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Obecné informace
V této části jsou uvedeny obecné informace o výrobku.

Varování
Toto zařízení je třeba instalovat a používat v souladu s doporučeními výrobce. Instalaci a servis musí provádět
osoba, která je řádně vyškolená a obdržela oprávnění společnosti PerkinElmer.

Nedodržení těchto pokynů může vést ke zneplatnění vaší záruky a/nebo narušení bezpečného fungování
vašeho zařízení.

Změny oproti předchozí verzi příručky
Změny této příručky jsou vyznačeny podtržením textu.

Ochranné známky
Copyright © 2015–2021, PerkinElmer, Inc. Všechna práva vyhrazena. PerkinElmer®, AutoDELFIA® a DELFIA® jsou
registrované ochranné známky společnosti PerkinElmer, Inc.

Wallac™ je ochrannou známkou společnosti PerkinElmer, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem
příslušných vlastníků.

Kontaktní adresy
World Headquarters

PerkinElmer, Inc

940 Winter Street,

Waltham, Massachusetts 02451, USA.

(800) 551-2121

Výrobce

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku, Finsko.

Tel: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

E-mail: info@perkinelmer.com

Webové stránky: www.perkinelmer.com

Tabulka značek
V následující tabulce jsou uvedeny značky, kterými jsou označeny mimořádně důležité informace nebo upozornění na
možná rizika. Uvedené značky se používají v této příručce a na výrobku a jeho obalu.
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Značka Popis

Značka shody CE

Výrobce

Datum výroby

Upozornění, čtěte návod k použití

Dávejte pozor na pohyblivé části uvnitř přístroje

Biologická rizika

Neklopit

Křehké a rozbitné zboží

Udržujte v suchu

Certifikační značka od zkušební laboratoře

Zdravotnický diagnostický prostředek in vitro

Sériové číslo

Katalogové číslo
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Značka Popis

Povinná recyklace baterií

Likvidaci tohoto zařízení provádějte podle státních
a unijních předpisů

Značky a snímač pro kontrolování výrobku během
přepravy

Obsah balení
• Zařízení na zpracování destiček s příslušenstvím
• Zařízení na zpracování vzorků s příslušenstvím (pouze u 1235-5220)
• Počítač pracovní stanice s monitorem
• Software a příručky

Potřebné materiály, které nejsou součástí balení
Další materiály potřebné k testování jsou popsány v příručkách k soupravám.

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Bezpečnostní informace
V této části jsou uvedeny informace související s bezpečností výrobku.

Konvence
V dokumentaci k tomuto systému se používají následující konvence:

Varování: Varováním jsou označeny nebezpečné situace nebo úkony, kterým je nutno předcházet, jelikož by hrozilo
závažné poranění či úmrtí obsluhy nebo pacienta. Dodržujte všechna uvedená bezpečnostní opatření.

Pozor: Upozorněním jsou označeny úkony, během nichž může při odchýlení od správného postupu dojít k poškození
přístroje či ztrátě dat nebo k poranění obsluhy či pacienta.

Poznámka: Poznámky slouží k zdůraznění zásadních informací k postupu nebo popisu a upozorňují uživatele na
významné aspekty, které nesouvisejí s poraněním osob.

V případech, kdy bylo zjištěno konkrétní riziko – například riziko úrazu elektrickým proudem nebo riziko popálení – je
k seznamu upozornění a varování doplněna příslušná značka.

Varování a bezpečnostní opatření
Tato trojúhelníková značka se používá na zařízení
a v softwaru a označuje varování. Obsah upozornění je
obvykle uveden u symbolu, v příručce však mohou být
uvedeny dodatečné informace.

Zařízení na zpracování vzorků
„Do not open this lid during run.“ (Neotvírejte toto
víko v průběhu testu.) Otevření víka v průběhu testu
nepředstavuje přímé ohrožení obsluhy, mohlo by však
dojít k přerušení testu a narušení harmonogramu, což by
bránilo zjištění výsledků.

Varování: Pečlivě zkontrolujte, že se v lahvičkách s kalibrátory, ve zkumavkách s kontrolami ani ve zkumavkách se
vzorky nenachází povlak, pěna ani bublinky. Mohly by negativně ovlivnit měření hladiny. Pokud se v lahvičkách nebo
zkumavkách vyskytuje povlak, pěna či bublinky, šetrně je odstraňte.

Varování: Omývání a nízká kvalita sondy může ovlivnit správnost výsledků. Zkouška přenosu se u přístroje
AutoDELFIA provádí v rámci čtvrtletní údržby. Tuto zkoušku lze provést jako normální test v přístroji AutoDELFIA,
do přístroje AutoDELFIA ji však není možné zadávat s jinými analyty.

Varování: Kvůli netěsnosti nebo přítomnosti vzduchu v kapalině může do hadiček sondy nebo do stříkačky vniknout
vzduch. Zařízení hadičky před zahájením testu automaticky proplachuje, aby z nich vypudilo případné vzduchové
bublinky.

Varování: Všechny reagencie a vzorky před použitím přiveďte na pokojovou teplotu (+20 až +25 °C). Pokyny
k jednotlivým analytům naleznete v příručkách k soupravám.

Varování: Konkrétní ředicí roztok pro daný analyt naleznete v příručce k soupravě. Potřebné množství ředicího činidla
a nádržky, do kterých se ředicí činidlo má vložit, se v programu zobrazují na obrazovce Samples (vzorky). Pokud
používáte 70mL nádržky, vkládejte je do přístroje zprava doleva počínaje pravou krajní pozicí. Lze používat nanejvýš tři
nádržky na ředicí činidlo současně. V případě 250mL nádržek lze používat pouze právě jedno ředicí činidlo.

Varování: Při testování vzorků pacientů vždy používejte zkumavky s čárovými kódy, abyste tak zajistili shodu s ID
pacienta.

Varování: Zkontrolujte, že používáte správný typ hadiček a nástavců.

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Zařízení na zpracování destiček
„When the lid is open, beware of fast moving parts“ (Když
je víko otevřené, nedotýkejte se rychle se pohybujících
částí.) Toto varování upozorňuje na skutečnost, že za
předním panelem zařízení na zpracování destiček se
nacházejí rychle pohyblivé díly. Pokud byste do této
oblasti během provozu vložili ruku či prst, mohli byste se
zranit nebo přerušit provoz.

Zařízení na zpracování vzorků a zařízení na zpracování destiček
Zařízení na zpracování vzorků i zařízení na zpracování destiček má poblíž napájecích konektorů na zadní straně
umístěné následující informace.

Pozor: „For continued protection against fire hazards, replace only with the same type and rating of fuse.“ (Pojistky
nahrazujte pouze stejným typem pojistek se stejným jmenovitým proudem, aby nehrozil požár.) Uživatel může měnit
pojistky, musí se však řídit tímto varováním.

Varování: „Disconnect supply before servicing.“ (Před servisními úkony přístroj odpojte od napájení.) Servisní úkony
na přístroji AutoDELFIA nesmějí provádět uživatelé. Tyto úkony smějí provádět pouze servisní technici společnosti
PerkinElmer Life Sciences. Toto varování je určeno osobám, které provádějí servisní údržbu přístroje.

Varování: Sondy zařízení na zpracování vzorků nenechte zaschnout. Software zajišťuje pravidelné oplachování sond.
Pokud systém vypínáte na delší dobu, ponechte sondy namočené v deionizované vodě.

Varování: Software AutoDELFIA Manager během přípravy zařízení na zpracování destiček nezná obsah lahví. Uživatel
musí zajistit, aby byl obsah lahví se systémovými kapalinami stejný nebo vyšší a obsah odpadní lahve stejný nebo
nižší, než uvádí obrazovka System liquids (systémové kapaliny).

Pozor: Tento přístroj má velmi vysokou hmotnost. Nepokoušejte se jej zdvihnout, abyste se nezranili. Pokud přístroj
AutoDELFIA potřebujete přemístit, použijte jeho madla a postupujte podle pokynů.

Elektromagnetické prostředí
Poznámka: Před uvedením zařízení do provozu by mělo být zhodnoceno elektromagnetické prostředí.

Varování: Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření (například nestíněných
zdrojů VF záření), protože mohou ovlivnit správné fungování.

Varování: Tento přístroj je určen k používání ve zdravotnických zařízeních. Je pravděpodobné, že v domácím prostředí
nebude fungovat správně. Pokud nabudete podezření, že funkci přístroje ovlivňuje elektromagnetické rušení, pokuste
se tento nežádoucí vliv eliminovat tím, že přístroj přemístíte dál od zdroje rušení.

Obecná bezpečnost z hlediska softwaru
Pozor: Správce systému musí zajistit, aby nastavení systému Microsoft Windows mohl měnit pouze kvalifikovaný
personál.

Varování: Před odchodem od počítače se vždy odhlaste, abyste zajistili bezpečnost dat.

Varování: K přístroji nepřipojujte paměťové jednotky USB, aby nehrozil přenos virů či jiného malwaru.

Varování: Používejte nezbytná ochranná opatření proti virům. K systému není přiložen antivirový software. Pokud
je přístroj připojen k počítači připojenému k nezabezpečené síti, odpovídá za instalaci a údržbu softwaru chránícího
proti virům a jinému malwaru uživatel.

Varování: Nastavte a udržujte odpovídající zásady uživatelských oprávnění, aby k systému nezískala přístup
neoprávněná osoba.

Pozor: Software AutoDELFIA Workstation slouží k ovládání přístroje AutoDELFIA. Za běžný provoz se považuje situace,
kdy na počítači pracovní stanice nejsou spuštěny jiné aplikace než software AutoDELFIA Workstation a ostatní

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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související nástroje. Společnost PerkinElmer neručí za kompatibilitu softwaru AutoDELFIA Workstation a souvisejících
nástrojů s jiným softwarem na počítači pracovní statnice.

Pozor: Společnost PerkinElmer nedoporučuje počítač pracovní stanice připojovat k místní síti (LAN).

Pozor: Tento produkt je vybaven bezpečnostním systémem, který umožňuje přístup pouze nastaveným uživatelům.
Software znemožňuje současné zpracovávání stejných údajů vícero uživateli.

Pozor: Nezapomínejte pravidelně zálohovat databázi na externí disk nebo jiné paměťové médium, aby se snížilo riziko
ztráty dat.

Pozor: Pokud má být systém připojený k internetu, správce odpovídá za jeho zabezpečení formou spolehlivého
firewallu a odpovídajícího antivirového softwaru. V továrním nastavení je software Microsoft Windows Firewall
zapnutý.

Chemické a biologické riziko
Varování: Tento přístroj zpracovává biologicky nebezpečné látky. Vzorky, odpadní lahve, čidla kapalin, součásti
promývačky a součásti odstraňovače terčíků považujte za potenciálně infekční. Při oblsuze nebo údržbě přístroje vždy
používejte odpovídající ochranné prostředky.

Varování: Obsah odpadních lahví likvidujte řádným způsobem. Reagencie obsahují azid sodný (NaN3), který
v kanalizačním řadu může reagovat s olovem a způsobovat vznik vysoce výbušných azidů kovů. Toto riziko se
vyskytuje především u starších kanalizací. Vylitý obsah odpadních lahví spláchněte velkým množstvím čerstvé vody,
aby nedocházelo k hromadění azidů.

Upozornění ohledně závažných nežádoucích příhod
Pokud v Evropské unii nebo v zemi s totožným regulačním rámcem (podléhající nařízení 2017/746/EU o diagnostických
zdravotnických prostředcích in vitro) během používání tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste
ji výrobci a příslušnému státnímu úřadu (v ČR Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv). Kontakt na výrobce prostředku pro
hlášení závažných nežádoucích příhod:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finland

http://www.perkinelmer.com

Telefon: +358 2 2678 111

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Popis funkcí

Určený účel
Systém AutoDELFIA (zařízení na zpracování vzorků a zařízení na zpracování destiček) slouží jako screeningová pomůcka.
Používá se se sadami reagencií AutoDELFIA v rámci novorozeneckého screeningu a prenatálního screeningu. Jedná se
o automatický imunoanalyzátor, který automaticky provádí analýzu ověřenou metodou časově rozlišené fluorometrie.
Je určen ke kvantitativnímu stanovování analytů in vitro pomocí příslušných testů. Funkce, stanovované onemocnění
či rizikový faktor, typy vzorků a testované populace se liší podle účelu jednotlivých testů. Systém AutoDELFIA smějí
používat pouze školení laboranti.

Úvod
AutoDELFIA je kompletní automatický systém, který nabízí skutečné pohodlí i pro noční provádění analýzy. Stačí vložit
vzorky pacienta, destičky a sadu specifických reagencií pro danou analýzu, spustit zařízení a nechat ho, aby vykonalo
práci. Zařízení poté za kontrolovaných podmínek provádí všechny kroky analýzy DELFIA a zobrazí výsledky pro jednotlivé
dávky analytů.

V případě potřeby může zařízení AutoDELFIA komunikovat s Laboratorním informačním systémem (LIS) při přijímání
požadavků na testy a odeslání připravených výsledků. Požadavky na test mohou být založeny také na externích
pracovních seznamech nebo výchozích nastaveních v softwaru. Čárový kód lze použít v celém systému, aby se
minimalizovaly možnosti chyby. Zkumavky na vzorky, mikrotitrační destičky a kazety s reagenciemi jsou vždy označeny
vlastním kódem.

Vysoká kapacita s možností provádět na jedné zkumavce se vzorkem několik testů vám umožňuje provádět další úkoly.
Můžete spustit program přes noc, aby byly výsledky připraveny ráno, a poté ho znovu spustit během dne, což umožňuje
získat výsledky dvakrát denně.

Systém AutoDELFIA obsahuje zařízení na zpracování destiček a propojené volitelné zařízení na zpracování vzorků, viz
Obrázek 1: Automatický imunoanalyzátor AutoDELFIA® na straně 8.

Zařízení na zpracování vzorků – provádí přenos poměrných dílů vzorků pacienta. Může také vytvářet roztoky vzorků
pacienta. Nepoužívá se u novorozeneckých screeningových testů, kde je vzorkem suchá kapka krve.

Zařízení na zpracování destiček – provádí dávkování reagencií, protřepávání, promývání a měření destiček a další
funkce jako například odstraňování terčíků a dávkování zesilovacího roztoku.

Systém AutoDELFIA je řízen softwarem, který je spuštěn na externím počítači s operačním systémem Microsoft®
Windows® .

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Obrázek 1: Automatický imunoanalyzátor AutoDELFIA®

1. Zařízení na zpracování vzorků 2. Zařízení na zpracování destiček

Zařízení na zpracování vzorků

Úvod
Zařízení na zpracování vzorků AutoDELFIA, viz Obrázek 4: Zařízení na zpracování vzorků na straně 11, je automatická
jednotka pro manipulaci s kapalinami, která se používá se zařízením na zpracování destiček u testů s kapalnými
vzorky, typicky se vzorky séra. Zařízení na zpracování vzorků je vybaveno čtyřmi vzorkovacími sondami, které nasávají
kalibrátory, kontrolní vzorky a alikvotní podíly vzorku a odvádějí je do mikrotitrační destičky.

Vzorky lze nasát přímo z primárních nebo jiných zkumavek s čárovými kódy. Pokud se provádí dlouhé série testů
na pouze několika analytech, použití čtyř sond přináší značné úspory času. Pipetování 96 vzorků (jedna mikrotitrační
destička) bude obvykle trvat asi 12 minut, v závislosti na umístění zkumavek na vzorky a použitém objemu promývání.

Zkumavky na vzorky
Vzorky pacientů jsou vloženy do zásobníků po dvanácti. Tyto vzorky mohou být v primárních zkumavkách (normální
čárový kód), což snižuje potřebu přenosu vzorku. Zkumavky o vnějším průměru 10–16 mm (vnitřní průměr 8 mm)
a výšce 70–125 mm lze použít přímo. Pomocí speciálního adaptéru lze použít zkumavky do výšky 35 mm. 

Poznámka: Kontrolní zkumavky pro použití v kontrolním zásobníku by neměly překročit výšku 75 mm.
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Zásobníky na vzorky
Lze načíst až 36 čárových kódů, což umožňuje maximální kapacitu 432 vzorků pacientů. Po umístění várky až 18
zásobníků na dopravník se na zařízení na zpracování vzorků stiskne tlačítko LOAD (vložit), aby se zásobníky posunuly
a vytvořily prostor pro vložení dalších zásobníků. Zásobníky na vzorky se vyjímají obráceným postupem.

Poznámka: Než se pokusíte vyjmout druhou řadu zásobníků, je třeba vyjmout první řadu.

Obrázek 2: Vložení zkumavek s čárovým kódy do zásobníku s čárovým kódem

1. Č. zásobníku 2. Kód zkumavky 3. Umístění prvního vzorku v zásobníku 4. Čárový kód zásobníku

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Obrázek 3: Dopravník zařízení na zpracování vzorků

1. Zadní pás dopravníku 2. Pás pro ukončení přenosu 3. Kontrolní zásobník 4. Vzorkovací pás 5. Čtečka čárového kódu
6. Nádržka na ředicí činidlo 7. Zásobník kalibrátoru v zásuvce kalibrátoru 8. Promývací stanice sondy 9. Tlačítko na
vkládání destiček 10. Tlačítko na vkládání vzorků 11. Přední pás se zásobníky 12. Ředicí proužky

Kontrolní zásobník
Ve středové oblasti mezi předním a zadním pásem dopravníku se nachází držák na kontrolní zásobník. Když je
detekován kontrolní zásobník, budete vyzváni, abyste ho zvedli z dopravníku a vložili ho do držáku na kontrolní
zásobník. Držák umožňuje vložení pouze v jednom směru – aby byly čárové kódy zkumavek viditelné.

Dopravník na zásobník se vzorky
Zásobníky na vzorky se pohybují vodorovným dopravníkem, který se skládá z předního a zadního přepravního pásu,
vzorkovacího pásu a pásu pro ukončení přenosu, viz Obrázek 3: Dopravník zařízení na zpracování vzorků na straně 10.
Dopravník se může pohybovat ve směru i proti směru hodinových ručiček. 

Čtečka čárového kódu
Čtečka čárových kódů na zkumavky a zásobníky se nachází ve vzorkovacím pásu. Po stisknutí tlačítka LOAD (vložit) se
načte čárový kód na každém zásobníku a také čárový kód na každé zkumavce (pokud se používají čárové kódy).

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Pipetování
Pipetování se provádí ze vzorkovacího pásu, kde je přesně známo umístění zkumavek na vzorky. U kontrolních vzorků
při použití kontrolního zásobníku se pipetování provádí z kontrolního zásobníku umístěného ve středu dopravního
systému, jak je znázorněno na obrázku Obrázek 3: Dopravník zařízení na zpracování vzorků na straně 10.

Ředění
Do držáku nádržky na ředicí činidlo lze vložit až tři malé (70 mL) nebo jednu velkou (250 mL) nádržku na ředicí činidlo,
které umožní ředění vzorků. Pokud chcete ředit vzorky, musíte naplnit ředicí pásy ve středové oblasti zařízení na
zpracování vzorků.

Obrázek 4: Zařízení na zpracování vzorků

1. Peristaltické čerpadlo 2. 4 stříkačky 3. Pipetovací rameno 4. 4 sondy 5. Držáky sond 6. Tlačítko In/Out (dovnitř/ven)

Sondy
Čtyři pevné vzorkovací sondy jsou potaženy parylenem, aby se minimalizovala křížová kontaminace a s ní i potřeba
promývání. Sondy se po každém pipetování opláchnou. K tomu dochází ve zvláštních oplachovacích jamkách, viz
Obrázek 4: Zařízení na zpracování vzorků na straně 11. K zajištění efektivního mytí sondy se používá peristaltické
čerpadlo.

Každá sonda je vybavena samostatným systémem detekce hladiny kapaliny, který funguje v kapacitním režimu
s programovatelnou „hloubkou ponoru“, aby se minimalizovalo vnější znečištění. Také probíhá detekce sraženin, aby
se objevilo upozornění, když nedojde ke správnému nasátí vzorku. V případě detekce sraženiny se na mapě pipetování
zobrazí varování. Varování se objeví také u nízké hladiny vzorků.

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®

Popis funkcí

11



Kalibrátory
Kalibrátory se vkládají do samostatného zásobníku, který je přijímá přímo z krabičky se sadou; avšak je třeba odstranit
víčka. Tento zásobník je umístěn v uzavřené zásuvce, která se chladí na teplotu 12.5 °C (± 2.5 °C), viz Obrázek 3:
Dopravník zařízení na zpracování vzorků na straně 10. Děrované standardní víko zásuvky se automaticky přesouvá, aby
podle potřeby umožnilo průchod sond do standardních lahviček. Lze vložit až 56 standardních lahviček pro osm testů (7
× 8).

Vstupní/výstupní přípojky
Promývání, oplachování a vyprazdňování lahví o objemu 15 L a jejich příslušných trubiček je součástí systému, viz
Obrázek 5: Lahve zařízení na zpracování vzorků na straně 12.

Obrázek 5: Lahve zařízení na zpracování vzorků

Připojení k odpadní lahvi je znázorněno na obrázku Obrázek 6: Pohled zezadu na zařízení na zpracování vzorků systému
AutoDELFIA na straně 13. Musí vždy směřovat dolů, protože odpad se do odpadní lahve odvádí gravitací. Nejsou
znázorněny trubičky promývací a oplachovací lahve.

V lahvích se nacházejí tři přípojky k čidlům:

• Čidlo hladiny kapaliny v odpadní lahvi, které kontroluje, aby se lahev nepřeplnila
• Čidlo hladiny kapaliny v odpadní lahvi, které kontroluje, že hladina není příliš nízká
• Čidlo kapaliny v oplachovací lahvi upozorní, když se v lahvi nachází nesprávná kapalina (vodivá nebo nevodivá

kapalina).

Nachází se zde přípojka s označením 485 ARCnet pro kabel ze zařízení na zpracování destiček. Také je zde přípojka
zdroje napájení.
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Obrázek 6: Pohled zezadu na zařízení na zpracování vzorků systému AutoDELFIA

1. Trubičky pro sondy 2. Přípojky čidel 3. Trubičky, které vedou do odpadní lahve, by vždy měly směřovat dolů 4.
Připojení 485 ARCnet k zařízení na zpracování destiček 5. Vstup napájení 6. Hlavní vypínač

Zapnutí/vypnutí zařízení na zpracování vzorků
Zařízení na zpracování vzorků se zapíná a vypíná stisknutím pohotovostního tlačítka, které je umístěno na levé straně
přístroje, přibližně po dobu 1 vteřiny.

Obrázek 7: Pohotovostní tlačítko zařízení na zpracování vzorků

Umístění pro odpojení
Zařízení by vždy mělo být umístěno tak, aby obsluha měla volný přístup k vypínači.
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Zařízení na zpracování destiček

Přehled
Druhou hlavní částí systému AutoDELFIA je zařízení na zpracování destiček. Jednotlivé části jsou znázorněny na obrázku
Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14. Za normálních okolností jsou ukryty za předním
panelem. Přístup k nim získáte zvednutím předního panelu (např. při doplňování zásobníku s reagenciemi).

Zařízení na zpracování destiček umožňuje provádět několik různých úkolů současně. Jedna destička může být v poloze
pro přidávání reagencií, promývání, dávkování zesilovacího roztoku nebo pro odstraňování filtračních terčíků, další
destičky mohou být v poloze pro přidávání nebo měření vzorku. Současně může probíhat také ředění značkovače.
Třepačka je vždy v provozu. To umožňuje zpracovávat několik analytů současně podle jejich příslušných protokolů.

Teplota je v celém zařízení regulována na 25 °C, aby se dosáhlo konzistentních výsledků, které jsou nezávislé na teplotě
místnosti v rozmezí 15 až 30 °C.

Jednotlivé části zařízení na zpracování destiček jsou popsány v následujících částech počínaje zařízením na vkládání
destiček vlevo a konče výtahem vpravo. Měřící jednotka a software jsou popsány v samostatných částech.

Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček

1. Hlava dávkovače zesilovacího roztoku 2. Odstraňovač 3. Rozvaděč promývačky 4. Odpadní zásobník (za dopravníkem)
5. Poloha vkládání/vykládání 6. Čerpadlo zesilovacího roztoku 7. Držáky a lahve zesilovacího roztoku 8. Dávkovače
reagencií 9. Měřicí jednotka 10. Čtečka čárového kódu 11. Třepačka/inkubátor 12. Dopravník na zásobník s reagenciemi
13. Zásobník s reagenciemi 14. Špičky dávkovače na reagencie

Vkládání/vyjímání destiček
Poloha vkládání a vyjímání destiček zahrnuje oblast mimo konec zařízení na zpracování destiček a zapadá do zařízení na
zpracování vzorků, kde k ní mají přístup sondy pipetovacího ramene.

Destičky se vkládají proužkem A k zařízení na zpracování destiček, jak je znázorněno na obrázku Obrázek 9: Poloha pro
vkládání a vyjímání destiček u systému, který obsahuje pouze zařízení na zpracování destiček na straně 15. Destičky
jsou vloženy do zařízení na zpracování destiček po stisknutí tlačítka IN/OUT (dovnitř/ven). Stejné tlačítko slouží k vyjmutí
destiček.
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Obrázek 9: Poloha pro vkládání a vyjímání destiček u systému, který obsahuje pouze zařízení na zpracování destiček

1. Tlačítko IN/OUT (dovnitř/ven) 2. Do tohoto místa se vkládá mikrotitrační destička 3. Proužek A a čárový kód na této
straně

Dopravník na destičky
Po vložení všech destiček a zahájení vlastního provozu dopravník postupně přemístí destičky do různých jednotek, kde
mají být zpracovány. Při použití kapalných vzorků se destička přesune do polohy pro vkládání vzorku, aby zařízení na
zpracování vzorků mohlo provést pipetování vzorků.

Promývací jednotka
Promývací jednotka obsahuje dvouřadý promývací rozvaděč, který umožňují promývat současně 24 jamek, viz Obrázek
8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14.

V promývací lahvi je vytvořen tlak, který přivádí kapalinu trubičkami do rozvaděče a do jamek. Průtok promývací
kapaliny řídí elektromagnetický ventil. Kapalina je z jamek odsávána podtlakem do odpadní lahve. Při dávkování je
nasávání nepřetržitě zapnuto, aby se zabránilo přeplnění destičky.

Promývačka má samooplachovací funkci. Když je cyklus promývání jedné destičky dokončen a k promývání nejsou
připraveny žádné další destičky, promývačka automaticky propláchne rozvaděč deionizovanou vodou, aby nedošlo ke
krystalizaci roztoku a případnému ucpání jehel.

Pro zajištění správné funkce modulu promývání lze provést kontrolní postup.

Velikost oplachovací, odpadní a promývací lahve je dostatečná na to, aby umožnila testovat celou sadu 12 destiček bez
zásahu obsluhy.

Odstraňovač terčíků
Odstraňovač terčíků, viz Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14, se používá u testů, při nichž se
terčíky filtračního papíru používají jako nosič vzorku. U některých testů se používá také k zastavení reakce.

Odstraňovač terčíků po uplynutí doby inkubace automaticky postupně odsaje filtrační terčíky a pufrovací roztok
z destičky.

Po odstranění se destička promyje v promývačce.
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Dávkovač zesilovacího roztoku
Dávkovač zesilovacího roztoku, viz Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14, je typu objemového
dávkovače s vysoce přesným pístem.

Zesilovací roztok je přiváděn ze dvou lahví o objemu 250 mL, které jsou umístěny v zařízení na zpracování destiček, viz
Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14. Dvě lahve se používají v sérii, takže zesilovací roztok
je vždy automaticky převeden z pravé lahvičky do levé, z níž se dávkuje do destičky. Z těchto dvou lahví lze provést
dávkování do více než 12 zcela zaplněných destiček.

Než se do jamek nadávkuje potřebné množství zesilovacího roztoku, zařízení automaticky vypláchne trubičky, aby se
odstranily případné vzduchové bubliny. Dávkování do jedné destičky s 96 jamkami trvá přibližně 2 minuty.

Aby se zamezilo nebezpečí kontaminace, používají se pro zesilovací roztok samostatné trubičky.

Kazety s reagenciemi
V kazetě s reagenciemi jsou umístěny lahvičky a lahve s reagenciemi ze sady reagencií. Kazeta je uzpůsobena pro
vložení do zásobníku s reagenciemi. K dispozici jsou tři velikosti kazety s reagenciemi, viz níže. 

Obrázek 10: 1235-403 Kazeta se sadou pro jednu destičku

1. Pufr 2. Značkovač 3. Protilátka nebo antisérum nebo prázdné 4. Na tomto konci vyčnívá čárový kód 5. Na tomto konci
je umístěn čárový kód
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Obrázek 11: 1235-404 Kazeta se sadou pro jednu destičku pro analyty se dvěma lahvemi pufru

1. Testovací pufr 2. Značkovač 3. Protilátka 4. Inkubační pufr

Obrázek 12: 1235-405 – Kazeta se sadou pro čtyři destičky

1. Pufr 2. Značkovač 3. Protilátka/antisérum nebo prázdné

Sady reagencií jsou k dispozici pro jednu, dvě nebo čtyři destičky. Krabička se sadou obsahuje značkovač, antisérum/
protilátku, kalibrační řady a pufry potřebné k provedení testu. Obsahuje také štítky s čárovými kódy kazet
a mikrotitrační destičku. Zesilovací roztok a promývací koncentrát jsou k dispozici samostatně jako volně ložené
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produkty. Štítek s čárovým kódem musí být připojen ke kazetě s reagenciemi, viz Obrázek 10: 1235-403 Kazeta se sadou
pro jednu destičku na straně 16, Obrázek 11: 1235-404 Kazeta se sadou pro jednu destičku pro analyty se dvěma
lahvemi pufru na straně 17, Obrázek 13: Připojení čárového kódu na kazetu s reagenciemi na straně 18.

Obrázek 13: Připojení čárového kódu na kazetu s reagenciemi

Lahvičky a lahve s reagenciemi se do kazety umisťují přímo z krabičky se sadou.

Poznámka: Některé reagencie mohou vyžadovat rekonstituci.

Z lahviček a lahví s pufrem je třeba sejmout víčka, která musí být u lahviček nahrazena černým víčkem. Nyní lze kazety
vložit do zásobníku s reagenciemi.

Zásobník s reagenciemi
Zásobník s reagenciemi obsahuje kazety s reagenciemi, špičky pro dávkovač reagencií (74), ředicí nádobky (24, 12
dvojitých nádobek), černá víčka na lahvičky a dvě testovací víčka, která se používají ke kontrole, zda je zásobník správně
vložen. V závislosti na velikosti lze do zásobníku s reagenciemi umístit až osm různých kazet s reagenciemi, kazety se
umisťují zleva Obrázek 14: Kazeta s reagenciemi na straně 19. 
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Obrázek 14: Kazeta s reagenciemi

1. Zelené testovací víčko 2. Černé víčko 3. Kazeta s reagenciemi 4. Ředicí nádobky 5. Štěrbina pro umístění zásobníku na
dopravník 6. Pipetovací špičky 7. Bílé testovací víčko

Chcete-li vložit zásobník s reagenciemi, otevřete přední panel zařízení na zpracování destiček, vyjměte zásobník
s reagenciemi a vložte špičky, kazety a ředicí nádobky. Vložte ho zpět na dopravní pás zásobníku s reagenciemi.
Všimněte si štěrbiny na zásobníku s reagenciemi dole. Zelené a bílé testovací víčko musí být umístěno v zásobníku
s reagenciemi v uvedené poloze (viz Obrázek 14: Kazeta s reagenciemi na straně 19 ). Při výměně zásobníku v zařízení
na zpracování destiček musí tato štěrbina zapadat do bloku na dopravním pásu, který posouvá zásobník. Zavřete přední
panel.

Dopravník na zásobník s reagenciemi
Dopravník na zásobník s reagenciemi posune zásobník s reagenciemi do vhodné polohy pro nasávání reagencií, které
mají být dávkovány do destiček, viz Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14.

Dávkovače reagencií
Zařízení obsahuje dva dávkovače reagencií, které pracující paralelně. Tyto dávkovače jsou pipety, které vytlačují vzduch
a používají jednorázové špičky, viz Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14 a Obrázek 14: Kazeta
s reagenciemi na straně 19.

Poznámka: Lze použít pouze špičky dodané společností PerkinElmer.

Ředění značkovače a antiséra/protilátky a přidávání zředěného značkovače nebo pufru do destičky se provádí stejným
dávkovačem reagencií. Dávkovač provede těsně před použitím požadované ředění a přidá zředěnou reagencii do
destičky. Pro každou novou reagencii se v zásobníku špiček v zásobníku s reagenciemi nasadí nová špička. Použité
špičky se vyhodí do odpadního zásobníku za dopravníkem destiček. Aby se špičky nehromadily na sebe, tento zásobník
po vyhození špičky prudce zavibruje.

Zásobník obsahuje multifunkční čidlo, které detekuje hladinu kapaliny a kontroluje, že se kapalina správně nabírá
a špičky se správně nasazují a uvolňují.
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Čtečka čárového kódu
Zařízení na zpracování destiček má vestavěnou čtečku čárových kódů pro identifikaci destiček i kazet s reagenciemi, viz
Obrázek 8: Vnitřek zařízení na zpracování destiček na straně 14.

Před analýzou se kontrolují čárové kódy, aby se zkontrolovalo, že destičky a/nebo reagencie nebyly vloženy nesprávně
a že se neliší od údajů v pracovním seznamu. Čtečka zkontroluje, že destička je správně orientovaná. Pokud je zjištěna
chyba, budete vyzváni, abyste ji opravili.

Výtah
Na pravém konci dopravníku destiček se nachází výtah, který přesouvá destičky z dopravníku do třepačky/inkubátoru
a měřící jednotky a naopak.

Třepačka/inkubátor
Třepačka/inkubátor zásobníkového typu s místem pro 12 mikrotitračních destiček (viz Obrázek 8: Vnitřek zařízení
na zpracování destiček na straně 14) se používá pro ukládání destiček a inkubaci. Třináctá pozice je vyhrazena pro
prázdnou destičku na zkoušku promývačky.

Každá z destiček v třepačce/inkubátoru je dostupná pro výtah. Aby se vibrace snížily na minimum, destičky jsou ob
jednu protřepávány s fázovým posunem o 180 stupňů vzhledem k ostatním.

K dispozici jsou dva režimy protřepávání: nepřetržité protřepávání, které se používá pro testy kapalných vzorků;
periodické protřepávání, které se používá pro testy SKK.

Čidlo ve výtahu načte při vkládání destiček počet proužků.

Destičky se výtahem přesunou z třepačky/inkubátoru na měřicí jednotku. Tato měřicí jednotka je popsána v části Měřicí
jednotka na straně 24.
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Vstupní/výstupní přípojky

Obrázek 15: Trubičky připojené k zařízení na zpracování destiček

1. Výstup tlaku (bílá) 2. Vstup promývání (modrá) 3. Vstup oplachování (zelená) 4. Podtlak (červená) 5. Výstup odpadu

K zařízení na zpracování destiček je připojeno pět trubiček, viz Obrázek 15: Trubičky připojené k zařízení na zpracování
destiček na straně 21. Tyto trubičky slouží pro:

• Dodávání tlaku do promývacích a oplachovacích lahví. Tato trubička se dělí na dvě, jedna do každé lahve.
• Vstup pro oplachovací roztok
• Vstup pro promývací roztok
• Výstup do odpadní lahve
• Podtlak pro odpadní lahev k vytvoření sníženého tlaku.

S těmito trubičkami se používají tři lahve, jedna pro oplachovací roztok (15 L), jedna pro promývací roztok (15 L) a jedna
pro odpad (15 L), viz Obrázek 16: Lahve zařízení na zpracování destiček na straně 22.

V lahvích se nacházejí čtyři přípojky k čidlům, viz Obrázek 16: Lahve zařízení na zpracování destiček na straně 22
a Obrázek 17: Pohled na zařízení na zpracování destiček zezadu na straně 23:

• Čidlo hladiny kapaliny v odpadní lahvi, které kontroluje, že lahev není příliš plná.
• Čidlo hladiny kapaliny v promývací lahvi, které kontroluje, že hladina příliš neklesne.
• Čidlo typu kapaliny v oplachovací lahvi, které kontroluje, že přidávaná kapalina je voda a ne např. promývací roztok.
• Přípojka k odpadnímu čerpadlu.
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Obrázek 16: Lahve zařízení na zpracování destiček

Mimo to zahrnuje:

• Přípojku 485 ARCnet k zařízení na zpracování vzorků,
• Přípojku k ARCnet, a tedy k počítači
• Uzavřenou přípojku
• Vstup napájení
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Obrázek 17: Pohled na zařízení na zpracování destiček zezadu

1. Hlavní vypínač 2. Vstup napájení 3. Terminátor 4. Přípojka 485 ARCnet k zařízení na zpracování vzorků 5. Přípojka
ARCnet k počítači 6. Přípojky čidel 7. Trubičky (přípojky viz Obrázek 15: Trubičky připojené k zařízení na zpracování
destiček na straně 21)

K odpadním lahvím lze připojit volitelné odpadní čerpadlo, které zajistí, že se lahve nepřeplní. Čerpadlo bude v průběhu
programu pracovat automaticky, aby byla hladina odpadu v odpadní lahvi zařízení na zpracování vzorků udržována
na nízké úrovni. Odpad je čerpán do odpadní lahve zařízení na zpracování destiček. Pokud hladina příliš stoupne,
čerpadlo tuto lahev vyprázdní. Jinak bude lahev automaticky vyprázdněna po dokončení programu. Pokud máte
odpadní čerpadlo a chcete jej použít, zvolte v Settings (nastavení) softwaru možnost „Waste pump in use“ (použití
odpadního čerpadla).

Zapnutí/vypnutí zařízení na zpracování destiček
Zařízení na zpracování destiček se zapíná a vypíná stisknutím pohotovostního tlačítka, které je umístěno na pravé straně
přístroje, přibližně po dobu 1 vteřiny.

Obrázek 18: Pohotovostní tlačítko zařízení na zpracování destiček
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Umístění pro odpojení
Zařízení by vždy mělo být umístěno tak, aby obsluha měla volný přístup k vypínači.

Měřicí jednotka

Princip časově rozlišené fluorometrie
Při konvenční fluorescenční analýze se paprsek fotonů zaměří na vzorek, kde fluorescenční sloučeniny absorbují
energii z přicházejícího světla. Excitované sloučeniny se vrátí do svého normálního stavu vyzářením fotonů. Tyto fotony
mají delší vlnovou délku než excitační světlo. Fluorescenční sloučeniny lze podobným způsobem použít jako značky
u radioizotopů ve studiích radioimunoanalýzy. Konvenční fluorescenční sondy trpí vážným omezením citlivosti, které je
způsobeno interferencí fluorescence pozadí způsobenou různými sloučeninami v biologickém materiálu.

Při časově rozlišené fluorometrii se problém citlivosti řeší měřením pomalého fluorescenčního rozpadu značek
lanthanidového chelátu, např. europia (křivka 1 na obrázku Obrázek 19: Křivky fluorescenčního rozpadu na straně
24). Rychle se rozpadající pozadí fluoroforů biologického původu (křivka 2) nenarušuje měření mnohem pomalejšího
fluorescenčního rozpadu lanthanidové značky, protože doba rozpadu fluoroforů biologického původu je řádově 1 až
20 nanosekund, zatímco doba rozpadu lanthanidových značek je mnohem delší, řádově 10 až 1000 mikrosekund.
Citlivost časově rozlišených fluorometrů se značkami v podobě lanthanidových chelátů je proto o několik řádů lepší než
u klasických nástrojů.

Obrázek 19: Křivky fluorescenčního rozpadu

Fluorometr pro měření časově rozlišené fluorescence
Zařízení na zpracování destiček je vybaveno fluorometrem pro měření časově rozlišené fluorescence pomocí značky.
Fluorometr je schopen měřit na jedné destičce tři různé lanthanidy, europium, samarium a terbium.

Destičky jsou po jedné výtahem vkládány do fluorometru. Destička se přesune do polohy pro měření, kde je každá
jamka vystavena pulsnímu excitačnímu světlu z xenonové výbojky.

Excitační paprsek zaměřuje na vzorek optická sestava, která se skládá ze tří křemenných čoček a dvou filtrů. První filtr
(č. 2 na obrázku Obrázek 20: Optický systém fluorometru na straně 25) s mezní vlnovou délkou 320 nm odstraňuje UV
světlo, které by při měření značek Eu nebo Sm mohlo vytvářet pozadí. Pokud se jako značka použije lanthanid s kratší
excitační vlnovou délkou, např. terbium, lze filtr z dráhy světelného paprsku odstranit pomocí krokového motoru.

Hlavní filtr (č. 5 na obrázku Obrázek 20: Optický systém fluorometru na straně 25) má dosah přenosu 290–360 nm.
Hlavní filtr funguje také jako rozdělovač paprsků, kdy odráží část excitačního svazku na referenční fotodiodu. Energie
měřená fotodiodou je zpracována; když dosáhne určité továrně nastavené úrovně, znamená to, že vzorek byl excitován
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správným množstvím energie, a výbojka se vypne. Tímto způsobem lze u každého vzorku dosáhnout velmi přesné
kontroly excitační energie. Řízením excitační energie pomocí nastavení počtu výbojů umožňuje automaticky provádět
korekci snížení energetického výkonu, k němuž dochází stárnutím výbojky.

Obrázek 20: Optický systém fluorometru

1. VÝBOJKA 2. EXC. FILTR, PROPUST FREKVENCE 320 nm 3. KŘEMENNÉ ČOČKY 4. FOTODIODA 5. HLAVNÍ FILTR 6.
APERTURA 7 mm 7. VZOREK 8. FILTR NA POTLAČENÍ UV 9. PLASTOVÉ ČOČKY 10. FILTR 11. PLASTOVÁ ČOČKA 12.
APERTURA 5 mm 13. FOTONÁSOBIČ

Aby se minimalizovala excitace sousedních vzorků, je apertura o průměru 7 mm umístěna těsně nad vzorkem.

Křivky fluorescenčního rozpadu jsou zobrazeny na obrázku Obrázek 19: Křivky fluorescenčního rozpadu na straně 24.
Měření každého vzorku zahrnuje přibližně 1000 excitačních cyklů, přičemž každý z nich trvá přibližně jednu milisekundu.
Impulsy z fluorescenčního rozpadu jsou během doby počítání, která je dána předem nastavenými časovými parametry,
akumulovány v čítači. Počet zaznamenaných impulsů je úměrný množství fluorescenční látky ve vzorku. Čtení jedné
jamky trvá přibližně jednu vteřinu, celková doba měření celé destičky o 96 jamkách tedy činí asi 3.5 minuty (včetně
přesunutí destičky do a z polohy pro měření a přesunu vzorku pod hlavu detektoru).

Excitace vzorku se provádí z horní strany a generované fluorescenční světlo se měří přes dno jamky.

Optická sestava emisní části obsahuje sestavu čoček stejného typu jako excitační část, dva filtry a jeden kolimátor.
Systém čoček zaměřuje světlo emitované ze vzorku Eu na fotonásobič.

Těsně pod vzorkem je umístěn filtr na potlačení UV záření, který zabraňuje, aby excitační světlo vytvářelo další pozadí
v emisní optice, a tím minimalizuje pozadí. Mezi druhým a třetím objektivem se nachází interferenční filtr s šířkou
pásma pouze 6 nm, který selektuje správnou vlnovou délku. Vlnové délky, které v měření vytvářejí pozadí, jsou tak
odstraněny účinněji. Vrcholy přenosu nainstalovaných filtrů jsou 615 nm pro Eu, 645 pro Sm a 545 pro Tb. Filtr je
umístěn v měniči filtrů, jehož funkci zajišťuje krokový motor. Apertura je umístěna těsně před trubicí fotonásobiče, čímž
se minimalizuje dopad rozptýleného světla do trubice. To dále potlačuje pozadí.

Používá se devítifázový fotonásobič, který přijímá dopadající světlo přes boční stěnu. Díky tomu je mechanická struktura
kompaktní. Fotonásobič je vybaven vysokoteplotní bialkalickou katodou 8 × 24 mm. Díky tomu není třeba zajišťovat
chlazení fotonásobiče, protože katoda má nízký proud za tmy a stabilní výkon při středně vysoké teplotě.
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Výstupní impulsy fotonásobiče jsou zesíleny rychlým předzesilovačem a pak přiváděny přes elektronovou bránu do
frekvenčního děliče. Po dokončení měření jamky přečte mikroprocesor obsah čítače a uloží počet impulsů pro další
zpracování.

Poznámka: souřadnice měření jsou optimalizovány pro destičky EFLAB a Nunc. Pokud po instalaci změníte typ destičky,
měli byste zadat typ destičky, kterou chcete použít.

Měření s jednoduchým označováním
Pokud jsou v časovém okně odpovídající značky získány impulsy s jednoduchým označením, předají se konečné
výsledky po provedení korekce (kdy se odečte prázdná hodnota a zahrnuté impulsy ve fotonásobiči za temna) do
softwaru AutoDELFIA Workstation, viz europium a prázdná místa na obrázku Obrázek 19: Křivky fluorescenčního
rozpadu na straně 24.

Měření s dvojím označováním
V případě vzorků s dvojím označováním se měření europia provádí stejným způsobem jako u měření s jednoduchým
označováním. To je možné, protože jak je vidět na obrázcích Obrázek 21: Eu v okně Eu (Eee) na straně 27, Obrázek 22:
Sm v okně Eu je velmi malý na straně 27 a Obrázek 23: Prázdné impulsy a impulsy za temna v okně Eu na straně 27,
přesah impulsů samaria do časového okna europia je velmi malý.

Křivky na obrázcích Obrázek 21: Eu v okně Eu (Eee) na straně 27, Obrázek 22: Sm v okně Eu je velmi malý na straně
27, Obrázek 23: Prázdné impulsy a impulsy za temna v okně Eu na straně 27, Obrázek 24: Sm v okně Sm (Sss) na
straně 28, Obrázek 25: Eu v oknech Sm a Eu na straně 28 a Obrázek 26: Prázdné impulsy a impulsy za temna v oknech
Sm a Eu na straně 28 nejsou vykresleny ve stejném měřítku. Impulsy europia jsou mnohem vyšší než impulsy samaria
a prázdné impulsy.

V případě samaria je situace komplikovanější kvůli značné přítomnosti europia v časovém okně samaria, a to i přes
užití samariového filtru. Proto je třeba provést „kalibraci dvojího označování“. V následující části je popsáno, jak tato
kalibrace funguje.

Přednastavená časová okna pro měření Eu a Sm s dvojím označováním jsou:

Časové okno Prodleva v μs Doba sjednocení v μs

Eu 400 400

Sm 50 100

Kalibrace dvojího označování
Při kalibraci dvojího označování se měří standard europia (E) v časovém okně europia (e) i samaria (s) pomocí
samariového filtru, viz Obrázek 24: Sm v okně Sm (Sss) na straně 28, Obrázek 25: Eu v oknech Sm a Eu na straně
28 a Obrázek 26: Prázdné impulsy a impulsy za temna v oknech Sm a Eu na straně 28. Poměr impulsů v časovém
okně samaria Ess a impulsů v časovém okně europia Ees se počítá za účelem získání korekčního faktoru přesahu Eu-Sm,
R, který se objeví po kalibraci dvojího označování.

R = Ess/Ees

Současně se v časovém okně europia se samariovým filtrem měří prázdná hodnota, Bes, která se také zobrazí po
kalibraci dvojího označování.

Tato prázdná hodnota vylučuje hodnotu počtů impulsů fotonásobiče za temna, protože se měří automaticky před
každým měřením destičky.

Poznámka: pro kalibraci dvojího označování by se měl použít stejný typ destičky, jaký je použit v sadě.

Po provedení skutečného měření vzorků s dvojím označováním obsahují nezpracované údaje nekorigované impulsy
v časových oknech samaria a europia, Cess a Ces, se samariovým filtrem (kde horní index e značí, že impulsy v tomto
časovém okně zahrnují podíl europia).

Abyste získali impulsy samaria v časovém okně samaria po provedení korekce, musí program nejprve provést korekci
impulsů získaných v okně europia se samariovým filtrem odečtením uložené prázdné hodnoty Bes a nově naměřené
hodnoty impulsů za temna Des. Výsledkem je čistá hodnota europia Ees.

Ees = Ces – Bes – Des
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Po zjištění této hodnoty je pouze třeba vynásobit ji korekční hodnotou přesahu s dvojitým označováním R, čímž se získá
čistý podíl impulsů europia v okně samaria Ess.

Ess = Ees * R

Tato hodnota se poté odečte, aby se získal přepočet impulsů samaria po provedení korekce přesahu Css.

Css = Cess – Ess

Poté lze provést korekci pomocí prázdných impulsů a impulsů za temna, aby se získala konečná hodnota samaria Sss.

Eu a Sm s Eu filtrem: 

Obrázek 21: Eu v okně Eu (Eee)

Obrázek 22: Sm v okně Eu je velmi malý

Obrázek 23: Prázdné impulsy a impulsy za temna v okně Eu

Rozpad Eu a Sm se Sm filtrem: 
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Obrázek 24: Sm v okně Sm (Sss)

Obrázek 25: Eu v oknech Sm a Eu

1. Eu v okně Sm (Ess) 2. Eu v okně Eu (Ees)

Obrázek 26: Prázdné impulsy a impulsy za temna v oknech Sm a Eu

1. Prázdné impulsy a impulsy za temna v okně Sm 2. Prázdné impulsy a impulsy za temna v okně Eu (Bes a Des)

PreScan

Přehled funkce PreScan
• Účelem funkce PreScan v systému AutoDELFIA je zjistit chybějící kapky krve v jamkách na destičce při testech SKK.
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• Detekce kapek krve (PreScan) je implementována jako adaptivní algoritmus, čímž se minimalizuje potřeba kalibrace
a servisu u zákazníka.

• Používá se speciální protokol měření. Stanoví se propustnost kapaliny v jamkách obsahujících eluované kapky krve
a z té se vypočítá přirozený logaritmus. Tato hodnota je nepřímo úměrná absorbanci, která je naopak přímo úměrná
koncentraci.

• PreScan vyčlení a oddělí výsledky ověření kapky krve z výsledků měření a v případě potřeby označí vzorky
v souborech přenesených do programu AutoDELFIA Workstation.

Detekce kapek krve
Extrahované kapky krve změní barvu kapaliny v jamce. Samotná kapalina neabsorbuje viditelné světlo, zatímco
extrahované kapky krve absorbují několik vlnových délek. Dalším měřením okamžitě po extrakci (bezprostředně před
vyjmutím terčíku) může zařízení určit, zda jsou v jamkách přítomny vzorky.

Algoritmus z-skóre modifikované MAD
Detekční algoritmus používá statistickou metodu detekce, která určuje, ve kterých jamkách pravděpodobně chybí kapka
krve. Systém funguje následovně:

1. Jamky všech destiček jsou vzestupně seřazeny v jednom velkém seznamu (pokud je to nutné a možné, jsou zahrnuty
údaje z předchozích měření) podle hodnot PreScan destičky. Přitom se vypočítá přirozený logaritmus hodnoty
PreScan. Tyto hodnoty logaritmických impulsů se řídí normální distribucí. Navíc jsou nepřímo úměrné koncentraci
hemoglobinu. To vychází ze skutečnosti, že absorbance, která je přímo úměrná koncentraci, je nepřímo úměrná
propustnosti (viz: Quantitative chemical analysis, Ed. Daniel C. Harris, W. H. Freeman and Company, p. 126-127).

2. Hodnota impulsů odpovídající Z-skóre 3.5 se vypočte za použití rovnice z-skóre modifikované MAD, viz příloha A.
Tato technika z-skóre používá pro výpočet z-skóre medián a střední absolutní odchylku (MAD) namísto střední
a standardní odchylky. Má také další podrobné nastavení.

3. Všechny jamky s hodnotou z-skóre ≥ 3.5 jsou označeny jako odlehlé, tj. předpokládá se, že v nich chybí kapka krve.

Na prvním obrázku níže je znázorněn příklad logaritmických hodnot impulsů PreScan (ve vzestupném pořadí). Prázdné
jamky jsou zřetelně patrné jako samostatná skupina. Následující obrázek znázorňuje z-skóre pro stejné údaje.

Obrázek 27: Příklad impulsů PreScan (logaritmické hodnoty)
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Obrázek 28: Příklad z-skóre

Obrázek 29: Výsledky zpracované ve sloupcovém grafu

Sloupcový graf znázorňuje rozložení hodnot z-skóre.

Data nejsou vždy takto jasná. Medián a MAD jsou dobré a mnohem stabilnější než průměrná a standardní odchylka,
avšak jestliže chybí více než polovina kapek krve, nelze medián a z něj vypočtenou MAD použít. Nelze řešit situaci,
kdy neočekávaně chybí polovina kapek krve, aniž by byly učiněny zásadní kompromisy ve flexibilitě a přizpůsobivosti
algoritmu. Žádný heuristický algoritmus se nedokáže bez zásahu vypořádat se všemi situacemi od situace, kdy chybí
více než polovina kapek krve, po situaci, kdy jich chybí jen několik nebo žádné. PreScan tedy předpokládá, že mapy
destiček jsou přibližně správné a počet chybějících kapek krve není příliš vysoký.
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Mezní hodnota z-skóre 3.5 se v literatuře uvádí jako velmi bezpečná a konzervativní hodnota. Při normální distribuci to
znamená, že 99.98 % (Excel normsdist() udává 0.999767) všech hodnot se nachází pod touto mezní hodnotou.

Některé další experimenty ukázaly, že rozdíl z-skóre mezi prázdnými jamkami a jamkami s kapkou krve je velký. Když se
prázdné jamky a jamky s kapkou krve hodnotily jako dvě odlišné skupiny, ukázalo se, že vzdálenost od skupiny A (jamky
s kapkou krve) ke skupině B (prázdné jamky) byla v těchto experimentech přibližně 6–8 σ (standardní odchylky).
Vzdálenost od skupiny B ke skupině A v těchto experimentech byla přibližně 17–80 σ. To znamená, že se tyto dvě
skupiny nepřekrývají.

Příloha A – Použití MAD při vyloučení odlehlých hodnot v analýze rozptylu
Odlehlé hodnoty, které narušují analýzu rozptylu, jsou odstraněny metodou z-skóre modifikované MAD. Hodnoty, které
jsou vyšší než 3.5, jsou vyloučeny jako odlehlé hodnoty.

Z-skóre modifikované MAD – pomocí střední hodnoty vzorku a střední absolutní odchylky vzorku definované hodnotou

kde

.

Jestliže Mi > 3.5, potom xi je odlehlá hodnota.

Odůvodnění výše uvedených statistických údajů

Existují různé způsoby, jak odhadnout distribuční rozptyl:

• standardní odchylka
• mezikvartilové rozpětí (inter quartile range, IQR)
• střední absolutní odchylka (median absolute deviation, MAD).

Pro normální distribuci N (μ, σ2) platí následující rovnice:

MAD ≈ 0,6745σ

IQR ≈ 1,35σ.

Nejprve můžeme přepsat rovnici pro Mi

a dále pro normální distribuci

Mi je tedy spolehlivý odhad z-skóre.

Ve výše uvedeném případě byla pro identifikaci odlehlých hodnot ve statistice z-skóre použita velmi konzervativní
hodnota 3.5.

(Viz také Rousseeuw, P. J., 1998. „Robust Estimation and Identifying Outliers“ v příručce Handbook of Statistical
Methods for Engineers and Scientists, 2nd ed., Harrison M. Wadsworth, Jr., editor. McGraw-Hill, New York, NY, pp.
17.1–17.15.)
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Software

Popis
Software AutoDELFIA obsahuje programy, které běží na počítači a slouží k ovládání zařízení AutoDELFIA. Software
AutoDELFIA Manager slouží k ovládání zařízení AutoDELFIA. AutoDELFIA Workstation je analytický výpočetní software
pro správu informací o sadách, vyhodnocování dat a komunikaci s externími zařízeními, např. systémem LIS.

Všechny složky softwaru jsou instalovány z výroby. Jakoukoliv instalaci, rozšíření nebo aktualizaci softwaru musí
provádět osoba, která je řádně vyškolená a obdržela oprávnění společnosti PerkinElmer.
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Přesouvání zařízení s pracovním stolem
Pokud musíte zařízení přesunout s pracovním stolem, můžete jej přesouvat na kolečkách, ale pokud je třeba přejet přes
práh nebo jakoukoliv jinou překážku, přesouvejte zařízení velkými kolečky napřed, tj. velká kolečka musí přejet přes
překážku jako první. Přejíždění překážek malými kolečky napřed může poškodit konstrukci pracovního stolu a zvýšit tak
riziko poškození samotného zařízení. Více detailů naleznete na obrázku níže.

Pokud váš systém AutoDELFIA zahrnuje zařízení na zpracování destiček a zařízení na zpracování vzorků, nesmíte je
nikdy přepravovat na pracovních stolech, když jsou propojené, zařízení by se mohlo poškodit. Nejprve odpojte zařízení
a pracovní stoly a přepravujte je zvlášť.

Pozor: Tento přístroj má velmi vysokou hmotnost. Nepokoušejte se jej zdvihnout, abyste se nezranili. Pokud přístroj
AutoDELFIA potřebujete přemístit, použijte jeho madla a postupujte podle pokynů.

Obrázek 30: Přesouvání zařízení na pracovním stole

1. Při přejíždění přes překážku mírně zvedněte. 2. Větší kolečka musí přejet překážku jako první.
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Zajištění sond a jejich držáku
Při vypínání zařízení na zpracování vzorků AutoDELFIA (podrobnosti v Uživatelské příručce AutoDELFIA 3.0) musí
být držák sondy podepřen. Za tímto účelem je se zařízením dodáván podpěrný nástroj, aby sondy byly uloženy
v deionizované vodě. Níže jsou uvedeny pokyny k použití nástroje.

Poznámka: Používejte tento nástroj používejte pouze tehdy, když je zařízení vypnuté!

Obrázek 31: Jemně na držáky sond zatlačte, abyste je seskupili, a přesuňte je nad ředicí zásobník naplněný
deionizovanou vodou
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Obrázek 32: Zavěste podpěrný nástroj držáku sondy na zaoblenou podpěrnou tyč pipetovací jednotky tak, aby se
držáky sondy mohly zasunout mezi svislé pásy podpěrného nástroje

Obrázek 33: Zvedněte držáky sond nahoru, aby se jejich štěrbina ve tvaru písmene C nacházela přibližně ve středu
vodorovného pásu podpěrného nástroje
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Obrázek 34: Přesuňte nástroj tak, aby jeho vodorovný pás zapadl do otvoru držáku sondy ve tvaru písmene C

Obrázek 35: Sklápějte držáky sond, dokud se nepoloží na vodorovný pás nosného nástroje, a zkontrolujte, že jsou
sondy ponořeny ve vodě
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Informace o čištění a dekontaminaci
Před jakoukoliv manipulací se zařízením AutoDELFIA dbejte následujících pokynů:

Pozor: Při jakékoliv manipulaci se součástmi, které mohly přijít do kontaktu se vzorky pacientů (sérum/plazma, krevní
skvrny) použijte rukavice.

1. Vyčistěte kryty a zásobníky.

Při celkovém čištění zařízení lze použít 70–80% ethanol. Věnujte zvláštní pozornost čištění držáků na destičky,
zásobníků na vzorky a dopravníků.

2. Dekontaminujte zařízení.

Spusťte čištění zařízení v nabídce údržby. Více informací o čištění naleznete v pokynech k softwaru AutoDELFIA.

Formulář s informacemi o dekontaminaci

Typ produktu ________________

Sériové číslo ________________

Tento formulář informuje osoby, které udržují, opravují nebo přepravují produkt, že při manipulaci se zařízením a jeho
dílčími jednotkami byl dodržen výše uvedený postup.

Datum ________________

Podpis _________________________________

Tento postup také slouží k odstranění nebo snížení rizik při odstavení, přepravě nebo likvidaci.

Vytvořte kopii tohoto listu, vyplňte údaje a přiložte list k zařízení.
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Zlatá pravidla vkládání vzorků
Při plánování a vkládání vzorků se řiďte následujícími pravidly:

Principy dopravníku
• Na dopravník nesmí být vložen více než jeden zásobník se stejným ID.
• Jakmile zařízení na zpracování vzorků identifikuje zásobník nebo zkumavky, nelze je přemisťovat ani odstranit

z dopravníku.
• Při spuštění zpracování se na dopravníku nesmí nacházet: zásobníky bez zkumavek nebo zásobníky se zkumavkami,

které se nepodařilo úspěšně identifikovat.

Kontroly
• Kontrolní zásobník smí obsahovat pouze kontrolní zkumavky. Jakmile zařízení na zpracování vzorků identifikuje

kontrolní zásobník, nesmějí se odstraňovat, vyměňovat ani přidávat jakékoliv zkumavky.
• Nedoporučujeme používat stejný kontrolní kód pro různé úrovně kontroly jednotlivých analytů.
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Technické specifikace

Obecné

Shoda se směrnicemi EU
• Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě

Tento zdravotnický prostředek pro IVD splňuje požadavky na emise a odolnost stanovené směrnicí IEC/EN
61326-2-6 pro zařízení třídy B.

• Směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí
• Směrnice 98/79/ES o zdravotnických diagnostických prostředcích in vitro (IVD)

Požadavky na bezpečnost
Přístroj je navržen tak, aby splňoval následující bezpečnostní normy:

• IEC 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61010-2-101
• EN 61326-1
• EN 62366-1
• EN IEC 61326-2-6
• CAN/CSA- C22.2 6101-1

Požadavky na napájení
Vstupní napětí: 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Zařízení na zpracování destiček:

Výkon: max. 600 VA

Zařízení na zpracování vzorků:

Výkon: max. 300 VA

Zařízení dokáže bez přerušení provozu překonat přerušení napájení po dobu 20 ms.

Volitelně lze zakoupit zdroj nepřerušeného napájení, který zabezpečí napájení po dobu 15 minut.

Pracovní prostředí
Teplota: 15–30 °C.

Prašnost pracovního prostředí by měla splňovat normu FS209D třídy 100000. Pokud je to možné, je třeba zabránit
vniknutí prachu do zařízení.

Relativní vlhkost: 20–80 %.

Požadavky na skladování a přepravu
Teplota: −25 až 60 °C
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Teplotní gradient: 20 °C / hodinu

Relativní vlhkost: 5 až 90 %

Množství odpadu
Pevný odpad zahrnuje destičky, špičky a ředicí nádobky, které se používají při testech.

Během jedné plné dávky vyprodukuje zařízení na zpracování destiček asi 8 L a zařízení na zpracování vzorků asi 10
L kapalného odpadu.

Výfukové potrubí z podtlakového čerpadla je filtrováno, aby do vzduchu nepronikaly nebezpečné aerosoly.

Zacházejte s odpadem z odpadních lahví, jako by byl infekční!

Fyzické rozměry
Samotné zařízení na zpracování destiček

Velikost (š × v × h): 1246 × 837 mm × 853 mm (790 mm, když je přední panel odstraněný)

Hmotnost: přibližně 216 kg

Zařízení na zpracování destiček s pracovním stolem

Velikost (š × v × h): 1246 mm × 1740 mm (2015 mm, když je přední panel otevřený) × 910 mm

Hmotnost: přibližně 270 kg

Samotné zařízení na zpracování vzorků

Velikost (š × v × h): 790 mm × 837 mm × 844mm (799 mm, když je přední panel odstraněný)

Hmotnost: přibližně 127 kg

Zařízení na zpracování vzorků a zařízení na zpracování destiček spolu s pracovním stolem

Velikost (š × v × h): 1790 mm × 1740 mm (2280 mm, když jsou přední panely otevřené) × 910 mm

Hmotnost: přibližně 443 kg

Hluk
Hluk < 66 dB

Zařízení na zpracování destiček

Kapacita
Kapacita mikrotitračních destiček: 12 destiček.

Kapacita objemových reagencií (promývací kapalina, oplachová kapalina a zesilovací roztok): Na 12 destiček nebo více.

Počet různých testů najednou: 1–8 testů. Závisí na velikosti a kapacitě kazet s reagenciemi.

Kapacita zpracování / 8hodinový pracovní den: nejméně 12 mikrotitračních destiček = 1152 vzorků, ale lze zpracovat
více krátkých testů. Počet testů závisí především na inkubační době testů.

Pozadí
Zesilovací roztok: impulsy < 600 cps

Roztok tritonu: impulsy < 400 cps
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Přesnost
C.V. jedné destičky s 1 nM roztoku Eu < 1 %.

Linearita
Chyba linearity je menší než +/− 10 % až do 6 nM roztoku Eu (přibližně 6 miliónů impulsů)

Řízení teploty
Aby se zabránilo odchylkám mezi testy, udržuje se teplota celého zařízení na +25 °C ± 3 °C.

Zařízení na zpracování vzorků

Kapacita
36 zásobníků se vzorky, každý s 12 zkumavkami, 432 zkumavek na vzorky.

Roztoky
Lze použít dvě velikosti nádržek na ředicí činidlo: 70 mL nebo 250 mL. Současně mohou být vloženy maximálně tři
nádržky o objemu 70 mL nebo jedna nádržka o objemu 250 mL. Každých 70 mL může obsahovat samostatné ředicí
činidlo. Faktory zředění mohou být v rozmezí od 1 : 5 do 1 : 100.

Velikost zkumavky na vzorek
Vnější průměr 10–16 mm. Doporučený minimální vnitřní průměr 8 mm.

Výška bez adaptérů: 70–125 mm.

Výška s adaptérem 10 mm: 55–115 mm.

Výška s adaptérem 20 mm: 45–105 mm.

Výška s adaptéry 20 + 10 mm: 35–95 mm.

Výška kontrolní zkumavky ve zvláštním kontrolním zásobníku: max. 75 mm včetně adaptérů.

Rychlost pipetování
Obvykle 12–15 min. / destičku. Toto závisí na četnosti promývání a umístění zkumavek na vzorky na dopravníku.

Sondy k odběru vzorků
Čtyři samostatně fungující sondy potažené parylenem s detekcí hladiny a sraženiny.

Přenos
Přenos je < 0.01 %. 
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Správnost
Lepší než +/− 3 % nebo +/− 1 μL (podle toho, která hodnota je větší) v 25 μL a větších objemech. Měřeno gravimetricky
se standardem BSA v pufru TSA (rozpouštědlo II B131-100 nebo B132-100).

Přesnost
CV% < 2 % pro objemy stejné nebo větší než 25 μL za použití jedné sondy a < 3 % pro stejný objem, pokud jsou
používány všechny čtyři sondy.
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Kriteria plnění úkolu

Úvod
Stanovené účinnosti systému AutoDELFIA je dosaženo, pokud je systém používán za uvedených podmínek prostředí
a podle příruček k soupravám a návodu k použití.

Zařízení na zpracování vzorků

Čárové kódy
V průběhu jednoho programu lze použít maximálně čtyři typy čárových kódů.

Velikost zkumavky
Systém AutoDELFIA je určen pro použití se zkumavkami s vnějším průměrem max. 16 mm. To znamená, že nejširší
část zkumavky nesmí přesáhnout 16 mm. Některé zkumavky mohou mít závity nebo objímky, které přesahují 16 mm,
tyto zkumavky nesplňují specifikace. Takové zkumavky by nemusely zcela zapadnout do zásobníku, což by mohlo
vést k chybám v detekci hladiny kapaliny. Lze použít zkumavky do vnějšího průměru 10 mm. I když jsou zkumavky
dostatečně dlouhé (>> 65 mm), doporučujeme použít s těmito zkumavkami malý adaptér o velikosti 10 mm (1297-405).
Adaptér zajišťuje lepší umístění zkumavky do zásobníku, což napomáhá lepší detekci hladiny kapaliny. Vnitřní průměr
musí být vždy nejméně 8 mm. Průměr zkumavek by měl být takový, aby byla zajištěna dostatečná hloubka kapaliny ve
zkumavce, a tím bylo zajištěno správné pipetování. Minimální mrtvý objem je u zkumavek o průměru 9 mm 300 μL.

Výška zkumavek může být v závislosti na použitých adaptérech následující:

Výška zkumavky 65–125 mm – nepoužívejte adaptér.

Výška zkumavky 55–115 mm – použijte adaptér 10 mm.

Výška zkumavky 45–105 mm – použijte adaptér 20 mm.

Výška zkumavky 35–95 mm – použijte adaptéry 20 + 10 mm.

Výška kontrolní zkumavky ve zvláštním kontrolním zásobníku max. 75 mm včetně případných adaptérů.

Zásobníky na vzorky
Pružiny v zásobníku na vzorky, které drží zkumavky na vzorky na místě, mohou po delší době užívání (několik měsíců)
ztratit část své pružnosti, pokud jsou používány se širokými zkumavkami (16 mm). To by mohlo znamenat, že pokud
přejdete na zkumavky o průměru 10 mm, nebudou správně drženy a vycentrovány. Proto kontrolujte pružnost pružin,
které byly použity se širokými zkumavkami, a v případě potřeby pružiny vyměňte; případně používejte samostatné
zásobníky pro široké a úzké zkumavky.

Zpracování vzorků
Varování: Pečlivě zkontrolujte, že se v lahvičkách s kalibrátory, ve zkumavkách s kontrolami ani ve zkumavkách se
vzorky nenachází povlak, pěna ani bublinky. Mohly by negativně ovlivnit měření hladiny. Pokud se v lahvičkách nebo
zkumavkách vyskytuje povlak, pěna či bublinky, šetrně je odstraňte.

Zařízení na zpracování destiček

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Pipetovací špičky na reagencie a další spotřební materiál
Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování a optimální výkon, je důležité používat pouze špičky a další spotřební materiál
od společnosti PerkinElmer.

Další informace o tom, jak spustit sadu v několika částech, naleznete v příručkách k sadám.

Osobní počítač
Při provozování systému AutoDELFIA by v počítači neměl být spuštěn žádný jiný software než software AutoDELFIA.

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Čárové kódy

Normy pro zajištění čárových kódů

Úvod
Čárové kódy se v systému AutoDELFIA se používají na řadě míst, jmenovitě:

• Zkumavky na vzorky
• Zásobníky na vzorky
• Destičky
• Kazety s reagenciemi

U zásobníků se vzorky, destiček a kazet s reagenciemi se používají čárové kódy dodávané společností PerkinElmer,
zkumavky na vzorky používají vlastní čárové kódy uživatele. Při použití vlastních čárových kódů pro zkumavky pacienta
dbejte pokynů uvedených v části Nejčastější problémy s čárovými kódy na straně 45.

Následující informace obsahují pokyny ohledně toho, které čárové kódy lze použít.

Čtečky čárových kódů
Zařízení AutoDELFIA používá čtyři typy čteček čárových kódů. U novějších modelů je zařízení na zpracování destiček
vybaveno čtečkou Jadak JDK-1662 a zařízení na zpracování vzorků čtečkou Datalogic DS2100 nebo Zebex Z-5111.

Čárové kódy podporovány
Čtečka čárového kódu zařízení na zpracování vzorků AutoDELFIA podporuje následující čárové kódy:

• Kód 39
• Kód 128
• 2/5 Interleaved
• Kód 93
• CODABAR
• EAN/UPC

Úvodní nula
Dávejte pozor, u některých kódů je automaticky vložena úvodní nula, aby se vyrovnal počet čtených číslic. Pracovní
seznam by v takovém případě měl úvodní nulu také použít, aby se shodoval s kódy zkumavek ze zařízení na zpracování
vzorků.

Nejčastější problémy s čárovými kódy
Příliš úzký okraj, bílý prostor před a za aktuálním čárovým kódem. Specifikace většiny kódů je desetinásobek úzkého
prvku kódu; absolutní minimum je 2.5 mm.

Štítek je na zkumavce umístěn příliš nízko, část kódu bude zastíněna zásobníkem nebo štěrbinou v boční stěně
dopravníku.

Nízká kvalita papíru nebo tiskárny, rozdíl mezi bílou a černou oblastí neodpovídá specifikacím skutečného kódu. Tisk
z laserové nebo inkoustové tiskárny by měl být přijatelné kvality, avšak tisk z jehličkové tiskárny je nedostatečné kvality.

Problémy s tiskárnou čárového kódu zákazníka, některé řádky čárového kódu jsou vynechány.

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®

Čárové kódy

45



Instalace, obnovení nebo konfigurace ručního čtečky čárových
kódů

Zařízení AutoDELFIA se dodává s ruční čtečkou čárových kódů (1170 0079), která je určena ke čtení informací o šarži
soupravy v certifikátech kontroly kvality společnosti AutoDELFIA.

Zařízení AutoDELFIA lze dodávat s jednou z následujících ručních čteček čárových kódů:

• Newland NLS-HR21
• QuickScan QD2430

Obě ruční čtečky čárových kódů jsou připraveny k okamžitému použití. Ruční čtečka čárových kódů Newland NLS-HR21
nevyžaduje žádné nastavení, zatímco čtečka QuickScan QD2430 je instalována z výroby, a nevyžaduje tedy žádné
konkrétní opatření.

Ruční čtečku čárových kódů zapojte do portu USB v počítači a bude připravena k použití.

Následující informace o programování se týkají pouze modelu QuickScan QD2430:

U zařízení AutoDELFIA se používají destičky a kazety s reagenciemi s čárovými kódy typu „Interleaved 2/5“. Ve výrobním
nastavení 2D čtečky čárových kódů QuickScan QD2430 je tento typ kódu zakázán. Pokud chcete tento typ kódu
aktivovat, načtěte čtečkou kód Enter/Exit Programming Mode (otevřít/zavřít programovací režim) a poté načtěte kód I 2
of 5 = Enable (povolit I 2 z 5) níže. Nakonec znovu načtěte kód Enter/Exit Programming Mode (otevřít/zavřít programovací
režim), čímž zavřete programovací režim. Další informace naleznete v příručce čtečky čárových kódů.

Obrázek 36: OTEVŘÍT/ZAVŘÍT PROGRAMOVACÍ REŽIM

Obrázek 37: POVOLIT = I 2 z 5

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Obrázek 38: POVOLIT = ČÁROVÝ KÓD

Obrázek 39: POVOLIT = KÓD 93

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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Záruka
Přiložené zařízení je dodáváno s omezenou zárukou (dále jen „záruka“) společnosti Wallac Oy (dále jen „Wallac“)
a společnosti PerkinElmer. Toto je pouze stručný přehled záruky na přiložené zařízení a nemění se jím podmínky záruky
a tyto podmínky neupravuje. Plné znění záruky naleznete ve smluvních podmínkách a ve smlouvě o pronájmu nebo
koupi.

Obecně platí, že společnost Wallac se zaručuje za materiál a provedení tohoto zařízení bez vad po dobu dvanácti (12)
měsíců od data instalace nebo patnácti (15) měsíců od data odeslání (dále jen „záruční doba zařízení“) podle toho, co
nastane dříve.

Během záruční doby zařízení bude společnost Wallac poskytovat součásti a práce pro opravu vad na materiálu
a provedení.

Poznámka: Záruka na toto zařízení nepokrývá případnou požadovanou pravidelnou údržbu (dále jen „PÚ“), náklady
a výdaje na ni hradí kupující nebo nájemce. Neprovedení požadované PÚ povede ke ztrátě záruky. Společnost
PerkinElmer a oprávnění zástupci jsou k dispozici pro vykonání PÚ. Pro další informace o PÚ se obraťte na svého
zástupce společnosti PerkinElmer.

Všechna ustanovení omezené záruky na tento výrobek jsou v plném znění dostupná na adrese https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®

Záruka
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Pokyny směrnice o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních týkající se produktů
PerkinElmer

nebo

Štítek se symbolem přeškrtnutého koše na kolečkách a obdélníkem značí, že se na výrobek vztahuje směrnice
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a nesmí být likvidován jako netříděný komunální odpad.
Všechny výrobky označené tímto symbolem musí být shromažďovány odděleně podle vašich místních regulačních
směrnic.

Cílem tohoto programu je zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví a obezřetně
a racionálně využívat přírodní zdroje. Zvláštní postupy směrnice OEEZ jsou nezbytné, aby se zabránilo rozptýlení
znečišťujících látek do recyklovaného materiálu nebo toku odpadů. Tyto postupy jsou nejúčinnějším prostředkem
ochrany prostředí zákazníka.

Požadavky na programy pro sběr, opětovné použití, recyklaci a obnovu odpadu se liší podle místních regulačních
orgánů. Pro více informací o platných předpisech likvidace se obraťte na místní odpovědný orgán (např. svého
vedoucího laboratoře) nebo na jeho oprávněného zástupce. Pro informace o zvláštnostech produktů společnosti
PerkinElmer se obraťte na společnost PerkinElmer prostřednictvím níže uvedených webových stránek.

Webové stránky:

www.perkinelmer.com/WEEE

Evropa: pod výše uvedeným odkazem získáte přístup k pokynům týkajícím se postupů směrnice OEEZ, které jsou
specifické pro různé evropské země.

Zákaznický servis USA: volejte 1-800-762-4000

Zákaznický servis pro zbytek světa: volejte (+1) 203-925-4602

Součástí vašeho systému dodaného společností PerkinElmer mohou být také výrobky od jiných výrobců. Tito další
výrobci jsou přímo zodpovědní za shromažďování a zpracování vlastních odpadních produktů za podmínek směrnice
OEEZ. Před likvidací kteréhokoliv z jejich produktů se obraťte přímo na tyto výrobce.

Názvy výrobců a jejich webové adresy naleznete na webových stránkách společnosti PerkinElmer (uvedené výše).

Návod k použití zařízení AutoDELFIA®
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