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Symbolen 
 

 
        Voor in-vitro diagnostisch gebruik 

 
 

         IFU (Gebruiksinstructies) 

 

 

  Europese vertegenwoordiger 

 
*De bevoegde vertegenwoordiger:  EMERGO EUROPE 

Prinsessegracht 20 
2514 AP, The Hague 
The Netherlands 
 
 
 
 

 
WIZARD2-modellen voor in-vitrodiagnostiek zijn 

2480-0010 IVD WIZARD2 1-detector 76 mm (3 inch) 1000 monsters 

2470-0010 IVD WIZARD2 1-detector 550 monsters 

2470-0020 IVD WIZARD2 2-detector 550 monsters 

2470-0050 IVD WIZARD2 5-detector 550 monsters 

2470-0100 IVD WIZARD2 10-detector 550 monsters 

2470-0150 IVD WIZARD2 5-detector 1000 monsters 

2470-0200 IVD WIZARD2 10-detector 1000 monsters 

*IVD staat voor in-vitrodiagnostiek 
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 
Het doel van het WIZARD2 instrument is het detecteren en tellen van 
gammastraling afkomstig van vaste en vloeibare monsters, die bereid 
zijn door toevoeging van een radioactief reagens voor klinische 
downstream toepassingen. Het instrument is bedoeld voor gebruik 
door opgeleid laboratoriumpersoneel. 
 
In deze gebruikershandleiding wordt beschreven hoe u de WIZARD2-
gebruikersinterface moet bedienen. Besturingselementen kunnen worden 
aangeklikt door het scherm aan te raken of door een muis of toetsenbord te 
gebruiken. 
 
 

Raadpleeg de aparte instrumenthandleiding voor een beschrijving van 
het instrument, zijn functies en andere informatie die benodigd is voor 
regelgevende doeleinden. 

 Opmerking: in deze handleiding worden knoppen, parameternamen en 
barcodenamen weergeven in vette tekst. Menu-items worden 
weergegeven in vette schuine tekst. Opmerkingen die specifiek 
bedoeld zijn voor degenen die gebruikmaken van de geavanceerde 
beveiligingsoptie beginnen met: Opmerking (geavanceerde 
beveiliging)! 

 Opmerking: verschillen tussen de gebruikersinterfaces voor de WIZARD2  
versies 2470 en 2480 worden aangegeven wanneer zij 
voorkomen. 
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Opstarten en afsluiten 

Inschakelen 
Schakel de WIZARD2 in als hij niet al is ingeschakeld (de aan-uitknop bevindt 
zich op de achterzijde van het instrument). De WIZARD2 software start 
automatisch en het hoofdvenster verschijnt. Er is een periode van ongeveer 
een minuut wanneer de computer en het instrument opstarten. Tijdens deze 
periode verschijnen de meldingen “Initialiseren” en vervolgens “Instrument 
initialiseren” op het hoofdvenster. Er vinden verschillende bewegingen van 
de instrumentband en het monsterlaadmechanisme plaats. 
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Wacht totdat alle bewegingen van de instrumentband zijn voltooid. 
Vervolgens verschijnt het hoofdvenster. 
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Afsluiten 
Zorg dat alle bewegingen van de instrumentband zijn voltooid. 

Open het Main menu (Hoofdmenu) en selecteer Exit (Afsluiten). 

 

Er is een enkele optie beschikbaar voor het afsluiten van de WIZARD2. 

 

Opmerking: Als de systeemparameter “Block access to Operating System” 
(Blokkeer toegang tot besturingssysteem) is ingeschakeld, verschijnt Exit 
(Terug) niet in het menu. 
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Geavanceerde beveiligingsoptie 
 Opmerking: Gebruik van de geavanceerde beveiligingsoptie alleen  

garandeert niet dat 21 CFR Deel 11 wordt nageleefd. Elke 
instelling die wil voldoen aan de 21 CFR Part 11 richtlijn, moet 
ook de benodigde procedures en controlemiddelen invoeren die 
in de richtlijn worden uiteengezet. 

21 CFR Deel 11 
De verordening (21 CFR Deel 11) stelt de criteria vast op grond waarvan de 
Food and Drug Administration (FDA) van de Verenigde Staten elektronische 
records en elektronische handtekeningen (indien van toepassing) als 
geloofwaardig, betrouwbaar en over het algemeen gelijk acht aan traditionele 
papieren documenten en handgeschreven handtekeningen op papier. 

De verordening is van toepassing op records in elektronische vorm die zijn 
gemaakt, bewerkt en onderhouden, gearchiveerd, opgehaald of verzonden, 
onder recordvereisten die zijn uiteengezet in de regelgeving van instanties 
(d.w.z. GMP, GLP, GCP, enzovoort). Het is ook van toepassing op elektronische 
records die aan de FDA worden overgedragen onder de vereisten van de 
Federale wet inzake voedingsmiddelen, geneesmiddelen en cosmetica. 

Geavanceerde beveiligingsoptie 
WIZARD2 heeft een geavanceerde beveiligingsmodus die bestemd is voor 
instellingen die moet voldoen aan richtlijn 21 CFR Deel 11 van de 
Amerikaanse FDA. 

Tijdens de installatie kunt u selecteren of u de geavanceerde 
beveiligingsoptie wilt gebruiken. Zodra u deze optie hebt ingeschakeld, kunt 
u hem niet meer uitschakelen omdat u dan niet voldoet aan 21 CFR Deel 11. 

 
De geavanceerde beveiligingsoptie voor de WIZARD2 biedt de technologische 
controlemiddelen en functies om de naleving van 21 CFR Deel 11 te 
ondersteunen. Deze functies zijn: 

 verbeterde toegangscontrole (unieke combinatie van gebruikers-id en 
wachtwoord) met vier gebruikersniveaus 

 verbeterde protocollen voor bestandsbeveiliging (versiebeheer) en 
resultaatbestanden 
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Deze handleiding bevat informatie over hoe u de WIZARD2 met of zonder de 
geavanceerde beveiligingsoptie kunt gebruiken. Alle verschillen in gebruik 
worden vermeld en uitgelegd. 

Opstarten met de geavanceerde beveiligingsoptie 
U kunt zien dat de geavanceerde beveiligingsoptie is geïnstalleerd omdat het 
hoofdmenu het item Login (Aanmelden) heeft. 

 

Als de geavanceerde beveiligingsoptie is geïnstalleerd, dan is het 
gebruikersniveau bij het opstarten datgene voor de routinegebruiker 
genaamd “User” (Gebruiker). Alle functies waarvoor een hoger 
gebruikersniveau nodig is, zijn vergrendeld. U moet zich aanmelden in het 
hoofdmenu voordat u toegang krijgt tot deze functies. 

Hetzelfde dialoogvenster verschijnt als u Login (Aanmelden) selecteert in het 
Main menu (Hoofdmenu). 
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U moet zich aanmelden bij het beveiligingssysteem met behulp van uw eigen 
gebruikers-id en wachtwoord. 

Selecteer het selectievakje Change password (Wachtwoord wijzigen) als u uw 
wachtwoord wilt wijzigen. 
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Typ het nieuwe wachtwoord in en bevestig het. 

Druk om u aan te melden met de gebruikersnaam en het wachtwoord  
(of nieuwe wachtwoord) die u hebt ontvangen. 

 Opmerking: Als u drie keer de verkeerde aanmeldgegevens invoert of als u 
op de knop Cancel (Annuleren) drukt, wordt de bewerking niet 
gestart. Als de aanmeldgegevens drie keer verkeerd worden 
ingevoerd, wordt de account 5 minuten geblokkeerd. Als u 
problemen ondervindt, neem dan contact op met iemand die 
toegang heeft tot de beveiligingsbeheersoftware. 

Wanneer een gebruiker is ingelogd, wordt de gebruikersnaam weergegeven 
onder het Main menu. 

 

Als u zich hebt aangemeld bij een applicatie maar de gebruikersinterface 
10 minuten niet hebt gebruikt, dan wordt de gebruikersinterface automatisch 
vergrendeld. 
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Druk op de onderzijde van de touchscreen om het dialoogvenster Login 
(Aanmelden) te laten verschijnen. 
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Alleen de huidige gebruiker kan de vergrendeling van de gebruikersinterface 
opheffen. Als het correcte wachtwoord wordt ingevoerd, gaat de applicatie 
normaal verder. 

Druk hierop om de WIZARD2 te ontgrendelen. 

Druk hierop om u af te melden en de WIZARD2 te ontgrendelen voor de 
routinegebruiker. 

Druk hierop om het dialoogvenster Login (Aanmelden) te sluiten en de 
gebruikersinterface vergrendeld te laten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
De gebruikersniveaus die beschikbaar zijn met de geavanceerde 
beveiligingsoptie zijn: 

Tabel 3-1. Geavanceerde beveiligingsopties op gebruikersniveau 

Gebruikersniveau Rechten 

WizardUI - Gebruiker Routinemaatregelen 
Gebruik van de band 
Protocollen bekijken 
Isotooptabellen bekijken 
Alle instellingen bekijken 
Diagnostische gegevens bekijken 

WizardUI - Geavanceerde 
gebruiker 

Alle gebruikersrechten 
Toestemming om sommige instellingen te wijzigen 
(gedefinieerd in de paragraaf over instellingen) 

WizardUI - Protocoleditor Alle geavanceerde gebruikersrechten 
Alle rechten voor protocollen 
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WizardUI - Beheerder Alle rechten 

Alle gebeurtenissen voor gelukte aanmeldingen, mislukte aanmeldingen en 
afmeldingen worden vastgelegd in het gebeurtenislogboek. 

Wizard Resultaat Bestandsintegriteit 
Wanneer Enhanced Security (Verhoogde Veiligheid) wordt gebruikt, 
genereren de Wizard-resultaten zowel een CSV/XML-bestand als een 
certificaatbestand met de extensie myassayscert.xml. De combinatie van het 
gegevensbestand en het certificaat wordt gebruikt om eventuele wijzigingen 
in de bestanden te detecteren.  Wanneer Enhanced Security (Verhoogde 
Veiligheid) wordt gebruikt, importeert MyAssays Desktop alleen 
gegevensbestanden die zijn gevalideerd voor bestandsintegriteit. 
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Resultaat Wizard Bestandvalidator 

Met dit instrument kunnen Wizard-resultaatbestanden worden gevalideerd 
om ervoor te zorgen dat er niet met gegevensbestanden is geknoeid.  
Selecteer de locatie van de resultatenmap met de knop Browse (Bladeren).  
Elk XML- en CSV-bestand in de map toont de validatievlaggen voor elk 
bestand. 
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Hoofdvenster 
  

 

In het hoofdvenster kunt u informatie over het instrument zien, bijvoorbeeld 
instrumenttype, serienummer, applicatieversie. De volgende knoppen zijn 
ook beschikbaar: 

 

Druk hierop om informatie over het huidige venster weer te geven. 
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Als deze knop is ingeschakeld, kunt u er op drukken om informatie van 
het huidige venster af te drukken. Als er geen informatie kan worden 
afgedrukt, is de knop uitgeschakeld. 

 

Druk hierop om een meting te starten. 

 Deze knop is alleen aanwezig als MyAssays Desktop is geïnstalleerd.  
Druk op de knop om naar dat programma te gaan. 

 
Hoofdmenu 

  

Druk op het main menu (hoofdmenu) om het te openen. De inhoud van het 
main menu is: 

 STAT: hiermee kan de handmatige bediening van het instrument worden 
ingeschakeld. 

 Protocol manager (Protocolbeheer): hiermee kunnen parameters 
worden bekeken en bewerkt en kunnen protocollen worden aangemaakt. 

 Conveyor operations (Band bedienen): hiermee wordt de 
monsterband in beweging gebracht. 

 Settings (Instellingen) 
 Isotope manager (Isotoopbeheer): hiermee kunnen 

isotoopparameters worden bekeken en bewerkt en kunnen nieuwe 
isotoopparameters worden aangemaakt. 
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 System parameters (Systeemparameters): hiermee kunnen 
systeemparameters worden bekeken en bewerkt. 

 IPA limits (IPA limieten): hiermee kunnen IPA limits worden 
ingesteld. Als deze worden overschreden, wordt door de software een 
waarschuwing afgegeven. 

 Diagnostics (Diagnostiek) 
 Instrument information history (IPA) 

(Instrumentinformatiegeschiedenis): hiermee kan een plot van 
IPA resultaten tegen tijd worden bekeken. 

 Waste log (Afvallogboek): hiermee kan een record van de mate van 
gemeten radioactiviteit worden bekeken. 

 Event log (Gebeurtenislogboek): hiermee kan een record worden 
bekeken van wat er is gebeurd met de gebruikersinterface en het 
instrument. 

 Background (Achtergrond): hiermee kunnen resultaten van de 
meest recente achtergrondmetingen worden bekeken. 

 Exit (Afsluiten): hiermee wordt de WIZARD2 software afgesloten. 

In de rest van deze handleiding worden deze items uitgebreid beschreven. 

Berichten 
Als het systeem een bericht voor u heeft, bijvoorbeeld een foutmelding, dan 
verschijnt er onder aan het scherm een knop en deze blijft daar totdat u hem 
verwijdert. 

 

 

Druk hierop om de berichten weer te geven Deze knop verschijnt alleen 
als er berichten zijn. 
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Druk hierop om het item te markeren dat boven het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om het item te markeren dat onder het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om het geselecteerde bericht naar de prullenbak te 
verplaatsen. 

 

Druk hierop om de berichten te sluiten. 

De knop Messages (Berichten) verschijnt alleen wanneer alle berichten naar 
de prullenbak zijn verplaatst.
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Barcodes en laden 
  

ID clips en barcodes 
Plaats ID clips en barcodes in de rekken, zoals wordt getoond in de afbeelding. 

 

De barcodes worden gelezen door een barcodelezer in de meetbaan. Barcodes 
vertellen de WIZARD2 wat hij met het rek moet doen. 

 Opmerking: Raadpleeg het hoofdstuk “Semi-automatische meting” op 
pagina 37 voor informatie over metingen zonder barcodes. 
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Een clip heeft twee gebieden: “Rack/Special” (Rek/Speciaal) en “Protocol” 
(Protocol) waar barcodes kunnen worden bevestigd. Het gebied aan het einde 
kan worden gebruikt voor labels waarop u informatie over het rek kunt 
schrijven. Dit gebied wordt niet elektronisch gelezen. 

In de volgende tabel staan voorbeelden van enkele van de barcodecombinaties 
die kunnen worden gebruikt op ID clips. 

 

Lege clip 

 

Reknummer 2 (optioneel) en protocolnummer 18 (nummers 
kunnen maximaal 3 cijfers hebben) 

 

Normalisatie met isotoop 2. Zet het monster in de laatste 
positie. Andere posities moeten leeg (zonder houders) zijn. 

 

Achtergrondmeting. Het rek moet houders bevatten maar 
geen monsters. 

 

Om te stoppen nadat dit rek is gemeten (als het monsters 
bevat). Een leeg rek (zonder houders) zorgt dat een meting 
onmiddellijk stopt. 

 

Bevestig een protocolnummerbarcode aan het “Protocol area” (Protocolgebied) 
om een meetprotocol te selecteren. 

Reknummer is optioneel. Een rek kan een eigen nummer krijgen. Bevestig 
dit aan het gebied “Rack/Special”. 

Normalisatie zorgt voor de correctie van verschillen in efficiëntie tussen 
detectors in instrumenten met meerdere detectors, voor de correctie van 
spillover in het geval van metingen met meerdere labels en zorgt voor het 
instellen van “dynamische” vensters voor elke detector. Bevestig een NORM 
barcode aan het gebied “Rack/Special”. Bevestig een isotoopnummer aan het 
gebied “Protocol” om de isotoop te selecteren die moet worden gebruikt bij de 
normalisatie. Het rek moet een enkele standaard in positie 10 (laatste 
positie) hebben. Andere posities moeten leeg zijn en mogen geen houders 
bevatten. 

Bevestig een BKG barcode aan het gebied “Rack/Special” om een 
achtergrondmeting te selecteren. Het rek moet houders bevatten maar geen 
monsters. 
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Bevestig een TEST barcode om een IPA meting (Instrument Performance 
Assessment, evaluatie van de prestaties van een instrument) te selecteren. 
Bevestig een isotoopnummerbarcode aan het gebied “Protocol” om de isotoop 
te selecteren die moet worden gebruikt in de IPA meting. Het monster moet 
in positie 10 staan (dit is de laatste positie in een rek). Andere posities 
moeten leeg zijn en mogen geen houders bevatten. Regelmatig uitvoeren van 
IPA metingen zorgt ervoor dat de prestaties van een instrument kunnen 
worden bewaakt. Er wordt een waarschuwing afgegeven als resultaten buiten 
de geselecteerde limieten vallen. 

 Opmerking: Als de isotoop die u wilt gebruiken niet bestaat in de IPA 
gedefinieerde isotooplijst, dan moet u de isotoop aan de lijst 
toevoegen voordat u hem kunt gebruiken om IPA gegevens te 
genereren. Zie “IPA gedefinieerde isotopen” op pagina 72 voor 
meer informatie. 

STOP geeft aan dat er geen rekken meer zijn om te worden gemeten. 
Monsters in het rek worden voor het stoppen gemeten. Als u een leeg rek 
zonder houders of clip gebruikt, wordt het meten onmiddellijk gestopt. 

 Opmerking: Achtergrondmetingen moeten slechts eens per zes maanden 
worden uitgevoerd, tenzij het instrument naar een nieuwe 
locatie wordt verplaatst of als u denkt dat er wijzigingen aan 
de omgevingsachtergrond kunnen zijn opgetreden. 

 Opmerking: Normalisatie moet worden uitgevoerd elke keer dat een nieuwe  
isotoop moet worden gebruikt voor de meting. Wanneer de 
normalisatie is uitgevoerd, hoeft deze pas weer te worden 
herhaald op de tijd die in ingesteld in de systeeminstellingen. 

 Opmerking: IPA metingen kunnen zo vaak worden uitgevoerd als nodig 
wordt geacht door uw kwaliteitssysteem. 

Rektypes voor 2480 WIZARD2 

In de 2480 WIZARD2 passen twee type rekken: 

 voor monsters van 10 x 13 mm, (dezelfde als 2470 WIZARD2) 
 voor monsters van 5 x 28 mm, zie de afbeelding. 

U kunt beide type rekken op de band plaatsen (echter niet in dezelfde assay). 
De 2480 WIZARD2 bepaalt automatisch het type rek. 

Rek laden 
Monsterbuisjes moeten in de buishouders in de rekken worden geplaatst. 
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 Opmerking: Zorg dat rekken met de ID clip aan de juiste zijde worden 

geplaatst, in de richting van het uiteinde met de detector van 
het instrument. Begin met het laden bij de rechterzijde 
(invoerbaan) van de band.
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Automatische meting 
  

Automatische meting starten 

  

Druk hierop om een meting te starten. 

Rekken op de band worden naar de meetbaan verplaatst en een rek wordt 
naar de meetpositie verplaatst. Monsterbuisjes worden in hun houders naar 
het detectorblok getild en worden dan in de detectorkoker neergelaten. Er 
verschijnt een livedisplay met informatie voor elke detector. 

 Opmerking: Voor de 2480 WIZARD2 verschijnt de livedisplay niet. In plaats 
daarvan verschijnt de spectrumdisplay onmiddellijk. 
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De informatie die wordt weergegeven in het deel linksboven van het venster 
omvat: 

 het nummer van de protocol die wordt gebruikt voor de meting 
 de naam van het protocol 
 een voortgangsbalk die aangeeft hoeveel tijd is verstreken 

Zo omvat de informatie in het deel rechtsboven in het venster het volgende: 

 de correcties1 die zijn geselecteerd in het protocol dat wordt gebruikt 
 de print- en help-knoppen 

Onder in het venster staan de volgende knoppen: 

 
1 Deze correcties kunnen “Spillover” (Overloop) of “Background” (Achtergrond) zijn. Als de naam is ingeschakeld, dan 

houdt dit in dat de correctie is geselecteerd. Als de “Max counts limit” (Max. meetlimiet) is ingeschakeld, kunt u door 
naar de resultaten te kijken zien of de meting veel eerder klaar zal zijn dan de tijd die in het protocol is ingesteld. Dit 
is afhankelijk van de totale monsteractiviteit in alle meetvensters voor alle detectors. 
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Selecteer COUNTS (METINGEN), CPM of CPS voor de 
livedisplay. 

 

Druk hierop om de meting te stoppen. 

In het venster wordt information weergegeven voor elke detector. Bijvoorbeeld: 

 

 het detectornummer 
 het resultaat voor het hele spectrum (in de geselecteerde eenheden) 
 het resultaat in het isotoopvenster (in de geselecteerde eenheden) 

 Opmerking: Tijdens de achtergrondmeting en normalisatie wordt alleen de  
“totale” waarde weergegeven. 

 Opmerking: Tijdens normalisatie geeft een gekleurde stip aan welke 
detector het normalisatiemonster bevat. 

 

Live Display Log (Live display-logboek weergave) 
Onder de detectorknoppen bevindt zich een live display-logboek weergave.  Deze lijst 
toont de metingswaarden uit vorige rekken in het protocol. 

Livespectrumdisplay 
Druk op de livedisplay voor een van de detectors. Voor die detector verschijnt 
dan een spectrumdisplay. 
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De tabbladen aan de zijkanten van het venster zorgen dat u de display voor 
een andere detector kunt selecteren. 

 Opmerking: Tijdens normalisatie geeft een gekleurde stip aan welke 
detector het normalisatiemonster bevat. 

 

In de tabel wordt uitleg gegeven over de functies van de knoppen in de 
spectrumdisplay. 
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Druk hierop om de te tonen CPM of COUNTS (METINGEN) 
versus energie (keV) te selecteren. 

 

Druk hierop om de meting te stoppen. 

 

Druk hierop om de onder- of bovenlimiet van het venster in te 
stellen. Raak het scherm aan waar u de limiet wilt instellen. 
Dit is niet van invloed op de resultaten, alleen op de 
spectrumdisplay. 

 

Druk op de pijltoetsen voor fijnafstelling. 

 

Raak het scherm aan om de cursor in te stellen. U ziet de 
CPM (of metingen) bij de cursorpositie. Druk op de pijltoetsen 
voor fijnafstelling. 

 

Druk op de spectrumdisplay. 

 

Druk hierop om naar de verborgen delen van de 
spectrumdisplay te scrollen. 

 

Druk hierop om de kleuren te zien die voor de verschillende 
spectra worden gebruikt. Nuttig tijdens metingen met 
meerdere isotopen. 

 

Druk hierop om de spectrumdisplay af te sluiten. 
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Band bedienen 
Door de band te bedienen kunt u de rekken op de band bewegen zodat zij in de 
gewenste positie staan. Selecteer deze functie in het Main menu (hoofdmenu). 

 

Wanneer u hierop hebt gedrukt, verschijnt het venster Conveyor operations 
(Band bedienen). 
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Onderaan staan de knoppen waarmee u de band kunt bedienen. In de tabel 
staat een beschrijving van de functie van elke knop. 

 

Druk hierop om de band naar voren of naar achteren te 
bewegen. 

 

Druk hierop om de band naar rechts of naar links te bewegen 
(naar links is niet mogelijk voor de 2480 WIZARD2) 

 

Druk hierop om rekken naar de uitvoerbaan of naar de 
invoerbaan te bewegen. 

 

Druk hierop om deze acties te beëindigen. 

 

Druk hierop om de meet- en transferbanen te legen (stopt 
automatisch) 

 

 Opmerking: Voor de eerste zes acties die in de tabel worden beschreven, 
moet u op de knop Stop drukken om hen te beëindigen terwijl 
de laatste actie automatisch stopt zodra deze voltooid is. 

 Opmerking: Het gebruik van de band om een zeer groot aantal rekken te 
roteren (ongeveer 100) kan leiden tot opstoppingen. Als dit 
gebeurt, moet u de rekken handmatig van de ene baan naar  
de andere verplaatsen.
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STAT meting en handmatige meting 
Bij een STAT meting worden de monsters handmatig geladen; de rekken en 
de band worden niet gebruikt. 

 Opmerking: Voor de 2480 WIZARD2 zijn STAT metingen niet beschikbaar. 

In het geval van een STAT meting worden de monsterbuisjes doorgaans in 
een speciale tray met een handgreep geplaatst zodat zij eenvoudig in het 
detectorblok kunnen worden geladen. Als u slechts enkele monsters hebt, 
kunt u de monsters ook direct in de detectorkoker plaatsen. In dat geval 
raden wij aan dat u het monsterbuisje eerst in een houder plaatst om te 
voorkomen dat de detector wordt verontreinigd. 

 Opmerking: De speciale tray voor STAT metingen wordt geleverd bij  
5- en 10-detectorsystemen. 

Dit zijn voorbeelden van gevallen waarin de handmatige modus moet worden 
gebruikt: 

 om enkele monsters in het midden van een lange run te meten 
 in het geval de band is verontreinigd 
 om monsters in grote buisjes te meten (meer dan 13 mm in diameter of 

meer dan 90 mm in hoogte) 
 wanneer er een storing van de band is totdat het onderhoudspersoneel het 

probleem heeft opgelost. 

 Opmerking: Als u Manual (Handmatig) selecteert bij System parameters 
(Systeemparameters) onder Settings (Instellingen), dan verandert 
het hoofd venster zodat handmatige bediening mogelijk is. Zie 
“Handmatige meting” op pagina 33 voor meer informatie. 
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STAT meting 
Druk op STAT in het Main menu. 

 Opmerking: U kunt op STAT drukken, zelfs tijdens een automatische  
meting. 

 

Of druk op Start assay measurement (Start assaymeting) in het hoofdvenster als 
de handmatige modus is geselecteerd. 

 

Er verschijnt een softwarewizard om u door de stappen van de STAT meting 
te leiden. 

 

  

Druk hierop om de wizard voort te zetten. 
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De monsterlift gaat omhoog voor ruimte te maken voor toegang tot het 
detectorblok. 

 Opmerking: Als u tijdens de automatische meting STAT hebt geselecteerd, 
dan wordt de meting van de monsters gestopt en worden deze 
teruggebracht naar de meetbaan boven het rek om het 
detectorblok leeg te maken. Wanneer de STAT meting is 
voltooid en de automatische meting opnieuw is gestart, dan 
worden deze monsters teruggebracht naar het detectorblok en 
opnieuw gemeten. 

Vervolgens moet u het protocol selecteren dat voor de meting moet worden 
gebruikt. 

 

Selecteer het protocol en druk op Continue (Verdergaan). 
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Plaats de monsters in de handmatige monstertray. Til de kap op en plaats de 
tray in het detectorblok. 

 

Sluit de kap. Druk op Continue. 

De meting wordt gestart en de livedisplay verschijnt. 

Na de meting verschijnt het volgende scherm: 
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Druk hierop als u meer monsters wilt laden en deze met hetzelfde 
protocol wilt meten. Verwijder eerst de monsters die zijn gemeten. 

 

Druk hierop als u meer monsters wilt laden en deze met een ander 
protocol wilt meten. Verwijder eerst de monsters die zijn gemeten. 

 

Druk hierop om de STAT meting te beëindigen. Verwijder eerst de 
monsters die zijn gemeten. 

 

 Opmerking: Zorg dat u geen monsters in de detectorkokers achterlaat 
wanneer u de STAT meting hebt beëindigd. 

Wanneer de STAT meting wordt beëindigd, wordt de monsterlift neergelaten 
en de band geactiveerd. Monsters die werden gemeten toen STAT eerst werd 
geselecteerd, worden opnieuw gemeten voordat de monsters in de resterende 
rekken worden gemeten. 

Handmatige meting 
Als Handmatig wordt geselecteerd in System parameters (Systeemparameters): 
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Verandert het hoofdvenster als volgt: 

 

Het verschil tussen een handmatige meting en een STAT meting is dat u met 
de eerste alle meettypen kunt uitvoeren, echter alleen handmatig. Met STAT 
kunt u monsters meten, maar kunt u geen normalisatie, IPA- of 
achtergrondmetingen uitvoeren. 

Als u op een van de vier knoppen in het venster drukt, wordt een softwarewizard 
gestart om u door de acties te leiden. 

 

Druk hierop om de monsters handmatig uit te voeren. Dit werkt hetzelfde als 
voor STAT metingen. De software toont de protocollijst zodat u het protocol 
kunt selecteren dat voor de meting moet worden gebruikt. 
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Druk hierop om handmatig een normalisatie uit te voeren. De software toont 
de isotooplijst zodat u het isotoop voor de normalisatie kunt selecteren. Het 
geeft aan waar u de normalisatiestandaard moet plaatsen. 

 

Druk hierop om de achtergrond handmatig te meten. De software toont u waar 
u de lege houders moet plaatsen. 

 

Druk hierop om handmatig een IPA normalisatie uit te voeren. De software 
toont de isotooplijst zodat u het isotoop voor de IPA normalisatie kunt 
selecteren. Het geeft aan waar u de IPA normalisatiestandaard moet plaatsen. 

De handmatige modus kan worden beëindigd door Automatic (Automatisch) te 
selecteren in System parameters (Systeemparameters). 
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Semi-automatische meting 
Bij semi-automatische metingen worden rekken en de band gebruikt, maar 
worden de barcodes niet. 

Deze modus kan worden gebruikt voor beide versies van de WIZARD2. 

Ga naar System parameters (Systeemparameters) onder Settings (Instellingen) 
om de barcodelezer uit te schakelen. Schakel het selectievakje Use rack 
barcode reader (Rekbarcodelezer gebruiken) uit. 

 

Verandert het hoofdvenster als volgt: 
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Semi-automatische meting 
Het verschil tussen semi-automatische metingen en automatische metingen 
is dat u bij de eerste de informatie opgeeft die anders via de barcodelezer 
komt. Alle meettypes zijn mogelijk. 

Als u op een van de vier knoppen in het hoofdvenster drukt, wordt een 
softwarewizard gestart om u door de acties te leiden. 

 

Druk hierop om monsters uit te voeren. De software toont de protocollijst zodat 
u het protocol kunt selecteren dat voor de meting moet worden gebruikt. 

 

Druk hierop om een normalisatie uit te voeren. De software toont de 
isotooplijst zodat u het isotoop voor de normalisatie kunt selecteren. 

 

Druk hierop om de achtergrond te meten. 

 

Druk hierop om een IPA normalisatie uit te voeren. De software toont de 
isotooplijst zodat u het isotoop voor de IPA normalisatie kunt selecteren. 
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De handmatige modus kan worden beëindigd door Automatic (Automatisch) te 
selecteren in System parameters. Selecteer een van de volgende opties: 

 

 

Druk op Continue (Verdergaan). 
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Selecteer het protocol dat moet worden gebruikt voor de meting. Druk op 
Continue. 

 Opmerking: Als u wilt, kunt u het protocol bekijken voordat u het selecteert. 

 

Druk hierop om de inhoud van het protocol te bekijken. 

 

Plaats monsters in rekken op de band in de volgorde waarin u wilt dat deze 
worden gemeten. Zet een leeg rek aan het einde om de meting te stoppen. 

Druk op Start measurement (Meting starten). 

Rekken worden naar de meetpositie gebracht en monsters worden gemeten 
op basis van het protocol dat u hebt geselecteerd. Dit gaat door totdat het 
lege rek wordt gedetecteerd. 

Druk op Finish (Voltooien) om de actie te beëindigen. 

 Opmerking: Deze knop verschijnt alleen wanneer een STOP rek wordt  
gedetecteerd of de meting wordt onderbroken. 

Als u andere monsters wilt meten met een ander protocol, dan moet u de 
monsterrekken in de invoerbaan plaatsen en op Start assay measurement 
(Assaymeting starten) drukken. 
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Normalisatie, IPA normalisatie en achtergrondmeetfunctie werken op 
dezelfde manier. De software toont u welke stappen u moet uitvoeren. 

Als u de automatische meting wilt hervatten, moet u naar System parameters 
(Systeemparameters) gaan en Use rack barcode reader (Rekbarcodelezer 
gebruiken) selecteren. 
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Protocolbebeer 
Met protocolbeheer kunt u nieuwe protocollen maken en parameters instellen 
of de parameters van bestaande protocollen bewerken. 

U kunt Protocol manager (Protocolbeheer) openen vanuit het Main menu 
(Hoofdmenu). 

 

Venster Protocol list 
In het venster Protocol list (Protocollijst) worden de protocollen weergegeven die 
zijn ingesteld. Elk protocol heeft zijn eigen naam en nummer. 
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De protocolselectieknoppen staan in de balk aan de rechterzijde van het 
venster. Deze zijn (van boven naar beneden): 

 

 

Druk hierop om in de lijst één pagina tegelijkertijd omhoog te gaan en het 
item boven aan de pagina te markeren. 

 

Druk hierop om het item te markeren dat boven het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om het gemarkeerde item te selecteren. Het selectievakje is 
ingeschakeld. 

 

Druk hierop om het item te markeren dat onder het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om in de lijst één pagina tegelijkertijd omlaag te gaan en het 
item onder aan de pagina te markeren. 
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De volgende functies zijn beschikbaar via de knoppen onder aan het venster 
Protocol list (Protocollijst). Deze zijn (van links naar rechts): 

 

Druk hierop om het gemarkeerde protocol te bekijken. 

 

Druk hierop om de parameters van het gemarkeerde protocol te bewerken. 

 

Druk hierop om een nieuw protocol aan te maken. 

 

Druk hierop om de geselecteerde protocollen naar de prullenbak te 
verplaatsen. 

 

Druk hierop om de inhoud van de prullenbak te tonen. Selecteer the protocol 
om het terug in de actieve lijst te plaatsen. Deze knop is alleen ingeschakeld 
als er een protocol in de prullenbak staan. 

 

Druk hierop om de geselecteerde protocollen te exporteren. 

 

Druk hierop om een protocol te importeren. Selecteer het protocol in de 
verkenner die verschijnt. 

 

Druk hierop om protocolbeheer te sluiten. 

 
Houd rekening met het verschil tussen een “gemarkeerd” protocol en een 
“geselecteerd” protocol. Bepaalde functies zijn slechts mogelijk als het  
protocol is geselecteerd. Dit houdt in dat het eerst moet worden gemarkeerd 
en vervolgens moet worden geselecteerd door op Protocol Selection 
(Protocolselectie) te drukken. 

Protocollen aanmaken en bewerken 
Wanneer u een protocol aanmaakt, moet u het eerst een naam geven. 
Vervolgens moet u het nummer bevestigen of een ander nummer selecteren 
uit de vervolgkeuzelijst. U kunt ook een beschrijving van het protocol 
opgeven, maar dit is optioneel. 

U wordt ook gevraagd of u een bepaald protocol als sjabloon wilt gebruiken of 
gewoon het standaardprotocol. 

Wanneer u deze informatie hebt ingevoerd en op Create (Aanmaken) hebt 
gedrukt, wordt de Protocol Editor (Protocoleditor) geopend. Dit werkt hetzelfde 
voor aanmaken en bewerken. 
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Geef de parameterwaarden op die u voor het protocol wilt gebruiken. 
Wanneer u dit hebt afgerond, drukt u op Save (Opslaan). 

Protocolparameters 
De parameters worden beschreven in de volgorde waarin zij in de editor 
verschijnen, van links boven naar links onder en vervolgens van rechts boven 
naar rechts onder. 

Name (Naam) 
De naam van het protocol. 

Run ID (ID uitvoeren) 
Voer een optionele identificatie voor het protocol in, zoals informatie van een 
LIMS-systeem. 

Description (Beschrijving) 
U kunt een beschrijving voor het protocol opgeven (optioneel). 
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Isotopes (Isotopen) 
De isotopen in het label. 

 

Druk op Isotopes (Isotopen) om het venster Select isotopes (Isotopen selecteren) 
te openen. 

 

 

 

 

De huidige isotoop staat vermeld in het vak Isotope (Isotoop). Als u dit wilt 
wijzigen, markeert u de isotoop en drukt u op Remove (Verwijderen). De 
isotoop wordt dan naar de isotopenlijst verplaatst. 

Selecteer in de isotopenlijst de gewenste isotoop en druk op Add (Toevoegen). 
Deze isotoop wordt naar het vak Isotope (Isotoop) verplaatst. 

 Opmerking: Als een isotoop is genormaliseerd, wordt deze getoond met de 
datum en tijd ernaast in de lijst. 

In de 2470 WIZARD2 kunt u maximaal 2 isotopen selecteren in de bibliotheek. 
In de 2480 WIZARD2 kunt u maximaal 5 isotopen selecteren. Als normalisatie 
is uitgevoerd aan het begin van de assay, dan moeten de isotopen in dezelfde 
volgorde staan als hier is opgegeven. 
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U kunt de volgorde van de isotopen herschikken met behulp van de knop 
Swap (Wisselen). De gemarkeerde isotoop wisselt van positie met de andere. 

Druk op OK om terug te gaan naar het venster Protocol editor (Protocoleditor). 

 Opmerking: U kunt ook de positie van isotopen wisselen in de Protocol 
editor (Protocoleditor). 

Dynanmic windows (Dynamische vensters) 
In assays waar isotopen geen vast meetvenster hebben toegewezen gekregen, 
moet het selectievakje worden geselecteerd als u wilt dat de meetvensters 
worden verplaatst conform de positie van pieken die boven de achtergrond en 
mogelijke spillovermetingen uit komen. Laat deze uitgeschakeld als u niet 
wilt dat de meetvensters worden verplaatst. 

Spillover correction (Spillovercorrectie) 
Spillovercorrectie wordt toegepast voor alle isotopen waarvoor Spillover 
correction (Spillovercorrectie) is geselecteerd in Isotope manager (Isotoopbeheer). 
Schakel het selectievakje in om deze parameter in te schakelen. 

Background correction (Achtergrondcorrectie) 
Schakel het selectievakje in om de achtergrond af te trekken van de gemeten 
metingen. 

Decay correction (Vervalcorrectie) 
Vink het selectievakje aan als vervalcorrectie moet worden toegepast op CPM-
resultaten. Indien geselecteerd, geven de optieknoppen de opties:  

Assay start (Start analyse): resultaten worden gecorrigeerd naar het begin van 
de analyse  

of  

De werkelijke tijd tot waar de resultaten zijn gecorrigeerd. Voer de datum en tijd 
in.  

Bij het berekenen van de halfwaardetijd wordt een van de twee formules 
gebruikt om de activiteit te vermenigvuldigen ter compensatie van het verval. 
De volgende waarden worden berekend:  
lambda = LN (2) / HalfLifeInSeconds ldt = lambda* countingTimeSeconds  

Formula-1  
resultPercent = 100 * DecayHelper(-ldt) / Exp(lambda * elapsedTimeSeconds); 
DecayHelper (x) berekent de serie: 1 + (x / 2!) + (x*x / 3!) + (x*x*x / 4!) + ...  

Formula-2  
resultPercent = 100 * (1 - Exp(-ldt)) / (ldt * Exp(lambda * elapsedTimeSeconds));  
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In de meeste gevallen wordt Formula-1 gebruikt voor vervalcorrectie. Bij het 
tellen van isotopen met korte halfwaardetijd gedurende lange perioden 
compenseert Formula-2 het verval dat tijdens de telling optreedt. Wanneer ldt 
kleiner is dan 0,1, wordt Formula-1 gebruikt, anders wordt Formule-2 gebruikt. 
Formule-2 wordt gebruikt bij het tellen van PET-isotopen die langer zijn dan de 
vermelde tijden:  

F18 = 950 seconden  
C11 = 177 seconden  
O15 = 17 seconden  
N13 = 85 seconden 

Hoge-activiteitsmodus 
De 2480 WIZARD2 heeft twee speciale modi waarmee zeer hoge-
activiteitsmonsters kunnen worden gemeten. In de eerste modus wordt het 
monster omhoog gebracht en in de loodafscherming geplaatst, maar niet in de 
detector omlaag gebracht. In de tweede modus wordt het monster omhoog 
gebracht maar niet in de loodafscherming geplaatst. 

 Opmerking: Als er andere hoge-activiteitsmonsters in het rek staan, kan er  
sprake zijn van crosstalk tussen de monsters omdat het stuk 
loodafscherming waarmee de detector tegen monsters in de 
meetbaan worden beschermd in deze monster niet in gebruik 
is. Het is het beste om in dit geval slechts een monster in het 
rek te hebben staan. 

Meettijd 
De maximale meettijd voor alle monsters. De daadwerkelijke meettijd kan 
korter zijn als de waarde van de parameter Maximum counts limit (Maximale 
meetlimiet) wordt overschreden. 

Repeat (Herhalen) 
Het aantal keren dat elke batch van een assay wordt gemeten voordat wordt 
doorgegaan naar de volgende batch. 

 
Low counts reject (Onderlimiet voor metingen weigeren) 
Nadat 10% van de tijd is verstreken vanaf het moment dat de meting van een 
monster werd gestart, wordt een controle uitgevoerd om te garanderen dat in 
minstens een van de meetvensters voor elke detector minstens het aantal 
metingen is dat is opgegeven bij “Low count reject limit” (Onderlimiet voor 
metingen weigeren). Als dit niet het geval is, dan wordt de meting van deze 
batch beëindigd. Schakel het selectievakje in om deze parameter in te 
schakelen. 

Max. meetlimiet 
Indien geselecteerd, de meetwaarde die bepaalt dat de meting worden 
beëindigd, wanneer deze waarde door alle monsters in de batch die wordt 
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gemeten, wordt overschreden. Schakel het selectievakje in om deze 
parameter in te schakelen. 

Voorbeeld: als de benodigde statistische nauwkeurigheid voor alle monsters 
0,1% is, dan kunt u de max. meetlimiet instellen op 1000000. (Zorg dat de 
meettijd lang genoeg is om de benodigde meetlimiet te bereiken.) 

After counting is complete (Nadat tellen is afgerond) 
Deze instellingen zijn voor acties die plaatsvinden nadat een protocol is 
afgeteld vanaf een STOP-clip of een ander protocol begint te tellen. 
 
Toewijzing van monster-ID 
Deze vervolgkeuzelijst bevat opties voor het toewijzen van ID-waarden aan 
elk monster: 
 Geen monster-ID toegewezen 
 Wijs een monster-ID uit het bestand toe 
 Wijs een monster-ID toe uit het door LIMS gegenereerde bestand 
 Wijs een monster-ID toe uit de barcode van de flacon 
 
Een monster-ID-bestand is een eenvoudig tekstbestand waarbij de naam van 
elk monster op een afzonderlijke regel staat.  Bij standaard-/controleflesjes 
mag de rij leeg worden gelaten als er geen naam van toepassing is.  ID's 
worden toegewezen aan elke flacon in de analyse. 
 
Wanneer een monster-ID wordt toegewezen uit een bestand, wordt een 
bewerkingscontrole verstrekt om de naam van het tekstbestand in te voeren.  
U kunt op de knop met de weglatingsteken (...) klikken om naar het bestand 
te bladeren.   
 
Wanneer het monster-ID-bestand een door LIMS gegenereerd bestand is, 
voert de Wizard een door de gebruiker geleverd programma uit om het 
monster-ID-bestand te genereren.  Raadpleeg de Software Configuration 
Guide (Software Configuratiehandleiding) voor meer informatie over het 
configureren van deze optie 
 
Wanneer Assign sample ID (Monster-ID toewijzen) voor de barcode van de 
flacon is geselecteerd, moet elke monsterfles een barcode hebben rond de 
hals van de flacon net onder de bovenkant.  De streepjescode moet zichtbaar 
zijn boven de houder.   Voor flesjes zonder barcode is NOREAD ingesteld als 
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ID. 

 
 

Voor het barcodelabel wordt gebruik gemaakt van het DataMatrix-formaat.  
De barcode wordt herhaald, zodat de barcode vanuit elke hoek kan worden 
gelezen wanneer deze om de flacon is gewikkeld. 

 
Raadpleeg de handleiding van de Sample Vial Barcode (Streepjescode 
van de monsterflacon) voor meer informatie over het afdrukken van deze 
etiketten. 
 
Opmerking:  Monster-ID mag niet langer zijn dan 20 tekens.  Als het ID 
langer is dan 20 tekens wordt deze afgekapt, waarbij de meest rechtse tekens 
worden behouden en een voorvoegsel van ##### wordt toegevoegd om de 
overloop van de ID aan te geven. 
Voorbeeld:   

ABCDEFGHIJ1234567890123  
krijgt het volgende monster-ID: 
 #####IJ1234567890123 
 

Rapport afdrukken 
Deze vervolgkeuzelijst bevat opties voor het automatisch afdrukken van een 
rapport naar de standaardprinter aan het einde van het protocol: 

 Geen rapport afgedrukt 
 Rapport afdrukken met CPM 
 Rapport afdrukken met CPM en DPM 
 Rapport afdrukken met CPM en Bq 
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Het volgende is een voorbeeld van het afgedrukte rapport: 

 
Opmerking:  Elke isotoop kan als volgt een Info-code tonen: 

 U Unexpected peak (Onverwachte piek) 
 R Warning assay deviation exceeded (Waarschuwing afwijking 
analyse overschreden) 
 N Coincidence peak for I-125 is not present (Toevalspiek voor I-
125 is niet aanwezig) 
 S Coincidence peak for I-125 is below minimum height 
(Toevalspiek voor I-125 ligt onder minimale hoogte) 
 I Hoofdpiek onbeduidend (below Significant CPM/keV) ((lager 
dan significante CPM/keV)) 
 

Export results (Resultaten exporteren) 
Deze vervolgkeuzelijst bevat opties voor het genereren van CSV- en XML-
bestanden met de metingen voor elk monster: 

 No results exported (Geen resultaten geëxporteerd) 
 Export results as XML to folder (Resultaten als XML exporteren 

naar map) 
 Export results as CSV to folder (Resultaten als CSV exporteren 

naar map) 
 Export results as XML and CSV to folder (Resultaten als XML en 

CSV exporteren naar map) 
 
Wanneer de resultaten worden geëxporteerd, worden gegevensbestanden 
aan het einde van de analyse gegenereerd.  Bestanden worden aangemaakt 
in de map onder het selectievakje.  Gebruik de … knop om de gewenste map 
te selecteren.  Het geëxporteerde resultatenbestand krijgt een naam in het 
tekstvak onder de map.  Sleutelwoorden kunnen worden gebruikt om 
bestandsnamen aan te maken op basis van analyse-instellingen:  

Sleutelwoord  Betekenis 
%P  Protocol name (Naam protocol) 
%I  Run ID from the protocol definition (Voer ID 

uit vanuit de protocoldefinitie) 
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%S  Instrument serial number (Serienummer 
instrument) 

%U  Gebruikersnaam (verhoogde veiligheid) 
%R  Run number (unique for each run) 

(Uitvoernummer (iedere keer uniek)) 
%D  Date/Time of report generation (Datum/tijd 

aanmaak rapport) 
Voorbeeld:  
Wizard_%P_%U  maakt de bestandsnaam "Wizard_MyProtocol_Mike" aan 
 
Twee soorten gegevensbestanden kunnen worden geëxporteerd: 

 CSV – door komma's gescheiden variabelen.  Dit bevat basale CPM-
informatie vergelijkbaar met het afgedrukte rapport 

 XML – Dit bevat een volledig verslag van de analyse inclusief 
spectrumgegevens voor elke meting. 

 
Deze bestanden kunnen worden gebruikt om protocolresultaten handmatig 
te analyseren.  Merk op dat alle uitvoerresultaten worden opgeslagen in de 
database.  Wizard Data Viewer kan ook worden gebruikt om resultaten van 
eerdere uitvoerhandelingen te beoordelen. 
 
Opmerking:  Controleer af en toe de map en verwijder/archiveer 

bestanden indien nodig. 
 

Programma uitvoeren nadat de analyse is voltooid 
Gebruik deze vervolgkeuzelijst om een programma te selecteren dat moet 
worden uitgevoerd nadat een analyse is voltooid.  Dit biedt een manier om 
automatische gegevensanalyses uit te voeren op een analyse.  De software 
wordt standaard geleverd met drie opties: 

 
 

 None (Geen) – aan het einde van de analyse wordt geen programma 
uitgevoerd 
 

 Excel AutoPrint (Automatisch afdrukken Excel) – Start Excel 
en voer een macro uit dat een rapport genereert en afdrukt met 
behulp van het CSV-resultatenbestand.  Deze macro kan worden 
geconfigureerd om extra berekeningen uit te voeren, zoals DPM.  Zie 
de Wizard Software Configuration Guide (Wizard Software 
Configuratiehandleiding) voor details. 
 

 MyAssays Desktop Protocol – Start het data-analyseprogramma 
MyAssays Desktop met behulp van het XML-resultatenbestand.  
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Merk op dat de MyAssays mogelijk vooraf geconfigureerd moeten 
worden met het type gegevensanalyse dat moet worden uitgevoerd 
voordat de uitvoering op de wizard wordt gestart. 
 

De lijst met mogelijke programma's kan worden uitgebreid. Raadpleeg de 
Wizard Software Configuration Guide (Wizard Software 
Configuratiehandleiding) voor meer informatie over het configureren van 
deze optie. 
 

Opmerking:  Het resultaatgegevensbestand dat wordt doorgegeven 
aan het programma dat wordt uitgevoerd, wordt automatisch aangemaakt en 
hierbij hoeft de optie Export results to directory (Resultaten naar map 
exporteren) niet geselecteerd te worden. 
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Hoofdstuk 11  

Isotoopbeheer 
Isotope manager (Isotoopbeheer) wordt gebruikt om de lijst van beschikbare 
isotopen te bekijken, om een nieuwe isotoop aan te maken en om deze aan de 
lijst toe te voegen, en om de parameters voor bestaande isotopen te bewerken. 

 

Isotope manager kan worden geopend door eerst Settings (Instellingen) in het 
Main menu (Hoofdmenu) te selecteren. 
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Venster Isotooplijst 

 

Het venster Isotope list (Isotooplijst) wordt geopend en toont de isotopen die 
zijn ingesteld. De isotopen met een lichtblauwe achtergrond zijn ingesteld als 
onderdeel van de software-installatie. Elke isotoop heeft zijn eigen naam en 
nummer. De isotoopselectieknoppen staan in de balk aan de rechterzijde van 
het venster. Deze zijn (van boven naar beneden): 

 

Druk hierop om in de lijst één pagina tegelijkertijd omhoog te gaan en het 
item boven aan de pagina te markeren. 

 

Druk hierop om het item te markeren dat boven het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om het gemarkeerde item te selecteren. Het selectievakje is 
ingeschakeld. 

 

Druk hierop om het item te markeren dat onder het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om in de lijst één pagina tegelijkertijd omlaag te gaan en het 
item onder aan de pagina te markeren. 
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De volgende functies zijn beschikbaar via de knoppen onder aan het venster 
Isotope list (Isotooplijst). Deze zijn (van links naar rechts): 

  

Druk hierop om de gemarkeerde isotoop te bekijken. 

  

Druk hierop om de parameters van de gemarkeerde isotoop te bewerken. 

  

Druk hierop om een nieuwe isotoop aan te maken. 

  

Druk hierop om normalisatie-informatie te bekijken als de geselecteerde 
isotoop is genormaliseerd. 

  

Druk hierop om de geselecteerde isotoop naar de prullenbak te verplaatsen. 

  

Druk hierop om de inhoud van de prullenbak te tonen. Selecteer de isotoop 
om deze terug in de actieve lijst te plaatsen. Deze knop is alleen 
ingeschakeld als er een isotoop in de prullenbak staat. 

  

Druk hierop om de geselecteerde isotoop te exporteren. 

  

Druk hierop om een isotoop te importeren. Selecteer de isotoop in de 
verkenner die verschijnt. 

  

Druk hierop om isotoopbeheer te sluiten. 

Houd rekening met het verschil tussen een “gemarkeerde” isotoop en een 
“geselecteerde” isotoop. Bepaalde functies zijn slechts mogelijk als de isotoop 
is geselecteerd. Dit houdt in dat het eerst moet worden gemarkeerd en 
vervolgens moet worden geselecteerd door op Isotope Selection 
(Isotoopselectie) te drukken. 
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Isotopen aanmaken en bewerken 

 

Wanneer u een isotoop aanmaakt, moet u de naam van de isotoop opgeven, het 
nummer bevestigen of een ander nummer selecteren uit de vervolgkeuzelijst.  
U kunt ook een beschrijving van de isotoop opgeven, maar dit is optioneel. 

U wordt ook gevraagd of u een bepaalde isotoop als sjabloon wilt gebruiken of 
gewoon de standaardsjabloon. 

Wanneer u deze informatie hebt ingevoerd en op Create (Aanmaken) hebt 
gedrukt, wordt de Isotope Editor (Isotoopeditor) geopend. Dit werkt hetzelfde 
voor aanmaken en bewerken. Geef de parameterwaarden op die u voor de 
isotoop wilt gebruiken. Wanneer u dit hebt afgerond, drukt u op Save 
(Opslaan). 

De parameters worden beschreven in de volgorde waarin zij in de editor 
verschijnen, van links boven naar links onder en vervolgens van rechts boven 
naar rechts onder. 
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 Opmerking: Wanneer u in Isotope Editor op Save drukt, is een nieuwe  
normalisatie nodig, zelfs als u geen wijzigingen hebt 
aangebracht in de parameterinstellingen. 

Name (Naam) 
De naam van de isotoop. Deze wordt getoond in de lijst van isotopen voor 
normalisatie en assaymeting. Normaal is dit de korte naam van de isotoop, 
zoals I-125. U kunt de naam wijzigen zonder de isotoop opnieuw te moeten 
normaliseren. 

Description (Beschrijving) 
U kunt een beschrijving voor de isotoop opgeven (optioneel). Deze wordt 
getoond in de lijst van isotopen voor normalisatie en assaymeting na de 
isotoopnaam. Normaal is dit de lange naam van de isotoop, bijv. Jodium. 

U kunt de opmerking wijzigen zonder de isotoop opnieuw te moeten 
normaliseren. 

Normalization time (Normalisatietijd) 
De meettijd die wordt gebruikt bij de normalisatie van deze isotoop. 

Repeat (Herhalen) 
Het aantal keren dat elke normalisatiemeting moet worden herhaald. De 
totale tijd dat een monster in elke detector wordt gemeten, is dit cijfer 
vermenigvuldigd met de normalisatietijd. 
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Efficiency for waste log (Efficiëntie voor afvallogboek) 
De detectie-efficiëntie die moet worden gebruikt bij het berekenen van de 
DPM voor het afvallogboek.  

Max. afwijking van detectorefficiëntie (%) 
Het maximumaantal percentagepunten waarmee de bijgewerkte efficiëntie 
van elke actieve detector kan verschillen van de gemiddelde waarde (1,000). 
Bij isotoopnormalisatie wordt een controle uitgevoerd om te garanderen dat 
de bijgewerkte efficiëntie van elke actieve detector niet verschilt met meer 
dan deze waarde. Als het verschil deze waarde voor een of diverse detectors 
overschrijdt, dan verschijnt er een bijbehorende waarschuwing in de 
normalisatie-uitvoer. 

DPM of IPA / Normalization Standard (DPM van IPA / 
Normalisatienorm) 
Deze waarde wordt gebruikt om het detectorrendement voor de isotoop te 
berekenen tijdens normalisatie en IPA.  De efficiëntie wordt berekend met 
behulp van de gemeten CPM gedeeld door de DPM van de normalisatienorm. 

Crosstalk correction (Crosstalkcorrectie) 
Schakel het selectievakje in om coëfficiënten op te slaan die de mate van 
crosstalk tussen detectors tijdens isotoopnormalisatie aangeven. Crosstalk is 
verwijderd uit de gecorrigeerde CPM waarden in assaymetingen. Crosstalk 
correction moet worden gebruikt als het meetvenster van de isotoop 
verdergaat dan 200 keV. 

Laat dit selectievakje uitgeschakeld als u geen crosstalkcorrectie wilt. 

Spillover correction (Spillovercorrectie) 
Schakel het selectievakje in als u spillover correction wilt gebruiken voor deze 
isotoop wanneer deze wordt gebruikt in assays met meerdere isotopen of dual-
labelmetingen. Het is mogelijk spillover te laten corrigeren voor slechts een 
isotoop of voor enkele isotopen in een metingen met meer dan een isotoop. Laat 
dit selectievakje uitgeschakeld als spillovercorrectie niet nodig is. 

 Decay correction for Normalization (Vervalcorrectie voor 
normalisatie) 
Vink het selectievakje aan als vervalcorrectie moet worden toegepast op 
normalisatie met een opgegeven starttijd. De starttijd kan de tijd van 
normalisatie voor de isotoop zijn of een handmatig ingevoerde datum/tijd.  De 
handmatige methode wordt meestal gebruikt voor isotopen met een zeer 
korte levensduur die kunnen vervallen voordat de normalisatie is voltooid. 

Half-life (Halfwaardetijd) 
De eenheid voor de waarde die wordt ingevoerd bij Half-life. Mogelijke 
waarden zijn: jaren, dagen, uren of minuten. 
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Normalization start: selecteer deze optieknop voor resultaten die moeten 
worden gecorrigeerd naar het begin van de normalisatie. 

Selecteer anders de andere optieknop en geef de datum en tijd op waarop de 
resultaten worden gecorrigeerd. 

Counting window (Meetvenster) 
Selecteer in de vervolgkeuzelijst het type meetvenster dat wordt gebruikt bij 
assaymeting. De opties zijn: 

Dynamic-%: de grenzen van het venster worden bepaald door de parameter 
Window coverage (%) (Vensterdekking (%)); en het venster wordt groter vanaf 
de begingrenzen totdat de Window coverage (%) van alle spectrummetingen 
wordt bereikt. 

Dynamic-keV: de grenzen van het venster worden bepaald door de gebruiker 
(in keV); en de venstergrenzen bewegen samen om de piekverplaatsing te 
volgen. 

 

Vast: de grenzen van het venster worden bepaald door de gebruiker (in keV); 
en het venster volgt de piekverplaatsing niet. 

 Opmerking: Als dit wordt geselecteerd, moet de normalisatie regelmatig 
worden uitgevoerd. 

 Opmerking: Als een van deze items wordt geselecteerd, dan heeft invloed  
op welke parameters worden ingeschakeld. 



Isotoopbeheer 

 61  

Peak position (Piekpositie) 
De energie van de belangrijkste piek van de isotoop. De eenheid is keV. 

Niet beschikbaar als Fixed (Vast) wordt geselecteerd in Counting window 
(Meetvenster). 

Low boundary (Lage grens) (KeV) 
De ondergrens van het meetvenster. De eenheid is keV. 

Hiervoor moet Dynamic-KeV (Dynamische-KeV) of Fixed worden geselecteerd in 
Counting window. 

High boundary (Bovengrens) (KeV) 
De bovengrens van het meetvenster. De eenheid is keV. 

Hiervoor moet Dynamic-KeV of Fixed worden geselecteerd in Counting window. 

 
Window coverage (Vensterdekking) 
De breedte van het meetvenster tijdens isotoopnormalisatie, uitgedrukt als 
het percentage van de metingen van deze isotoop in het hele spectrum dat 
binnen zijn meetvenster moet vallen. 

Hiervoor moet Dynamic-% worden geselecteerd in Counting window. 

Het venster wordt eerst geselecteerd om zo klein mogelijk te zijn, maar kan 
nog steeds minstens het opgegeven percentage metingen bevatten. Het wordt 
vervolgens vijf kanalen breder gemaakt in beide richtingen. 

Threshold (Drempel) 
De hoogte waaronder pieken, behalve degene die wordt opgegeven door de 
parameter Peak pos. (keV) (Piekpos. (keV)) als insignificant worden beschouwd. 
Deze wordt uitgedrukt als een percentage van de hoogte van de belangrijkste 
piek. 

Niet beschikbaar als Fixed wordt geselecteerd in Counting window. 

Max assay deviation (%) (Max. assayafwijking (%)) 
De maximaal toegestane afwijking van de isotooppiek van de verwachte 
positie in een analsyemeting. 

Niet beschikbaar als Fixed wordt geselecteerd in Counting window. 

Max normalization deviation (%) (Max. normalisatieafwijking (%)) 
De maximaal toegestane afwijking van de isotooppiek van de verwachte 
positie in een normalisatiemeting. Als de afwijking van de piekpositie deze 
waarde overschrijdt, mislukt de normalisatie voor die detector. 
Het telvenster-type moet een van de dynamische opties zijn. 

Niet beschikbaar als Fixed wordt geselecteerd in Counting window. 
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Warning assay deviation (%) (Waarschuwing assayafwijking (%)) 
Wanneer de isotooppiek afwijkt van het waarschuwingspercentage, geeft het 
informatieveld voor die isotoop "R" weer in gegenereerde/afgedrukte 
rapporten. 

Niet beschikbaar als Fixed wordt geselecteerd in Counting window. 

Significant CPM/KeV (Significante CPM/KeV) 
De minimale aanvaardbare hoogte voor de piek van deze isotoop in het 
afgevlakte spectrum. De eenheid is CPM per één keV van het  spectrum.  
Als geen piekhoogte in het gebied dat wordt gedefinieerd door Peak pos.  
(keV) en Maximum assay dev. (%) (Maximale assayafwijking (%)) of Maximum 
normalization dev. (%) (Maximale normalisatieafwijking (%)) in het afgevlakte 
spectrum deze waarde bereikt, dan wordt de activiteit van deze isotoop in het 
assaymonster als zo zwak beschouwd dat er geen piekzoekopdracht en 
vensterinstelling voor wordt uitgevoerd. 

Niet beschikbaar als Fixed wordt geselecteerd in Counting window. 

 Opmerking: Bij isotoopnormalisatie zorgt dit ervoor dat de normalisatie 
mislukt voor deze detector. 

Counting spectrum type (Type meetspectrum) 
Niet beschikbaar als Fixed wordt geselecteerd in Counting window. 

 

Selecteer Single peak (Enkele piek) als de isotoop slechts een prominente piek 
heeft in het bereik van de meerkanaals analysator. 

Selecteer I-125 als de isotoop 125I is. 

Selecteer Many peaks (Vele pieken) als de isotoop veel prominente pieken heeft. 

Max I- coincidence peak deviation (%) (Max. I-125 
coïncidentiepiekafwijking (%)) 
De maximaal toegestane 125I coïncidentiepiekafwijking van de verwachte 
positie (twee keer het kanaalnummer van de 125I primaire piek). 

Niet beschikbaar als Fixed wordt geselecteerd in Counting window. Hiervoor 
moet I-125 worden geselecteerd. 
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Min I-125 coincidence peak height (%) (Min. I-125 
coïncidentiepiekhoogte (%)) 
De minimaal vereiste hoogte van de 125I toevalspiek als een percentage van 
de hoogte van de 125I primaire piek. Als de toevalspiek kleiner is dan deze 
limiet, wordt een infocode van ‘N’ of ‘S’ geproduceerd. 

Telvenster-type moet een van de dynamische opties zijn en het spectrumtype 
van I-125 moet zijn geselecteerd. 

Reset Factory Settings (Reset fabrieksinstellingen) 
Met deze optie wordt de isotoopdefinitie hersteld naar de oorspronkelijke 
fabrieksinstelling. 

Normalisatie-informatie 

 

 

Druk op de knop om normalisatie-informatie over de geselecteerde isotoop op 
te halen. 
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Counting time (Meettijd): tijd die wordt gebruikt voor het meten van de 
normalisatiestandaard in een detector (in seconden). 

Peak Channel Nominal (Piekkanaal nominaal): kanaalnummer van de 
belangrijkste piekpositie van de isotoop die is ingesteld in de isotoopviewer. 

Peak Channel (Piekkanaal): gemeten kanaalnummer van de belangrijkste 
piek van de isotoop. 

 Opmerking: De versterking van het 2470 model is 0,5 keV/kanaal 
terwijl het 2480 model een versterking heeft van 1 keV/kanaal. 

Peak Deviation (Piekafwijking): verschil tussen de gemeten en 
vooringestelde piekposities (%). 

Resolution (Resolutie): volle breedte van de piek bij half maximum. 

Window Low (Venster laag): de ondergrens van het meetvenster (keV). 

Window High (Venster hoog): de bovengrens van het meetvenster (keV). 

Decayed Activity (Vervallen activiteit): resultaat na vervalcorrectie 
(DPM). 

Measured Counts (Gemeten metingen): ruwe meetwaarde. 
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Detector Efficiency (Detectorefficiëntie): berekende efficiëntie van de 
detector. 

Relative Error (Relatieve fout): mate waarin de detectorefficiëntie afwijkt 
van 100%. 

Onder in het venster staat de volgende informatie: 

ID: ID van de isotoop. 

Name (Naam): naam van de isotoop. 

Measured on (Gemeten op): datum en tijd van de meting. 

Normalization status (Normalisatiestatus): geeft aan of de 
normalisatieresultaten binnen de limieten vielen die in de isotoopviewer 
waren opgegeven. 

Main peak at nominal gain (Belangrijkste piek bij nominale 
versterking): positie van de belangrijkste piek die is opgegeven in de 
isotoopviewer. 

Nominal window coverage (Nominale vensterdekking): de breedte van 
het meetvenster bij isotoopnormalisatie uitgedrukt als het percentage van de 
metingen van deze isotoop in het hele spectrum dat binnen het meetvenster 
moet vallen zoals is ingesteld in de isotoopviewer. 

 

Druk hierop om de Isotope normalization 
(isotoopnormalisatie)-informatie te sluiten. 
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Hoofdstuk 12  

Systeemparameters 
Dit menu-item wordt gebruikt om de parameters te bekijken en te bewerken. 

 

Selecteer eerst Settings (Instellingen) en vervolgens  System parameters 
(Systeemparameters). 
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System parameters 

 

Er zijn verschillende groepen parameters: System parameters, User interface 
(Gebruikersinterface), Operating mode (Bedieningsmodus) en Functioning 
detectors (Werkende detectors). 

 Opmerking: (geavanceerde beveiliging) De geavanceerde editor en de 
protocoleditor hebben alleen toegang tot de parametergroep 
Operating mode. 

Background counting time (Achtergrondmeettijd) (s) 
De meettijd voor achtergrondnormalisatiemetingen. 

Background repeats (Achtergrondherhalingen) 
Het aantal keren dat de achtergrondmeting wordt herhaald terwijl de 
houders zich in de detectors bevinden. 

Min. adjacent windows energy gap (Min. energieverschil tussen 
aangrenzende vensters) (%) 
Het minimale relatieve energieverschil tussen aangrenzende meetvensters 
wanneer meerdere isotopen tegelijkertijd worden gemeten. 

Schakel het selectievakje in om deze parameter in te schakelen. 
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Max. background age (days) (Max. achtergrondleeftijd (dagen)) 
De maximumleeftijd in dagen gedurende welke een achtergrondmeting nog 
kan worden gebruikt om de achtergrond te corrigeren bij isotoopnormalisatie 
en assaymetingen. Een negatieve waarde geeft aan dat er geen 
maximumwaarde is voor de leeftijd. 

Schakel het selectievakje in om deze parameter in te schakelen. 

Max. normalization age (days) (Max. normalisatieleeftijd (dagen)) 
De maximumleeftijd in dagen gedurende welke een isotoopnormalisatie nog kan 
worden gebruikt bij assaymetingen die gebruikmaken van deze isotoop. Een 
negatieve waarde geeft aan dat er geen maximumwaarde is voor de leeftijd. 

Schakel het selectievakje in om deze parameter in te schakelen. 

Output negative CPM as 0 (Negatieve CPM uitvoeren als 0) 
Als het selectievakje is ingeschakeld, worden negatieve CPM waarden 
uitgevoerd als 0 CPM. 

De statistische aard van radioactief verval en andere fouten in metingen kan 
ervoor zorgen dat de CPM-waarden die zijn gecorrigeerd voor achtergrond, 
relatieve detectorefficiëntie en crosstalk in metingen met meerder detectors 
en spillover in assays met meerdere labels, negatief zijn. 

Add diagnostics info to results (Diagnostische gegevens toevoegen 
aan resultaten) 
Vink dit vakje aan om gedetailleerde diagnostische informatie aan de 
resultaten toe te voegen. 

Use extensive logging (Uitgebreide logboekregistratie gebruiken) 
Selecteer deze optie als u de registratie van gebeurtenissen van het systeem 
wilt voltooien. 

Block access to operating system (Toegang tot besturingssysteem 
blokkeren) 
Als deze optie wordt geselecteerd, kunt u niet naar een ander programma 
gaan en het Start-menu van het besturingssysteem van de computer wordt 
verborgen. 

Use print preview (Printvoorbeeld gebruiken) 
Als het selectievakje wordt geselecteerd, wordt een voorbeeld getoond voordat 
er daadwerkelijk wordt geprint. 

User interface (Gebruikersinterface) 
Language (Taal) 
Selecteer de taal van de User interface met behulp van de vervolgkeuzelijst. 
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Operating mode (Besturingsmodus) 
Manual (Lanes not in use) (Handmatig (banen niet in gebruik)) 
Als de optieknop is geselecteerd, wordt de counter alleen gebruikt als 
handmatige counter en wordt de band niet gebruikt. 

 Opmerking: Niet zichtbaar in de 2480 WIZARD2. 

Automatic (Automatisch) 
Als de optieknop is geselecteerd, wordt de band gebruikt en worden drie 
selectievakjes ingeschakeld. 

Use barcode reader (Barcodelezer gebruiken) 
Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de rek-ID-lezer gebruikt. 

Als het selectievakje niet is ingeschakeld, kan slechts één assay of normalisatie 
tegelijkertijd worden uitgevoerd met behulp van de band. De meetgegevens 
moeten handmatig worden ingegeven wanneer de meting wordt gestart. 

Hiervoor moet de modus Automatic worden geselecteerd. 

Use end transfer lane (Einde transferbaan gebruiken) 
Als het selectievakje is geselecteerd, kunnen rekken over de band circuleren 
waaronder van het einde van de uitvoerbaan naar het begin van de 
invoerbaan. 

Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de einde transferbaan 
uitgeschakeld en rekken die voorbij de meetpositie zijn gegaan, zullen 
stoppen in de uitvoerbaan. 

Hiervoor moet de modus Automatic worden geselecteerd. 

Forks only at odd positions (Vertakkingen alleen in oneven posities) 
Schakel dit selectievakje in om de liftvertakkingen alleen bij oneven posities 
van de detectorkoker te gebruiken. De linkervertakking moet zich bij de 
detectorkoker bevinden 1. 

Deze configuratie wordt gebruikt als de counter wordt gebruikt om 
bijvoorbeeld grote Eppendorf-buisjes te meten naast normale buisjes. Om 
Eppendorf-buisjes te kunnen gebruiken, moet u de hefvorken verwijderen op 
alle even genummerde detectorposities. 

Hiervoor moet de modus Automatic worden geselecteerd. 

 Opmerking: Als u de waarde van deze optie wijzigt, worden alle 
normalisaties verwijderd. Er wordt een waarschuwing 
afgegeven voordat dit wordt gedaan. 
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Functioning detectors (Werkende detectors) 
Detector x 
Met selectievakjes kunt u selecteren welke detectors actief of niet-actief zijn. 
Detectors die niet-actief zijn, worden uitgesloten van alle bewerkingen. 

In de modus Automatic, wanneer de band in gebruik is, als sommige detectors 
niet-actief zijn, kan de counter niet altijd alle actieve detectors gebruiken, 
maar worden actieve groepen van een, twee of vijf detectors gebruikt. 

In de modus Manual (Handmatig) worden alle actieve detectors gebruikt om 
monsters te meten. 

Reset factory settings (Fabrieksinstellingen resetten) 
Druk op deze knop om alle parameters te resetten naar de 
fabrieksinstellingen en het venster System settings (Systeeminstellingen) af 
te sluiten. 

Save (Opslaan) 
Druk op deze knop om de huidige alle parameterwaarden op te slaan en het 
venster System settings (Systeeminstellingen) af te sluiten. 

Cancel (Annuleren) 
Druk op deze knop om het venster System settings (Systeeminstellingen) af 
te sluiten zonder wijzigingen op te slaan die kunnen zijn aangebracht. 
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IPA Limits (IPA limieten) 
Het menu-item IPA limits wordt gebruikt om de parameters te bekijken en te 
bewerken. 

 

Dit item kan worden geopend door eerst Settings (Instellingen) te selecteren in 
het Main menu (Hoofdmenu). 
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IPA defined isotopes (IPA gedefinieerde isotopen) 

 

Het venster IPA defined isotopes (IPA gedefinieerde isotopen) wordt geopend 
en toont de isotopen die zijn geselecteerd voor IPA-normalisatie. De 
isotoopselectieknoppen staan in de balk aan de rechterzijde van het venster. 
Deze zijn (van boven naar beneden): 

 

Druk hierop om in de lijst één pagina tegelijkertijd omhoog te gaan en het 
item boven aan de pagina te markeren. 

 

Druk hierop om het item te markeren dat boven het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om het item te markeren dat onder het op dat moment 
gemarkeerde item staat. 

 

Druk hierop om in de lijst één pagina tegelijkertijd omlaag te gaan en het 
item onder aan de pagina te markeren. 
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De volgende functies zijn beschikbaar via de knoppen onder aan het venster. 
Deze zijn (van links naar rechts): 

 

Druk hierop om de gemarkeerde isotoop te bekijken. 

 

Druk hierop om de parameters van de gemarkeerde isotoop te bewerken. 

 

Druk hierop om een nieuwe isotoop te selecteren. 

 

Druk hierop om de geselecteerde isotoop naar de prullenbak te verplaatsen. 

 

Druk hierop om isotoopbeheer te sluiten. 

Als u op de knop drukt om een nieuwe isotoop te selecteren, dan verschijnt er 
een venster met de beschikbare isotopen. 

 

Scroll naar de gewenste isotoop en druk op OK. 
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IPA settings (IPA instellingen) 
Dit venster wordt gebruikt om de limieten in te stellen die worden gebruikt 
bij het meten van IPA.  

De fabrieksinstellingen van IPA zijn mogelijk niet geschikt voor uw isotopen.  
Het wordt aanbevolen om eerst alle vakjes te ontvinken en gegevens voor de 
isotoop te verzamelen.  Stel met behulp van de verkregen gegevens de juiste 
limieten in en vink de vakjes aan. 

 

Isotope main peak channel number (Kanaalnummer van 
belangrijkste piek van isotoop) 
De positie van de belangrijkste piek van de isotoop. De eenheid is kanalen 
van de meerkanaals analysator. Het programma interpoleert om de positie te 
krijgen als een fractie van een kanaal. 

 Opmerking: Voor de 2470 is het kanaalnummer ongeveer twee keer  
de keV maar om de daadwerkelijke waarde te krijgen, moet u 
deze meten voor elke detector. 

Voor de 2480 is het kanaalnummer ongeveer gelijk aan de keV. 

Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 
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Background CPM in counting window (Achtergrond CPM in 
meetvenster) 
De background CPM in the counting window (meetvenster). 

 

 

 

 Opmerking: Een meetvenster wordt bepaald tijdens isotoopnormalisatie,  
maar de achtergrond CPM in het meetvenster is die van de 
laatste achtergrondmeting voorafgaand aan deze IPA test. De 
waarden van de achtergrond CPM kunnen veranderen als het 
meetvenster verandert of als de achtergrond opnieuw wordt 
gemeten voorafgaand aan de IPA test. 

Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 

Relative detector efficiency (Relatieve detectorefficiëntie) (als een 
2470 WIZARD2 counter meer dan één detector heeft) 
De relatieve efficiëntie van de detector wordt bepaald door middel van 
vergelijking met de andere detectors die worden gebruikt tijdens de 
isotoopnormalisatie. 

Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 

Detector resolution (Detectorresolutie) (%) 
De resolutie van de belangrijkste piek. Deze wordt gedefinieerd als de ratio van 
de halfhoge energiebreedte van de piek tot de energie van de top van de piek. 

Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 

Absolute detector efficiency (Absolute detectorefficiëntie) 
Absoluut detectorrendement is de efficiëntie van de telling van het volledige 
spectrum van isotopen, inclusief de waarschijnlijkheid van 
isotopenovergangen.  De automatische berekening deelt het gemeten totale 
CPM in het hele spectrum door de DPM van het IPA-testmonster dat is 
ingevoerd in de isotoopdefinitie om het absolute detectorrendement te 
rapporteren. 

De efficiëntie van het tellen van isotopenvensters is een handmatige 
berekening.  De berekening deelt de IPA-parameter Gemeten CPM in het 
telvenster door de DPM van het IPA-testmonster dat is ingevoerd in de 
isotoopdefinitie om de isotoopvenster-telefficiëntie te berekenen. 

Window coverage (Vensterdekking) (%) 
De ratio van metingen in het meetvenster tot de totale metingen in het 
spectrum. 
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Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 

Detector stability probability (Detectorstabiliteitswaarschijnlijkheid) 
In het geval van de 2480 WIZARD2 wordt met de parameter Repeat times 
(Herhalingstijden) in de isotoopeditor het aantal keren ingesteld dat elke 
isotoopnormalisatie of een IPA testmeting wordt herhaald. De totale tijd dat 
een monster wordt gemeten, is dit cijfer vermenigvuldigd met de 
normalisatietijd die is ingesteld in de isotoopeditor. 

 Opmerking: Er worden geen herhalingen uitgevoerd voor MIA 
standaardnormalisaties. 

 
In het geval van de 2470 WIZARD2 wordt met de parameter Repeat times 
(Herhalingstijden) in de isotoopeditor het aantal keren ingesteld dat elke 
isotoopnormalisatie of IPA testmeting wordt herhaald. De totale tijd dat een 
monster wordt gemeten in elke detector, is dit cijfer vermenigvuldigd met de 
normalisatietijd die is ingesteld in de isotoopeditor. 

De gemeten metingen in herhalingsmetingen worden met elkaar vergeleken 
en het programma berekent de waarschijnlijkheid dat verschillen tussen de 
verwachte en de waargenomen waarden in deze metingen slechts het gevolg 
zijn van statistische variatie. Deze waarschijnlijkheid wordt 
“Significantieniveau” genoemd en de bijbehorende eenheid is %. Als dit bij nul 
ligt, is er een systematische fout opgetreden in herhalingsmetingen. 

De waarden die worden getoond in de IPA grafiek zijn de negatieve waarden 
van het logaritme met basis 10 van de waarschijnlijkheid van het 
significantieniveau. Een waarde van 3,0 houdt dus in dat er een kans in 
100 bestaat dat de waargenomen verschillen geheel het gevolg zijn van 
statistische variatie. Een waarde van 2,0 betekent een kans in 1000. Een 
waarde boven 8 houdt in dat de verschillen in herhalingsmetingen te klein 
kunnen zijn om realistisch te zijn. 

Het meetvenster dat wordt gebruikt, is hetzelfde in alle herhalingsmetingen 
en wordt bepaald door het somspectrum van alle herhalingsmetingen. 

Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 

Measured CPM in counting window (Gemeten CPM in meetvenster) 
De CPM in het meetvenster. Deze CPM is gecorrigeerd voor dode tijd, 
achtergrond en isotoopverval. 

Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 
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Measured total CPM in whole spectrum (Gemeten totale CPM in hele 
spectrum) 
De totale CPM activiteit in het hele gemeten spectrum. Deze CPM is 
gecorrigeerd voor dode tijd, achtergrond en isotoopverval. 

Schakel het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen als de limieten 
worden overschreden. 

Voor elk van de bovenstaande hoeveelheden kunt u een onder- en bovenlimiet 
instellen. U kunt opgeven dat er een waarschuwing wordt afgedrukt als 
bepaalde hoeveelheden niet binnen de limieten vallen tijdens IPA 
testmetingen. 

De opgeslagen IPA testnormalisatiegegevens kunnen later in grafische vorm 
worden bekeken. De weergegeven zijn alleen de laatste 50 IPA metingen. 

Het is mogelijk om IPA testmetingen uit te voeren door middel van een 
gedefinieerd isotoopnummer.
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Diagnostische gegevens van het instrument 

 

Wanneer u dit menu-item selecteert, wordt een submenu met de volgende 
items geopend. 

 Instrument performance history (Instrumentprestatiegeschiedenis) 
 Waste log (Afvallogboek) 
 Event log (Gebeurtenislogboek) 
 Background (Achtergrond) 

Als u een van deze selecteert, dan wordt een venster geopend met de 
bijbehorende diagnostische gegevens. 
 

Elk van deze wordt nu beschreven. 
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Instrument performance history 
(Instrumentprestatiegeschiedenis) 

Dit venster toont een grafiek van de opgeslagen IPA test normalisatie-
gegevens. De laatste 50 IPA-metingen worden in de grafiek uitgezet.  De rode 
lijnen tonen de IPA-limieten voor het geselecteerde item. 

Gebruik de vervolgkeuzelijst bovenaan het 
venster om het item te selecteren dat 
getoond moet worden.  

 

 

 

 

Selecteer de te bekijken isotoop in de volgende vervolgkeuzelijst.  De grafiek wordt 
automatisch geschaald volgens de ingestelde IPA-limieten.   
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Datapunten buiten die limieten worden aangegeven met een rode driehoek.  De grafische 
schaal kan worden gewijzigd om alle gegevenspunten te tonen door het vakje Show all 
points (Alle punten tonen) aan te vinken. 
 

 

 

Druk hierop om het venster te sluiten. 
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Waste log (Afvallogboek) 

 

Waste log bevat de totale CPM en DPM waarden van alle gemeten assays, 
isotoopnormalisaties en IPA metingen. U kunt de Start date (Begindatum) en 
End date (Einddatum) selecteren. 

Met de gebruikelijke knoppen kunt u door de lijst scrollen. 

 

Druk hierop om de getoonde informatie te verversen. 

 

Druk hierop om het venster te sluiten. 

 

 Opmerking: Wanneer u de database gedeeltelijk archiveert, krijgt u 
informatie dat de Waste log gegevens van de gearchiveerde 
metingen ook worden vernietigd. 
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Event log (Gebeurtenislogboek) 

 

In het Event log wordt een record bijgehouden van de volgende 
gebeurtenissen: 

 Fouten en waarschuwingen 
 Aanmeldingen en afmeldingen 
 Protocolwijzigingen 
 Systeemparameterwijzigingen 

U kunt de lijst van weergegeven gebeurtenissen filteren en verfijnen door de 
gewenste categorieën boven aan het scherm te selecteren en deselecteren. 
Met de gebruikelijke knoppen kunt u door de lijst scrollen. Selecteer welke 
van deze u wilt bekijken om te zien wat er is gebeurd en wanneer dit is 
gebeurd en wie de gebruiker was. 

 

Zie het paneel aan de onderzijde van het venster in het geval dat er meer 
informatie beschikbaar is over de geselecteerde gebeurtenis. 

 

Druk hierop om de geselecteerde gebeurtenis te exporteren. 
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Druk hierop om het venster te sluiten. 

Background (Achtergrond) 

 

Dit venster toont de CPM in alle detectors voor alle genormaliseerde isotopen 
en het open venster. 

Met de gebruikelijke knoppen kunt u door de lijst scrollen. 

Onder aan het venster kunt u de datum/tijd en meettijd voor de geselecteerde 
meting zien. 

 

Druk hierop om het venster te sluiten. 
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Wizard Data Viewer (Dataviewer) 
De Wizard Data Viewer is een hulpprogramma om voor het openen van 
meetgegevens die in de WIZARD2 database zijn opgeslagen. Het is een manier 
waarmee u gegevens kunt openen, bekijken en exporteren vanuit de 
metingdatabase. 

Als u de Wizard Data Viewer wilt starten, selecteer dan Start | All Programs 
(Alle programma's) | PerkinElmer | Wizard Data Viewer of dubbelklik op de 
snelkoppeling voor de applicatie met de naam Wizard Data Viewer op het 
Windows bureaublad. Als u de applicatie wilt sluiten, kiest u Operate 
(Bedienen) | Exit (Afsluiten) in het hoofdmenu of sluit u de applicatie 
eenvoudig met behulp van de standaardafsluitknop van Windows in de hoek 
rechtsboven van het applicatievenster. 

 

De startpagina van de Wizard Data Viewer (Dataviewer) biedt drie opties 
voor het weergeven van de gegevens, zoals hier wordt getoond: 
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1.  Meetspectra bekijken 

2.  Isotoopnormalisatie of IPA resultaten bekijken 

3.  Resultaten van CPM assayrun bekijken 

De optie View measurement spectra (Meetspectra bekijken) geeft u toegang tot 
alle rungegevens die zijn opgeslagen in de database. Met de opties View 
isotope normalization or IPA results (Resultaten van isotoopnormalisatie of IPA 
bekijken) en View CPM assay run result (Resultaten van CPM assayrun bekijken) 
kunt u de gegevens van de resultaten filteren. 

De navigatiebalk, bij de bovenzijde van de startpagina, werkt zoals de 
navigatiehulpmiddelen in een moderne webbrowser. 
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Met de knop Back (Terug) kunt u achteruit navigeren door de voorgaande 
pagina's die u hebt geopend. Met de knop Forward (Vooruit) kunt u 
vooruitgaan door de paginageschiedenis. Met de knop Home (Start) gaat u 
terug naar de startpagina van de Wizard Data Viewer (Dataviewer). 

View Measurement Spectra 
Als u op de koppeling View measurement spectra op de startpagina klikt, dan 
wordt een nieuwe pagina geopend die een lijst van alle meetruns in de 
database bevat. 

 

Als u een runentry in de lijst selecteert, wordt de koppeling Export current 
selection as a .CSV file (Huidige selectie exporteren als een .CSV-bestand) in het 
deel linksboven van de startpagina geactiveerd. Zo kunt u een hele set 
rungegevens exporteren als platte tekst, kommagescheiden bestanden (CSV) 
voor gebruik in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel. Als u op de 
knop View (Bekijken) klikt, wordt echter een nieuwe pagina geopend met een 
lijst van de batches voor de geselecteerde run. U kunt deze pagina gebruiken 
om door rungegevens van individuele batches te scrollen, deze te selecteren 
en exporteren. 
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U kunt de meetwaarden op drie manieren bekijken: 

MCA Channel (MCA-kanaal): beide modellen, 2470 en 2480, gebruiken een MCA 
met 2.048 kanalen. 

nominal keV (nominale keV): de MCA versterking van model 2470 is 0,5 keV 
per kanaal resulterend in een full-spectrum energiebereik van 1 MeV (15–
1.024 keV). De MCA versterking van model 2480 is 1,0 keV per kanaal 
resulterend in een full-spectrum energiebereik van 2 MeV (15–2.048 keV). 

shifted keV (verschoven keV): een verschoven schaal voor 2480 instrumenten. 

Het aantal detectors die aanwezig zijn op een systeem bepaalt het aantal 
batches dat nodig is voor een rek met monsters. Wanneer u bijvoorbeeld een 
rek met 10 houders gebruikt, wordt het aantal benodigde batches voor het 
verwerken van de monster aangegeven in de volgende tabel: 

Aantal detectors Benodigde batches 

10 1 
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5 2 

2 5 

1 10 

Voor normalisatie en IPA protocollen moet het aantal batches altijd 
overeenkomen met het aantal detectors op het systeem. 

Save current batch as a .CSV file (Huidige batch opslaan als .CSV-
bestand)  

Klik op deze link om de huidige batch als CSV‐bestand te exporteren.  Gebruik het 
standaard dialoogvenster van Windows Opslaan als om de gewenste opslagplek te 
selecteren en te benoemen voor het geëxporteerde CSV‐bestand. Het CSV‐bestand is 
een  door komma’s gescheiden tekstbestand bestaande uit gewone tekst, zoals hier 

getoond: 
 

 

Hetzelfde bestand is veel beter leesbaar wanneer het wordt geopend in een 
spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel. 

 

   



Wizard Data Viewer (Dataviewer) 

 91  

Save selected DET data column as a .spectrum file 
(Geselecteerde DET-gegevenskolom opslaan als een .spectrum-
bestand) 
Meetgegevens kunnen worden geëxporteerd in de .spectrum-indeling die 
direct in de SpectraWorks2-software kan worden gelezen.  Selecteer welke 
meting u wilt exporteren door op een cel in de detectorkolom te klikken die 
wordt weergegeven als DET. 
 

 

Een dialoogvenster Save As (Opslaan als) wordt weergegeven om de locatie 
en de naam van het bestand in te stellen. 
 

View Isotope Normalization or IPA Results 
(Isotoopnormalisatie of IPA resultaten bekijken) 

Als u op de koppeling View Isotope Normalization or IPA Results op de 
startpagina klikt, dan wordt een nieuwe pagina geopend die een lijst van alle 
isotoopnormalisatie of IPA runs in de database bevat. 
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Als u een run selecteert in de lijst, wordt de knop View geactiveerd. Als u op 
View klikt, worden de isotoopnormalisatiegegevens voor de geselecteerde run 
getoond. 
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Export IPA Data as CSV (IPA-gegevens exporteren als CSV) 
Klik op deze link om de IPA-meetgegevens voor de geselecteerde isotoop te 
exporteren, beginnend met de geselecteerde meting. Een dialoogvenster Save 
As (Opslaan als) wordt weergegeven om de locatie en de naam van het 
bestand in te stellen.  Hier is een voorbeeld-CSV dat is geopend in Excel: 

 
 

De eerste regel toont de isotopennaam en ID.  Daaropvolgende lijnen zijn 
groepen metingen voor elk type gegevens.  Elke sectie toont de naam van het 
gegevenstype en de lage en hoge limieten.  De gegevensrij voor elke sectie 
begint met de normalisatieversie en vervolgens de datum en vervolgens de 
waarde voor elke detector.  Het bovenstaande voorbeeld is een systeem met 
tien detectoren. 
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View (Bekijken) 
Als u een run in de bovenste lijst selecteert, wordt de knop View geactiveerd. 
Als u op View klikt, worden de isotopennormalisatiegegevens voor de 
geselecteerde run weergegeven. 

 

De weergavepagina beschikt bovendien over de knoppen Save (Opslaan) en 
Copy to Clipboard (Naar klembord kopiëren). Met deze opties kunt u de 
gegevens respectievelijk opslaan in een bestand met platte tekst of de 
gegevens naar het Windows klembord kopiëren. 

View CPM Assay Run Result (Resultaten van CPM 
assayrun bekijken) 

Als u op de koppeling View CPM Assay Run Result op de startpagina klikt, dan 
wordt een nieuwe pagina geopend die een lijst van alle resultaten voor CPM 
assayruns in de database toont. 
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Als u een run selecteert in de lijst, wordt de knop View geactiveerd. Als u op 
View klikt, worden de gegevens van de resultaten voor de CPM assayrun voor 
de geselecteerde run getoond. 

 

Export run results as an XML file (Exporteer runresultaten als een 
XML-bestand) 
Klik op deze link om de geselecteerde uitvoeringsresultaten als een XML-
bestand te exporteren.  Dit bestand bevat alle run-data inclusief spectrums.  
Dit is hetzelfde bestand dat wordt gegenereerd bij het selecteren van export-
XML in de protocoldefinitie van WizUI. 
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View (Bekijken) 

Wanneer u een run selecteert in de bovenste lijst wordt de knop View 
(Bekijken) geactiveerd. Wanneer u op View (Bekijken) klikt worden de 
gegevens voor de isotoop-normalisatie getoond voor de geselecteerde run. 

 

De beoordelingspagina bevat ook de knoppen Opslaan en Kopiëren naar 
klembord. Met deze opties kunt u de gegevens opslaan in een tekstbestand 
zonder opmaak of de gegevens naar het Windows-klembord kopiëren. 

Wizard Data Viewer Fields (Wizard Dataviewervelden) 
De WIZARD2 bewaart de gegevens die hij genereert in de database van het 
instrument. De database bestaat uit diverse tabellen en elke tabel bestaat uit 
meerdere velden. In het volgende hoofdstuk worden de gegevensvelden in de 
database beschreven die kunnen worden geopend met behulp van de Wizard 
Data Viewer (Dataviewer). 

MeasurementId (MeetId) 
Het veld MeasurementId is een uniek identificatienummer die wordt 
toegewezen aan elke meting die door het instrument wordt uitgevoerd. 
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MeasMethodId (MeetMethodeId) 
De veld MeasMethodId is een numerieke code waarmee het type uitgevoerde 
meting wordt aangeduid. De meetcodes zijn: 

Code Meettype 

1 IsBackground (IsAchtergrond) 

2 IsNormalization (IsNormalisatie) 

4 IsCpmAssay 

8 NormalizationHasCrosstalkSpectra 

16 NormalizationIsIpa (NormalisatieIsIpa) 

32 CpmAssayHasMiaStandardIsotopes 

MeasProtocolVersion (Meetprotocolversie) 
Het veld MeasProtocolVersion is een numerieke code waarmee de 
protocolversie voor de uitgevoerde meting wordt aangeduid. Voor 
isotoopnormalisatiemetingen is de waarde de IsotopeId (IsotoopId) voor het 
bijbehorende isotooptype in de databasetabel Isotope (Isotoop). Voor CPM 
assaymetingen is de waarde de ProtocolId voor het bijbehorende protocol in de 
databasetabel CpmAssayRunDef. 

HardwareSetupVersion (Hardwaresetupversie) 
De HardwareSetupVersion identificeert de hardwareparameters die werden 
gebruikt tijdens de meting. De waarde in het veld HardwareSetupVersion 
(Hardwaresetupversie) is dezelfde als in het veld Version (Versie) in de 
databasetabel HardwareSetup. 

StartTime (Begintijd) 
Het veld StartTime bevat de vastgelegde datum en tijd waarop de meting door 
het instrument werd gestart. 

CompletionStatus (Voltooiingsstatus) 
Het veld CompletionStatus bevat een numerieke code waarmee de status van 
de meetbewerking wordt aangeduid. Mogelijk CompletionStatus codes zijn 
onder anddere: 

Code Voltooiingsstatus 

0 CompletedSuccessfully (MetSuccesVoltooid) 

1 NotYetCompleted (NogNietVoltooid) 

2 MeasurementAbortedByUser 

3 NormalizationFailedBadHolders 
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4 NormalizationFailedNoIsotope 

5 NormalizationFailedNoValidBackground 

6 AssayFailedNoProtocol (AssayMisluktGeenProtocol) 

7 AssayFailedMissingIsotope (AssayMisluktIsotoopOntbreekt) 

8 AssayFailedMissingNormalization 

9 AssayFailedNoValidBackground 

10 AssayFailedWindowsTooNear 

11 MeasurementFailedLostHolder 

12 BackgroundFailedBadHolders 

13 NormalizationFailedNoIpaLimits 

14 MeasurementFailedTooDecayed (MetingMisluktTeVervallen) 

15 MeasurementFailedConveyorError (MetingMisluktBandFout) 

EndTime (Eindtijd) 
Het veld EndTime bevat de vastgelegde datum en tijd waarop de meting door 
het instrument werd voltooid. Als een meting wordt uitgevoerd, gaat deze 
waarde standaard naar een datum in de verre toekomst (later dan het jaar 
3000). Wanneer een meting voltooid is, wordt het veld EndTime (Eindtijd) 
voor de meting bijgewerkt met de daadwerkelijke datum en tijd voor de 
voltooide meetbewerking. 

Description (Beschrijving) 
Het veld Description is een korte, op tekst gebaseerde beschrijving van de 
meting. Hoewel het veld Description bestaat, wordt het op dit moment niet 
gebruikt. 

IsConveyorUsed (WordtBandGebruikt) 
Het veld IsConveyorUsed bevat een Boolean waarde (waar of onwaar) om aan 
te duiden hoe de meting werd uitgevoerd. Mogelijke waarden zijn: 

Waarde Meetmethode 

Waar Band en barcodelezer werden gebruikt. 

Onwaar Band en barcodelezer werden niet gebruikt. 
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IsBarcodeReaderUsed (WordtBarcodeLezerGebruikt) 
Het veld IsBarcodeReaderUsed bevat een Boolean-waarde (waar of onwaar) 
om het gebruik van de barcodelezer van het systeem aan te duiden. Het 
systeem legt de waarde voor dit veld vast op basis van de methode die werd 
gebruikt om de barcodewaarden voor het eerste rek met monsters in te 
voeren. Mogelijke waarden zijn: 

Waarde Invoermethode voor barcodes 

Waar Barcodelezer werd gebruikt om barcodewaarden op het eerste rek te 

Onwaar Barcodegegevens voor het eerste rek werden handmatig ingevoerd. 

IsStatMeasurement (IsStatMeting) 
Het veld IsStatMeasurement bevat een Boolean-waarde (waar of onwaar) om 
aan te duiden of de meting een STAT meting is. Mogelijke waarden zijn: 

Waarde Meettype 

Waar STAT meting 

Onwaar Niet-STAT-meting 

WhoMeasured (WieGemeten) 
Het veld WhoMeasured bevat de gebruikersidentificatie voor de persoon die 
het instrument bediende toen de meting werd uitgevoerd. 

BackgroundId (AchtergrondId) 
Het veld BackgroundId geeft de achtergrondmeetmethode aan die moet 
worden gebruikt bij het berekenen van CPM resultaten voor assaymetingen 
of isotoopnormalisaties. 

UsedDetectors (GebruiktDetectors) 
Het veld UsedDetectors geven de detectors aan die zijn gebruikt voor het 
uitvoeren van een meting. De veldwaarde is een array waar indexwaarde de 
detectornummers vertegenwoordigen en arraywaarden aangeven of een 
detector actief was tijdens de meting. Verwijzingen naar detectors zijn nul 
geïndexeerd, wat inhoudt dat naar de eerste detector wordt verwezen als nul, 
naar de tweede detector als één, enz. Een waarde van 1 voor een bepaalde 
detector houdt in dat de detector actief was voor de meting. Alle andere 
waarden dan 1 houden in dat de betreffende detector niet werd gebruikt voor 
de meting. Bijvoorbeeld: 

Gebruikte detector: 1 1 0 0 0 

Detectornummer: 0 1 2 3 4 
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In dit eenvoudige voorbeeld bevat het instrument in totaal vijf detectors, die 
zijn genummerd van nul tot en met vier. Detectors nul en een hebben 
geassocieerde waarde van één, wat aangeeft dat zij werden gebruikt tijdens 
de meting terwijl detectors twee, drie en vier geassocieerde waarden van nul 
hebben, wat aangeeft dat zij niet werden gebruikt tijdens de meting. 

IsotopeVersions (Isotoopversies) 
Het veld IsotopeVersions identificeert de gebruikte isotoopversie bij het 
berekenen van de CPM resultaten voor assaymetingen. 

SystemParametersVersion (Systeemparameterversie) 
In het veld SystemParametersVersion worden de systeemparameters 
vastgelegd die tijdens de meting werden gebruikt. 

TotalSamplesCpm (TotaalMonstersCpm) 
Het veld TotalSamplesCpm bevat een som van alle rack-CPM-waarden in de 
TotalSamplesCpm-velden van de databasetabel MeasurementRack (Meetrek). 

Rack (Rek) 
Het veld Rack bevat een numerieke waarde waarmee de rekvolgorde wordt 
aangeduid. De waarden starten bij nul en nemen toe zoals hier wordt 
getoond: 

Index Reklocatie 

0 Eerste rek 

1 Tweede rek 

2 Derde rek 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

BarcodeRackSpecial (BarcodeRekSpeciaal) 
Het veld BarcodeRackSpecial bevat een tekstwaarde voor de barcode die aan 
de linkerzijde van het rek is geplaatst. Als het rek geen barcode heeft aan de 
linkerzijde, dan wordt de waarde vastgelegd als een lege string. 

BarcodeProtocol (Barcodeprotocol) 
Het veld BarcodeProtocol bevat een tekstwaarde voor de barcode die aan de 
rechterzijde van het rek is geplaatst. Als het rek geen barcode heeft aan de 
rechterzijde, dan wordt de waarde vastgelegd als een lege string. 
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HoldersBefore (HoudersVoor) 
Het veld HoldersBefore bevat een string waarmee de houders worden 
beschreven die werden waargenomen voordat het rek werd gemeten. De 
waarde 0010000000 houdt bijvoorbeeld in dat er alleen een houder is in de 
derde positie in het rek. Een andere waarde van 0 of 1 houdt in dat de 
waarde onbekend is. Omdat de rekposities oplopen van rechts naar links 
kijkende in de richting van de rekbarcodes, moet u het rek omdraaien om de 
houders in dezelfde volgorde te zetten als aangegeven in de veldwaarde. In 
het geval van een groot rek met slechts 5 monsterposities zijn spaties en 
streepjes ‘-’ de resterende tekens. Voor handmatig gemeten rekken bestaat de 
veldstring HoldersBefore geheel uit spaties of streepjes. 

HoldersAfter (HoudersNa) 
Het veld HoldersAfter bevat een string waarmee de houders worden 
beschreven die werden waargenomen nadat het rek werd gemeten. De 
waarde 0010000000 houdt bijvoorbeeld in dat er alleen een houder is in de 
derde positie in het rek. 

IsBigSize (IsGrootFormaat) 
Het veld IsBigSize bevat een Boolean-waarde (waar of onwaar) die aangeeft of 
het rek groot is (2480 rek met vijf posities). Mogelijke waarden zijn: 

Waarde Rekgrootte 

Waar Groot rek 

Onwaar Geen groot rek 

BarcodeReadDateTime (BarcodeLeesDatumTijd) 
Het veld BarcodeReadDateTime bevat de datum- en tijdgegevens die zijn 
vastgelegd op het moment dat de barcodes van het rek werden gelezen. Als de 
barcodewaarde niet wordt gelezen omdat de lezer niet werkt, is 
uitgeschakeld, of de meting STAT of handmatig is, dan gaat deze waarde 
standaard naar een datum in de verre toekomst (later dan het jaar 3000). 

RackId (RekId) 
Het veld RackId bevat een numerieke waarde die wordt gelezen vanaf de 
barcode van het rek. Als er geen barcodegegevens beschikbaar zijn voor het 
reken, dan gaat de waarde van het veld standaard naar nul. Dit veld is strikt 
gescheiden van en niet gerelateerd aan het veld Rack (Rek). 

SampleCodes (MonsterCodes) 
Het veld SampleCodes bevat een string die bestaat uit alle codes voor de 
monsters in het rek, gescheiden door het teken (|). 
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TotalSamplesCpm (TotaalMonstersCpm) 
Het veld TotalSamplesCpm bevat een waarde die de som van alle monster-
CPM-waarden in het veld SampleCpm (MonsterCpm) representeert. Als zodanig 
is het een schatting van de totale activiteit van alle monsters in het rek. 

SampleCpm (MonsterCpm) 
Het veld SampleCpm bevat een string die bestaat uit de waarde voor elk 
monster in het rek, in de volgorde van de monsterpositie in het rek, 
gescheiden door puntkomma's (;). Het meetvenster omvat alle MCA-kanalen 
en -waarden, gecorrigeerd voor dode tijd, maar niet gecorrigeerd voor 
achtergrond, detectorefficiëntie, spillover, crosstalk of isotoopverval. 
Individuele waarden in de string zijn echte nummers en gebruik een komma 
(,) als het decimaalscheidingsteken. Spaties worden niet herkend als geldig 
teken en worden volledig genegeerd. Monsterposities zonder houder bevatten 
geen numerieke waarde en worden vertegenwoordigd door een lege string. 

RackPositionInCountLane (RekPositieInMeetBaan) 
Het veld RackPositionInCountLane bevat een numerieke waarde die de positie 
van het rek in de meetbaan vertegenwoordigt. Wanneer de eerste positie in rek 
(meest rechterpositie) bij de detector is, het dichtst bij het linkeruiteinde van 
de meetlijn (ongeacht of een detector in die positie staat of niet), dan is de 
rekpositie 0. Wanneer een isotoop is genormaliseerd in een 10 detector 2470 
model, dan krijgt de rekpositie de waarden 9 tot en met 19 omdat het 
normalisatiemonster opeenvolgend in alle detectors wordt gemeten. In het 
geval van een handmatige achtergrond- of isotoopnormalisatiemeting bootst de 
waarde in dit veld het geval na wanneer de meting wordt uitgevoerd met 
behulp van de band. In het geval van een handmatige STAT-meting is de 
waarde in dit veld hetzelfde als wanneer de monsters worden bewaard in een 
rek. Als een groot 2480 rek met 5 monsterposities wordt gemeten zodat elke 
monsterpositie opeenvolgend is bij de detector, dan hebben de rekposities 
waarden van 0 tot en met 4. 

De database bewaart verwijzigingen naar rekposities die worden geïndexeerd 
vanaf nul, zoals aangegeven in de volgende tabel: 

Rekpositie Databaseverwijzing 

1 0 

2 1 

3 2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Repeat (Herhalen) 
Het veld Repeat bevat een waarde die u gebruikt om onderscheid te maken 
tussen unieke metingen en herhalingsmetingen. U kunt dezelfde monsters 
verschillende keren meten met behulp van dezelfde detectors om de 
stabiliteit van de detectors te controleren. 

CountingStartTime (MeetBeginTijd) 
Het veld CountingStartTime bevat de datum en tijd waarop de meting van de 
batch werd gestart. 

BatchCompletionStatus (BatchVoltooiingsStatus) 
Het veld BatchCompletionStatus bevat een numerieke waarde die status van 
de batchrun vertegenwoordigt. Mogelijke waarden zijn: 

Waarde Betekenis 

0 Laatste herhalingsmeting voor de opgegeven monsters. 

1 Er resteren aanvullende herhalingsmetingen voor de opgegeven monsters. 

2 Er is een MeasurementRackBatch record aangemaakt maar alle bijbehorende 
records in de tabel MeasurementRackBatchDetector tabel zijn nog niet 
toegevoegd. 

Wanneer de waarde voor BatchCompletionStatus nul is, worden alle gegevens die 
nodig zijn voor het berekenen van de CPM waarden (tijdens assaymeting) voor 
de monsters in de batch opgeslagen in de database. 

DetectorAtRackLeftmostPosition (DetectorInRekMeestLinkerPositie) 
Het veld DetectorAtRackLeftmostPosition is een geheel getal die de 
detectorindex van de detector vertegenwoordigt in de meeste linkerrekpositie 
(laatste positie). Als er geen detector is in de meest linkerrekpositie, dan 
wordt de waarde voor DetectorAtRackLeftmostPosition ingesteld op 255. Bij 
gebruik van isotoopnormalisatierekken staat het normalisatiemonster in de 
meeste linkerrekpositie, daarom wordt deze rekpositie gebruikt voor alle 
individuele detectors. 

NormalizatonIsotopeId (NormalisatieIsotoopId) 
Het veld NormalizationIsotopeId bevat de numerieke isotoopidentificatie als de 
batch onderdeel is van een isotoopnormalisatie die is uitgevoerd met een rek 
of een isotoopnormalisatie die onderdeel is van een MIA-meting. Hoewel u 
deze waarde kunt afleiden van het meetprotocol, zorgt dit veld voor 
eenvoudige toegang tot de betreffende normalisatiebatches, met name voor 
MIA-metingen. Bovendien is deze handig voor probleemoplossingsdoeleinden. 
Bij het uitvoeren van achtergrondmeetbatches of MIA onbekende 
monstersbatches wordt deze veldwaarde standaard ingesteld op nul. 
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CountingTimeSec (MeetTijdSec) 
Het veld CountingTimeSec bevat een numerieke waarde die de totale meettijd 
voor de batchrun in seconden aangeeft. 

DeadTimePercent (DodeTijdPecentage) 
Het veld DeadTimePercent bevat de percentagewaarde van metingen die 
verloren zijn gegaan vanwege de dode tijd van de waargenomen metingen. 

De dode tijd beschrijft de tijdsperiode na een detectorgebeurtenis tijdens 
welke het systeem geen andere gebeurtenis kan vastleggen. Bij het 
analyseren van hoge-activiteitsmonsters neemt de duur van de dode tijd 
natuurlijk toe. Hierdoor nemen de waarde voor DeadTimePercent en de kans 
op het missen van meerdere gebeurtenissen toe, waardoor de 
nauwkeurigheid van hoge-activiteitsmetingen toeneemt. 

SampleDeadTimePercent (MonsterDodeTijdPercentage) 
Het veld SampleDeadTimePercent bevat de percentagewaarde van 
monstermetingen die verloren zijn gegaan vanwege de dode tijd van de 
waargenomen monstermetingen. 
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Conformiteit en markeringen voor regelgeving 
De WIZARD2 is voorzien van de volgende markeringen voor naleving en regelgeving. 
 

 
Geeft aan dat het product is getest en voldoet aan de 
certificeringseisen voor elektrische, loodgieters- en/of 
mechanische producten. 

 
 

 
Dit label garandeert dat het product voldoet aan de essentiële 
eisen van alle relevante EU-richtlijnen. 
 
 
 
 
Conformiteitsmerkteken voor regelgeving (RCM). 
 
 
 
 
UK Conformiteitsmerkteken. 
 
 
 
 
Dit etiket geeft aan dat het instrument niet met het gewone 
huisvuil mag worden weggegooid. 
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Contactadressen 
Wereldwijd hoofdkantoor 

PerkinElmer 
940 Winter Street 
Waltham, Massachusetts 02451 VS 
Tel. +1 (800) 551-2121 

 

Europees hoofdkantoor 
PerkinElmer 
Imperiastraat 8, 
B-1930 Zaventem, België 
Tel. 32 2 717 7911 

 

Fabrikant  
PerkinElmer Singapore Pte Ltd 
2 Tukang Innovation Grove 
 #04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park 
Singapore 618305 
 
Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 
Website: www.perkinelmer.com  
Email: info@perkinelmer.com 


