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Generelle opplysninger
Dette avsnittet inneholder generelle opplysninger om Panthera-Puncher 9.

Endringer fra tidligere versjoner av håndboken
Endringer i denne håndboken er merket med understreket tekst.

Varemerker
Copyright © 2014-2022, PerkinElmer, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

PerkinElmer® er et registrert varemerke tilhørende PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ og Intellipunch™ er varemerker tilhørende PerkinElmer, Inc.

Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

Tiltenkt formål
Panthera-Puncher 9 er et tilbehør til IVD-analyser (for eksempel neonatale screeninganalyser) der prøvetypen er
tørket blodflekk og prøvestørrelsen støttes av Panthera-Puncher 9. Panthera-Puncher 9 kutter prøven fra den tørkede
blodflekken, deponerer den på en mikrotiterplate, og dokumenterer sporbarheten av prøven tilbake til platen.
Instrumentet er halvautomatisk og ment for bruk av opplært laboratoriepersonale.

Generelle merknader
Brukergrensesnittet er tilgjengelig på flere språk, som kan velges fra serviceprogramvaren. Vær oppmerksom
på at endring av språk fra serviceprogramvaren ikke endrer tastaturoppsettet. Hvis du trenger et språkspesifikt
tastaturoppsett, kan du legge det til fra Keyboards and Languages-fanen [Tastaturer og språk] i Windows sin Region
and Language-dialogboks [Region og språk].

Standard bruker- og administratorbrukernavn og tilsvarende passord er gitt i et eget dokument.

Hvis nettverkstilkoblingen går tapt under tilordningen av nettverksmapper, vil programvaren gå sakte under oppstart
og under oppdatering av mappeutforskeren. Dette forårsakes av at programvaren venter på tidsavbrudd i Windows
mens den prøver å finne de tilordnede nettverksmappene.

Noen få ord om positiv vs. negativ identifikasjon av prøver

Positiv identifikasjon av en prøve betyr at laboratorieoppsettet sikrer en kontinuerlig og automatisk oppfølging av alle
prøvedata, fra det øyeblikket skivene stanses inn i brønnene til måleresultatene er kjent. Det betyr at arbeidslistene
enten blir automatisk opprettet og overført til måleinstrumentet og koblet til resultatene, eller at dataoverføringen
skjer via LIMS [System for laboratorie-informasjonsstyring] automatisk uten behov for menneskelig innblanding.

Merknad: Når du fjerner platene fra instrumentet, bør du inspisere alle brønner på hver plate visuelt.

Tabell over symboler
Den følgende tabellen inneholder symboler som identifiserer særlig viktig informasjon og varsler deg om foreliggende
farer. Disse symbolene kan vises i denne håndboken, på produktet eller emballasjen.
Symbol Beskrivelse

CE-samsvarsmerke
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Symbol Beskrivelse

Produsent

Produksjonsdato

Forsiktig, se bruksanvisningen

Advarsel! Vær oppmerksom på bevegelige deler i
instrumentet

Denne siden opp

Skjørt gods, håndter forsiktig

Hold tørr

Sertifiseringsmerke fra testlaboratorium

In vitro diagnostisk medisinsk utstyr

Katalognummer

Resirkulering av batteri

WEEE, følg lokale retningslinjer når utstyret avhendes
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Sikkerhetsinformasjon

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinformasjonen for produktet.

Konvensjoner
De følgende konvensjonene benyttes i all systemdokumentasjon:

Advarsel: En advarsel indikerer en farlig situasjon eller en handling som, hvis den ikke unngås, kan medføre alvorlig
pasientskade eller operatørens eller pasientens død. Følg alle oppgitte forholdsregler.

Forsiktig: En forsiktighetsregel indikerer en handling som kan forårsake skade på instrumentet eller tap av data,
eller personskade på operatøren eller pasienten dersom korrekte prosedyrer ikke følges.

Merknad: En merknad fremhever viktige opplysninger i en prosedyre eler beskrivelse, og varsler brukere om
nøkkelpunkter av interesse som ikke er forbundet med personskade.

I tilfeller der en bestemt fare eller advarsel er identifisert – slik som en fare for elektrisk støt eller forbrenning – er dette
symbolet lagt til forholdsreglene og advarslene.

Advarsler og forholdsregler
Advarsel: For å ivareta datasikkerheten må du logge av datamaskinen når du forlater den.

Advarsel: Ikke åpne sidedekslene med mindre instrumentet er slått av.

Advarsel: Prøvene er tørkede, humane blodflekker. Støvet som oppstår ved stansing må rengjøres regelmessig.

Advarsel: Fuktighetsnivået i luften og materialene som benyttes påvirker oppsamlingen av statisk elektrisitet og slik
også stanseytelsen. Det er større sannsynlighet for stansefeil når luftfuktigheten er lav, enn når fuktigheten er høy.
Disse effektene blir større ettersom stansestørrelsen blir mindre. Vær forsiktig når du arbeider under forhold som er
ved den nedre enden av spesifikasjonene for luftfuktighet.

Advarsel: Når det oppstår feil, eller ved omstansing, må du alltid kontrollere antallet skiver i brønnen. Feil antall
skiver kan lede til feilresultater.

Advarsel: Å installere instrumentet på et sted der sollys når prøveplanet kan føre til problemer med strekkodelesing
og prøveidentifikasjon.

Advarsel: Bruk av glanset papir til prøvestrekkoder kan føre til at strekkodelesing mislykkes.

Advarsel: Under noen lysforhold kan det hende at maksimal lysstyrke må reduseres for å sikre best mulig ytelse ved
strekkodelesing. For å justere maksimal lysstyrke, kontakt din lokale PerkinElmer-representant.

Advarsel: For å redusere risikoen for at en prøvestrekkode bare leses av delvis, må strekkoderegelen for
pasientprøver aktiveres. For å aktivere strekkoderegelen, og for alle andre spørsmål i forbindelse med strekkoden,
må du kontakte PerkinElmer-representanten din.

Advarsel: Når du stanser en kalibrator eller kontrollprøve, er det ditt ansvar å velge riktig flekknivå for stansing.
Instrumentet kan ikke gjenkjenne merkene under blodflekkene. Det forespurte nivået vises på venstre side av
skjermen.

Advarsel: Informasjonen om en delvis stanset brønn overføres ikke til Specimen Gate (Prøveport), arbeidslister eller
gjenopprettingsfiler. Brønnene vises som tomme brønner.

Advarsel: Panthera-Puncher 9 er utstyrt med en ionisator for å motvirke statiske ladninger fra mikroplater. Under
arbeid med analyser som er utviklet på stedet ved bruk av belagte mikroplater, må du påse at analyseplatene er
homogene etter at de har vært eksponert for ionisatoren. Eksponering for ionisatoren har blitt minimert og påvirker
ikke PerkinElmer DBS-analyser.

Forsiktig: Hold fingrene og andre kroppsdeler borte fra instrumentets bevegelige deler.
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Forsiktig: Denne programvaren er ment for installasjon på et lokalt nettverk og isolert fra det offentlige internettet
med en brannmur. Hvis det er behov for en fjerntilkobling, er VPN-tilkobling den foretrukne metoden for å
muliggjøre en sikker tilkobling.

Forsiktig: For å beskytte systemet mot elektroniske angrep må oppdateringer av operativsystemet installeres så
snart som mulig, og operativsystemets antivirustjeneste må være slått på. Det er mulig å bruke antivirusprogramvare
fra tredjeparter, men kompatibliteten til disse har ikke blitt verifisert av PerkinElmer.

Forsiktig: Bruk vernehansker når du rengjør eller på annen måte manipulerer stansehoder.

Forsiktig: Når du rengjør stansehodene, må du påse at deler fra forskjellige stansehoder ikke byttes om. Dette kan
medføre at stansehodet blir ubrukelig, at skiven ikke har plass til å falle eller at stansehodestørrelsen feilidentifiseres.

Merknad vedrørende alvorlige hendelser
For en pasient/bruker/tredjepart i EU og land med et identisk tilsynsregime (IVDR, EU 2017/746/EU): Hvis en alvorlig
hendelse har oppstått under bruk av dette utstyret eller som et resultat av dets bruk, ber vi om at det rapporteres til
produsenten og til de nasjonale tilsynsmyndighetene dine. Kontaktopplysningene til produsenten av dette utstyret for
å rapportere en alvorlig hendelse, er:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finland

http://www.perkinelmer.com

Telefon: +358 2 2678 111

Brukerhåndbok for Panthera-Puncher™ 9
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Installasjon
Panthera-Puncher 9 leveres med en datamaskin som Panthera-brukergrensesnittet er forhåndsinstallert på, og
ingen annen programvareinstallasjon er nødvendig. Oppdateringer til Panthera Manager-programvaren blir utført
av PerkinElmer-servicepersonale.

Alle justeringene til Panthera-Puncher 9 er fabrikkinnstilt, og systemet skal være klart til bruk når det er installert.
Imidlertid vil servicepersonalet som har ansvaret for installasjonen sjekke justeringen av kameraet, stansehodet og
platesporet for å sikre at de fungerer som de skal.

Hvis du ønsker å legge til Panthera-brukere, kan du kontakte din lokale PerkinElmer-representant. Slike brukere er
basert på Windows-brukerkontoer, men disse kontoene må legges til visse brukergrupper for å få tilgangsrettigheter til
Panthera-programvaren. Brukergruppene dette gjelder, er Panthera-brukere eller Panthera-administratorer, avhengig
av hvilke funksjoner brukerne trenger. Puncher-brukere har tilgang til funksjoner forbundet med rutinemessig
drift av instrumentet, mens Puncher-administratorer har rettigheter til å endre parameterne for analyse- og
systemkonfigurasjon. For mer informasjon om brukerkonfigurasjon, se Oppstart og avslutning på side 8.

Hvis antivirusprogramvare er installert på Panthera-PC-en, må den konfigureres slik at den ikke skanner etter virus
mens Panthera-Puncher 9-instrumentet er i bruk. Sanntidsskanning for virus er ikke tillatt. For å forhindre feil skal det
kun benyttes planlagte virusskanninger. Ekstern programvare som får tilgang til CPU-ressursene kan forårsake feil i
funksjonen til Panthera-Puncher 9.

Brukerhåndbok for Panthera-Puncher™ 9
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Hovedfunksjoner
Følgende avsnitt beskriver hovedfunksjonene til Panthera-Puncher 9.

Berøringsskjerm
Programvaren for Panthera Managers brukergrensesnitt er designet for bruk med berøringsskjerm i stedet for mus og
tastatur.

Generelt sideoppsett
Den øvre delen av brukergrensesnitt-skjermen kan gjøres om til en oppgavelinje. Dette området er alltid synlig og
inneholder, fra venstre mot høyre:

• Navigasjonsknappene for visningene Plates (Plater), Punching (Stansing) og Maintenance (Vedlikehold)
• Dato og klokkeslett og navn på den gjeldende visningen
• Tre små ikoner med tilhørende informasjon, henholdsvis

• kommunikasjonsinnstillingene (frittstående eller SG-tilkobling)
• fuktigheten i stanseområdet
• brukernavnet til brukeren som for øyeblikket er logget inn

• Navigasjonsknappen til Settings-visningen [Innstillinger].

Resten av skjermen er dedikert til å vise innholdet i den valgte visningen.

Skjermtastatur
Når du trykker på et redigerbart felt på skjermen, eller når manuell tekstinntasting er nødvendig (f.eks. for å skrive et
notat som skal tildeles en prøve), så vises skjermtastaturet.

Intellipunch™
Intellipunch™ er en funksjon som lar programvaren maksimere antall skiver som kan stanses fra hver blodflekk.
Intellipunch oppdager blodområdene på prøvekortet basert på overflatefargen på kortet og optimerer automatisk
stanseplasseringene for den nåværende blodflekken. Dette gir den mest økonomiske utnyttelsen av blodflekker som
ikke er symmetriske.

Programmet tilbyr også muligheten til å bruke statiske stansemønstre. Det er mange forhåndsdefinerte stansemønstre
som kan brukes med eller uten automatisk blodpåvisning. Når du velger et stansemønster, vises den maksimale
stansestørrelsen som kan brukes i mønsteret ved siden av. Programvaren viser bare stansemønstre som er
tilgjengelige for stansehodene som for øyeblikket er installert i instrumentet.

Stansestørrelser
Instrumentet kan inneholde to forskjellige stansehodestørrelser samtidig. De mulige stansehodestørrelsene er 1.5 mm,
3.2 mm, 3.8 mm, 4.7 mm og 6 mm. Hvis instrumentet ikke inneholder et passende stansehode for en lastet analytt,
viser det en advarsel og deaktiverer platen.

1.5 mm-skiver kan noen ganger forårsake problemer, spesielt i et veldig tørt miljø. For mer informasjon om dette, se
Feilsøking på side 34.

Feilsituasjoner
Hvis instrumentet støter på en feilsituasjon, vil det informere deg via brukergrensesnittet ved hjelp av en feilmelding,
som også vil instruere deg om hvordan du går frem.
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Hvis instrumentet finner en feil som det ikke er i stand til å utbedre, vil feilmeldingen «Unrecoverable error» vises. Når
instrumentet informerer brukeren om f.eks. en bevegelsesfeil, er det en antydning om at det har oppstått en feil, men
at instrumentet var i stand til å utbedre den.
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Rutinemessig drift
Når programvaren starter, viser denPlate-visning [Plate] som standard, siden stansearbeidstrømmen vanligvis starter
med lasting av plater som vil motta de stansede skivene. Når platene er lastet, kan stansing av prøver, kalibratorer
og/eller kontroller starte. For å gå til Punch-skjermen (Stanse) tar du det første prøve-, kontroll- eller kalibratorkortet til
stanseområdet under kameraet eller trykker på Punch-knappen (Stanse) i brukergrensesnittet.

For å stanse en prøve på Panthera Puncher 9, må den ha en prøve-ID. Prøve-ID-en kan enten være en strekkode
som kameraet kan lese, en automatisk generert prøve-ID, hvis strekkoder ikke er tilgjengelige, eller en manuelt
angitt prøve-ID. Når kortet ligger under kameraet og en prøve-ID er til stede, vises prøveforespørslene til venstre. I
frittstående modus vises analysene i samme rekkefølge som platene er lastet i. I Specimen Gate-modus (Prøveport)
vises analysen i den rekkefølgen som Assay Sort Order (Sorteringsrekkefølge) har blitt programmert for i prøveporten.
Så snart den har oppdaget blodflekken, viser programvaren foreslåtte plasseringer av platene for stansing fra
blodflekken. En enkelt kommando er nok til å stanse alle skiver som vises på skjermen.

Kommandoen for stansing kan gis ved hjelp av linjen i bunnen av berøringsskjermen som viser den røde prøve-ID-en,
berøringsområdet eller fotpedalen.

Når en plate har nådd det maksimale antall pasientprøver den kan inneholde, viser systemet en melding om at platen
krever kalibratorer eller kontroller, eller at den er klar til å bli lastet ut av instrumentet.

For å stanse alle kontroller ned i platen før stansing av pasientprøver, må kontrollvippebryteren brukes. Under Plates-
visningen [Plater] ved siden av platekartet lar kontrollvippebryteren deg velge om du bare skal stanse startkontroller
(3 grønne prikker) eller alle kontroller (6 grønne prikker) ned i platen før pasientprøver. Som standard er den satt
til å bare stanse startkontrollene, slik at platen kan pakkes i tilfelle det er en delvis plate. Det er ikke mulig å endre
standardinnstillingen. Kontrollvippebryteren kan også bare endres før skivene stanses ned i platen.

Hvis du vet at platen vil være full, kan du velge stansing av alle kontroller i begynnelsen av stansekjøringen. Hvis du
ikke er sikker på at platen din vil bli fylt med pasientprøver, velger du å bare stanse startkontroller før pasientprøver.
Det vil gjøre det mulig å pakke platen etter at stansing av pasientprøver er ferdig. Platepakking flytter kontrollene
fra enden av platen til brønnene som kommer etter den siste pasientprøven. Vær oppmerksom på at når Specimen
Gate (Prøveport) er tilkoblet, er platepakking bare tilgjengelig for analyser som har End Controls \(Endekontroller)
programmert for seg i prøveporten.

Når startkontroller stanses og Control Toggle-bryteren (Bytt kontroll) er stilt til tre prikker, vil programmet ikke tillate
plassering av prøvebrønner før startkontrollene, slik at de blir værende ledige (dvs. ustanset).

Oppstart og avslutning
For å begynne å bruke Panthera-Puncher 9, slå først på instrumentet (strømbryteren er plassert på bakre venstre side
av instrumentet). Deretter slår du på datamaskinen.

Logg deg på Windows ved å bruke gyldige påloggingsopplysninger (brukernavn og passord) som også har rettigheter
til å bruke Panthera-programvaren.

Windows-operativsystemet der Panthera-Puncher 9-programvaren er installert, leveres programmert med tre
brukergrupper:
Brukergruppe Tilgang

Puncher-brukere Kan bruke Panthera Manager-programvaren for
rutinemessig bruk og vedlikehold og får tilgang
til serviceprogramvaren for å lese loggfiler. Når
en bruker i Puncher User (Puncher-bruker) åpner
serviceprogramvaren, informerer en melding om at
den eneste funksjonen som er tilgjengelig, er
loggleseren. Trykk på OK for å fjerne meldingen, og
serviceprogramvaren starter. Vær oppmerksom på at
programvaren kan bruke litt tid på å laste loggfilen.

Brukerhåndbok for Panthera-Puncher™ 9
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Brukergruppe Tilgang

Puncher-administrator Har alle tilgangsrettigheter til Panthera Manager-
programvaren og får tilgang til serviceprogramvaren
for lesing av loggfiler. Når en bruker i denne gruppen
åpner serviceprogramvaren, informerer en melding
om at den eneste funksjonen som er tilgjengelig er
loggleseren. Trykk på OK for å fjerne meldingen, og
serviceprogramvaren starter. Vær oppmerksom på at
programvaren kan bruke litt tid på å laste inn loggfilen.

Puncher-service Denne brukergruppen er kun for sertifisert
servicepersonale fra PerkinElmer.

Panthera-Puncher 9 er som standard programmert med tre forskjellige brukere (Panthera User [Panthera-bruker],
Panthera Admin [Panthera-administrator] og Panthera Service), som tilhører tilsvarende Windows User Group
[Windows-brukergruppe]. Servicepersonalet har tilgangsrettigheter til å opprette flere brukere. Når du oppretter en ny
bruker, må den legges til en av de tre Windows-brukergruppene på PC-en.

Merknad: Hvis en bruker med utilstrekkelige Windows-brukerrettigheter prøver å åpne Panthera-programvaren,
virtualiseres konfigurasjonsfilene. Hvis en bruker med utilstrekkelige rettigheter senere gis rettighet til å bruke
Panthera-programvaren, må de virtuelle filene fjernes for å unngå at de forårsaker problemer. Rengjøring av
stansehode som utføres av en bruker med virtuelle filer vil for eksempel ikke være synlig for andre brukere.

Når du er logget på, starter du Panthera Manager-programvaren ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet.

Programvarens logoskjermbilde vises i noen sekunder mens instrumentet initialiseres. Etter initialiseringen vises
Plates-visningen (Plater) på skjermen.

Merknad: Mens programvaren starter og logoskjermbildet vises, må prøveplanet være fritt for kort eller papir.
Kameraet kalibrerer kontrollnivået for å gjenkjenne kortene mens programvaren starter opp.

For å lukke Panthera Manager-programvaren, trykk på Quit-knappen [Avbryt] i Maintenance-visningen [Vedlikehold]
(for mer informasjon om dette, seSysteminformasjon på side 18).

Hvis instrumentet inneholder lastede plater mens programvaren lukkes, vil det advare deg om at alle platerelaterte
data vil gå tapt hvis platene ikke blir lastet ut før programvaren lukkes. Selv om platene er tomme må programvaren
ikke lukkes med platene lastet. Dette kan medføre at platene blir ubrukelige.

Lasting og montering av platene
Trykk på Eject-knappen (Løs ut) i Plate-visningen (Plate), og åpne luken. Når luken er åpen, kommer platesporet ut.
Platesporet inneholder 9 plateposisjoner. Alle de 9 posisjonene er egnet for standard 96-brønnsplater.

Advarsel: Platesporet stikker omtrent 10 cm (4 tommer) ut av instrumentet når det løses ut.

Posisjon 7 til og med 9 inneholder avtakbare adaptere som, når de fjernes, kan holde plater med dype brønner. Hvis du
ikke bruker dype brønnplater og i stedet vil bruke plater med vanlig høyde i disse posisjonene, husk å bruke adapterne.

Platen skal være orientert med A1-brønnen i bakre venstre hjørne. Når du laster platene, må du passe på at du
plasserer dem mellom styretappene.

Plasser platestrekkodene på langsiden av platen (vendt innover i instrumentet), slik at instrumentet kan lese dem
automatisk.

Instrumentet vil oppdage tomme plateposisjoner ved å oppdage den «tomme» strekkoden som er trykt på sporet ved
hver plateposisjon.

Trykk på Done [Ferdig] når alle platene er lagt på platesporet. Platesporet vil gå inn igjen i instrumentet. Vent til
platesporet er helt inne i instrumentet før du lukker luken. Instrumentet begynner å skanne strekkodene når
luken er lukket.

Når instrumentet har lest platenes strekkoder, viser det et platekart for hver plate i Plates-visningen (Plate). Hvis
instrumentet støter på et problem med en plate (f.eks. ingen strekkode eller ukjent analytt), vil det markere det
tilsvarende platekartet med et rødt omriss og vise et utropstegn ved siden av feltet der platestrekkoden skal være. Du
kan fylle ut den manglende informasjonen for hvert felt ved å trykke på det. Du må starte med å oppgi strekkoden
eller en ID (minst 3 tegn) i det første feltet. De andre feltene er deaktivert til det er lagt inn en strekkode. Velg deretter
analytten i det andre feltet. Det tredje feltet (platekart) fylles automatisk ut med neste tilgjengelige platekartnummer
som ennå ikke er brukt i det aktuelle løpet, eller, hvis alle platekartene for den analytten er brukt, vil det siste
platekartet brukes på nytt. Du kan endre platekartet ved å trykke på det tredje feltet og velge et platekart fra listen som
vises. Du kan tilbakestille den økende sekvensen til platekartet ved å velge et nytt platekart manuelt.
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Under valg av platekart lar en vippebryter deg velge om du bare skal stanse startkontroller (3 grønne prikker) eller alle
kontroller (6 grønne prikker) på platen før pasientprøver. Som standard er den satt til å stanse bare startkontrollene,
slik at platen kan pakkes i tilfelle den ikke er full.

Hvis du vet at platen vil være full og ønsker å stanse kontroller før du stanser pasienter, kan du velge stansing av alle de
seks kontrollene når platen starter. Hvis du derimot ikke er sikker på at platen vil bli fylt med pasientprøver, velger du å
bare stanse startkontroller før pasientprøver. Dette vil gjøre det mulig å pakke platen etter at stansing av pasientprøver
er ferdig. Platepakking flytter kontrollene fra enden av platen til brønnene som kommer etter den siste pasientprøven.

Når du stanser startkontroller og velger kontrollbryteren med tre prikker, tillater ikke programmet plassering av
brønnene før startkontrollene, for at de skal forbli ustanset.

En plate må ha en unik platestrekkode, en analytt og et platekart tilordnet, ellers vil ikke instrumentet kunne stanse
skiver til den.

For den første platen til en gitt analytt vil instrumentet bruke platekart nummer 1 for den tilsvarende analytten. Når
den platen er fylt med stansede skiver og du bytter den ut med en ny tom plate av samme analytt, vil instrumentet
bruke det neste programmerte platekartet (dvs. 2 i dette tilfellet). Du kan overstyre denne funksjonaliteten og endre
platekartet. Bare trykk på tekstboksen som inneholder platekartnavnet, og velg ønsket platekart fra listen.

Hvis du vil lage et platekart til engangsbruk, velger du platen ved å trykke på den og gå til Plate edit-visningen
[Plateredigering].

Hvis du vil lage et platekart for hyppig bruk, lager du et platekart i plateområdet til innstillingene for den spesifikke
analytten. For mer informasjon om dette, se Platekart på side 30. Stanseren vil hente platekartene fra Specimen Gate
Laboratory [Prøveportlaboratorium] hvis den er koblet til det.

Du kan deaktivere plater fra Plates-visningen [Plater] ved å trykke på den tilsvarende PÅ/AV-vippebryteren. Alle
forespørsler for denne platen vil fjernes til den er aktivert igjen.

Hvis en plate har en analytt som krever en stansestørrelse som ikke er tilgjengelig i instrumentet ved lasting, i
frittstående modus, vil programvaren vise en advarsel for å informere deg om at skiver for de aktuelle analyttene
ikke kan stanses med den gjeldende stansehodekonfigurasjonen. Når du er koblet til Specimen Gate Laboratory
[Prøveportlaboratorium], vil alle prøver med utilgjengelig skivestørrelse fremdeles vises på stanseskjermen, selv om
de vil være deaktivert, og du vil ikke kunne aktivere dem før et stansehode med riktig størrelse er installert på
instrumentet.

Merknad: Når du er koblet til prøveporten, gis det ingen advarsel om det manglende stansehodet når platene lastes.
Stansestørrelsen er inkludert i prøveopplysningene fra prøveporten.

Merknad: Plater med rammer kan gi lesefeil for platestrekkoder hvis rammen går ut over kanten av platen og
overskygger strekkoden.

Merknad: Bruk av gjennomsiktige plater uten strekkode kan skape problemer, siden instrumentet kan lese «tom
posisjon»-strekkoden på platebrettet gjennom platen, og derfor anser denne posisjonen som tom. En måte å forhindre
at dette skjer på er å sette et strekkodeklistremerke på platen, eller i det minste et tomt ID-klistremerke.

Laste ut platene fra instrumentet
Når platene er fulle, eller hvis du av en eller annen grunn trenger å laste ut platene, trykk Eject [Utstøte] fra Plate-
visningen [Plate]. Vær oppmerksom på at arbeidslistene skrives til harddisken så snart platene lastes av, platesporet
har kommet inn i instrumentet på nytt og strekkodene er lest. For Specimen Gate-kunder (Prøveport) går platene fra
Punching-status (Stanser) når de lastes inn i instrumentet, til Unloaded (Lastet ut), Punched (Stanset) eller Measured
(Målt) når de lastes ut av instrumentet. Plater vil ikke bli betraktet som fjernet fra instrumentet før platesporet kommer
inn i instrumentet igjen og strekkoden for hver plateposisjon er lest.

Merknad: For Specimen Gate-kunder (Prøveport) kan plater bare lastes på nytt på Panthera-Puncher 9 hvis statusen
deres er Unloaded (Lastet ut) eller Punched (Stanset).

Programvaren vil lage en gjenopprettingsfil for hver plate som er lastet ut av instrumentet.

Ved utlasting må du sørge for å kontrollere visuelt at alle brønner på alle plater inneholder riktig antall skiver. En
stansefeil kan skje uten at instrumentet oppdager det. Når du laster av under Punch/Check-skjermen (Stans/Sjekk),
kan stansefeil korrigeres ved å velge Repunch sample (Stans prøve på nytt) for å stanse en pasient på nytt eller Clear
(Fjern) for enten å stanse en kalibrator eller kontroll på nytt eller stanse en annen prøve-ID inn i brønnen. Når du laster
av under Plates-visningen (Plater), finnes ikke alternativet for å stanse på nytt.
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Plateredigeringsvisning
Du kan se på detaljene til en bestemt plate ved å trykke på den i Plates-visningen [Plater]. Plate edit-visningen
[Plateredigering] åpner. Denne visningen lar deg endre platekartet for platen, men ikke innholdet på platen. Du
kan se status for hver brønn, og du kan også angi og endre brønnene slik at de inneholder forskjellige prøvetyper,
pasientprøve, kontroller, kalibratorer eller tomme brønner. Du kan ikke endre brønner som har flekker allerede stanset
inn i dem.

For å velge en enkelt brønn, trykk på den. For å velge flere brønner, drar du fingrene over platen for å velge et område
som inneholder brønnene du ønsker. Brønnene velges basert på fyllingsrekkefølge (rad eller kolonne). Hvis du vil velge
en enkelt kolonne, trykker du på det tilsvarende tallet, og, på lignende måte, hvis du vil velge en rad, trykker du på den
tilsvarende bokstaven. For å velge hele platen med en enkel berøring, trykk på øvre venstre hjørne av platen.

Kalibratorknappen åpner en under-visning der du kan se og velge alle kalibratornivåer. Det er en lignende
funksjonalitet for kontroller også. Patients-prøvetypen [Pasienter] står for ukjente prøver og Empty-typen [Tom] for
brønner som ikke vil bli brukt til stansing i det hele tatt. Punched-typen [Stanset] står for prøver som er stanset utenfor
instrumentet eller, for eksempel, en væskekontroll som du vil at systemet skal vise på arbeidslisten. Hvis en brønn er
merket som Punched [Stanset], vil den vises som en svart skive på hvit bakgrunn til den er blitt tildelt en ID.

Merknad: Brønnen vil vises som tom på arbeidslisten hvis den ikke er tildelt en ID.

Merknad: Punched (Stanset) skal ikke brukes når den er festet til Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium).
Hvis du bruker den, vil brønnene vises som tomme i Specimen Gate Laboratory [Prøveportlaboratorium].

Nedtonede brønner i denne visningen tilhører forklaringsklassene:

Klasse Forklaring

Stans prøven på nytt For prøver som vil bli stanset på nytt til den samme
brønnen.

Dårlig brønn Brønner som inneholder en eller annen feil.

Startplassering Den første stanseplasseringen for pasienten, hvis ikke
den første pasientplasseringen. Denne kan stilles inn for
en plate via lastemalen.

Hvis du velger en brønn som det allerede er stanset inn i, vises prøveinfo på høyre side av platekartet.

Merknad: Redigering av en stanset brønn krever at du er i Check-modus (Sjekke) i Punch-visningen (Stanse).

Hvis du vil eksportere platedataene manuelt, trykker du på Export as-knappen [Eksporter som], og i dialogboksen som
vises velger du eksportfiltype og plasseringen der du vil lagre den.

Merknad: Kun én mappebane lagres for manuell eksport og import. Hvis du har importert en fil tidligere og nå ønsker
å eksportere data, er standard mappebane den som den opprinnelige filen ble importert til. Hvis det er nødvendig, må
du huske å forandre mappebanen slik at den peker til korrekt plassering.

Hvis en plate må lastes på nytt til instrumentet, kan du gjenopprette dataene enten fra gjenopprettingsfilen eller fra
en eksportfil av typen panthera.xml, hvis tilgjengelig. For å muliggjøre import av platedata, må platen ha den samme
platestrekkoden, den samme analytten, og den kan ikke inneholde noen ny skive, dvs. stanset etter at den ble lastet ut.
Platedataene kan være plassert i mange mapper, så hvis du ikke umiddelbart kan se datafilen, kan du sjekke følgende
mapper: «panthera exports» og underkatalogene «panthera recovery» eller andre mulige eksportplasseringer du kan
ha angitt. Hvis du klikker på bane-inndataboksen, åpnes en katalogleser som gir hurtigkoblinger til «Panthera export»-
og «Panthera recovery»-plasseringer (hhv. eksport og gjenoppretting).

Trykk på Pack [Pakke] for å pakke alle brønnene på platen. Dette gjør at kontrollene vises etter den siste
stansede pasientbrønnen. For plater som ikke har endekontroller, fjerner pakking alle tomme brønner fra platekartet.
Pack-funksjonen [Pakke] fungerer som beskrevet over i frittstående modus. Med Specimen Gate Laboratory
(Prøveportlaboratorium) fungerer Pack (Pakke) bare hvis analysen er programmert i Specimen Gate (Prøveport) til
å ha End Controls (Endekontroller).

Hvis du av en eller annen grunn vil tildele et notat til en spesiell brønn, velg brønnen og trykk inne i Note-feltet [Notat]
til høyre for platekartet. Programvaren viser deg Note-skjermen [Notat], der du enten kan legge inn tekst (fritt format)
i Current note-feltet [Nåværende notat] eller velge et av de tidligere angitte notatene. Programvaren husker de 12
siste notatene som er lagt inn. Om nødvendig kan PerkinElmer-personale låse notater på listen for deg, slik at de aldri
blir fjernet, selv om de ikke har vært brukt på noe tid. Det totale antallet notater som tillates av programvaren er 12,
uavhengig av om de er låst eller først-inn-først-ut.

Merknad: Notater kan bare legges til brønner som allerede inneholder en prøve, med mindre et notat er valgt før
stansing. Hvis et notat ble valgt før stansing, vil notatet bli festet til hver brønn som er stanset.
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Merknad: Når du arbeider med Specimen Gate (Prøveport) må notater skrevet inn i Panthera-programvaren samsvare
med notatene programmert i prøveporten, for at de skal merkes med enten informasjon- eller kvalitetsflagg. Når du er
tilkoblet prøveporten, kan notater ikke fjernes, men de kan oppdateres.
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Prosedyrer i detalj
Dette avsnittet inneholder mer detaljerte opplysninger om betjeningen av Panthera-Puncher 9.

Stanse- og prøveforespørsler
Panthera-Puncher 9 gjør det enkelt å stanse. I frittstående modus hentes stanseforespørslene for alle lastede analytter
fra analyttinnstillingene. For mer informasjon om dette, se Analytes (Analytter) på side 27.

Ha programvaren i Punch -visning [Stanse] og legg prøvekortet i stanseområdet. Du kan se bildet av prøvekortet på
skjermen. Forutsatt at du bruker strekkoder for prøveidentifikasjon, vil stanseren lese strekkoden fra bildet du ser på
skjermen.

Merknad: Strekkodeleseområdet i bildet består av området som omgir griperen som holder prøvekortet under
stansing, (dvs. området under griperen) og området på hver side av den. Området inne i griperammen er ekskludert
fra leseområdet. Forsikre deg om at du kan se hele strekkoden i strekkodeleseområdet når du setter inn kortet.

1. Område ekskludert fra strekkodeleserområdet
2. Standard strekkodeleseområde

Når stanseren har lest strekkoden, kan du justere prøvekortposisjonen etter behov og gi stansekommandoen.
Instrumentets griper vil holde kortet på plass til alle planlagte stansinger fra den gjeldende blodflekken har funnet
sted.

Hvis det ikke er mulig å innfri alle forespørsler (f.eks. hvis noen skiver fortsatt må stanses fra prøven etter den første
stansekommandoen), juster kortet på nytt, og instrumentet vil finne de neste posisjonene for å stanse de manglende
skivene.

Tips: Du kan lett veksle fra Plates-visningen (Plater) til Punch-visningen (Stanse) ved å bringe kortet til stanseområdet.

Tips: Hvis du bruker kalibrator eller kontroller i arkformat, er det tilrådelig ikke å trekke stripsen av hele arket før
stansing. Dersom du trekker av hele arket, kan dette medføre at griperen ikke får skikkelig tak i filterpapiret. Det kan
også medføre at systemet registrerer et kort som ikke tilgjengelig.

Merknad: Systemet leser strekkoden seks ganger for hvert prøvekort, før prøvekort-ID-en vises i Sample ID-feltet
(Prøve-ID). Strekkodelesemodus er på når stanseutløserknappen har teksten Reading Barcode (Leser strekkode) og det
er en grønn ramme rundt kamerabildet. For å lese strekkoden til neste prøvekort, rydder du påvisningsområdet for
prøvekort ved å fjerne det behandlede prøvekortet helt før du skyver inn det neste. Påvisningsområdet for prøvekort er
delen som ligger under griperen i bildet sett i Punch -visningen [Stanse].

Merknad: Når instrumentet har en aktiv Specimen Gate-tilkobling (Prøveport), hentes alle prøveforespørsler fra
Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium). Det betyr at noen forespørsler om analyser som ikke er
lastet kan vises, men de vil vises som inaktive forespørsler. For å sikre en jevn overgang til lokale innstillinger
i tilfelle tilkoblingssvikt, anbefales det på det sterkeste at de lokale innstillingene samsvarer så mye som mulig
med innstillingene for Specimen Gate Laboratory [Prøveportlaboratorium]. Hvis det ikke er noen lokal analytt som
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samsvarer med Specimen Gate-analytten, vil platen deaktiveres. Ta kontakt med din lokale PerkinElmer-representant
eller Specimen Gate-brukerstøtten for å løse problemet.

Panthera-Puncher 9 kan brukes i to moduser som definerer hvordan den skal få prøveforespørsler. I Specimen
Gate-modus (direkte kobling til Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium)), får Panthera-Puncher 9
prøveforespørslene fra Specimen Gate Laboratory-programvaren som den er tilkoblet. I frittstående modus får den
prøveforespørsler fra analyttinnstillingene og de lastede platene.

Merknad: Hvis en prøve ikke passer med strekkodereglene til Specimen Gate (Prøveport), må du fjerne prøven fra
prøveplanet og sette den inn igjen på nytt for å oppdatere forespørslene. Hvis strekkoden ikke kan leses fra prøven, kan
du skrive inn strekkoden før du setter prøven inn i instrumentet.

Når platen begynner å bli full, vil instrumentet vise en popup-advarsel hvis ikke alle duplikater av en analytt-
stanseforespørsel kan stanses til samme plate. Dette fungerer som en advarsel om at med mindre den aktuelle platen
erstattes med en ny, vil noen forespørsler ikke bli stanset.

Hvis du bytter et kort før alle nødvendige skiver er blitt stanset, vil instrumentet gi en advarsel. Advarselen teller ikke
forespørsler som er blitt deaktivert (enten manuelt eller automatisk av programvaren til Specimen Gate Laboratory
[Prøveportlaboratorium]).

Prøveidentifikasjon
Hvis laboratoriet bruker strekkodeidentifikasjon på prøver, oppdager programvaren strekkoden fra kamerabildet og
tildeler riktig ID til prøven. Når du bruker strekkoder, må du sørge for at du kan se hele strekkoden på skjermen når
du setter inn kortet, slik at instrumentet kan lese ID-en riktig. Når instrumentet har lest strekkoden, kan du justere
prøvekortposisjon etter behov. Hvis en strekkode er uleselig, mangler eller trenger redigering, lar programvaren deg
legge inn ID-en manuelt. Du vil ikke kunne stanse en prøve med mindre den er tildelt en ID. Hvis du har en aktiv
prøvestrekkoderegel, vil programvaren bare tildele en forespørsel til prøven hvis strekkoden følger regelen. For mer
informasjon om dette, se Strekkoderegel for prøver på side 26.

Hvis laboratoriet ikke bruker strekkoder, inkluderer programvaren et automatisk identifikasjonssystem som bruker
løpende tall. Det kan slås av eller på fra Settings-visningen (Innstillinger) (for mer informasjon, se Automatic Sample ID
Generation (Automatisk prøve-ID-generering) på side 26).

For å oppgi prøve-ID manuelt, trykk på Sample ID-feltet [Prøve-ID] og skriv inn detaljene ved hjelp av skjermtastaturet.
Prøve-ID-en må være på minst to tegn.

Husk at bruk av strekkoder er sterkt anbefalt, da det sikrer positiv identifikasjon av prøven. Både den automatiske
genereringen av prøve-ID og manuell innskriving av prøve-ID har rom for operatørfeil og kan medføre at pasienter
feilidentifiseres.

Kalibratorer og kontroller blir også identifisert med strekkode. Det betyr at alle kalibratorer og kontroller må ha en
strekkode og en tilsvarende strekkoderegel definert i analyttinnstillingene. Hvis Automatic Sample ID generation
[Automatisk prøve-ID-generasjon] er aktivert, vil ikke instrumentet lese strekkoder, så du må slå det av for å stanse
kalibratorer og kontroller med strekkoder.

Du kan også legge inn notater for en spesifikk prøve fra Punch-visningen [Stanse] ved å trykke på Note-feltet [Notat].
Når du skriver inn et notat fra stansevisningen, legges det til alle brønner som deretter stanses fra det samme kortet
inntil kortet er fjernet.

Påvisning av stanseområder
Juster prøvekortposisjonen slik at den tørkede blodflekken du vil stanse passer så mye som mulig i målområdet
merket med en sirkel. Programvaren oppdager områdene der den kan stanse og viser hver foreslått stansing som en
vanlig grønn skive som inneholder skivens nummer. Når stansekommandoen er gitt, blir alle skivene som vises på
kamerabildet stanset.

Merknad: Panthera-Puncher 9 påviser blodområder, men oppdager ikke flekker som sådan, så det kan foreslå å stanse
nødvendige skiver fra to forskjellige flekker hvis disse befinner seg i stanseområdet (sirkelen) definert av kameraet.

Merknad: Minste plass som skal være igjen mellom to skiver og mellom en skive og blodflekkgrensen kan konfigureres
via serviceprogramvaren.

Ved bruk av Intellipunch, vil programvaren optimere det tilgjengelige overflatearealet til blodflekken og bare vise på
skjermen hvilke skiver den kan stanse. Hvis du bruker et statisk stansemønster, vil en skive som ikke kan stanses på
en bestemt flekk vises som en grønn sirkel (forutsatt at Blood detect-funksjonen (Blodpåvisning) er aktivert i Manual
punch configuration-visningen (Manuell stansekonfigurasjon). For mer informasjon om dette, se Stansemønstre på
side 15).

Brukerhåndbok for Panthera-Puncher™ 9
Prosedyrer i detalj

14



Uansett om du bruker Intellipunch eller et statisk stansemønster, hvis du gir stansekommandoen, og alle skiver ikke
kan stanses fra samme sted, må du vise neste blodflekk på det samme pasientprøvekortet der materiale er tilgjengelig
slik at de manglende skivene kan stanses.

Stanseprioritet
Stanseprioriteten for de forskjellige analyttene vises på venstre side av kamerabildet, og i frittstående modus
bestemmes den av lasterekkefølgen (posisjon 1 = høyeste prioritet, posisjon 9 = laveste prioritet). I Specimen Gate-
modus [Prøveport] kommer prioriteringsrekkefølgen fra Specimen Gate Laboratory [Prøveportlaboratorium] og kan
endres av Specimen Gate Support [Prøveportbrukerstøtte]. Det tilsvarende nummeret vises også for hver skive som
skal stanses på kamerabildet. Programvaren bruker denne prioriteringsrekkefølgen under påvisning av materiale
tilgjengelig for stansing. Dette betyr at hvis tre skiver må stanses, men bare to er tilgjengelige fra det gjeldende stedet,
stanses de to skivene med høyest prioritet (1 og 2) først og den tredje blir værende igjen for stansing fra neste sted,
forutsatt at et er tilgjengelig. Om nødvendig, (f.eks. hvis mengden av materiale er utilstrekkelig), kan du deaktivere
stansingen for én eller flere analytter for en bestemt prøve ved å trykke på de tilsvarende forespørslene i området for
stanseprioritet.

Hvis den planlagte stansingen involverer to forskjellige stansestørrelser, vil instrumentet identifisere størrelsen på
analyttskiven med høyest prioritet og starte med å stanse alle skiver i den størrelsen før det stanser skivene i
den andre størrelsen. Det er for å unngå unødvendige frem og tilbake-bevegelser av stansehodene og dermed
optimere stansetiden. Siden programvaren allerede planlegger stansingen på forhånd for hele blodflekken, påvirkes
ikke prioriteten på noen måte, i den forstand at hvis det ikke er nok materiale på blodflekken til å stanse alle skiver,
vil det fortsatt være igjen lavere prioriterte skiver for neste stanserunde (på neste blodflekk på prøvekortet, hvis
tilgjengelig).

Når du bruker Panthera-Puncher 9 med to stansestørrelser (to stansehoder), anbefales det å plassere stansehodet
med høyest prioritet i høyre posisjon for å redusere unødvendige stansehodeendringer. Den korrekte posisjonen, er
posisjonen til det primære stansehodet. I Specimen Gate-modus [Prøveport] bringes alltid høyre stansehode forover
mens det venter på stansekommandoen, da instrumentet ikke kjenner riktig prioritert størrelse før forespørslene
hentes fra Specimen Gate [Prøveport].

Merknad: Når instrumentet har en aktiv Specimen Gate-forbindelse, hentes stanseprioritetene fra Specimen Gate
Laboratory (Prøveportlaboratorium).

Stansemønstre
Hvis du velger ikke å bruke Intellipunch, må du velge et stansemønster. I Punch-visningen (Stanse), hvis
Intellipunch-funksjonen er slått av (i høyre kolonne), er knappen for statisk stansemønster aktivert og de gjeldende
alternativene vises. Trykk på knappen og Manual punch configuration-visningen [Manuell stansekonfigurasjon]
dukker opp. Velg det statiske stansemønsteret du ønsker å bruke, og trykk så på OK. Når du velger et
stansemønster, vises den maksimale stansestørrelsen som kan brukes i mønsteret ved siden av. Programvaren viser
bare stansemønstre som er tilgjengelige for stansehodene som for øyeblikket er i instrumentet.

Blood detect-bryteren [Blodpåvisning] i denne visningen slår automatisk blodpåvisning på og av. Hvis du slår den av,
fungerer stanseren i en fullstendig manuell modus og det er opp til brukeren å sørge for at hver skive stanses fra blod
på prøvekortet.

Programmet husker de siste verdiene du har valgt for stansemønster og blodpåvisning til det slås av. Dette gir
mulighet for rask veksling mellom Intellipunch og statisk mønsterstansing: bare deaktiver Intellipunch for å aktivere
det siste mønsteralternativet ditt.

Retest-modus (frittstående)
Når Panthera-Puncher 9 fungerer som frittstående, inneholder Punch-visningen [Stanse] en bryter kalt Retest mode
[Retest-modus]. Når den er av, betyr det at platene som blir stanset er innledende prøver. Duplikatmengder for
innledende prøver og retester kan konfigureres i analyttinnstillingene.

Når alle innledende prøver for dagen er stanset og du vil gjøre noen tester om igjen med forskjellige
duplikatinnstillinger, trykker du på Retest mode-bryteren (Omtestmodus) for å gå i omtestmodus.
Analyttinnstillingene vil bli endret for å samsvare med laboratoriets retester.

Forespørslene i denne modusen fungerer på samme måte som den innledende testmodusen, og du må derfor velge de
nødvendige analyttene ved å deaktivere platene og forespørslene som ikke trenger retest.
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Når du er koblet til Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium), sender denne programvaren
retestforespørslene til Panthera-Puncher 9 og Retest mode-bryteren (Retestmodus) er ikke synlig.

Retest mode-bryteren (Retestmodus) er også skjult hvis Puncher er koblet fra Specimen Gate (Prøveport) via
Panthera Manager-programvaren. Den er bare synlig hvis Panthera er satt til å være frittstående fra Panthera Service-
programvaren.

Pakking av delplater
Hvis de siste platene for dagen ikke er fulle, kan du bruke Pack-funksjonen [Pakke] til å flytte endekontrollbrønnene for
å umiddelbart følge den siste stansede pasientprøvebrønnen og merke platen som ferdig.

Pack-kommandoen [Pakke] er tilgjengelig i Plate edit-visningen [Plateredigering] (i Plate-visningen [Plate] velger du
en plate for å vise detaljene).

Denne funksjonen påvirker også plater som ikke inneholder endekontroller, siden alle ikke-stansede prøveposisjoner
fjernes. Enhver brønn som er definert for å forbli tom, forblir slik og fjernes ikke fra platekartet hvis den ligger mellom
stansede brønner.

Merknad: Når instrumentet har en aktiv Specimen Gate-tilkobling, fungerer Pack-funksjonen (Pakke) bare hvis
analysen er programmert i Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium) til å ha End Controls (Endekontroller).

Sjekke platefunksjonalitet
I Punch-visningen [Stanse], når instrumentet ikke stanser, har brukeren muligheten til å kontrollere platen visuelt.
Trykk på Check-knappen (Sjekke) for å bringe platesporet utenfor instrumentet.

Denne funksjonaliteten lar deg endre innholdet på platen, de stansede brønnene og deres status. Check plates-
visningen [Sjekke plater] og den individuelle platevisningen kan skilles fra Plates-visning [Plater] og Plate edit-
visningen [Plateredigering] med et rødt fargevalg.

Instrumentet fremtvinger denne funksjonen hvis det merker en stansefeil.

Merknad: Hvis du fjerner én eller flere plater, vil programvaren eksportere gjenopprettingsdata som du senere kan
bruke til å laste inn platen igjen, akkurat som om du laster av platene i Plates/Eject-visningen (Plater/Løs ut).

Instrumentet ber deg om å sjekke platen hvis det oppstår en stansefeil. Eventuelle brønner som sannsynligvis påvirkes
av en feil, vises i rødt, og hver plate med en rød brønn merkes også med rødt. Velg hver plate som er markert i rødt for
å se detaljert visning. Når du har kontrollert brønnen visuelt, kan du endre statusen ved å velge riktig brønn og deretter
trykke på Approve (Godkjenne) hvis brønnen inneholder skiven, Clear (Rydd) hvis du vil stanse en kalibrator på nytt
eller hvis du vil stanse en annen prøve-ID i brønnen, Disable (Deaktiver) hvis du av en eller annen grunn ikke vil at
brønnen skal brukes i det hele tatt eller Repunch sample (Stans prøven på nytt) hvis du vil at den samme prøve-ID-en
skal stanses i den samme brønnen igjen.

I denne visningen er det også to ekstra gråtonede knapper:

• Bad well (Dårlig brønn), for brønner med en feil
• Start location (Startplassering), som bare vises på platen hvis den er satt til å være annerledes enn den første

pasientplasseringen

Hvis de røde brønnene ikke håndteres under Sjekk plate-prosedyren, forblir de røde og kan håndteres senere. Husk å
håndtere dem før du laster av platen.

Omstansemodus
Hvis en eller flere brønner er merket for omstansing, går stanseren i omstansemodus. Teksten Ready to repunch [Klar
til omstansing] vises i Punch-visningen [Stanse].

Når stanseren er i omstansemodus, tillater den bare valgte prøver som inneholder omstanseforespørsler. Den
aksepterer ingen andre prøve-ID-er enn de som er merket for omstansing. For den siste prøven som ble håndtert
før du går inn i omstansemodus, viser instrumentet også de ustansede forespørslene, slik at du kan stanse
alle nødvendige, gjenværende skiver fra det gjeldende prøvekortet med en gang. En Repunch-tekst [Omstanse] i
forespørselen skiller omstansingsforespørsler fra andre.

For å se listen over prøve-ID-er som er valgt for omstansing, trykk på Samples-knappen [Prøver]. Når alle de valgte
prøvene er blitt omstanset, vil programvaren automatisk gå tilbake til normal stansemodus.
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Hvis du av en eller annen grunn ikke kan stanse en prøve merket for omstansing, trykker du på Check plates [Sjekke
plater] og i Check plates-visningen [Sjekke plater], endrer du tilsvarende brønnstatus til Clear [Rydd] eller Disable
[Deaktiver] for å gå tilbake til normal stansemodus.

Brukerhåndbok for Panthera-Puncher™ 9
Prosedyrer i detalj

17



Vedlikehold og stenging
Vedlikeholdsskjermen til Panthera Manager-programvaren inneholder tre avsnitt:

Avsnitt Funksjon

Stansehodevedlikehold Daglig rengjøring

Opprydding på harddisken For opprydding i gamle eksportfiler og bilder.

Systeminformasjon Viser stansehodetellerne og programvareversjonen

Quit-knappen (Avbryt) nederst til høyre på skjermen lukker programvaren.

Stansehodevedlikehold
Når du trenger å skifte eller rengjøre stansehodene, trykker du på Start-knappen [Start] på høyre side av Punch
head maintenance-området [Stansehodevedlikehold]. Punch Head Maintenance Wizard (Vedlikeholdsveiviser for
stansehode) starter og veileder deg i en trinnvis prosedyre. Du bes om å fjerne og rengjøre stansehodene, ett om
gangen, og deretter sette dem på plass igjen. Detaljerte instruksjoner på skjermen veileder deg gjennom prosedyren.
For mer informasjon om dette, se Fjerne og rengjøre stansehodene på side 19.

Hvis et av stansehodene ikke trenger rengjøring, kan det hoppes over.

Når instrumentet er i bruk, bør stansehoder rengjøres minst én gang om dagen. Hvis du får flere stansefeil enn vanlig,
eller hvis stansehoder beveger seg langsommere, kan det bli nødvendig å rengjøre stansehodene mer enn én gang om
dagen.

Hvis det har gått mer enn 24 timer siden du sist rengjorde stansehodene, vil programvaren minne deg om å gå
gjennom rengjøringsprosedyren ved å vise Maintenance-knappen (Vedlikehold) i rødt, og når Maintenance skjermen
(Vedlikehold) vises, vil bakgrunnen til Punch head maintenance-området (Stansehodevedlikehold) også vises i rødt.

Selv om programvaren minner deg om å rengjøre stansehodene, kan du forsatt stanse. Det anbefales imidlertid sterkt
at du utfører rengjøringsprosedyrene minst én gang om dagen, og mer om nødvendig.

Det anbefales på det sterkeste at du rengjør stansehodene selv om det ikke har gått 24 timer siden forrige rengjøring i
følgende situasjoner:

• Instrumentet begynner å vise feilen Disk not detected (Disk ikke oppdaget) under stansing, selv om disken er i riktig
brønn.

• Instrumentet ser ut til å slite når man bruker makt til stansing.

Opprydding av harddisken (bare tilgjengelig for brukere på
Service og Panthera Admin-nivå)

Alle slags midlertidige filer kan bruke mye plass på datamaskinens harddisk. Denne funksjonen lar deg fjerne gamle
eksport- og gjenopprettingsfiler. Du har også muligheten til å slette gamle bildefiler ved å vippe Clean also image
files-bryteren [Også tømme bildefiler] på og av. Siden Panthera-Puncher 9 oppretter en gjenopprettingsfil for alle
stansede plater, anbefales det å bruke denne funksjonen regelmessig.

Når du vil starte diskopprydding, trykk på Clean Now-knappen [Rydd nå].

Omfanget av denne funksjonen er begrenset til den lokale harddiskstasjonen, noe som betyr at hvis plasseringene for
lagring har blitt endret til en nettverksstasjon, vil filene ikke bli fjernet.

Standardinnstillingen for filer som skal regnes som gamle, er eldre enn 15 dager, men om nødvendig kan den endres
fra serviceprogramvaren til opptil 90 dager.

Systeminformasjon
Dette området inneholder to stansetellere:
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Stanseteller Forklaring

Stanser siden siste service Dette er antallet stanser siden siste vedlikehold utført
av servicepersonale fra PerkinElmer. Telleren tilbakestilles
av PerkinElmer-personalet når vedlikehold utføres. Dato
for siste vedlikehold vises på høyre side av System
information-områdets (Systeminformasjon) tittellinje.

Totalt antall stanser Dette er det totale antallet stanser utført med dette
instrumentet i løpet av dets levetid. Denne telleren kan
ikke tilbakestilles.

Den inneholder også nummeret på programvareversjonen og Quit-knappen [Avbryt] som lar deg lukke Panthera
Manager-programvaren.

Rengjøring av instrumenter
Det anbefales å rengjøre støv fra instrumentet regelmessig. Åpning av sidepanelene letter rengjøringen av
instrumentet. Vær oppmerksom på at instrumentet må slås av når du åpner sidepanelene.

Fjerne og rengjøre stansehodene
For å rengjøre et stansehode må du fjerne det fra stanseren, demontere det og deretter rengjøre de forskjellige delene.
Det innvendige røret er den delen som samler mest støv.

Forsiktig: Bruk vernehansker når du rengjør eller på annen måte manipulerer stansehoder.

For å fjerne stansehodet går du til Maintenance-visningen \(Vedlikehold) i programvaren og velger Punch
head maintenance \(Vedlikehold av stansehode). Punch Head Maintenance Wizard (Veiviser for vedlikehold av
stansehode) starter. Følg instruksjonene gitt av programvaren for å fjerne stansehodet.

Når du har fjernet stansehodet, skyver du stansen ut av det. Den beveger seg fritt, og ved å vippe stansehodet opp ned
kommer stansen ut. Pass på at du ikke slipper den, ellers kan den bli bøyd eller sløv.

Merknad: Hvis du rengjør flere stansehoder samtidig, må du passe på at du ikke blander deler av forskjellige
stansehoder.

Den neste prosedyren innebærer å fjerne skivedetektoren. For å gjøre det, skyv så holderen åpnes.

Dette lar deg frigjøre kontakten til skivedetektoren.
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Drei deretter skivedetektoren 90 grader mot klokken og skyv den ut.

Skivedetektoren, røret og fjæren kommer ut av stansehodet. Fjern røret og fjæren ved å trekke i dem.
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Skill fjæren fra røret.

I prinsippet bør du så ha de forskjellige komponentene som vist på bildet under.
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Vask dem alle i henhold til laboratoriets standardprosedyrer.

Fokuser spesielt på følgende deler: indre rør, stansedysen og hele skaftområdet der stansedysen og skiven beveger
seg:

Del Rengjøring

Stans Rengjør stansen grundig fra øverst til nederst for å fjerne
alt støvet.

Øvre skaft Rengjør alt oppsamlet støv fra det øvre skaftet slik at
stansen kan bevege seg fritt.

Innvendig rør Det meste av støvet samles i det indre røret. Hvis det
samles for mye støv, er det fare for at støv faller ned i
brønnene. Rengjør det indre røret grundig for å forhindre
dette.

Puten Puten og rommet over og under den samler støv. De må
rengjøres hver gang.

For å sikre full funksjonalitet og forlenget levetid må alle deler være rene og tørre når de monteres igjen.

Bortsett fra elektronikken (skivedetektoren), kan de forskjellige delene rengjøres med trykkluft eller vann etterfulgt
av alkohol. Hvis du velger å bruke alkohol, må du først skylle komponentene med vann. Siden alkohol denaturerer
proteiner, vil disse feste seg til overflatene og derfor være vanskeligere å fjerne. Bruk av vann først bør i stor grad
eliminere dette problemet.

Du kan bruke vattpinner (applikatorpinner med skum- eller nylonspiss er best da bomullspinner kan etterlate
bomullsfiber) eller rengjøringskluter som ikke lager støv. Unngå mikrofiberkluter under tørre forhold siden gniing
mot de forskjellige delene av stansehodet kan forårsake statisk elektrisitet.

Skivedetektoren bør rengjøres etter behov. For å rengjøre skivedetektoren, bruk luftspray til å fjerne støvet. Du kan
også bruke trykkluftsystemet i laboratoriet, forutsatt at det er helt oljefritt. Alternativt kan du bruke en myk børste eller
en tørr applikatorpinne (fortrinnsvis skum eller nylon) for å tørke støv av detektoren.

Når du er ferdig med å rengjøre (og tørke) de forskjellige delene, må du sette dem sammen igjen i følgende rekkefølge.
Skyv først det indre røret tilbake i skivedetektoren, og sørg for at det går helt ned.

Det kan hende du må vri det indre røret mens du skyver det ned (røret har et lite spor som skal innrettes med
sporet inne i detektoren) for å sikre at kanten på sylinderen er på samme nivå som plasten. For at skivedetektoren
skal fungere skikkelig må de fire hullene i det indre røret være på linje med de to infrarøde LED-lampene og deres
tilsvarende sensorer.
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Skyv fjæren tilbake rundt røret.

For å feste detektoren til stansehoderammen, plasser den først med en vinkel på 90 grader, før deretter den indre
rørdelen inn i føringen og sørg for at festepinnene til rammearmen er plassert i sporet til detektorens plastdel.

Du kan deretter vri detektoren med klokken for å feste den.
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Sett detektorkontakten på plass igjen ved å åpne holderen og justere detektorhakket med rammetappen.

Når dette er gjort, skyver du stansen tilbake på plass og setter stansehodet inn i instrumentet.

Merknad: Enkelte ganger når stansehodet settes tilbake i instrumentet etter det daglige vedlikeholdet av stansehodet,
viser Panthera-programvaren en Skip-knapp (Hopp over) i stedet for den vanlige Next-knappen (Neste). Dette løses
ved å ta stansehodet ut av instrumentet og sette det inn igjen.
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Det er avgjørende at du beskytter detektoren mot væske.
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Innstillinger
Settings-skjermen [Innstillinger] er delt inn i seks områder:

• Touch area [Berøringsområdet]
• Automatic Sample ID Generation [Automatisk prøve-ID-generasjon]
• Barcode rule [Strekkoderegel]
• SG Connection [SG-tilkobling]
• Loading templates [Laste maler]
• Analytes [Analytter]

Touch area (Berøringsområdet)
Denne bryteren aktiverer eller deaktiverer berøringsområdet til stanseplattformen. Berøringsfølsomheten kan justeres
via serviceprogramvaren av PerkinElmer-servicepersonale. Når du bruker berøringsområdet, kan du enten trykke lett
på det eller sveipe fingeren på det.

Automatic Sample ID Generation (Automatisk prøve-ID-
generering)

Hvis laboratoriet ditt ikke bruker strekkodede prøver, kan du stille inn systemet til å opprette automatiske ID-er for
prøvene. Den automatiske ID-en kan bestå av to deler:

• Statisk eller dynamisk prefiks: for å angi et prefiks, skriv det inn i Prefix-feltet [Prefiks]. For et statisk prefiks, trenger
du bare å legge det inn som du vil ha det. Systemet er designet for å tillate dynamiske datoer i prefikset. Disse
datoene kan uttrykkes i forskjellige formater og må stå mellom %-tegn. Alle tegn som er lagt inn utenfor %-tegnene
vil bli sett på som statiske. Her er noen eksempler på hva du skal angi i feltet og hva utdataene for det blir hvis
dagens dato er 31. mai 2011:
Inndata Utdata

Prøve-%yyyyMMdd% Prøve-20110531

%åå-M-d% 11-5-31

%MM-dd%BB 05-31BB

AB-%åå-ooo% (der ooo representerer en ordensdato, dvs. tallet som
tilsvarer gjeldende dag i inneværende år – 31. mai er den 151. dagen i
året 2011)

AB-11-151

%tt-mm-ss% (merk de små m-bokstavene kontra store M-bokstaver for
flere måneder)

12-01-01 (timer-minutter-sekunder)

• Løpenummer: Startnummeret til nummereringen kan legges inn i Start numbering from-feltet (Begynn
nummerering fra). Next sample id-feltet (Neste prøve-ID) kan ikke redigeres. Det viser hele ID-en (prefiks +
løpenummer) for neste prøve.

Når Automatic Sample ID (Automatisk prøve-ID) er slått på, vises et girskift-symbol i feltet Sample ID (Prøve-ID) i
Punch-skjermvisningen (Stans).

Merknad: Når Automatic Sample ID (Automatisk prøve-ID) er slått på, leser ikke Panthera-Puncher noen strekkoder.

Strekkoderegel for prøver
Denne delen lar deg opprette og aktivere eller deaktivere en prøvestrekkoderegel.

Hvis regelen er aktiv, tildeler programvaren en forespørsel til en prøve hvis strekkoden stemmer overens med regelen.
Bryteren for å aktivere og deaktivere regelen er tilgjengelig for alle brukere, men bare brukere på Panthera Admin-nivå
kan redigere regelen.

Strekkoderegelen bruker samme notasjon som plate-, kalibrator- og kontrollreglene beskrevet under. Se også
Strekkode-regelnotasjon på side 30.
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Hvis Specimen Gate-tilkoblingen [Prøveport] er aktiv, henter programvaren reglene fra Specimen Gate.

Ekstern strekkodeleser (valgfritt)
Denne delen lar deg aktivere eller deaktivere prøvestrekkodelesing ved hjelp av den eksterne strekkodeleseren. Hvis du
vil bruke denne funksjonen, kan du kontakte din lokale PerkinElmer-representant for mer informasjon.

Når den eksterne strekkodebryteren er aktiv, kan du lese prøvestrekkode enten med det innebygde kameraet eller med
den eksterne strekkodeleseren.

Den eksterne strekkodeleseren har to skannemoduser: Trigger Mode [Utløsermodus], der utløseren må trekkes for å
starte lesing av strekkoden, og Stand Mode [Stativmodus], der skanneren automatisk registrerer at en strekkode vises
og leser den. For mer informasjon om dette, se instruksjonene til den eksterne strekkodeleseren.

SG Connection (SG-tilkobling)
SG Connection-området [SG-tilkobling] inneholder en bryter. Hvis du aktiverer den, kobles instrumentet til Specimen
Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium), forutsatt at en Specimen Gate-tilkobling (Prøveport) er konfigurert i
serviceprogramvaren. Når Specimen Gate-tilkobling ikke er satt opp, vises bryteren i gråtoner og du vil ikke kunne
slå SG Connection (SG-tilkobling) på. Instrumentet kan stilles inn fra Panthera Service-programvaren til automatisk å
koble til Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium). Hvis automatisk tilkobling er aktivert, er SG Connection-
knappen \(SG-tilkobling) tilgjengelig hver gang du starter Panthera-programvaren. SG Connection (SG-tilkobling) kan
bare slås av når ingen plater er lastet, og når du er logget på som Panthera Admin (Panthera-administrator) eller har
Puncher Administrator-rettigheter (Puncher-administrator).

Loading templates (Laste maler)
Trykk Edit-knappen [Redigere] for å vise Loading templates-skjermen [Laste maler], hvor du kan lage lastemaler som
fungerer som guider for hvilke plater du skal legge i stanseren og i hvilken plassering på platebrettet. Du kan opprette
lastemaler for forskjellige formål og redigere eksisterende maler, bortsett fra malen som er i bruk og Freeform-malen
(Friform), som i utgangspunktet er en tom mal der platene kan lastes i hvilken som helst rekkefølge og blir gjenkjent
etter strekkodene.

Når en lastemal skal opprettes, begynner du med å velge en analytt for en plateplassering. Når det er gjort, trykker du
på knappen under analyttnavnet for å sette parametere for platekart, selvinkrementering og startplassering.

Når du trykker på knappen, åpnes et nytt vindu, og du får muligheten til å velge et platekart, forhåndsvise platekartet,
angi startplassering for dette platekartet i denne malen og velge om du vil bruke automatisk inkrementering av
platekart med denne malen eller ikke.

I frittstående modus følger prioriteringsrekkefølgen for stansing rekkefølgen for platelasting. Platen i posisjon 1 har
analytten med høyest prioritet, og platen i posisjon 9 har analytten med lavest prioritet. En mal kan bare inneholde en
enkel plate av en spesifikk analytt. Når en analytt er valgt for en plate, er den ikke tilgjengelig for resten av platene med
samme mal.

Lastemaler er bare veiledende, og bruk av dem begrenser ikke handlingene dine. Hvis malen inneholder andre
analytter enn de som faktisk er lastet inn, eller hvis prioriteringen endres, advarer programvaren deg, men hindrer deg
ikke i å stanse. Ingen varsler vises imidlertid i tilfeller der det er flere analytter enn det som kreves i malen.

Analyttprioriteringene kommer alltid fra Specimen Gate Lab (Prøveportlaboratorium) når stanseren er koblet til dette.

Merknad: Når du arbeider med prøveport og delvis stansede plater med lastemaler, må malene velges før de delvis
stansede platene lastes. Hvis du prøver å forandre en mal mens platene lastes, informerer instrumentet deg om at
malen ikke kan endres.

Analytes (Analytter)
Analytes-området [Analytter] inneholder en knapp for hver tilgjengelig analytt. Hvis alle analytter ikke kan passe inn i
området, lar venstre- og høyrepilknappene deg bla gjennom hele utvalget.

For å endre navnet på en analytt eller navnet på dens arbeidsliste, vennligst kontakt din lokale PerkinElmer-
representant.
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Hvis du vil legge til en ny analytt, blar du ned til slutten av analyttlisten og trykker på Add new analyte-knappen [Legg
til ny analytt]. Skriv inn navnet på den nye analytten og trykk på Enter-knappen. Den nye analytten vises nederst på
listen. Se under for mer informasjon om hvordan du justerer alle innstillingene.

Merknad: Hver analytt må ha et unikt platestrekkodeformat. Hvis to forskjellige analyser har samme strekkodeformat,
kan ingen av analysene stanses før strekkodeformatet er endret slik at de to analysene kan skilles fra hverandre.

Merknad: For brukere av Speciment Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium): Hvis en analytt er i
prøveportlaboratoriet uten å være programmert lokalt i Panthera-programvaren, kan du ikke stanse. Du kan fortsatt
vise og redigere de lokale analyttinnstillingene på Panthera-Puncher 9, men innstillingene for Specimen Gate
Laboratory (Prøveportlaboratorium) benyttes når prøveportforbindelsen er aktiv. Husk at selv om innstillingene
i Panthera-Puncher 9-grensesnittet endres, oppdaterer dette ikke innstillingene i Speciemen Gate Laboratory
(Prøveportlaboratorium). Når du arbeider i SG-modus, må endringer av analyttinnstillinger foretas i både Specimen
Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium) og de lokale analyttinnstillingene i Panthera-Puncher.

For å unngå programmeringskonflikt må de lokale analyttinnstillingene på Panthera-Puncher 9 samsvare med
programmeringen av Specimen Gate (Prøveport). Det er to tilfeller der stanseren kan bruke de lokale innstillingene
selv om du bruker Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium): Når du slår av SG-tilkoblingen, og hvis SG-
tilkoblingen er ute av funksjon (f.eks. på grunn av en nettverksfeil). I sistnevnte tilfelle vil programvaren spørre deg om
du vil fortsette å stanse ved bruk av de lokale innstillingene.

Hvis en analytt som er tilgjengelig i Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium) mangler i de lokale
innstillingene, vil Panthera-Puncher 9 deaktivere alle plateforespørsler som kommer fra prøveportlaboratoriet med
den analytten, til en slik analytt er tilgjengelig i de lokale innstillingene.

For å redigere innstillinger for en bestemt analytt i frittstående modus, trykk på den tilsvarende knappen. En side viser
analyttinnstillingene, som er organisert i seks områder:

• Punching [Stansing]
• Punches per well [Stansinger per brønn]
• Card barcode rules [Kortstrekkoderegler]
• Plate [Plate]
• Plate maps [Platekart]
• Exporting [Eksport]

Stansing
Innstillinger Forklaring

Stansestørrelse Det finnes fem støttede stansestørrelser med
skivediameter:

• 1.5 mm
• 3.2 mm
• 3.8 mm
• 4.7 mm
• 6 mm

Innledende stansing Angir antallet skiver som skal stanses i fortløpende
brønner etter den første stansingen.

Stansinger for nye tester Angir antallet skiver som skal stanses i fortløpende
brønner etter stansingen for nye tester.

Punches per well (Stansinger per brønn)
Hvis du trenger å stanse mer enn én skive i en enkelt brønn, vil Punches per well-valget (Stansinger per brønn) la deg
definere antall skiver i mengde på opptil fire flekker per brønn basert på prøvetype (kalibrator, kontroll og pasient) i
frittstående modus. Det stansede skiveantallet kan eksporteres til en .xml-fil.

I frittstående systemer påvirker Punches per well-innstillingen (Stansinger per brønn) både innledende løp og
omtestløp.

Funksjonen med flere skiver per brønn for Panthera-Puncher 9 er tilgjengelig i Specimen Gate Laboratory
[Prøveportlaboratorium] fra versjon 1.7.
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Merknad: Når flere skiver stanses inn i én brønn, gis det to muligheter dersom instrumentet støter på en stansefeil og
instruerer deg til å sjekke platen:

• Hvis du ber om ny stansing, må du tømme brønnen da alle skivene stanses på nytt.
• Hvis brønnen inneholder riktig antall skiver (som i bildet av brønnen der skivene og det fysiske antallet skiver i

brønnen samsvarer), kan du godta meldingen og fortsette å stanse resten av replikaene.

Kortstrekkoderegler
Trykk på Edit-knappen [Redigere] for å få tilgang til strekkodeskjermbildet for kort hvor du kan redigere regler som lar
programvaren automatisk identifisere kontrollene og kalibratorene basert på strekkoden. For PerkinElmer-analyser er
strekkodereglene forhåndsdefinert. Her er grunnleggende instruksjoner for hvordan du oppretter nye strekkoderegler
for analyser i Panthera-Puncher 9 (for mer avanserte regler, vennligst kontakt din lokale PerkinElmer-representant):

• bruk ^ (startsiffer)- og $ (sluttsiffer)-merket for å definere en strekkode som bare kan inneholde dataene som er
spesifisert mellom disse.

• \d = ethvert enkelt siffer fra 0 til 9 og \d{x} hvor x = antall sifre

For eksempel:

• en kalibratorstrekkode som begynner med bokstaven C, deretter 6 sifre for informasjon om partiet, 2 sifre for
analytt-ID-en (i dette eksemplet NTSH=01) og 5 sifre for sekvens-ID:

^C\d{6}01\d{5}$ eller ^C\d\d\d\d\d\d01\d\d\d\d\d$ kan gi et resultat som C4564560156789

For mer informasjon om regelnotasjon, se Strekkode-regelnotasjon på side 30

Merknad: Prøvestrekkoder av innskuddstype 2 av 5 med mindre enn 6 tegn, kan ikke lenger leses av Panthera-Puncher
9-kameraet eller den valgfrie eksterne strekkodeleseren.

Plate
Innstillinger Forklaring

Platetype Angir platetypen som skal brukes for analytten. Listen
inneholder alle tilgjengelige plater. Kontakt din lokale
PerkinElmer-representant for å legge til flere plater.

Fyllretning Stiller inn hvordan platen fylles (etter rad, kolonne eller Z-
mønster). Dette påvirker rekkefølgen som platebrønnene
fylles i, samt platepakningen. Z-mønster er et mønster
der to rader fylles samtidig.

Regler for platestrekkoder (primær og sekundær) Stiller inn og redigerer reglene for automatisk
identifisering av en analytt fra en platestrekkode.
Se Kortstrekkoderegler på side 29 for grunnleggende
instruksjoner om hvordan du skriver regler.

Hvis du for eksempel ønsker en regel for en platestrekkode som inneholder en null i begynnelsen, deretter seks sifre
med partiinformasjon, ett siffer for analytt-ID (i dette eksemplet, NTSH=1), fire siffer med sekvens-ID, kan du sette opp
følgende regel:

• ^0\d{6}1\d{4}$

eller
• ^0\d\d\d\d\d\d1\d\d\d\d$

som begge kan gi et resultat som f.eks 075375319519

For mer informasjon om regelnotasjon, se Strekkode-regelnotasjon på side 30

Eksport
I dette området kan du velge eksportfiltype (Standardfiltype) og -vei (Standardfilvei). Du kan også
aktivere/deaktivere automatisk oppretting av eksportfiler ved å slå av og på Export automation-bryteren
[Eksportautomatisering]. Med mindre du har en god grunn til å deaktivere dette, anbefaler vi sterkt at du lar det
være aktivert.
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Det finnes tre forskjellige eksportfiltyper: SPW (enkeltplate-arbeidsliste), Panthera XML og Panthera konfigurerbar XML.

Når du velger Panthera SPW-eksportformatet, får du to eksportfiler: plcodes.txt og analyte.Wxx. plcodes.txt beskriver
forholdet mellom platestrekkoden og navnet på filen som inneholder platedataene. analyte.Wxx-filen har navn etter
analytten, og filetternavnet er en W etterfulgt av løpende numre. Platefilen inneholder ID-en for kontrollprøven
og eksempelprøven. Hver ID er skrevet på sin egen linje og sortert i rekkefølgen A1->A12->B1->B12 osv. SPW-filen
inneholder ingen kalibratorinformasjon og den kan inneholde for forskjellige platekart, ett med kalibratorer og ett uten
(angitt av _ i filnavnet). Hvis nødvendig kan du kontakte din lokale PerkinElmer-representant for tilpasninger som å
utelate kontrollbrønnene fra listen, eller sette opp et miljø der du kan skrive SPW-arbeidslister fra flere instrumenter
samtidig uten at de blir overskrevet. Denne filtypen kan brukes på frittstående instrumenter som AutoDELFIA®,
VICTOR™ og GSP®.

Merknad: For at dette skal fungere må platekartet være nøyaktig det samme på både stanseren og det andre
instrumentet. Hvis ikke, vil prøveresultatene forbindes med feil pasientinformasjon.

Panthera XML-filen (standardeksportfilen) er en .xml-fil som inneholder dataene for hver brønn i platen. Filen
inneholder alltid 96 enheter. Hver av disse inneholder brønn-ID, platestrekkode, analytten, prøve-ID, prøvetypen,
prøvetypenivået, alle notater tilknyttet prøven, samt brønnstatus. Bruk eksportformat for å overføre et sett med
platedata fra en Panthera-Puncher 9 til en annen. Dette arbeidslisteformatet er maskinlesbart, og kan brukes til
ytterligere endringer i arbeidslisten.

Panthera configurable (konfigurerbar) XML er en .xml-basert eksportfil som kan tilpasses, og som lar deg (med
bistand fra servicepersonale) opprette en tilpasset eksportløsning, hvor bare brønnparametrene du velger eksporteres.
Denne kan gjøres kompatibel med andre systemer og kan åpnes på en hvilken som helst datamaskin for visning eller
kopiering.

Merknad: Når stanseren har en aktiv Specimen Gate (Prøveport)-forbindelse og måleinstrumentet også er koblet
til Specimen Gate Laboratory (Prøveportlaboratorium), overføres dataene til måleinstrumentet via Specimen Gate
Laboratory. I dette tilfellet er eksportfunksjonen unødvendig, men den kan likevel være nyttig i tilfelle en svikt i
tilkoblingen.

Grunnbanen til standardeksportstedet er C:\Users\Public\Documents.

• Eksporter av arbeidslister finnes i mappen Panthera exports
• Gjenopprettingsfiler finnes i mappen Panthera recovery files
• Blodprøve-kortbilder finnes i Panthera-mappen

For en enklere tilgang, er disse mappene tilgjengelige fra alle Panthera-brukernes Documents Library.

Platekart
Plate maps-området [Platekart] inneholder opptil 99 platekart for valgt analytt. Bare tre platekart forhåndsvises om
gangen. Du kan bla gjennom alle platekartene ved å trykke på venstre og høyre piltast.

Hver analytt må ha minst ett tilknyttet platekart. Av den grunn kan det første platekartet ikke slettes. Alle de andre
platekartene kan slettes ved å trykke på papirkurvikonet som vises til venstre på platekartene.

Du kan redigere eksisterende platekart eller fylle et tomt ved å trykke på det. Det valgte platekartet åpnes i
plateredaktøren. Den viser informasjon om hvilken (pasientprøve, kalibrator, kontroll) som må stanses for hver av
platens brønner, eller om en brønn må forbli tom.

Når du er i Plate editor-visning [Plateredaktør], kan du enkelt navigere til andre platekart ved å trykke på venstre- og
høyrepil i øvre venstre hjørne, og Current plate map-feltet [Gjeldende platekart] viser deg nummeret på platekartet
som for øyeblikket er åpent i redaktøren. Du kan fylle ut informasjonen på samme måte som du gjør i Plate edit-
visningen [Plateredaktør].

Når du er ferdig med å gjøre endringer på platekartet, trykker du på Done-knappen [Ferdig] i øvre høyre hjørne for å
lagre kartet og gå tilbake til Settings-skjermen [Innstillinger] for den valgte analytten.

Strekkode-regelnotasjon
Strekkodereglene for Panthera-Puncher 9 bruker alle samme notasjon. Den er basert på C# regulære uttrykk, men har
noen begrensninger sammenlignet med disse.

Notasjonene som er mest nyttige for å lage dine egne regler, er beskrevet under:

• Strengstart: Hvis du vil ha en strekkode som starter på en bestemt måte, kan du starte regelen med ^-tegnet. Hvis
du utelater ^-tegnet, vil programmet se etter regelen i hele strekkoden, ikke bare i begynnelsen.
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• Strengslutt: Hvis du vil ha en strekkode som avslutter regelen på en bestemt måte, gjør du det med $-tegnet. Hvis
du utelater $-tegnet, vil programmet tillate strekkoder som fortsetter etter regelen (dvs. er lengre enn forventet).

• Enkeltsiffer: \d
• Flere sifre: \d{x}, hvor x er antall sifre.
• Ikke-siffertegn: \D
• Enkelttegn: . (en prikk), flere tegn .{x}
• Alle statiske komponenter i strekkodereglene er skrevet uten \-tegnet.
• Reglene skiller mellom store og små bokstaver på statiske komponenter.

Regel Notasjon

Begynnelsen av strengen Hvis du ønsker at en strekkode skal starte på en bestemt
måte, begynner du regelen med ^. Hvis du utelater ^,
søker programmet etter regelen i hele strekkoden i stedet
for bare i begynnelsen.

Slutten av strengen Dersom du vil at en strekkode skal slutte på en bestemt
måte, slutter du regelen med $. Hvis du utelater $,
vil programmet tillate strekkoder som fortsetter etter
regelen.

Enkeltsiffer \d

Flere sifre \d{x}, der x er antallet sifre.

Ikke-siffertegn: \D

Enkelttegn .

Flere tegn .{x}, der x er antallet tegn.

Alle statiske komponenter i strekkodereglene skrives uten \.

Reglene skiller mellom store og små bokstaver på statiske komponenter.

Tabell 1: Eksempler på strekkodenotasjon

Regel Notasjon

Statisk kontrollkode for TSHQC ^TSHQC$

Kontrollkode som starter med TSHQC, men som kan
fortsette med hva som helst

^TSHQC

Kontrollkode som starter med TSHQC og inneholder to
sifre etterpå

^TSHQC\d{2}$

Kode som starter med tre sifre, inneholder alltid 3XA i
midten og fortsetter med fire bokstaver

^\d{3}3XA\D{4}$

Kode som alltid slutter med 2013 2013$

Kode som kan være hva som helst, så lenge den består av
åtte alfanumeriske tegn

^{8}$
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Lagring av prøvekortbildet
Panthera kan lagre en JPG-bildefil av prøvekortet hver gang den mottar en stansekommando. Bildet er et
øyeblikksbilde av det du ser på skjermen når du stanser. Det består av bildet av prøvekortet og informasjonen som
vises på skjermen.

Alle bildene lagres i mappen C:\Users\Public\Documents\Panthera\Blood card images. De er organisert i undermapper
i henhold til tidsstempel. Blood card images-mappen (Blodkortbilder) inneholder en undermappe for hvert år, som er
delt inn i undermapper for hver måned, som er videre delt inn i undermapper for hver dag, som inneholder bildefilene
til prøvekortene som er stanset på den tilsvarende dagen. Filnavn er strukturert som følger: xxxxxxxxx-dato-klokkeslett,
hvor xxxxxxxxx har variabel lengde og representerer prøvekort-ID. Dette for å sikre at ingen bildefiler overskrives hvis
et enkelt kort blir stanset flere ganger på samme dag.

Stanseinformasjon lagres i metadataene til JPG-filen. Hvis du vil se dataene for en bestemt fil, åpner du egenskapene
og går til Details-fanen (Detaljer) og ser etter Comments-egenskapen (Kommentarer). Den inneholder disk-ID,
strekkoden til platen og brønnkoden som skiven ble stanset til.

Aktivering av bildelagring gjøres gjennom serviceprogramvaren. Ta kontakt med din lokale PerkinElmer-representant.
Som standard er innstillingen for lagring av bilder satt til av.
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Loggfiler
Panthera-loggfilene er lagret i mappen C:\ProgramData\PerkinElmer\SpotLight\Logs. Mappen programdata er en
skjult mappe. Den kan åpnes ved å skrive inn plasseringen i adresselinjen i Windows Explorer.
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Feilsøking
Problem Løsning

Jeg får feilmeldinger relatert til stansehoder eller advarsel
om at skiver ikke blir oppdaget.

Rengjøring av stansehodene kan være nødvendig.

Jeg får ofte problemer med skiver som hopper til feil
posisjoner i løpet av den tørre årstiden.

Statisk elektrisitet kan forårsake problemer når
luftfuktigheten er lav. For å redusere effekten av statisk
elektrisitet, er instrumentet utstyrt med en ionisator. Hvis
dette ikke virker tilstrekkelig, kan du prøve følgende,
forutsatt at analysen du kjører ikke forhindrer det:

• Fukt luften i laboratoriet.
• Reduser bruken av syntetiske fibre i operatørens klær.
• Bruk en antistatisk pistol eller et lignende instrument

for å redusere plateladningen før du starter
stanseprosessen.

• Før du laster platene ut av instrumentet, fukt platene
med et egnet stoff (avhengig av analysen din).

• Bruk en ekstern ionisator i laboratoriet.
• Koble brukeren til jording

Når jeg bruker Intellipunch, får jeg et visst antall skiver
fra en enkelt blodflekk. Når disse er stanset, foreslår
instrumentet at enda en skive stanses fra den samme
blodflekken. Er det normalt?

Dette skyldes unøyaktighet ved kalibrering av
pikselstørrelse, noe som sikrer at skivene passer. I noen
situasjoner kan det hende at en skive er én piksel
mindre enn beregnet, og dermed ber instrumentet om
å stanse en skive til. Avhengig av konfigurasjonen din,
kan det også skyldes innstillingene for blodgrense og
skivegrense.

Panthera deaktiverer platen og gir en advarsel som sier at
lokale innstillinger må opprettes.

Når du arbeider med Specimen Gate (Prøveport), må
analyttinnstillingene være de samme i prøveporten og
i frittstående modus. Hvis innstillingene ikke stemmer
overens, avgir Panthera en advarsel. Dersom det ikke
finnes noen lokale innstillinger for en analytt, deaktiverer
Panthera platen og avgir en advarsel som sier at
lokale innstillinger må opprettes. Kontakt din lokale
PerkinElmer-representant.

Stanseplasseringene forsvinner og vises igjen på
skjermen gjentatte ganger.

I situasjoner der de eksterne lysforholdene endres, kan
Panthera-Puncher 9 gjentatt finne og miste stansesteder.
Dette kan korrigeres ved å justere belysningen i rommet
og i instrumentet. Kontakt din lokale PerkinElmer-
representant angående justering av belysningen.
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Kontaktopplysninger
Dersom du har spørsmål om dette produktet eller trenger hjelp, ber vi om at du kontakter kundestøtten hos
PerkinElmer.

Resten av verden: GS@customersupport@perkinelmer.com

Nord-Amerika: gs.technical.support@perkinelmer.com
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Flerspråklige versjoner
CD-en på baksidedekselet inneholder oversettelser av denne bruksanvisningen i PDF-format. De kan vises elektronisk
eller skrives ut. Hvis du trenger en trykt kopi, som leveres uten kostnad av produsenten, kan du ringe det lokale
avgiftsfrie telefonnummeret nedenfor. Oppgi det fullstendige identifikasjonsnummeret på manualen du trenger. Dette
tallet finnes øverst til høyre på PDF-filens første side. Formatet er 2081-9xxx-xx. Hver språkversjon har sitt eget
nummer.

Land Gratisnummer

Frankrike 0805 111 333

Tyskland 0800 181 00 32

Italia 0800 90 66 42

Spania 800 09 91 64

Brasil* +55 11 3868 6200

Kina 800 820 5046

* Ikke avgiftsfritt, men tilbakeringing er mulig.
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