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

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

Ochranné známky
Copyright © 2015–2021, PerkinElmer, Inc. Všechna práva vyhrazena.

PerkinElmer® je registrovaná ochranná známka společnosti PerkinElmer, Inc.

AutoDELFIA® je registrovaná ochranná známka společnosti Wallac Oy a dceřinou společností společnosti PerkinElmer,
Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

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.

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.

Značka Popis

Značka shody CE

Výrobce

Datum výroby

Upozornění, čtěte návod k použití
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Značka Popis

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

Povinná recyklace baterií

Likvidaci tohoto zařízení provádějte podle státních
a unijních předpisů

Značky a snímač pro kontrolování výrobku během
přepravy

Zkratky
V příručce jsou užívány následující zkratky:
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• LIS: Laboratorní informační systém
• SKK: Suchá kapka krve
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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
Obsluhu systému AutoDELFIA je třeba proškolit a seznámit s obsahem příslušných pokynů pro uživatele dodaných
s tímto produktem.

Abyste zajistili správné výsledky testů, vždy dodržujte pokyny uvedené v této příručce, v návodu k použití, v příručkách
k soupravám a/nebo jiným způsobem dodanými společností PerkinElmer.

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.
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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.

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.

Dávejte pozor na pohyblivé části uvnitř přístroje.

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

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření (například nestíněných zdrojů
VF záření). Tyto zdroje mohou narušovat správný provoz přístroje AutoDELFIA.

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.
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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
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.

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.

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

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
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Úvod

AutoDELFIA: Klasické a nové
V této příručce jsou popsány funkce softwaru AutoDELFIA 3.0 Manager. Software AutoDELFIA 3.0 Manager je
kompatibilní s klasickým i novým modelem zařízení AutoDELFIA a je navržen tak, aby mohl ovládat oba. Software
rozpozná typ zařízení připojeného k počítači a poskytne příslušné pokyny.

Níže jsou zobrazeny oba modely. Stručně řečeno, zařízení AutoDELFIA, která byla vyvinuta do poloviny roku 2015, jsou
označována jako klasické modely, a zařízení vyvinutá od poloviny roku 2015 jsou označována jako nové modely.

Klasické zařízení AutoDELFIA, včetně zařízení na zpracování vzorků

Nové zařízení AutoDELFIA včetně zařízení na zpracování vzorků

AutoDELFIA Manager a AutoDELFIA Workstation
Systém AutoDELFIA obsahuje následující prvky:

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
Úvod
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• Zařízení (tj. zařízení na zpracování destiček a volitelně zařízení na zpracování vzorků)
• Pracovní stůl a lahve
• Počítač AutoDELFIA se softwarem potřebným pro provoz zařízení AutoDELFIA. Počítač s tímto softwarem je

umístěn vedle samotného zařízení a v provozovnách s několika zařízeními AutoDELFIA je každému zařízení přiřazen
samostatný počítač AutoDELFIA.

Software AutoDELFIA 3.0 obsahuje následující prvky:

• Software AutoDELFIA Manager, který slouží k ovládání zařízení AutoDELFIA.
• Software AutoDELFIA Workstation, který slouží k počítání koncentrace vzorků porovnáním signálu naměřeného

zařízením AutoDELFIA s kalibračními křivkami. Obsahuje čtyři hlavní softwarové moduly: editor sady vzorků,
generátor destiček, prohlížeč výsledků a nástroj pro řízení kvality. Tento software je popsán v samostatných
příručkách.

V režimu SKK přicházejí informace o vzorcích, které mají být zpracovány, z pracovních seznamů vzorků, případně je
může vytvářet generátor destiček.

V režimu kapalných vzorků přicházejí informace o vzorcích, které mají být zpracovány, z externího LIS (viz Použití dotazu
na LIS na straně 31) nebo z pracovního seznamu kapalného režimu (viz Režim kapalného vzorku na straně 30).
Software AutoDELFIA Manager ovládá zpracování destiček, reagencií, spotřebního materiálu a vzorků. Po zpracování
jsou nezpracované údaje z měření (impulsy) odeslány do softwaru AutoDELFIA Workstation pro výsledný výpočet
a vytvoření zprávy a do nástroje pro řízení kvality.

Zařízení na zpracování destiček a zařízení na zpracování vzorků
Zařízení AutoDELFIA se skládá z modulu zařízení na zpracování destiček, který lze použít samostatně (screening SKK)
nebo s volitelným zařízením na zpracování vzorků, které umožňuje analýzu kapalných vzorků.

Pokyny v této příručce jsou platné pro funkce samotného zařízení na zpracování destiček i pro funkce zařízení na
zpracování destiček propojeného se zařízením na zpracování vzorků.

Pokyny určené pro použití se zařízením na zpracování vzorků jsou označeny následujícím textem:

Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
Úvod
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Hlavní funkce

Spuštění
Chcete-li zapnout systém AutoDELFIA, postupujte podle následujících pokynů:

1. Zapněte zařízení (nejprve zařízení na zpracování vzorků, pokud je používáno, poté zařízení na zpracování destiček).
Další informace naleznete v příručce k zařízení AutoDELFIA

2. Zapněte tiskárnu
3. Zapněte počítač AutoDELFIA a jeho monitor
4. Spusťte software AutoDELFIA Manager
5. Podle potřeby spusťte software AutoDELFIA Workstation

Systém AutoDELFIA během spouštění provádí kontrolu, zda všechny moduly fungují správně. Zobrazí se stav zařízení.

Vyprázdněte ze zařízení na zpracování vzorků všechny vzorky nebo kalibrátory, které v něm zůstaly ponechány.

Pokud bylo zařízení AutoDELFIA vypnuté déle než několik hodin, bude potřebovat určitý čas, než bude opět funkční:

• Kalibrační zásobník zařízení na zpracování vzorků potřebuje 30 minut, aby dosáhl provozní teploty
• Zařízení na zpracování destiček potřebuje až 2.5 hodiny k dosažení své provozní teploty (software AutoDELFIA

Manager zobrazuje teplotu a neumožňuje spustit program, pokud teplota překračuje mezní hodnoty)

Vypnutí
Chcete-li vypnout systém AutoDELFIA, postupujte podle následujících pokynů:

1. Ukončete software AutoDELFIA Manager a software AutoDELFIA Workstation.
2. Vypněte zařízení na zpracování destiček
3. Vypněte zařízení na zpracování vzorků.

Opatrně ručně přesuňte sondy do nádržky na ředicí činidlo obsahující deionizovanou vodu; samotných sond se
nedotýkejte. Pokud byste držáky sond při vypínání napájení nepodepřeli, sondy by se spustily a mohly by se
poškodit.

Poznámka: Pokud používáte klasické zařízení AutoDELFIA, sondy po vypnutí napájení rychle spadnou, takže před
vypnutím je třeba podepřít černé držáky sond, aby se sondy nepoškodily. Pro přidržení sond je k dispozici podpěra.
Pokud používáte nové zařízení AutoDELFIA, je držák sondy vybaven brzdou, která zpomaluje pád. Podpěra je
dodávána také s novým systémem AutoDELFIA, ale při vypínání lze případně držet černý držák sondy prstem.

Poznámka: Sondy nikdy nesmí klesnout až na dno promývacích jamek.
4. Vypněte počítač AutoDELFIA v nabídce Start.

Nevypínejte systém AutoDELFIA po dokončení programu. Systém AutoDELFIA by měl vždy zůstat zapnutý.

Přihlášení a odhlášení: pomocí programu uzamčení obrazovky
Chcete-li zaručit bezpečnost, zamykejte počítač, který používá software AutoDELFIA Manager, když je ponechán bez
dozoru.

Bezpečnostní zámek systému Windows umožňuje přihlášení pouze jednoho uživatele, ale v typické laboratoři se
systémem AutoDELFIA je třeba, aby mohlo několik uživatelů odemknout pracovní stanici pomocí vlastních uživatelských
údajů (pro účely sledování a návaznosti).

V počítači se softwarem AutoDELFIA Manager je automaticky nainstalován program uzamčení obrazovky, který je ale ve
výchozím nastavení deaktivován. Pokud ho chcete povolit, obraťte se na místního zástupce společnosti PerkinElmer.

Program uzamčení obrazovky umožňuje, by mohlo několik uživatelů odemknout počítač se softwarem AutoDELFIA
Manager a používat ho s vlastními uživatelskými údaji, přičemž budou přihlášeni na sdíleném účtu systému Windows.
Když potřebují nechat počítač bez dozoru, mohou ho zamknout. Program také může zamknout počítač, pokud zůstane
po určitou dobu nedotčený.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
Hlavní funkce
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Program uzamčení obrazovky také zaznamenává všechny typy událostí v protokolu událostí a/nebo v textovém
souboru, což umožňuje monitorovat a sledovat činnost uživatelů.

Zde je uvedeno několik příkladů událostí, které lze zaznamenat:

• Ruční zamčení (tj. když uživatel uzamkne počítač se softwarem AutoDELFIA Manager, než ho zanechá bez dozoru)
• Časový zámek (tj. počítač se softwarem AutoDELFIA Manager se po určitém čase automaticky uzamkne)
• Odemčení (buď uživatelem, který počítač uzamkl, nebo jiným uživatelem)
• Změny v konfiguraci

Chcete-li zamknout počítač, klikněte na ikonu zamknutí obrazovky v panelu úloh nebo klikněte pravým tlačítkem myši
na tuto ikonu a v kontextové nabídce, která se zobrazí, na položku Lock (zamknout).

Chcete-li počítač odemknout po zamknutí programem uzamčení obrazovky, zadejte své uživatelské údaje (kombinace
uživatelského jména a hesla) a stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na tlačítko pro odemčení.

Dotyková obrazovka
Software uživatelského rozhraní AutoDELFIA Manager je kromě práce s myší a klávesnicí navržen také pro práci
s dotykovou obrazovkou.

Softwarová klávesnice bude aktivována v případě potřeby, tj. když stisknete editovatelné pole na dotykové obrazovce
nebo kdykoli se vyžaduje ruční zadávání textu (např. v případě psaní poznámky, která má být přiřazena ke vzorku).

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
Hlavní funkce
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Hlavní obrazovky programu
Hlavní obrazovka je rozdělena na dvě oblasti. Vlevo se nachází úzký nepohyblivý sloupec s tlačítky. Zbytek obrazovky
tvoří oblast zobrazení. Po kliknutí na libovolné tlačítko vlevo se vpravo v oblasti zobrazení otevře příslušná obrazovka.

Barva rámečku jednotlivých tlačítek se může lišit podle stavu aktuálních operací zařízení. Obecně platí:

• Zelená: vše je v pořádku
• Modrá: zadání uživatele je možné
• Červená: vyžaduje zásah uživatele

Stavové kontrolky na předním panelu nového zařízení AutoDELFIA se řídí stejným barevným kódováním.

Na všech hlavních obrazovkách nahoře se nachází šedý stavový řádek (zleva doprava):

• název přiřazený k zařízení
• jméno aktuálně přihlášeného uživatele
• stav hlášení LIS: objeví se pouze v případě, že vaše laboratoř používá LIS, na který zařízení AutoDELFIA zasílá

výsledky. Pouze informuje o stavu odesílání, nemá nic společného s dotazem na LIS. Stav bude OK pouze pokud je
povoleno automatické odesílání výsledků a není důvod se domnívat, že odesílání výsledků nefunguje.

• teplota uvnitř zařízení a čas systému.

Domů

Domovskou obrazovku programu AutoDELFIA Manager tvoří hlavní oblast zobrazení, která na první pohled umožní
zjistit aktuální stav systému AutoDELFIA. Na obrazovce nahoře se nachází obecná časová osa, která znázorňuje všechny
probíhající analýzy, zbytek obrazovky je rozdělen na několik oblastí:

• Vzorky k vyjmutí: Pro použití se zařízením na zpracování vzorků. Pokud právě probíhá analýza kapalných vzorků,
udává tato oblast dobu, po jejímž uplynutí lze vyjmout vzorky ze zařízení na zpracování vzorků. Po uplynutí této
doby nahradí hodiny zelená značka, což znamená, že vzorky můžete vyjmout ze zařízení a náležitým způsobem je
uskladnit.

• Dodatečné vložení lze provést: Tato oblast udává čas, kdy lze provést dodatečné vložení (nahoře, velké znaky)
a časový rámec, který je k dispozici (dole, malé znaky). Jakmile lze provést dodatečné vložení, zobrazí se v této
oblasti pouze odpočítávání odpovídající době, která zbývá pro dodatečné vložení (s textem „lze dokončit vložení“).
Po uplynutí času pro dodatečné vložení program zobrazí informace o tom, kdy bude dostupná další doba pro
dodatečné vložení. Po uplynutí poslední doby pro dodatečné vložení, nebo pokud již další vložení není možné,
zůstane tato oblast prázdná.

• Všechny reagencie lze vyjmout: V průběhu analýzy lze po provedení pipetování všech reagencií reagencie
odstranit a náležitě uskladnit. Tato oblast udává čas, kdy lze zásobník s reagenciemi vyprázdnit. Po uplynutí
stanovené doby nahradí hodiny zelená značka. Zásobník s reagenciemi můžete za účelem vyprázdnění vyjmout ze
zařízení na zpracování destiček, ale po vyprázdnění je třeba vrátit jej do zařízení.

• Zprávy: Tato oblast bude obsahovat všechny zprávy, které vám poskytnou informace o stavu systému pro aktuální
analýzu. To zahrnuje varování, chyby atd. Když se v oblasti Messages (zprávy) zobrazí nová zpráva, tlačítko Home
(Domů) změní barvu na červenou, dokud na něj nekliknete a nezobrazí se obrazovka se zprávou. K dispozici je také
malé počítadlo, které udává počet nových zpráv. Toto počítadlo se obnoví při každém zobrazení seznamu zpráv.

Teplota zařízení na zpracování destiček
Zařízení na zpracování destiček AutoDELFIA má dvě vestavěná teplotní čidla: jedno kontroluje teplotu dopravníku
a druhé teplotu počítače. Hodnoty poskytnuté snímači se typicky mírně liší a hodnota uvedená na informačním panelu
programu AutoDELFIA Manager nahoře je vždy hodnota ze snímače, který se nejvíce vzdálil od cílové teploty.

Cílová teplota zařízení na zpracování destiček AutoDELFIA je za normálních podmínek +25 °C, tj.:

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
Hlavní obrazovky programu
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• Okolní teplota +15–30 °C
• Kryt zařízení na zpracování destiček je zavřený
• Po spuštění zařízení se počká nejméně dvě hodiny, než se teplota stabilizuje.

Přijatelná teplota zařízení AutoDELFIA pro provádění analýzy je +25 ±3 °C. Pokud teplota vybočí z tohoto přípustného
rozmezí, ale stále je v rozmezí +25 ±4 °C, program zobrazí varovnou zprávu. Pokud teplota vybočí z rozmezí +25 ±4 °C,
program zobrazí chybovou zprávu.

Analýzu tedy lze spustit pouze tehdy, když se teplota nachází v přijatelném rozmezí +25 ±3 °C.

Pokud teplota v průběhu analýzy vybočí mimo přijatelné rozmezí, bude analýza pokračovat, a pokud teplota vybočí
z rozmezí +25 ±4 °C, budou výsledky odpovídajícím způsobem označeny v programu AutoDELFIA Workstation.

Pokud teplota vybočí z výše uvedeného rozmezí, obraťte se na servisního technika.

Vzorky

Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Obrazovka Samples (vzorky) je k dispozici pouze u systémů se zařízením na zpracování vzorků. Pokud zařízení na
zpracování vzorků není připojeno, bude příslušná ikona skrytá.

U systémů vybavených zařízením na zpracování vzorků je obrazovka Samples (vzorky) přístupná pouze v případě, že
je na obrazovce Settings (nastavení) zaškrtnuta možnost Liquid sample mode (režim kapalného vzorku), v opačném
případě je ikona šedá a nepřístupná.

Nejprve umístíte zásobníky na vzorky, které chcete vložit, na přední pás dopravníku na vzorky. Zásobníky lze vkládat
po jednom nebo v dávkách (maximálně 18 zásobníku naráz). Pokaždé, když umístíte nové zásobníky na přední pás
dopravníku na zásobník se vzorky a chcete je vložit, stiskněte tlačítko LOAD (vložit) na zařízení na zpracování vzorků
nebo klikněte na položku Load (vložit) na obrazovce Samples (vzorky) a zavřete přední panel zařízení na zpracování
vzorků.

Dopravník poté posune zásobníky na vzorky do polohy pro čtení, kde čtečka čárového kódu naskenuje čárový kód
zásobníku a poté postupně čárové kódy vzorků. Na obrazovce se zobrazí okno s obsahem zásobníku.

Zásobníky lze vkládat až do dosažení maximálního počtu zásobníků v zařízení, což je 36 (18 v zadním pásu a 18
v předním pásu).

Chcete-li zobrazit informace o konkrétním vzorku v zobrazeném okně Rack (zásobník), zvolte zkumavku na vzorky
v okně vlevo na obrázku, který představuje zásobník. Zobrazí se následující informace o vzorku:

• ID vzorku
• Typ zkumavky
• Předředění: faktor ředění, pokud byl vzorek předředěn mimo zařízení.
• Oblast požadavku testu: počet záložek bude odpovídat počtu požadavků testu na testovací panel. V této fázi lze

odstranit některé požadavky testu vypnutím tlačítka is active (je aktivní) u příslušného testu. Pokud test zahrnuje
ředění, lze přidat test neředěného vzorku zapnutím tlačítka primary (primární) a výběrem počtu kopií v poli, které
se zobrazí.

Zkontrolujte, že čárové kódy všech vzorků jsou viditelné přes otvory v zásobníku, jak je znázorněno na obrázku níže.
Další informace o typech zkumavek a jejich konfiguraci naleznete v části Typy zkumavek na straně 20.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
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Pokud čtečka nenajde čárový kód zásobníku nebo zjistí nepovolený čárový kód, software AutoDELFIA Manager zobrazí
chybovou zprávu.

Pokud zařízení nedokáže přečíst čárový kód vzorku, daný vzorek je v uživatelském rozhraní zvýrazněn červeně.

• Pokud je poloha zásobníku skutečně prázdná, můžete zapnout přepínač Is empty (prázdné).
• Pokud se v zásobníku nachází několik prázdných pozic zkumavek, můžete kliknout na tlačítko Change (změnit), čímž

se stav všech zkumavek, u kterých nebyl nalezen čárový kód, změní na Empty (prázdné).
• Pokud je zkumavka na vzorky vložená, ale skener ji nedokázal načíst, zkontrolujte, zda je čárový kód vidět v otvoru,

a zkuste ji znovu načíst, případně ji ručně zadejte do příslušného pole.

Spodní část obrazovky představuje zásobníky na vzorky, kontrolní zásobník se nachází vlevo.

Pokud panel obsahuje vzorky, které je třeba naředit, zařízení na zpracování vzorků tyto vzorky nejprve naředí ředicím
činidlem v ředicích proužcích a poté je z ředicích proužků přesune na destičku.

Přijmout každý zásobník zvlášť: zapněte tuto volbu, pokud chcete mít možnost upravit informace o vzorku nebo
požadavky testu po naskenování zásobníku na vzorky. Pokud tato možnost není zapnutá, dopravník na vzorky
automaticky přenese zásobník na zadní pás poté, co čtečka úspěšně naskenuje všechny čárové kódy.

Typ aktivní zkumavky: kliknutím na toto tlačítko zobrazíte okno, kde můžete zvolit typ zkumavky, kterou chcete použít.
Další informace o typech zkumavek a jejich konfiguraci naleznete v části Typy zkumavek na straně 20.

Aktivní panel: kliknutím na toto tlačítko zobrazíte okno, kde můžete zvolit panel analytu, který chcete použít. Další
informace o panelech analytů a jejich konfiguraci naleznete v části Panely analytů na straně 21.

Pracovní seznamy: toto tlačítko je zapnuto, pokud jste na obrazovce Settings (nastavení) zvolili režim vkládání
Use worklists (použít pracovní seznamy). Kliknutím na něj se otevře okno se všemi pracovními seznamy, které jsou
v zadaném umístění dostupné.

Ve středu obrazovky se nacházejí obrázky, která představují ředicí zásobník, nádržky na ředicí činidlo (až tři malé nebo
jedna velká) a kalibrační zásobník. Zařízení tyto funkce neověřuje, musíte zkontrolovat, že všechny položky zobrazené
na obrazovce jsou přítomné v zařízení. Je třeba vizuálně ověřit následující:

• Ředicí proužky jsou umístěny v ředicím zásobníku
• Nádržky obsahují minimální množství (vyznačené softwarem) ředicího činidla
• Lahvičky kalibrátoru jsou umístěny v zásobníku kalibrátoru

Program vás vyzve, abyste potvrdili, že zařízení obsahuje veškerý potřebný materiál. Po vložení destiček se tlačítko
vzorků změní na červené a kolem hlavní oblasti obrazovky se vzorky se objeví červený rámeček. Kliknutím na tlačítko
Accept (přijmout) potvrďte, že všechny požadované kalibrátory, nádržky na ředicí činidlo a ředicí proužky jsou v zařízení
umístěny na místě označeném na obrazovce.

Zkontrolujte, že jsou všechna víčka lahviček kalibrátoru umístěných v zařízení odstraněna.

Při použití malých nádržek na ředicí činidlo zkontrolujte, že jsou umístěny tak, jak je uvedeno v uživatelském rozhraní.
Jsou označeny jednou, dvěma nebo třemi tečkami, které také označují jejich příslušné polohy v zařízení.

Pokud chcete do zařízení vložit kapalné kontrolní vzorky, umístěte kontrolní zásobník (zásobník č. 73) s kontrolními
zkumavkami na vzorky na přední pás dopravníku na vzorky. Všechny čárové kódy kontrolních vzorků musí být viditelné
přes otvory kontrolního zásobníku. Když systém naskenuje a rozpozná kontrolní zásobník a kontrolní zkumavky,
přenese je zpět na přední pás. Ručně je vyjměte z předního pásu a umístěte je do držáku kontrolního zásobníku.

Vzorky lze v průběhu testu vyjmout po dokončení pipetování všech vzorků nebo po dokončení programu. Když lze
vyjmout vzorky, barva tlačítka Samples (vzorky) na obrazovce vlevo se změní na modrou a na obrazovce Samples
(vzorky) se aktivuje tlačítko Unload (vyjmout).

Poznámka: Pro optimální spotřebu destiček vždy vložte vzorky před destičkami.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
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Poznámka: Zařízení nekontroluje umístění kontrolního zásobníku v držáku. Je výhradní odpovědností uživatele, aby
ověřil, že je kontrolní zásobník před spuštěním programu správně umístěn.

Poznámka: Než se pokusíte vyjmout zásobníky ze zadního pásu, vždy vyjměte všechny zásobníky na vzorky z předního
pásu.

Poznámka: Pokud v průběhu testu potřebujete přidat ředicí činidlo, nejprve zkontrolujte, že jsou sondy umístěny
v promývačce, a poté otevřete přední panel zařízení na zpracování vzorků (nové zařízení AutoDELFIA) nebo stisknutím
tlačítka Lock (zamknout) (klasické zařízení AutoDELFIA) zastavte pohyb pipetovacího ramene, abyste mohli bezpečně
přidat ředicí činidlo. Po přidání ředicího činidla zavřete přední panel zařízení na zpracování vzorků (nové zařízení
AutoDELFIA) nebo odemkněte zařízení (klasické zařízení AutoDELFIA) a pokračujte.

Destičky

Na obrazovce Plates (destičky) se zobrazují destičky, které jsou přítomny v zařízení. V pravém horním rohu obrazovky se
také podle aktuálně dostupných operací nachází tlačítko Load (vložit), Remove (odstranit) nebo End (ukončit). Tlačítka
Load (vložit) a Remove (odstranit) jsou k dispozici při prvním zobrazení obrazovky Plates (destičky). Pokud zvolíte Load
(vložit), rámeček destičky se přesune do polohy pro vložení a systém vás vyzve, abyste vložili destičku. Pokud zvolíte
Remove (odstranit), můžete vyjmout všechny destičky, které se aktuálně nacházejí v zařízení. Pokud zvolíte tlačítko
Load (vložit) nebo Remove (odstranit), na obrazovce se zobrazí tlačítko End (ukončit). Toto tlačítko použijte k ukončení
procesu vkládání nebo vyjímání destiček.

Na hlavní obrazovce se zobrazuje umístění destiček (1 až 12) a destičky při jejich vložení. ID testu je zobrazeno vedle
ikony, která představuje štítek. Informace o tom, kolik řádků je vloženo nebo potřeba, a o počtu volných jamek na
destičce jsou také zobrazeny nalevo od obrázku destičky.

Chcete-li vložit destičku, klikněte na tlačítko Load (vložit). Tlačítko se změní na End (ukončit). První držák destičky se
přesune do polohy pro vložení. Umístěte destičku do držáku destičky a stiskněte na zařízení tlačítko IN/OUT (dovnitř/
ven) nebo klikněte na tlačítko Load (vložit). Destičku s kompletní kalibrační křivkou je třeba vložit jako první pro
případ, že by byla použita kalibrační metoda, v níž má první destička kompletní křivku a následující destičky mají
dvoubodovou kalibraci nebo kalibrátory nemají (režim SKK). Zařízení vloží destičku, přečte čárový kód, zkontroluje počet
řádků a přesune destičku do výtahu, který ji umístí do třepačky-inkubátoru. Opakujte postup u všech dalších destiček,
které chcete vložit. Po vložení poslední destičky do držáku destiček klikněte na tlačítko End (konec).

Poznámka: Destičku s kompletní kalibrační křivkou je třeba vložit jako první pro případ, že by byla použita kalibrační
metoda, v níž má první destička kompletní křivku a následující destičky mají dvoubodovou kalibraci nebo kalibrátory
nemají (režim SKK).

Vkládání destiček lze ukončit také tak, že ponecháte držák destičky prázdný.

Je možné vložit destičku pouze pro měření, což by mohlo být užitečné např. při řešení problémů. Pokud je
destička v poloze nakládání, tlačítko Measure only(pouze měřit) je zobrazeno v uživatelském rozhraní. Pokud toto
tlačítko povolíte, označíte destičku pouze pro měření, což znamená, že se provede pouze konečné měření destičky.
Destička je označena příslušným způsobem. Pro destičky DBS musí být mapa destičky připravena pomocí Plate
Generator(generátor destičky). U destiček se vzorkem kapaliny se zobrazí další dialogové okno, kde lze vybrat mapu
destiček a počet jamek, které se mají měřit.

Poznámka: Vkládání destiček se automaticky ukončí po 10minutové pauze. Dávejte pozor na pohybující se držák
destiček!

Pokud se nepodaří načíst čárový kód, připevněte na rámeček destičky štítek s čárovým kódem z krabičky se sadou. Daný
čárový kód nesmí být současně použit na jiné destičce.

Chcete-li čárový kód destičky zadat ručně, klikněte do pole obrázku destičky v držáku destičky s textem Click to
enter (pro zadání textu klikněte do pole). Na obrazovce dole se zobrazí dialogové okno Edit plate barcode (upravit
čárový kód destičky). Do pole Barcode (čárový kód) zadejte požadovaný čárový kód a klikněte na tlačítko OK. Nyní
lze stisknutím tlačítka IN/OUT (dovnitř/ven) na zařízení načíst destičku se zadaným čárovým kódem. Zařízení nebude
skenovat čárový kód destičky a použije ten, který jste zadali ručně.

Pozor! Při ručním zadávání čárových kódů je odpovědností uživatele, aby zkontroloval, že zadal správný čárový kód.
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Vpravo od načtené destičky se nachází tlačítko pro vysunutí, které lze zapnout nebo vypnout. Pokud chcete vyjmout
destičku, zapněte příslušné tlačítko pro vysunutí a klikněte na tlačítko Load (vložit). Po dokončení programu se
standardně aktivuje tlačítko pro vysunutí všech destiček.

Když kliknete na destičku, zobrazí se okno Plate (destička), příslušná mapa destičky a informace o destičce. Pokud
chcete zobrazit jinou mapu nebo informace o destičce, klikněte na požadovanou mapu v okně vlevo.

V hlavním okně i v okně Plate (destička) jsou destičky s kompletní kalibrační křivkou označeny malou ikonou destičky
s diagonálním pruhem a destičky s dvoubodovou kalibrací (2 kalibrátory) jsou označeny malou ikonou destičky se
dvěma tečkami.

V průběhu testu se v překryvném okně dole zobrazují všechny zprávy, varování a chyby.

Když kliknete na vzorek mapy destičky, zobrazí se nové okno (nazvané Well (jamka) s identifikací jamky, např. C3)
s podrobnostmi o vybraném vzorku.

Pokud při testování kapalných vzorků kliknete na mapě destičky na některou z jamek, můžete vybraný vzorek odstranit.

Poznámka: Pokud odstraníte vzorek, který měl být analyzován v několika kopiích, odstraní se všechny kopie určené
k analýze. Pokud je ke vzorku pacienta přiřazeno několik testů, odstraní se pouze kopie určené pro vybranou analýzu.

Pokud dávka destičky náleží k dávkám v několika sadách, v okně Plate (destička) se u políček Analyte (analyt) a Kit lot
(dávka sady) objeví modrý rámeček a na pravé straně se zobrazí ikona. Chcete-li zvolit správnou dávku sady, klikněte na
ikonu a zobrazené okno vám umožní zvolit správnou kombinaci analytu a dávky sady.

Pokud je vloženo více destiček, zobrazí se vedle destiček s kompletní kalibrací hvězdička. Těmto destičkám lze nastavit
vyšší prioritu. Při aktivaci vyšší priority u jedné destičky budou upřednostněny také všechny další destičky ze stejné
dávky.

Po zahájení pipetování se vpravo od destičky objeví kapka, která značí, že destička je nyní mokrá. Jestliže bude program
z nějakého důvodu přerušen, nelze tuto destičku znovu použít.

Po úspěšném dokončení programu se barva destičky změní na modrou a vedle ní se zobrazí zelená značka. Pokud se
program přeruší, barva destičky se změní na červenou a vedle ní se zobrazí červený křížek.

Chcete-li destičku vyjmout, klikněte na Remove (odstranit) a destička v první poloze se přesune do polohy pro vložení.
Vyjměte ji z držáku destičky a opakujte postup, dokud nejsou všechny destičky vyjmuty ze zařízení.

Poznámka: Použité destičky je třeba vyjmout ze zařízení.

Poznámka: Při manipulaci s destičkami (vkládání, vyjímání, ukládání, přidávání nebo odstranění řádků) destičky vždy
držte za okraje. Prsty se nesmí dotýkat povrchu destičky, ani když máte rukavice.

Poznámka: Pokud používáte zařízení na zpracování vzorků, nechte jeho přední panel při vkládání a/nebo vyjímání
destiček otevřený.

Dodatečné načtení
Někdy je třeba dodatečně vložit testy v průběhu programu.

Dodatečné vložení lze v rámci plánu provést pouze během určitého časového úseku. Následující časový úsek, v němž
lze dodatečně vložit testy, je zobrazen na obrazovce Home (domů) a je vyznačen v plánu stránky Process (proces).
Když nastane tato fáze, můžete vložit destičky, reagencie a spotřební materiál. Pokud chcete opět vložit stejné vzorky,
použijte tlačítko Reuse (znovu použít).

Poznámka: Veškeré úkoly potřebné pro dodatečné vložení testů je třeba provést v omezeném časovém úseku.
Dodatečné vložení si vyžaduje minimálně 10 minut, když jsou všechny destičky v inkubátoru. V takové situaci byste
se neměli pokoušet o dodatečné vložení nebo byste měli omezit počet destiček, které mají být vloženy, aby nepřesáhly
dostupný časový úsek.

Další poznámky:

• Zkontrolujte, že v zásobníku s reagenciemi je dostatek místa pro potřebné kazety s reagenciemi, špičky a ředicí
nádobky. Polohy zásobníků s reagenciemi, které nelze použít při dodatečném vložení, jsou na obrazovce Reagents
(reagencie) označeny symbolem zámku.

• Zkontrolujte, že je v inkubátoru dostatek místa pro destičky, které se mají dodatečně vložit.
• Nevyjímejte kazety s reagenciemi, destičky nebo spotřební materiál, které jsou stále potřeba pro dokončení

původního programu. Použité kazety s reagenciemi, které lze bezpečně vyjmout, jsou označeny symbolem
recyklace.

U dodatečného vložení se v zobrazení Process (proces) zobrazí původní i přidané destičky, avšak priority nelze změnit.

Poznámka: Pokud byl program přerušen, nelze funkci dodatečného vložení použít.
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Reagencie

Obrazovku Reagents (reagencie) tvoří obrázek zásobníku s reagenciemi, které zařízení detekovalo. Zařízení prozkoumá
obsah fyzického zásobníku a aktualizuje obraz zásobníku s reagenciemi.

Pokud se v zařízení nachází kazeta s reagenciemi bez čárového kódu, lze čárový kód zadat ručně kliknutím na příslušné
pole (Click to enter (pro zadání textu klikněte do pole)).

Pokud chybí nějaký požadovaný materiál, software zobrazí červeně zvýrazněné umístění chybějícího materiálu.

Pokud je kazeta s reagenciemi uzamčena (tj. nelze ji vyjmout, protože ji zařízení například používá v probíhajícím
procesu), zobrazí se na kazetě malá ikona zámku. Zámek zmizí po odemknutí kazety.

Pokud je kazeta s reagenciemi částečně vypotřebovaná, bude polovina zabarvena do modra. Po úplném vypotřebování
se kazeta modře zvýrazní a objeví se na ní modrý nápis „recycle bin“ (odpadkový koš).

Systém neumožní provádět testy, dokud se v zásobníku bude nacházet nerozpoznaná kazeta s reagenciemi.

V oblasti na obrazovce dole se objeví varování nebo jiné informační zprávy pro uživatele. Obsah této oblasti lze zobrazit
nebo skrýt kliknutím na dvojitou šipku nahoru (rozbalit) nebo dvojitou šipkou dolů (sbalit) vpravo od názvu oblasti.

Tlačítko Check (kontrola) (nezobrazuje se vždy) spustí úplnou kontrolu obsahu zásobníku s reagenciemi.

Tlačítko Continue (pokračovat) (nezobrazuje se vždy) spustí kontrolu opomenutí nebo chyb od předchozí kontroly.
Neprovádí kontrolu obsahu celého zásobníku s reagenciemi.

Tlačítko Clear (vymazat) (zobrazené pouze při dodatečném vložení) zcela vymaže použité kazety s reagenciemi, což
znamená, že během dodatečného vložení mohou a měly by být odstraněny. Takto uvolněné polohy kazet s reagenciemi
lze znovu použít.

Kapaliny

Na obrazovce System liquids (systémové kapaliny) jsou zobrazeny systémové kapaliny a odpadní lahve. Ty ukazují stav
jednotlivých lahví: zesilovací roztok, promývání, oplachování a odpad.

Poznámka: Na lahvích zesilovacího roztoku, promývacího roztoku a oplachového roztoku je vyznačeno minimální
množství kapaliny potřebné k dokončení plánovaného testování. Na odpadní lahvi je vyznačeno maximální množství,
které může odpadní lahev obsahovat. Značka nepředstavuje aktuální obsah lahve. Program AutoDELFIA Manager nemá
žádnou možnost, jak zjistit aktuální obsah lahví, a je výhradní zodpovědností uživatele 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).

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).

Lahve zařízení na zpracování destiček fungují s tlakem (podtlak v odpadní lahvi a přetlak v promývací a oplachovací
lahvi) a na obrazovce jsou zobrazeny dva tlakoměry (společný pro promývací a oplachovací lahev a samostatný pro
odpadní lahev). Tlakoměry měří skutečný tlak v lahvích. Pozor: Před otevřením víček lahví je třeba snížit tlak kliknutím
na tlačítko Release (uvolnit) na obrazovce vpravo nahoře. Po poklesu tlaku tlačítko zmizí. Po snížení tlaku se zobrazí
tlačítko Done (hotovo).

Poznámka: Neklikejte na toto tlačítko, dokud nebudete připraveni znovu zvýšit tlak v systému.
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U systémů se zařízením na zpracování vzorků je zobrazena druhá sada lahví. Tyto lahve pro zařízení na zpracování
vzorků nejsou pod tlakem.

Po snížení tlaku můžete provést plnění/vyprazdňování.

Když jste připraveni obnovit normální provoz, zkontrolujte, že jsou víčka lahví pevně uzavřená a trubičky správně
připojené. Kliknutím na tlačítko Done (hotovo) obnovte tlak v systému.

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

Připravte si promývací roztok (1 : 25) pro zařízení na zpracování destiček (250 mL promývacího koncentrátu (B117-100)
a 6000 mL deionizované vody). Doporučujeme, abyste si připravili alespoň 1 L na každou destičku, kterou chcete
analyzovat. Stabilita promývacího roztoku v uzavřené nádobě je dva týdny při pokojové teplotě (+20–25 °C). Připravte si
promývací roztok (1 : 100) pro zařízení na zpracování destiček (50 mL promývacího koncentrátu (B117-100) a 4950 mL
deionizované vody). Připravte si alespoň 800 mL na každou destičku, kterou chcete analyzovat. Stabilita promývacího
roztoku v uzavřené nádobě je jeden týden při pokojové teplotě (+20–25 °C).

Poznámka: Pro správnou funkci zařízení AutoDELFIA je třeba přesně dodržet tyto poměry ředění.

Příprava zařízení na zpracování vzorků (pokud je použito)
Naplňte promývací lahev promývacím roztokem (roztok promývacího koncentrátu 1 : 100) a vypláchněte lahev
deionizovanou vodou. Vyprázdněte odpadní lahev.

Poznámka: S odpadními lahvemi a čidly kapalin manipulujte, jako kdyby byly infekční! Používejte ochranné rukavice.

Zavřete lahve. Ujistěte se, že trubička pro odpadní lahev vždy směřuje dolů.

Pokud je třeba naředit vzorky, vložte nádržku(y) na ředicí činidlo a ředicí roztok. Lze použít dvě velikosti nádržek: 70
mL (malá) nebo 250 mL (velká). Velikost nádržky na ředicí činidlo (malá nebo velká) lze zvolit na obrazovce Settings
(nastavení). Pokud jsou použity nádržky o objemu 70 mL, je třeba vložit je do zařízení správným směrem, současně lze
použít maximálně 3 nádržky na ředicí činidlo. S nádržkou o objemu 250 mL nelze použít více než jedno ředicí činidlo.
Konkrétní ředicí roztok pro daný analyt naleznete v příručce k soupravě.

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.

Příprava zařízení na zpracování destiček
Pozor: Neotvírejte lahve při zapnutém tlaku. Tlačítkem Release (uvolnit) na obrazovce System liquids (systémové
kapaliny) vypněte tlak.

Naplňte promývací lahev promývacím roztokem (roztok promývacího koncentrátu 1 : 25) a vypláchněte lahev
deionizovanou vodou. Vyprázdněte odpadní lahev.

Poznámka: S odpadními lahvemi a čidly kapalin manipulujte, jako kdyby byly infekční! Používejte ochranné rukavice.

Ujistěte se, že jsou lahve řádně uzavřené.

Před každým spuštěním programu zadejte na obrazovce Maintenance (údržba) Washer test (zkouška promývačky)
a proveďte zkoušku, abyste ověřili funkci promývačky. Proveďte zkoušku podle pokynů uvedených na obrazovce. Další
informace o tomto tématu viz Denní údržba na straně 23. Zkontrolujte, zda je teplota zobrazená v okně programu
AutoDELFIA Manager v přijatelném rozmezí. Další informace o teplotě viz Teplota zařízení na zpracování destiček na
straně 11.

Vložte pipetovací špičky na reagencie do všech otvorů v zásobníku na reagencie (celkem 74 špiček). Začněte předním
řádkem zleva doprava. Po zaplnění předního řádku pokračujte zleva v zadním řádku. Nepřeskakujte při vkládání špiček
žádná místa. Při vkládání špiček kontrolujte, že jsou čisté a nejsou ohnuté.

Vložte ředicí nádobky do zásobníku na reagencie, začněte z levé strany a nenechávejte žádná prázdná místa. Kontrolujte
vkládané nádobky a ujistěte se, že jsou čisté a neobsahují kousky plastů. Každá fyzická nádobka je rozdělena střední
stěnou, takže se skládá ze dvou ředicích nádobek. Celkem tedy lze vložit 24 ředicích nádobek (tj. 12 × 2)
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Zkontrolujte, že se bílé testovací víčko nachází v držáku na víčko v zásobníku na reagencie vlevo vepředu. Zkontrolujte,
že se zelené testovací víčko nachází v držáku na víčko v zásobníku na reagencie vlevo vzadu. Ujistěte se, že se na jiných
pozicích držáků víček nenacházejí žádná černá víčka. Zkontrolujte, že je odpadní zásobník pod dopravníkem prázdný.

V zařízení jsou dvě lahve zesilovacího roztoku. Zkontrolujte, že lahve obsahují dostatek zesilovacího roztoku (B118-100).
Jedna lahev obsahuje roztok na přibližně osm destiček. Obvykle se vyměňuje pravá lahev, ale pokud je v levé lahvi
méně než třetina roztoku, musíte vyměnit obě. Obě lahve musí být na svých místech pevně zašroubované, protože je v nich
udržován podtlak.

Pokud je potřeba naplnit trubičky, zadejte na obrazovce Maintenance (údržba) Enhancement solution flush
(propláchnutí zesilovacího roztoku). Pokud byly vyměněny obě lahve, je třeba naplnit trubičky. Další informace
naleznete v části Další údržba na straně 28.

Postup

Na obrazovce Process (proces) nahoře se nacházejí tlačítka, která nabízejí různé plány testů. Po výběru plánu spusťte
test kliknutím na spouštěcí tlačítko.

Pod tlačítky se nachází časová osa, která znázorňuje plán celého procesu a zobrazuje podrobnější informace (čas
spuštění a dokončení) o destičkách, z nichž každé je vyhrazen vlastní ukazatel průběhu. Jednotlivé typy procesu jsou
vyznačeny různými barvami a barevné kódování je vysvětleno v legendě pod časovou osou.

Když proběhne pipetování reagencií (nebo vzorků v případě sérových testů) na destičku, objeví se u příslušného
ukazatele průběhu malá kapička, která značí, že destička je nyní mokrá a nelze ji znovu použít, pokud byl proces
z nějakého důvod přerušen.

Probíhající test lze zastavit kliknutím na tlačítko Stop, po němž je vyžadováno výslovné potvrzení.

Poznámka: Před vyjmutím vzorků a destiček a před tím, než je možné spustit další testy, je systém třeba restartovat.

Údržba

Obrazovka Maintenance (údržba) vám pomáhá sledovat všechny činnosti údržby systému AutoDELFIA. Je rozdělena na
dva sloupce, přičemž obsah druhého sloupce závisí na položce vybrané v prvním sloupci.

Činnosti údržby jsou rozděleny do pěti skupin podle četnosti jejich provádění:

• Denně
• Týdně
• Měsíčně
• Čtvrtletně
• Ostatní

V levém sloupci lze pro každou skupinu zobrazit jednotlivé činnosti údržby, u kterých se nachází malá tečka, která
indikuje jejich stav: zelená značí, že je vše v pořádku, modrá upozorňuje na blížící se datum údržby a červená značí, že
údržba již měla proběhnout. Kódování barev je podrobněji vysvětleno níže:

Červená: činnost údržby je po termínu, ale stále lze provádět testy, avšak všechny výsledky testů, které byly provedeny
s opožděnou údržbou, budou označeny v prohlížeči výsledků programu AutoDELFIA Workstation.

Modrá: činnost údržby je třeba provést v blízké době. U týdenní údržby to znamená dnes nebo zítra a u měsíční
a čtvrtletní údržby to znamená do týdne.
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Zelená: stav činnosti údržby je v pořádku.

Pokud dojde k selhání položky údržby, nebude možné provádět žádné testy, dokud nebude úspěšně provedena
příslušná činnost údržby.

Pokud je položka údržby po termínu, lze spouštět testy, ale jejich výsledky budou označeny.

Pokud platnost činnosti údržby vyprší v průběhu testu, výsledek testu nebude označen.

Po kliknutí na skupinu v levém sloupci se v pravém sloupci podrobněji zobrazí všechny činnosti údržby pro danou
skupinu (jedna oblast na jednu činnost). Chcete-li spustit některou z těchto činností, klikněte na příslušné tlačítko
Start v pravém sloupci. Zobrazí se průvodce pro danou činnost. V levé části obrazovky se zobrazí jednotlivé kroky této
činnosti, přičemž aktuální je bílý a ostatní jsou šedé. Pravá část obrazovky zobrazuje informace o aktuálním kroku,
pokyny k činnostem a/nebo další informace o tom, jaký proces probíhá (např. v zařízení). Program vás provede všemi
nezbytnými kroky.

Podrobné pokyny k činnostem údržby viz Činnosti údržby na straně 23.

Poznámka: Důrazně doporučujeme, abyste při provádění jakékoliv údržby na systému AutoDELFIA používali ochranné
rukavice.

Poznámka: Pokud jsou v zařízení umístěny destičky a/nebo vzorky, nelze provádět žádné činnosti údržby. Přítomnost
reagencií nebrání provádění činností údržby.

Nastavení

Na obrazovce Settings (nastavení) lze nastavit různé parametry související s operacemi systému AutoDELFIA.

Poznámka: Je zakázáno provádět nastavení v průběhu testu.

Některá z níže uvedených nastavení se používají pouze se zařízením na zpracování vzorků.

Zařízení
Je-li váš systém AutoDELFIA vybaven zařízením na zpracování vzorků, je jako první třeba nastavit parametr, zda
pracujete se vzorky suchých kapek krve (je zaškrtnuta položka DBS mode (režim SKK)) nebo s kapalnými vzorky (je
zaškrtnuta položka Liquid Sample mode (režim kapalného vzorku)). V poli Nickname (přezdívka) lze zadat identifikátor
pro zařízení AutoDELFIA. To umožní identifikaci jednotlivých zařízení AutoDELFIA v laboratořích, které jsou vybaveny
několika zařízeními. Chcete-li upravit Nickname (přezdívku), klikněte do pole, zadejte požadovaný identifikátor pro
dané zařízení a klikněte na tlačítko OK.

Režim vkládání
Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Lze zvolit mezi třemi různými režimy vkládání:

• Intelliload: Pokud zvolíte tento režim, systém použije požadavky na test definované v aktivním panelu softwaru
AutoDELFIA Manager (viz také Panely analytů na straně 21) na všechny vložené vzorky

• LIS query (dotaz LIS): zvolte tuto možnost, pokud je vaše zařízení AutoDELFIA připojeno k externímu systému LIS.
Další podrobnosti naleznete v Použití dotazu na LIS na straně 31

• Use worklist (použít pracovní seznam): zvolte tuto možnost, pokud pracujete s pracovními seznamy. Další
podrobnosti naleznete v části Pracovní seznamy na straně 30. Při použití pracovního seznamu nezapomeňte
v poli Worklist path (cesta k pracovnímu seznamu) zvolit správnou cestu ke složce, ve které jsou pracovní seznamy
umístěny.
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Čárové kódy zkumavek
Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

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

Kliknutím na tlačítko Edit (upravit) získáte přístup k nastavení čárových kódů.

Na stránce Tube barcodes (čárové kódy zkumavek) můžete zapnutím nebo vypnutím přepínače Use barcodes (použít
čárové kódy) zvolit, zda chcete nebo nechcete používat čárové kódy zkumavek. Tato položka musí být při zpracování
vzorků pacienta vždy zapnutá. Můžete nastavit, jaký typ čárových kódů bude váš systém používat. Můžete použít až
čtyři typy čárových kódů (kód 1, kód 2, kód 3 a kód 4). Chcete-li zvolit typ čárového kódu, klikněte na příslušné pole
a vyberte požadovaný čárový kód v okně, které se zobrazí.

Typ kódu a jeho parametry obvykle určuje školený servisního technik společnosti PerkinElmer při nastavení systému.
Pokud se pokoušíte vyřešit problémy se čtením čárových kódů nebo potřebujete přidat typ čárového kódu a nedaří se
to pomocí nastavení na stránce Tube barcodes (čárové kódy zkumavek), obraťte se na servisního technika společnosti
PerkinElmer.

Typy zkumavek
Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Klepnutím na tlačítko Edit (upravit) se dostanete na obrazovku Edit tube type (upravit typ zkumavky), kde můžete
nastavit typy zkumavek, které chcete použít. Existuje jeden továrně přednastavený typ, který nelze upravit (Patient
tube 1 (zkumavka pacienta 1)).

Poznámka: Je zakázáno mazat kontrolní typ zkumavky.

Chcete-li vytvořit nový typ zkumavky, klikněte na tlačítko New (nový) a zadejte název do okna, které se zobrazí v dolní
části obrazovky; poté klikněte na tlačítko OK. Nový typ zkumavky se zobrazí v seznamu v levém sloupci. Vyberte jej
a upravte v pravém sloupci nastavení.

Chcete-li upravit typ zkumavky, vyberte ji v levém sloupci a v pravém sloupci upravte příslušné parametry.

Na této obrazovce lze upravit následující parametry typu zkumavky:

• Tube type name (název typu zkumavky): zadejte požadovaný název tohoto typu zkumavky
• Inner diameter (vnitřní průměr): uveďte vnitřní průměr zkumavky v mm. Minimální přípustný průměr zkumavky

je 8 mm, což značí také nástroj na měření zkumavky (dodávaný se systémem AutoDELFIA a používaný k nastavení
parametrů zkumavky). Pokud nástroj nesedí, je zkumavka příliš malá.

• Surface detection start level (počáteční hladina detekce povrchu): jedná se o výšku v mm nad základnou držáku
zkumavky ve stojanu, ve které sonda zahajuje detekci. Mělo by to být několik mm nad maximální možnou hladinou
vzorku ve zkumavce. Nemělo by to být příliš vysoko, protože by došlo ke ztrátě času v průběhu pipetování, když by
byla dlouho hledána hladina, ani příliš nízko, aby neselhala detekce kapaliny.

• Lowest allowed level (nejnižší přípustná hladina): jedná se o nejnižší hladinu nad základnou držáku zkumavky ve
stojanu, při které může docházet k nasávání vzorku. Nižší hodnota než tato může způsobit, že sondy narazí na dno
a poškodí se. Abyste stanovili tuto hladinu, vložte Nástroj na měření zkumavek (plochým koncem dolů) a odečtěte,
o kolik stupnice vyčnívá nad horní hranu stojanu, tedy proveďte odečtení na hraně stojanu. Pro normální zkumavku
se zaobleným dnem bez nástavců to bude přibližně 2 mm. Pokud máte nástavce, bude tato hodnota mnohem větší;
stejně jako v případě zkumavek, které se u dna zužují (< 8 mm).

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

Chcete-li odstranit typ zkumavky, vyberte ji v levém sloupci a v pravém horním rohu klikněte na tlačítko Delete
(odstranit). Typ zkumavky se okamžitě odstraní.

Poznámka: Při mazání typu zkumavky nebude požadováno potvrzení.

Když jste připraveni, klikněte na tlačítko Done (hotovo) a program vás vrátí zpět do hlavního okna Settings (nastavení).

Pokud používáte nástavce pro malé zkumavky, musíte změřit nejnižší přípustnou hladinu s nástavcem na svém místě
pod zkumavkou.

Poznámka: Nástavce se nesmí používat v zásobnících při dezinfekci nebo promývání sond zařízení na zpracování
vzorků, podrobnější informace viz Činnosti údržby na straně 23.
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Nádržky na ředící činidlo
Pokud chcete použít malé nádržky na ředicí činidlo, klikněte na Use small (použít malé). Pokud chcete použít velké
nádržky na ředicí činidlo, klikněte na Use large (použít velké).

Nastavení analýzy
Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Po kliknutí na toto tlačítko se otevře okno Assay settings (nastavení analýzy). Pro každý analyt lze zvolit typ
kalibrace (úplný nebo dvoubodový), který chcete použít pro první destičku a následující destičky. Stejně jako v okně
Plate (destička) jsou destičky s kompletní kalibrační křivkou označeny malou ikonou destičky s diagonálním pruhem
a destičky s dvoubodovou kalibrací (2 kalibrátory) jsou označeny malou ikonou destičky se dvěma tečkami.

Popis doporučených kalibračních metod naleznete v příručkách sad analytů.

Metoda kalibrace ovlivňuje rychlost výpočtu výsledku destičky v pracovní stanici AutoDELFIA. Kalibrační metody, kde
všechny destičky mají úplnou kalibrační křivku nebo mají dvoubodovou kalibraci, mají vliv na to, že výpočet destičky je
k dispozici okamžitě po provedení měření destiček. Kalibrační metoda, kde první destička má úplnou kalibrační křivku
a následná destička má dvoubodovou kalibraci, vyžaduje, aby před výpočtem výsledků byly změřeny všechny destičky
stejného analytu a id běhu.

Okna pro nastavení testu také umožňují ovládat dvojité ředění analytu, které se má provést. Tato volba umožňuje
přípravu dvojnásobku zředěného kontrolního množství a v některých situacích může být nezbytná, aby zředěné
kontrolní množství postačovalo.

Chcete-li přidat další analyty, zadejte před spuštěním softwaru AutoDELFIA Manager odpovídající informace o sadě do
programu KitLot Editor.

Panely analytů
Panel analytů obsahuje jeden nebo více testů, které se mají provést na vzorcích.

Chcete-li zvolit panel, který se použije pro test, klikněte na pole Active panel (aktivní panel), zvolte požadovaný panel
z okna, které se zobrazí, a klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete přidat nebo upravit panel, klikněte na tlačítko Edit (upravit). Zobrazí se obrazovka Edit analyte panel
(upravit panel analytu). Stávající panely jsou uvedeny v levém sloupci. Chcete-li upravit některý z nich, vyberte ho
z levého sloupce a v pravém sloupci změňte jeho nastavení. Chcete-li přidat nový panel, klikněte v pravém horním rohu
na tlačítko New (nový), přidělte novému panelu jméno a vyberte analyty. Chcete-li odstranit panel, vyberte ho v levém
sloupci a klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Delete (odstranit).

Než je možné vytvořit panel, je třeba zadat do softwaru KitLot Editor příslušné informace o sadě.

Při vytváření nebo úpravě panelů s více než jedním analytem může software vybrat pouze analyty, které jsou
kompatibilní s již vybranými analyty. Jestliže je tedy první analyt zvolený v panelu určen pro test kapalných vzorků,
pak software umožní volbu pouze mezi dalšími kapalnými vzorky analytů; pokud je první analyt zvolený v panelu určen
pro test SKK, software umožní vybrat pouze další analyty pro SKK.

Existují tři továrně nastavené panely, které se používají pro účely údržby a testování: Přenos a kontrola přesnosti
pipetování (v režimu kapalin) a zkouška funkčnosti (v režimu SKK). Další podrobnosti o přenosu a kontrole přesnosti
pipetování naleznete v části Čtvrtletní údržba na straně 26. Zkoušku funkčnosti není třeba provádět jako součást
normálního provozu aplikace AutoDELFIA, zkouška je určena pro použití servisním personálem společnosti PerkinElmer.

Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Done (hotovo) v pravém horním rohu obrazovky.

Automatické čerpadlo na odpadní látky
Systém AutoDELFIA může být vybaven volitelným čerpadlem, které je připojeno k odpadní lahvi a zaručuje, že se
nepřeplní. Čerpadlo bude pracovat automaticky v průběhu programu, aby byla hladina odpadu v odpadní lahvi zařízení
na zpracování vzorků udržována na nízké úrovni (pokud se používá). Odpad je čerpán do odpadní lahve zařízení
na zpracování destiček. Tato láhev je pak vyprázdněna čerpadlem, pokud hladina příliš stoupne. Jinak bude lahev
automaticky vyprázdněna po dokončení programu.
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Je-li vaše zařízení AutoDELFIA vybaveno odpadním čerpadlem a chcete, aby čerpadlo fungovalo automaticky, klikněte
na On (zapnout). Chcete-li jej vypnout, klikněte na Off (vypnuto).

Poznámka: Tento výběr se zobrazí i v případě, že vaše zařízení není vybaveno odpadním čerpadlem. V takovém případě
však výběr nemá žádný vliv.

Výstrahy
Po kliknutí na tlačítko Alerts (výstrahy) na obrazovce Settings (nastavení) se zobrazí obrazovka Alert (výstraha). Zde lze
nastavit automatickou výstrahu e-mailem. Chcete-li nastavit výstrahy, nejdříve zapněte možnost use e-mail for alerts
(používat e-mail pro výstrahy) a vyplňte pole v oblasti Messages (zprávy):

• Subject (předmět): předmět zprávy
• From (od): e-mailová adresa použitá k odeslání výstražných zpráv (je třeba nakonfigurovat parametry, viz níže)
• To (komu): e-mailová adresa (adresy), na které chcete odeslat výstražné zprávy. Chcete-li nastavit několik příjemců,

zadejte každého příjemce do samostatného pole.

Dalším krokem je výběr typů výstrah, které aktivují odeslání výstražných e-mailů. To provedete kliknutím na přepínače,
které odpovídají výstrahám, které chcete odeslat v oblasti Conditions for alert notification (podmínky pro zaslání
výstrahy).

V oblasti Mail server configuration (konfigurace poštovního serveru) dokončete nastavení e-mailové adresy
odesílatele, kterého jste zadali do pole From (od). Další informace o tomto nastavení získáte od svého poskytovatele
e-mailu. Váš poskytovatel e-mailu tuto funkci nemusí podporovat.

Systém
Oblast System (systém) obsahuje verzi softwaru a tlačítko Quit (ukončit). Kliknutím na tlačítko Quit (ukončit) ukončíte
aplikaci AutoDELFIA Manager (program nejprve požádá o potvrzení).
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Činnosti údržby
Činnosti údržby, které mají provádět uživatelé systému AutoDELFIA a které jsou uvedeny na obrazovce Maintenance
(údržba) programu AutoDELFIA Manager, jsou popsány níže.

Všechny činnosti údržby se zaznamenávají do protokolů v databázi, a to včetně data, kdy byla činnost provedena,
uživatele, který ji vykonal, a výsledného stavu.

Po stisknutí tlačítka Report (zpráva) v pravém dolním rohu obrazovky Maintenance (údržba) lze prohlížet a vytisknout
zprávu o stavu údržby.

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.

Poznámka: Před zahájením jakékoliv činnosti údržby, která zahrnuje vložení destičky nebo reagencie, vyjměte ze
zařízení všechny vzorky, destičky a reagencie.

Poznámka: Provádějte pouze činnosti údržby, pro které jste absolvovali školení. Podrobné pokyny a důkladné školení
poskytne společnost PerkinElmer.

Denní údržba
Činnosti denní údržby zahrnují:

Zkouška promývačky
Tento příkaz vám umožňuje prověřit funkci promývačky tak, že zkontrolujete, zda zařízení rovnoměrně dávkuje kapalinu
do všech jamek testovací destičky a poté ji z jamek zcela vysaje.

Je třeba, aby u této zkoušky byly všechny řádky destičky prázdné.

Zkoušku spustíte kliknutím na příslušné tlačítko Start. Postupujte podle pokynů v průvodci Washer test (zkouška
promývačky), který se zobrazí na obrazovce.

Pokud zkouška proběhne uspokojivě, zavřete po jejím dokončení průvodce kliknutím na tlačítko End (konec)
s úspěšným výsledkem.

Pokud je zkouška neprůkazná, můžete ji znovu spustit kliknutím na tlačítko Repeat (opakovat).

Pokud některé jamky nebyly správně naplněny/vyprázdněny, vyčistěte trubičky promývačky podle pokynů v části Čištění
promývačky na straně 28.

Pokud je většina jamek přeplněná a/nebo v nich po odsávání zůstane velké množství kapaliny, zkontrolujte, zda trubičky
nejsou ohnuté, stlačené nebo netěsné. Pokud nejste schopni zjistit příčinu problému, požádejte servisního technika
společnosti PerkinElmer o kontrolu promývačky.

Odpadní zásobník
Tento příkaz umožňuje předat softwaru potvrzení, že je zásobník vyprázdněn. Vyprázdněte špičky z odpadního
zásobníku, opláchněte ho vodou, osušte ho a vložte ho zpět do zařízení.

Kontrola trubiček zařízení na zpracování vzorků
Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Varování: Podle pokynů v tomto průvodci při plnění trubiček zařízení na zpracování vzorků zkontrolujte, zda se v nich
nenacházejí vzduchové bubliny.

Pokud vzduchové bubliny nejsou přítomny nebo jsou jen malé, zavřete průvodce kliknutím na tlačítko End (konec)
s úspěšným výsledkem.
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Pokud objevíte velké vzduchové bubliny, propláchněte systém kliknutím na tlačítko Next (další). Pokud v trubičkách
zůstane velké množství velkých vzduchových bublin, které se nepodaří odstranit nebo které klesají ke koncům
sond, zkontrolujte připojení trubiček v peristaltickém čerpadle a u čtyř ventilů a utáhněte je, jak je znázorněno na
následujícím obrázku.

Týdenní údržba
Činnosti týdenní údržby zahrnují:

Čištění zařízení
Průvodce Čištění zařízení vám pomáhá s následujícími úkoly:

• Promývačka zařízení na zpracování destiček a desinfekce odstraňovače terčíků
• Mytí a dezinfekce sondy zařízení na zpracování vzorků (pouze u systémů vybavených zařízením na zpracování

vzorků)

Postup čištění samostatného zařízení na zpracování destiček vyžaduje:

• Roztok chlornanu nebo ethanol
• Čistou a prázdnou lahev na pufr o objemu 50 mL
• Malou kazetu s reagenciemi
• Pipetovací špičky na reagencie
• Čistou mikrotitrační destičku

U systémů, které zahrnují také zařízení na zpracování vzorků, potřebujete mimo výše uvedené:

• Ethanol
• Zkumavky na vzorky a dva zásobníky na vzorky
• Promývací roztok DELFIA
• Vodu

Poznámka: K čištění zařízení na zpracování destiček můžete jako dezinfekční kapalinu použít buď 0.2% roztok
chlornanu (2000 ppm CL) nebo 70–80% ethanol. Pokud používáte roztok chlornanu, musíte před dezinfekcí a po ní
vyprázdnit láhev podle pokynů průvodce. Zesilovací roztok AutoDELFIA může snížit pH odpadního roztoku a způsobit
tak uvolňování chloru z chlornanu.

Do kazety s reagenciemi vložte lahev s pufrem obsahující 50 mL dezinfekční kapaliny a podle pokynů v průvodci ji
umístěte na kraj vlevo. Umístěte do zásobníku s reagenciemi dvě špičky, začněte od polohy 1.

Vložte holou čistou destičku se všemi řádky. Při čištění zařízení na zpracování destiček dávkovač reagencie přidá z lahve
na celou destičku 300 μL dezinfekčního prostředku. Promývačka odsaje řádky C až H a poté se přesune na řádky A a B,
u kterých zůstane po dobu deseti minut. Poté se špičky promývačky opláchnou vodou. Poté dávkovač přidá do poloviny
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destičky dezinfekční prostředek. Poté odstraňovač terčíků vysaje všechny jamky s výjimkou první, do které se vrátí
a zůstane v ní po dobu deseti minut.

Nakonec promývačka naplní dva řádky vodou a odstraňovač terčíků se opláchne.

Poznámka: (Pouze u systémů vybavených zařízením na zpracování vzorku) K čištění zařízení na zpracování vzorků
použijte jako dezinfekční kapalinu pouze 70–80% etanol. Nepoužívejte chlornan, denaturovaný alkohol obsahující
aceton nebo jiné podobné dezinfekční roztoky, mohly by poškodit sondy.

U mytí sondy obdržíte pokyn, abyste do zásobníku vložili 8 zkumavek s promývacím roztokem. K mytí použijte
promývací roztok DELFIA s promývacím koncentrátem naředěným v poměru 1 : 20.

Zkumavky s vnitřním průměrem 9–14 mm a zkumavky, jejichž dno nemá kuželovitý tvar, používejte bez nástavce.

U dezinfekce sondy obdržíte pokyn, abyste vložili zásobník na vzorky s osmi zkumavkami s dezinfekční kapalinou
a čtyřmi zkumavkami s vodou. Zkumavky by měly obsahovat 3–5 mL tekutiny.

K mytí sondy se používá promývací roztok. U dezinfekce sondy se nejprve použije dezinfekční prostředek (ve dvou
fázích), poté se sondy opláchnou vodou.

Po dokončení dezinfekce vyjměte destičku a vyprázdněte odpadní láhev podle instrukcí v průvodci.

Vyjměte také dva zásobníky používané k mytí a dezinfekci.

Po dokončení čištění zařízení odstraňte zásobníky z dopravníku.

Kontrola výstupu zesilovacího roztoku
V průvodci je znázorněno umístění výstupu zesilovacího roztoku. Zkontrolujte, zda se ve výstupu nenachází usazenina.
Pokud se zde nahromadily pevné látky, otřete je bavlněným tamponem navlhčeným v roztoku etanolu (70 % objemu)
a deionizované vody (30 % objemu).

Vyprázdněte všechny lahve se systémovými kapalinami a znovu je naplňte
Podle pokynů průvodce vyprázdněte a doplňte promývací a oplachovací lahve a vyprázdněte odpadní lahve.

VAROVÁNÍ! S odpadními lahvemi a čidly kapalin manipulujte, jako kdyby byly infekční! Používejte ochranné rukavice.

Kontrola vymytí jamek na sondu
Průvodce poskytuje pokyny pro kontrolu, zda jsou jamky vzorkovače mytí špinavé a jak je v případě potřeby vyčistit.

Abyste mohli splnit pokyny uvedené v tomto průvodci, budete potřebovat:

• Jednorázovou plastovou pipetu
• Čistý kartáček
• V případě potřeby 70–80% ethanol (nedenaturovaný acetonem)

Měsíční údržba
Činnosti měsíční údržby zahrnují:

Umyjte všechny lahve se systémovými kapalinami
Před promýváním všechny lahve se systémovými kapalinami vyprázdněte. Zkontrolujte lahve s oplachovacím
a promývacím roztokem a umyjte je. V případě potřeby vydezinfikujte odpadní lahve chlornanem: do každé lahve
nalijte asi 1 L roztoku chlornanu 0.1–0.5 % a krouživým pohybem propláchněte. Nechejte lahve stát nejméně 30 minut,
občas je krouživým pohybem propláchněte. Vyprázdněte odpadní lahve a důkladně je vypláchněte vodou. Pokud se
v odpadních lahvích, na čidlech kapaliny nebo na víčkách lahví nahromadí usazenina, očistěte ji vlhkým hadříkem.

Poznámka: Zacházejte s odpadními lahvemi, víčky lahví a čidly kapaliny, jako by byly infekční! Používejte ochranné
rukavice.
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Celkové čištění
Aby systém AutoDELFIA fungoval správně, je třeba dbát na obecnou čistotu zařízení. Celkovou čistotu je třeba
kontrolovat v rámci běžných každodenních postupů a zejména součásti, se kterými obsluha manipuluje, musí být
čištěny kdykoli je potřeba.

Pokud se v zařízení cokoliv rozlije, vždy ho před dalším použitím utřete.

Poznámka: Pokud se rozlije vzorek, zacházejte se systémem, jako by byl infekční. Pokud dojde k rozlití vzorku v zařízení
na zpracování vzorků, umyjte dopravník hadříkem s čisticím prostředkem, poté ho otřete vodou a nakonec 70–80%
ethanolem.

Pokud dojde ke kontaminaci inkubátoru sérem nebo reagenciemi, zavolejte servisního technika společnosti
PerkinElmer, který provede vyčištění.

Průvodce obecným čištěním vám pomáhá provést měsíční čištění zařízení AutoDELFIA. Otřete plastový kryt dopravníku
destiček v zařízení na zpracování destiček nežmolkujícím hadříkem a 70–80% ethanolem. Po čištění zkontrolujte, že
je plastový kryt správně upevněn a nebrání sbírání špiček v zadní řadě. Umyjte černá víčka, zásobník s reagenciemi
a zásobník se vzorky.

Poznámka: Po opláchnutí je třeba součásti důkladně vysušit.

Otřete pruty dopravníku zásobníku s reagenciemi nežmolkujícím hadříkem navlhčeným v 70–80% ethanolu. Pokud
se na dávkovačích reagencií, které zapadají do pipetovacích špiček, nachází nějaká sraženina, utřete ji navlhčeným
papírem. Omyjte černobílé kryty standardních zásobníků vodou. Před použitím kryty osušte. Nakonec zkontrolujte, zda
jsou všechny vnější plochy zařízení čisté. V případě potřeby je otřete nežmolkujícím hadříkem navlhčeným ve vodě nebo
70–80% ethanolu.

Údržba odstraňovače terčíků
Postupujte podle podrobných pokynů na obrazovce průvodce údržbou odstraňovače terčíků.

Pomůcky a nástroje potřebné pro údržbu odstraňovače terčíků:

• šestihranný klíč 1,5 mm
• navlhčený nežmolkující hadřík
• 70–80% ethanol
• servisní olej na zařízení AutoDELFIA (číslo 11950009)

Nevypínejte zařízení. Průvodce údržbou vysune jednotku odstraňovače terčíků pro snadnější přístup ven. V závěru
postupu údržby program zasune jednotku odstraňovače terčíků opět dovnitř.

Poznámka: Tuto operaci provádějte pouze v případě, že jste absolvovali školení, jinak byste mohli odstraňovač terčíků
poškodit. Podrobné pokyny a důkladné školení poskytne společnost PerkinElmer.

Poznámka: Zacházejte se součástmi odstraňovače terčíků, jako by byly infekční! Používejte ochranné rukavice.

Umyjte trubičky zařízení na zpracování vzorků a opláchněte je
Postupujte podle pokynů na obrazovce průvodce. Budete potřebovat:

• Silný promývací roztok DELFIA (ředěný koncentrát o koncentraci 1 : 20)
• 70–80% ethanol (nedenaturovaný acetonem)
• Deionizovanou vodu

Čtvrtletní údržba
Činnosti čtvrtletní údržby zahrnují:

Kontrola přesnosti pipetování
Stránka s pokyny vás navádí při provádění kontroly přesnosti pipetování se sondami zařízení na zpracování vzorků.
Pečlivě dodržujte pokyny v textu i na obrázcích průvodce.
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Ke kontrole přesnosti pipetování potřebujete:

• 12 zkumavek na vzorky (9 mm) s 500 μL roztoku 1nmol Eu (B119-100)
• Malou kazetu s reagenciemi s lahví zesilovacího roztoku o objemu 50 mL (čárový kód kazety 9941234561234560)
• Prázdnou destičku (čárový kód destičky 012345601234)

Zkouška přesnosti zahrnuje pipetování 25 μL roztoku 1 nmol/L Eu do každé jamky na destičce a výpočet CV% destičky
a každé sondy. Výsledky předchozí kontroly přesnosti pipetování jsou uvedeny na obrazovce dole. Celkový CV% destičky
by měl být < 3 % a CV% každé sondy by měl být < 2 %. Pokud kontrola přesnosti pipetování selže, zobrazte zprávu,
ve které jsou označeny jamky, u nichž byla zaznamenána odchylka. Občas může být výsledná hodnota jedné nebo
dvou jamek z nespecifikovaných důvodů mnohem vyšší nebo nižší, v takovém případě kontrolu opakujte. Po kontrole
přesnosti pipetování spusťte průvodce Čištění sondy po kontrole přesnosti.

1. Vyjměte ze zařízení všechny destičky.
2. Nastavení – přepněte aktivní panel na přesnost pipetování.
3. Vzorky – vložte zásobník s dvanácti zkumavkami o průměru 9 mm, z nichž každá obsahuje 500 μL roztoku 1 nmol/L

Eu.
4. Destičky – vložte holou prázdnou destičku s 8 řádky. Zadejte čárový kód destičky 012345601234.
5. Reagencie – vložte do malé kazety s reagenciemi lahev zesilovacího roztoku 50 mL. Vložte kazetu a 2 špičky do

zásobníku s reagenciemi co nejvíce vlevo. Zadejte čárový kód kazety s reagenciemi 9941234561234560.
6. Kapaliny – zkontrolujte, zda máte k dispozici potřebné množství systémových kapalin. Před pokračováním potvrďte.
7. Proces – spusťte kontrolu přesnosti pipetování.
8. Údržba – výsledky naleznete na obrazovce Kontrola přesnosti pipetování. Pokud chcete zobrazit podrobné výsledky

s údaji o jednotlivých jamkách, otevřete zprávu.

Test sondy po kontrole přesnosti
Po kontrole přesnosti proveďte podle pokynů v průvodci test sondy zařízení na zpracování vzorků. Čištění je nutné, aby
se ze sond odstranily zbytky roztoku Eu.

Poznámka: Aby bylo zajištěno řádné čištění, je velmi důležité, aby obsah a pořadí vkládání obou zásobníků přesně
odpovídalo pokynům v tomto průvodci!

Zkouška správnosti
Tento průvodce vám pomůže provést zkoušky, které zkontrolují správnost zařízení na zpracování vzorků. Zkouška
spočívá v tom, že se pipetovaná kapalina o známém objemu změří všemi čtyřmi vzorkovacími sondami. Průměrný
výsledek dávky předchozí zkoušky správnosti je zobrazen na první obrazovce průvodce.

Pro tohoto průvodce budete potřebovat:

• Čtyři prázdné zkumavky o průměru 9 mm
• Ředicí činidlo DELFIA II
• Čtyři prázdné lahvičky na kalibraci
• Kalibrovanou přesnost nebo analytickou stupnici 0–200 g +/− 0.1 mg
• Zvláštní držák na lahvičky (kontrolní destička) na umístění destičky

Varování: Během zkoušky správnosti musí mít ředicí činidlo pokojovou teplotu (+20 až +25 °C). Než budete
pokračovat, zkontrolujte, že teplota je správná. Zkoušky správnosti a přesnosti pipetování provádějte během čtvrtletní
údržby.

Poznámka: Po dokončení zkoušky odstraňte zvláštní držák z místa na vložení destičky.

Kontrola přenosu
Tento průvodce vám pomůže provést kontrolu přenosu. Pro kontrolu je třeba sestava AutoDELFIA Carry-over C562-101.

Poznámka: Zkoušku přenosu zařízení AutoDELFIA lze provést jako normální test zařízení AutoDELFIA, avšak
nedoporučujeme zadávat ji do zařízení AutoDELFIA s jinými analyty.

Postupujte podle pokynů průvodce a pokynů uvedených v příručce přiložené k soupravě C562-101.

Varování: Sondy zařízení na zpracování vzorků by neměly být suché a program zajišťuje jejich periodické oplachování.
Pokud bude systém po delší dobu vypnutý, ponechte sondy v deionizované vodě.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
Činnosti údržby

27



Poznámka: Nechte sondy nejméně dvakrát ročně vyměnit servisním technikem společnosti PerkinElmer.

Nedotýkejte se sond a zacházejte s nimi, jako by byly infekční. Sondy můžete odkládat do držáku sond dodaného se
zařízením. Před spuštěním systému držák sondy odstraňte.

Další údržba
Další činnosti údržby zahrnují:

Kalibrace dvojího označování
Abyste mohli provést kalibraci dvojího označování, potřebujete soupravu AutoCELFIA Dual Calibration C555-102.
Kalibrace dvojího označování se provádí u výrobce u každého zařízení AutoDELFIA a lze ji znovu spustit podle pokynů
v tomto průvodci.

Měření s dvojím označováním zahrnuje měření značek europia a samaria v příslušných oknech měření. Značka europia
však přispívá k naměřeným impulsům v oknu samaria; tento jev se nazývá přesah. Chcete-li získat čisté výsledky
samaria, vypočítá tento průvodce přesah europia, aby ho mohl odečíst od impulsů samaria. Kalibrace je určena pro dva
různé typy destiček a můžete si zvolit, zda ji chcete provést pro jednu z nich nebo pro obě.

Při provádění kalibrace dvojího označování pečlivě dodržujte pokyny v průvodci a v příručce k soupravě AutoDELFIA
Dual Calibration (C555-102). Hodnoty s dvojím označováním, které jsou aktuálně uloženy v systému, jsou uvedeny na
první obrazovce průvodce dole.

Vypláchnutí zesilovacího roztoku
Tento průvodce umožňuje vypláchnutí trubiček zesilovacího roztoku. Pokud zařízení AutoDELFIA po určitou dobu
nepoužíváte, je třeba ho propláchnout. Pokud tato doba přesáhne jeden týden, nahraďte zesilovací roztok
deionizovanou vodou a propláchněte pomocí stejného příkazu k vypláchnutí. Po propláchnutí deionizovanou vodou
je před použitím systému třeba vrátit lahve zesilovacího roztoku a důkladně je propláchnout.

Poznámka: Před zahájením proplachování zkontrolujte, že je levá lahev zesilovacího roztoku plná.

Čerpání odpadu
Tento průvodce vyprázdní odpadní lahev zařízení na zpracování destiček pomocí odpadního čerpadla. Odpadní
čerpadlo běží přibližně 14 minut, pokud proces nepřerušíte, ale čerpání odpadu lze kdykoliv zastavit.

Měření pozadí
Pomocí tohoto průvodce zkontrolujte úroveň pozadí měřicí jednotky v zařízení. Pozadí se automaticky kontroluje při
spuštění analýzy. Pokud pozadí přesáhne 100 %, analýzu nelze spustit. Průvodce vám umožňuje prohlížet pozadí podle
potřeby. Pokud se pozadí blíží 100 % nebo má vzestupný trend, může zařízení vyžadovat čištění.

Čištění promývačky
Tento průvodce obsahuje podrobné pokyny k čištění rozvaděče promývačky

Poznámka: Tuto operaci provádějte pouze v případě, že jste absolvovali školení, jinak byste mohli rozvaděč promývačky
poškodit. Podrobné pokyny a důkladné školení poskytne společnost PerkinElmer.

Nevypínejte zařízení. Průvodce čištěním promývačky uvádí rozvaděč promývačky do polohy příhodné pro jeho vyjmutí
k čištění. Zacházejte se součástmi promývačky, jako by byly infekční! Používejte ochranné rukavice.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
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Desinfekce hadic procesoru destiček
Tento průvodce obsahuje podrobné pokyny, jak dezinfikovat hadice procesoru destiček. Tento proces zahrnuje
propláchnutí hadice pomocí 0.5% roztoku chlornanu a opláchnutí vodou. 10 litrů 0.5% roztoku chlornanu se vyrobí
pomocí roztoku z komerční reagencie chlornanu sodného.

Poznámka: Tato funkce není ve výchozím nastavení k dispozici. Servisní technik v terénu to může povolit po kontrole,
kdy to přístroj umožňuje.

Varování: Chlornan sodný je žíravá kapalina, která by měla být skladována mimo dosah světla. Zředěný (0.5%) chlornan je
stabilní po dobu 24 hodin. Doporučuje se reagencie chlornanu. Po propláchnutí roztokem hadice promyjte vodou.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
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Pracovní seznamy

Režim SKK
V režimu SKK je podporován pouze formát pracovního seznamu s jednou destičkou (SPW, Single Plate Worklist).
Soubory SPW obsahují informace o vzorcích. Pracovní seznamy SKK jsou typicky vytvořeny externím generátorem
destiček, např. Panthera-Puncher. Pokud generátor destiček není připojen k systému AutoDELFIA, musíte během
instalace systému kopírovat soubory SPW do umístění souboru nakonfigurovaného jako SPW import path (cesta importu
souborů SPW). Z tohoto umístění souborů jsou pracovní seznamy SKK automaticky odeslány do databáze softwaru
AutoDELFIA Workstation. Jakmile zařízení AutoDELFIA přečte čárový kód destičky, software AutoDELFIA získá přístup
k informacím o pracovním seznamu z databáze.

Formát pracovního seznamu souboru SPW je určen pouze pro použití s režimem SKK a každý soubor pracovního
seznamu odpovídá jedné destičce. Soubor obsahuje kontrolní vzorek a ID vzorku pacienta. Každé ID je zapsáno na
vlastním řádku, odpovídá jamce na destičce a je řazeno v pořadí (A1->A12->B1->B12 atd.). Soubor SPW odpovídá
podle názvu souboru dvěma různým typům map destiček pro každý analyt: Mapa destičky č. 1 s kalibrátory s názvem
„nazevsouboru.W##“ a mapa destičky č. 2 bez kalibrátorů s názvem „_nazevanalytu.W##“.

Režim kapalného vzorku
Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Při použití pracovních seznamů musíte zadat cestu do adresáře souborů pracovního seznamu v poli Worklist path
(cesta k pracovnímu seznamu).

Při načítání pracovního seznamu nejprve zkontrolujte, že máte zvolený aktivní panel se správným analytem, jinak
systém zobrazí chybovou zprávu. Lze zvolit pouze pracovní seznam analytu s platnou sadou.

Při vkládání vzorků v režimu pracovního seznamu bez zvoleného pracovního seznamu systém zobrazí varování, že pro
vzorky nebudou povoleny žádné příkazy k testování.

Název souboru pracovního seznamu je obvykle ve formátu <Analyt>.W<XX> kde <Analyt> představuje název analytu
a <XX> číslo testu mezi 01 a 99.

Pracovní seznam musí obsahovat nejméně jeden a nejvýše 432 řádků. Prázdné řádky bude systém ignorovat.

Software AutoDELFIA Manager je kompatibilní s formátem pracovního seznamu režimu kapalného vzorku.

Ve formátu pracovního seznamu režimu kapalného vzorku obsahuje každý řádek informace o jednom pacientovi. Tento
typ pracovního seznamu nikdy neobsahuje kontrolní vzorky. Aby bylo možné spojit získané měření s pacientem, je
u každého pacienta vyžadován přinejmenším kód. Typický řádek pracovního seznamu vypadá následovně:

<kód><poznámka>[':'kódovací výjimka>]';'<předředění>

Přičemž:

• kód je kód přiřazený konkrétnímu pacientovi. Délka: 3 až 32 znaků. V rámci jednoho pracovního seznamu nejsou
povoleny žádné duplikáty. Musí končit mezerou.

• poznámka může obsahovat 0 až 50 znaků. Musí končit dvojtečkou (:), středníkem (;) nebo koncem řádku
• kódovací výjimka se používá pro různé kopie a faktory ředění. Tyto informace mají podobu: „volitelná mezera“„R“„číslo

kopie“„mezera“„faktor zředění1“„mezera“„faktor zředění2“. „R“ rozlišuje velká a malá písmena. Pro měření primárního
vzorku nastavte „faktor zředění1“ na hodnotu 1. Číslo kopie musí být stejné v obou ředěních. Pokud pracovní
seznam neudává žádný faktor ředění, systém u analytu použije výchozí hodnotu. Pokud pracovní seznam neudává
žádné číslo kopie, systém použije výchozí hodnotu.

• předředění se obvykle používá pro nastavení faktorů předředění, tato informace se zadává ve formě: „volitelná
mezera“„D“„faktor předředění“. D rozlišuje velká a malá písmena. Pokud za středníkem následuje znak jiný než „D“, je
pracovní seznam stále platný, ale následující text je vynechán. Maximální počet znaků za středníkem je 512.

ID testu nelze změnit uprostřed destičky. To znamená, že počet pracovních seznamů N jednoho analytu vždy vyžaduje
alespoň N destiček bez ohledu na to, zda se na destičkách nacházejí prázdné jamky.

Vzorky se do destiček dávkují v pořadí vložení bez ohledu na pořadí v pracovním seznamu.

Pokud některé vzorky v pracovním seznamu nebyly vloženy a pokusíte se spustit test, zobrazí software AutoDELFIA
Manager potvrzovací dialog. Můžete buď zrušit spuštění testu a vložit chybějící vzorky, nebo pokračovat a spustit test
bez chybějících vzorků.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
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Použití dotazu na LIS
Pro použití se zařízením na zpracování vzorků

Pokud vaše laboratoř používá laboratorní informační systém (LIS), všechna vnější nastavení pro systém LIS by již
měla být nakonfigurována vaším servisním technikem ze společnosti PerkinElmer a odborníkem na sytém LIS ve vaší
laboratoři.

U kapalných vzorků můžete použít režim vkládání LIS query (dotaz na LIS).

Na obrazovce Settings (nastavení) v části Loading mode (režim vkládání) zvolte LIS query (dotaz na LIS).

Stále na obrazovce Settings (nastavení) nastavte správný aktivní panel analytů pro testy, které chcete spustit.

Když je vše správně nastaveno, můžete zahájit vkládání zásobníků na vzorky. Zkontrolujte, že všechny zásobníky a v nich
umístěné zkumavky na vzorky jsou správně označeny čárovým kódem. Systém AutoDELFIA pak použije informace pro
zpracování vzorků, které obdrží od systému LIS. Software AutoDELFIA Manager vám v případě potřeby umožňuje
upravit před spuštěním testu nastavení vzorku, jako například předředění a ředění.

Každý vzorek, který není označen čárovým kódem nebo nemá požadavek v systému LIS, lze přidat ručně.

Po dokončení testu software AutoDELFIA Workstation vygeneruje soubor výsledků, který software AutoDELFIA Manager
automaticky odešle do systému LIS. Poté software AutoDELFIA Manager zobrazí na obrazovce Home (domů) zprávu, že
zpráva byla odeslána do systému LIS.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
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Záloha
Program AutoDELFIA Manager vytváří při každé analýze záložní soubory a ukládá informace o průběhu analýzy. Záložní
soubory se ukládají pro účely řešení problémů a pro normální funkci zařízení AutoDELFIA nejsou potřeba. Zálohovací
soubory se ukládají do složky: C:\Users\Public\Documents\AutoDELFIA.

Po každé analýze se do místa zálohování uloží následující informace:

• Všechny zprávy ve formátu PDF, které jsou vytvořeny ve spojení s analýzou.
• Zpráva o stavu údržby ve formátu PDF vytvořená při spuštění analýzy.
• Informace o nastavení systému pro analýzu.
• Všechny protokolové soubory, které se vytvoří před spuštěním analýzy.

Do místa zálohování se přesunou následující informace:

• Všechny soubory ve složce Plán, které se vytvoří po spuštění analýzy:

• Soubory pipetování vzorků.
• Protokoly, které požaduje zařízení.

• Všechny soubory ve složce Výsledky, které se vytvoří po spuštění analýzy. Tyto zahrnují výsledky v souborech formátu
XML a MultiCalc.

• Všechny soubory ve složce PreScan, které se vytvoří po spuštění analýzy.
• Všechny protokolové soubory potřebné pro analýzu.
• Soubory pracovních seznamů použité při analýze.

Uživatelská příručka k softwaru AutoDELFIA Manager
Záloha

32



Rejstřík

A
Automatické čerpadlo na odpadní látky 21

C
Celkové čištění 26

Č
Čárové kódy zkumavek 20
Čerpání odpadu 28
Čištění promývačky 28
Čištění zařízení 24
Čtvrtletní údržba 26

D
Další údržba 28
Denní údržba 23
Desinfekce hadic

Zařízení na zpracování destiček 29
Dodatečné vložení 15
Domovská obrazovka 11
Dotyková obrazovka 10

F
Funkce 9

K
Kalibrace dvojího označování 28
Klasické zařízení AutoDELFIA 7
Kontrola přenosu 27
Kontrola přesnosti pipetování 26
Kontrola trubiček zařízení na zpracování vzorků 23
Kontrola vymytí jamek na sondu 25
Kontrola výstupu zesilovacího roztoku 25

L
LIS

Použití dotazu 31

M
Měření pozadí 28
Měsíční údržba 25

N
Nádržky na ředící činidlo 21
Nastavení analýzy 21
Nové zařízení AutoDELFIA 7

O
Obrazovka Liquids (kapaliny) 16
Obrazovka Maintenance (údržba) 18

Obrazovka Plates (destičky) 14
Obrazovka Process (proces) 18
Obrazovka Reagents (reagencie) 16
Obrazovka Samples (vzorky) 12
Obrazovka Settings (nastavení) 19

Automatické čerpadlo na odpadní látky 21
Čárové kódy zkumavek 20
Nádržky na ředící činidlo 21
Nastavení analýzy 21
Panely analytů 21
Režim vkládání 19
Systém 22
Typy zkumavek 20
Výstrahy 22
Zařízení 19

Odhlášení 9
Ochranné známky 1

P
Panely analytů 21
Pole Nickname (přezdívka) 19
Postup vypnutí 9
Pouze měřit

Tlačítko 14
Použití dotazu na LIS 31
Pracovní seznamy 12, 30
Předředění 12
Přihlášení 9

R
Reagencie 16, 17
Režim

Kapalný vzorek 30
SKK 30

Režim kapalného vzorku 30
Režim SKK 30
Režim vkládání 19
Rozdíl

Klasické vs. nové 7
Software Manager vs. Software Workstation 7

S
Software AutoDELFIA Manager 7
Software AutoDELFIA Workstation 7
Spotřební materiál

Příprava 17
Spuštění 9
Systém 22

T
Teplota 11
Test sondy po kontrole přesnosti 27
Tlačítko Load (vložit) 12
Týdenní údržba 24
Typy zkumavek 20

33



U
Údržba 23

Celkové čištění 26
Čerpání odpadu 28
Čištění promývačky 28
Čištění zařízení 24
Čtvrtletně 26
Denně 23
Desinfekce hadic procesoru destiček 29
Kalibrace dvojího označování 28
Kontrola přenosu 27
Kontrola přesnosti pipetování 26
Kontrola trubiček zařízení na zpracování vzorků 23
Kontrola vymytí jamek na sondu 25
Kontrola výstupu zesilovacího roztoku 25
Měření pozadí 28
Měsíčně 25
Odpadní zásobník 23
Ostatní 28
Test sondy po kontrole přesnosti 27
Týdně 24
Údržba odstraňovače terčíků 26
Umyjte trubičky zařízení na zpracování vzorků
a opláchněte je 26
Umyjte všechny lahve se systémovými kapalinami 25
Vypláchnutí zesilovacího roztoku 28
Vyprázdněte všechny lahve se systémovými kapalinami
a znovu je naplňte 25
Zkouška promývačky 23
Zkouška správnosti 27

Údržba odpadního zásobníku 23
Údržba odstraňovače terčíků 26
Umyjte trubičky zařízení na zpracování vzorků a opláchněte je
26
Umyjte všechny lahve se systémovými kapalinami 25
Určený účel 1

V
Vložení

Dodatečné 15
Vypláchnutí zesilovacího roztoku 28
Vyprázdněte všechny lahve se systémovými kapalinami
a znovu je naplňte 25
Výstrahy 22

Z
Záloha 32
Zařízení 19
Zařízení na zpracování destiček 8

dezinfekce hadic 29
Příprava 17

Zařízení na zpracování vzorků 8
Příprava 17

Zaškrtávací políčko Režim kapalného vzorku 19
Zaškrtávací políčko Režim SKK 19
Zkouška promývačky 23
Zkouška správnosti 27
Zkratky 2

34





1235-9720-04
10. května 2022
Překlad dokumentu 1235-9631-07

Výrobce:
Wallac Oy
Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finsko.
Tel.: 358-2-2678 111. Fax: 358-2-2678 357
www.perkinelmer.com


	Obsah
	Obecné informace
	Změny oproti předchozí verzi příručky
	Ochranné známky
	Určený účel
	Tabulka značek
	Zkratky

	Bezpečnostní informace
	Konvence
	Varování a bezpečnostní opatření
	Zařízení na zpracování vzorků
	Zařízení na zpracování destiček
	Zařízení na zpracování vzorků a zařízení na zpracování destiček
	Elektromagnetické prostředí
	Obecná bezpečnost z hlediska softwaru
	Biologické riziko

	Upozornění ohledně závažných nežádoucích příhod

	Úvod
	AutoDELFIA: Klasické a nové
	AutoDELFIA Manager a AutoDELFIA Workstation
	Zařízení na zpracování destiček a zařízení na zpracování vzorků

	Hlavní funkce
	Spuštění
	Vypnutí
	Přihlášení a odhlášení: pomocí programu uzamčení obrazovky
	Dotyková obrazovka

	Hlavní obrazovky programu
	Domů
	Teplota zařízení na zpracování destiček

	Vzorky
	Destičky
	Dodatečné načtení

	Reagencie
	Kapaliny
	Příprava spotřebního materiálu
	Příprava zařízení na zpracování vzorků (pokud je použito)
	Příprava zařízení na zpracování destiček

	Postup
	Údržba
	Nastavení
	Zařízení
	Režim vkládání
	Čárové kódy zkumavek
	Typy zkumavek
	Nádržky na ředící činidlo
	Nastavení analýzy
	Panely analytů
	Automatické čerpadlo na odpadní látky
	Výstrahy
	Systém


	Činnosti údržby
	Denní údržba
	Zkouška promývačky
	Odpadní zásobník
	Kontrola trubiček zařízení na zpracování vzorků

	Týdenní údržba
	Čištění zařízení
	Kontrola výstupu zesilovacího roztoku
	Vyprázdněte všechny lahve se systémovými kapalinami a znovu je naplňte
	Kontrola vymytí jamek na sondu

	Měsíční údržba
	Umyjte všechny lahve se systémovými kapalinami
	Celkové čištění
	Údržba odstraňovače terčíků
	Umyjte trubičky zařízení na zpracování vzorků a opláchněte je

	Čtvrtletní údržba
	Kontrola přesnosti pipetování
	Test sondy po kontrole přesnosti
	Zkouška správnosti
	Kontrola přenosu

	Další údržba
	Kalibrace dvojího označování
	Vypláchnutí zesilovacího roztoku
	Čerpání odpadu
	Měření pozadí
	Čištění promývačky
	Desinfekce hadic procesoru destiček


	Pracovní seznamy
	Režim SKK
	Režim kapalného vzorku

	Použití dotazu na LIS
	Záloha
	Rejstřík
	A
	C
	Č
	D
	F
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	Z


