonnal letölthetővé válik. 

Hogyan kereshet assay protokollokat a DiaLog oldalon? 

Amennyiben olyan új LOT-számú reagens kerül az Önök Intézetébe, melyet a LXL nem ismer fel, akkor 
az assay protokoll segítségével Ön pillanatok alatt biztosíthatja ezen készletek használhatóságát. 

Lépjen be a DiaLog oldalra (amennyiben ennek módját nem ismeri, kérem olvassa el a „DiaLog – 
DiaSorin termékek információs oldala” hírünket honlapunkon) 

A megfelelő assay protokoll megtalálásához adja meg a következő két adatot: 

 Termékkódot (Cikkszám) + Tételszámot (LOT-szám) 

 

A keresésre kattintva a termékkel kapcsolatos legfrissebb információk azonnal letölthetővé válnak. 

Mentse az assay protokollt USB adathordozóra (pendrive). 

Hogyan töltheti be az assay protokollt LXL analizátorba? 

 Csatlakoztassa a USB adathordozót a LXL analizátor 
számítógépéhez (LXL jobb oldali burkolati elem elülső 
részén található csatlakozók segítségével) 

 Lépjen be a „Definíciók” – „Assay” menüpontba, ahol a 
korábban importált valamennyi assay listája látható 
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 Válassza az „Import” funkciót, mely az assay lista alatt 
található. A fájl választás ablak megjelenik. Fontos! Nem 
végezhető assay file importálás, ha a rendszer: 
Karbantartás, Mérés fut, vagy Szerviz állapotban van. 
 
 

 A legördülő ablakban válassza a megfelelően az elérési 
útvonalat. 
 
 
 
 
 
 

 Az elérhető fájlok ablakban válassza ki az importálni 
kívánt tesztet. 

 Válassza a „Tárolás” funkciót. 
 
 
 
 

 Hagyja jóvá a feladatot au előugró ablakban. 

 

 

 

 

 

 

 

 A teszt hozzáadásra kerül a listához és a rendszer 
automatikusan inicializál. 
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Figyelem! LIAISON XL analizátoron csak olyan teszt választható ki a mintákhoz, mely teszt 
korábban már egy vagy több csoporthoz lett rendelve. A csoporthoz rendelést tehát csak olyan 
tesztek esetén kell elvégezni, amely teljes mértékben (nem csak a mestergörbe hiánya miatt) új 
tesztként kerültek importálásra.  

A csoportba sorolással kapcsolatban tájékozódjon a Felhasználói Kézikönyvből, vagy keresse 
vevőszolgálatunkat. 

Hogyan kereshet metodika fájlokat a DiaLog oldalon? 

Amennyiben olyan új LOT-számú reagens kerül az Önök Intézetébe, melyet a LIAISON nem ismer fel, 
akkor a metodika fájl segítségével Ön pillanatok alatt biztosíthatja ezen készletek használhatóságát. 

Lépjen be a DiaLog oldalra (amennyiben ennek módját nem ismeri, kérem olvassa el a „DiaLog – 
DiaSorin termékek információs oldala” hírünket honlapunkon) 

A megfelelő metodika fájl megtalálásához adja meg a következő két adatot: 

 Termékkódot (Cikkszám) + Tételszámot (LOT-szám) 

 

A keresésre kattintva a termékkel kapcsolatos legfrissebb információk azonnal letölthetővé válnak. 

Mentse a metodika fájlt USB adathordozóra (pendrive). 

 

Hogyan töltheti be a metodika fájlt LIAISON analizátorba? 
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 Csatlakoztassa a USB adathordozót a LIAISON analizátor számítógépéhez . 
 Válassza a „Definíciók” – „Teszt” – „Import” funkcióját. Fontos! Nem végezhető metodika 

fájlimportálás, ha a rendszeren mérés fut. Távolítson el minden olyan integrált, amely tesztet 
importálni kíván (ennek hiányában az „OK” gomb nem él). Az importálást követően mindig 
ellenőrizze a teszt beállításai között a replikációs számokat. 
 

 

 

 

 A legördülő ablakban válassza a megfelelően az elérési 
útvonalat. 

 Az elérhető fájlok ablakban válassza ki az importálni 
kívánt tesztet (kék alapra kerül). 

 Válassza a „OK” gombot a tároláshoz. 
 
 
 
 

 Hagyja jóvá a feladatot au előugró ablakban. 
 A rendszer az importálás sikeréről üzenetben 

tájékoztatja a felhasználót. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Diósd, Álmos fejedelem u. 27. 
info@ budalabor.hu     www.budalabor.hu 
Tel: 06-1-424-0961       Fax: 06-1-226-2064 

 

 

 

 

 

 

 

 


