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Część

I
Wprowadzenie
Tematy:

• Informacje ogólne
• Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Informacje dotyczące jakości



Informacje ogólne
Ta sekcja zawiera ogólne informacje dotyczące systemu VICTOR² D.

Zmiany względem poprzedniej wersji instrukcji
Zmiany wprowadzone w niniejszej instrukcji są oznaczone jako podkreślony tekst.

Znaki handlowe
Copyright © 2015–2022 PerkinElmer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PerkinElmer i DELFIA są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy PerkinElmer, Inc.

Windows 10 to zarejestrowany znak handlowy firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

Przeznaczenie
Fluorymetr VICTOR2™ D jest przeznaczony do analizowania próbek znajdujących się w mikropłytkach z 96 studzienkami
metodą fluorescencji czasowo-rozdzielczej i fluorescencji bezpośredniej. Urządzenie to jest używane w połączeniu
z oznaczeniami IVD, których instrukcje wyszczególniają to urządzenie jako zgodne. Funkcja, konkretne zaburzenie,
warunki i czynniki ryzyka, które należy rozpoznać, typy próbek oraz populacja badana — wszystkie te parametry i cechy
są zależne od przeznaczenia konkretnego oznaczenia i opisane w jego dokumentacji. Fluorymetr VICTOR2™ D jest
przeznaczony do stosowania przez przeszkolony personel laboratoryjny.

Tabela symboli
Tabela poniżej zawiera symbole wskazujące szczególnie ważne informacje i ostrzegające przed zagrożeniami. Symbole
te mogą występować w niniejszej instrukcji, w dokumentacji innych produktów, na produkcie lub na opakowaniu.

Symbol Objaśnienie

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Znak zgodności CE

Producent

Data produkcji

Zapoznać się z instrukcją obsługi

Wprowadzenie
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Symbol Objaśnienie

Numer seryjny

Numer katalogowy

Ostrożnie, zapoznać się z instrukcją obsługi

Delikatny sprzęt, chwytać i przenosić z zachowaniem
ostrożności

Chronić przed wilgocią

Baterię należy poddać recyklingowi

Podczas utylizacji sprzętu należy postępować zgodnie
z krajowymi wytycznymi

Symbol i czujnik do stosowania podczas transportu

Stosować odpowiednie środki ochrony, m.in. rękawice.
Patrz też „OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” na
wkładce dołączonej do każdego zestawu.

Rx Only Ostrożnie: Prawo federalne ogranicza sprzedaż
tego urządzenia do sprzedaży przez lub na
zlecenie licencjonowanego lekarza (dotyczy tylko
USA i terytoriów USA).

Zawartość opakowania
• Fluorymetr (1420-020)
• Komputer PC
• Płyta DVD z dokumentacją oraz instrukcją użytkowania

Materiały wymagane, ale niedostarczane z tym opakowaniem
Ulotki zestawów opisują wszystkie materiały wymagane do wykonywania oznaczenia.

Wprowadzenie
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu VICTOR² D.

Konwencje
W całej dokumentacji systemu stosowane są następujące konwencje:

Ostrzeżenie: Ostrzeżenie wskazuje sytuację stwarzającą zagrożenie lub działanie, które, jeśli nie uda się go uniknąć,
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub zgonu użytkownika albo pacjenta. Należy przestrzegać wszystkich
podanych środków ostrożności.

Ostrożnie: Tekst „ostrożnie” wskazuje działanie, które może spowodować uszkodzenie urządzenia, utratę danych lub
obrażenia ciała użytkownika albo pacjenta — w przypadku, gdy nie będą przestrzegane właściwe procedury.

Informacja: Uwaga podkreśla istotną informację w procedurze lub opisie i zwraca uwagę użytkownika na kluczowe
informacje niemające związku z obrażeniami ciała.

W sytuacjach, gdy zidentyfikowano określone zagrożenie lub ostrzeżenie, na przykład zagrożenie porażeniem prądem
lub oparzeniem, symbol takiego zagrożenia zostanie dodany do komunikatów „ostrożnie” i ostrzeżeń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ostrzeżenie: Ten sprzęt musi być zamontowany i używany zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż oraz
serwisowanie mogą być przeprowadzone wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel, autoryzowany przez
firmę PerkinElmer.

Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może prowadzić do unieważnienia gwarancji i/lub negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo pracy urządzenia.

Ostrzeżenie: Urządzenie to zaprojektowano do stosowania w środowisku profesjonalnej placówki opieki zdrowotnej.
Prawdopodobnie będzie ono działać nieprawidłowo w przypadku używania w środowisku domowej opieki
zdrowotnej.

Ostrzeżenie: W razie podejrzenia, że na jego działanie wpływają zakłócenia elektromagnetyczne, prawidłowe
działanie może zostać przywrócone przez zwiększenie odległości między urządzeniem a źródłem zakłóceń.

Poniżej znajduje się kolekcja ostrzeżeń i ważnych uwag, które występują w niniejszym podręczniku:

Ostrzeżenie: Wszystkie próbki należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Patrz Orientacja płytki na stronie 29.

Ostrzeżenie: Lampa i układy optyczne mogą być gorące. Patrz Wymiana lampy fali ciągłej na stronie 68.

Ostrzeżenie: Urządzenie i komputer mogą być obsługiwane tylko przez przeszkolony personel laboratoryjny. Patrz
Przeznaczenie na stronie 4.

Ostrzeżenie: Do użytku diagnostycznego zweryfikowane są wyłącznie protokoły fabryczne PerkinElmer z domyślnymi
parametrami i predefiniowanymi ustawieniami konfiguracji oznaczeń. Patrz Protokoły fabryczne na stronie 40.

Ostrzeżenie: Sprawdzić wyświetlaną na ekranie temperaturę w pomieszczeniu. Warunki środowiska są ważne, należy
sprawdzić specyfikację temperatury i wilgotności. Patrz Specyfikacje na stronie 20.

Ostrzeżenie: Stosować właściwe typy i rozmiary płytek i ostrożnie ustawiać płytki na uchwycie płytek. Patrz Typ płytki
na stronie 47.

Ostrzeżenie: W przypadku ręcznego wprowadzania kodów kreskowych płytek oraz identyfikatorów próbek
w oprogramowaniu Plate Generator lub Instrument Control należy zachować szczególną ostrożność, aby dopilnować
zapisania właściwych informacji dla każdej płytki. Patrz Opcja czytnika kodów kreskowych (1420-221D) na stronie 12.

Ostrzeżenie: Utrzymywać powierzchnię przenośnika w czystości, aby uniknąć przedostawania się pyłu i brudu do
elementów optycznych podczas pomiaru. Patrz Czyszczenie urządzenia na stronie 19.

Ostrzeżenie: Jeśli system napotka nieoczekiwaną sytuację i wyświetli komunikat o błędzie, wybranie opcji Ignore
(Ignoruj) może spowodować uzyskanie błędnych wyników. Patrz Komunikaty o błędach na stronie 75.

Ostrzeżenie: Sprawdzić właściwą objętość próbki w protokole zestawu oznaczenia.

Wprowadzenie
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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Ostrzeżenie: Najpierw sprawdzić, czy oprawka bezpiecznika w przełączniku rodzaju napięcia jest zgodna z napięciem
sieciowym, którym zasilany będzie instrument. Zwrócić także uwagę na prąd znamionowy bezpieczników. Patrz
Ustawienie napięcia zasilania sieciowego na stronie 23.

Ostrożnie: Nie używać urządzenia, jeśli jego elementy lub części mechaniczne są uszkodzone. Starannie przestrzegać
instrukcji konserwacji zapobiegawczej. W przypadku problemu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
firmy PerkinElmer. Patrz Czyszczenie urządzenia na stronie 19.

Ostrożnie: Nie dotykać komponentów optycznych, żarówki lampy ani wnętrza reflektora gołymi palcami. Patrz
Wymiana lampy fali ciągłej na stronie 68.

Ostrożnie: Używać właściwego typu kodów kreskowych. Patrz Opcja czytnika kodów kreskowych (1420-221D) na
stronie 12.

Ostrożnie: Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę czytnika kodów kreskowych, ponieważ może uszkodzić wzrok.

Ostrożnie: Pokrywy nie należy otwierać. Patrz Wymiana lampy fali ciągłej na stronie 68.

Ostrożnie: Zachować ostrożność podczas przemieszczania urządzenia. Patrz Przenoszenie urządzenia na stronie 25.

Ostrożnie: Nie sięgać palcami do obszaru ładowania próbek. W modelu z podajnikiem obszar ładowania próbek
jest otwarty, gdy magazynki nie są zamontowane. Dlatego należy uważać, aby palce nie zostały pochwycone przez
mechanizm podnoszenia płytki. Jeśli konieczne jest podjęcie działań w tym obszarze, należy najpierw wyłączyć
urządzenie. Patrz Obsługa z magazynkami na stronie 36.

Ostrożnie: Długotrwałe używanie uchwytu na płytkę jako wytrząsarki może spowodować uszkodzenie instrumentu ze
względu na zwiększone zużycie.

Ostrożnie: Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia do sprzedaży przez lub na zlecenie
licencjonowanego lekarza (dotyczy tylko USA i terytoriów USA).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa komputera oraz informacji
Fluorymetr PerkinElmer 1420 D obsługuje się za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze
zewnętrznym. Należy uwzględnić następujące informacje:

Ostrzeżenie: W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych wylogować się z komputera za każdym razem, gdy się go
opuszcza.

Ostrzeżenie: Oprogramowanie wyświetla ostrzeżenie przed zapełnieniem dostępnego miejsca na zapis. Możliwa jest
archiwizacja i usuwanie starych wyników z bazy danych.

Ostrzeżenie: Ten produkt jest wyposażony w system bezpieczeństwa, który pozwala na dostęp do systemu tylko
skonfigurowanym użytkownikom. Oprogramowanie uniemożliwia jednoczesną edycję tych samych danych przez
wielu użytkowników.

Ostrzeżenie: Należy pamiętać o tym, że regularne wykonywanie kopii zapasowej bazy danych na dysku albo nośniku
zewnętrznym ma znaczenie krytyczne i pozwala zminimalizować ryzyko utraty danych.

Ostrzeżenie: Nie przerywać procedury poprzez wyłączenie komputera bądź urządzenia. Zaczekać na ukończenie
aktualizacji; przerwanie operacji może spowodować trwałe uszkodzenie płytek mikrosterownika. W takim przypadku
jedynym rozwiązaniem jest wymiana płytek!

Ostrożnie: Firma PerkinElmer nie zaleca podłączania komputera do sieci lokalnej (LAN). Jeśli komputer zostanie
podłączony do sieci LAN, należy stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i zapory. Należy się upewnić,
że ustawienia LAN nie zakłócają procesu pomiaru we fluorymetrze PerkinElmer 1420 D.

Ostrożnie: Nie podłączać dysku przenośnego do portu USB komputera stacji roboczej, chyba że wiadomo, że ten dysk
przenośny jest wolny od wirusów.

Ostrożnie: Na podłączonym komputerze nie instalować innych aplikacji, ponieważ mogą one powodować zakłócenia
w działaniu urządzenia lub przetwarzaniu danych.

Ostrożnie: Nie zmieniać ustawień systemu operacyjnego Windows. Te ustawienia są wstępnie skonfigurowane
fabrycznie.

Wprowadzenie
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Uwaga dotycząca poważnych incydentów
Dotyczy pacjentów/użytkowników/stron trzecich w Unii Europejskiej i w krajach o identycznym systemie prawnym
(IVDR; UE 2017/746/UE); jeśli podczas używania tego wyrobu lub w wyniku jego używania doszło do poważnego
incydentu, należy zgłosić to producentowi i władzom krajowym. Informacje kontaktowe do producenta tego urządzenia
w celu zgłoszenia poważnego incydentu:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finlandia

http://www.perkinelmer.com

Telefon: +358 2 2678 111

Wprowadzenie
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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Informacje dotyczące jakości

Instrukcje WEEE dla produktów PerkinElmer

 lub 

Etykieta z przekreślonym symbolem kosza na odpady i prostokątnym paskiem wskazuje, że produkt objęty jest
dyrektywą WEEE (dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) i nie może być utylizowany razem
z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Wszelkie produkty oznaczone tym symbolem muszą być zbierane
oddzielnie, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Celem tego programu jest ochrona i poprawa stanu środowiska, ochrona zdrowia osób i oszczędne oraz rozsądne
wykorzystanie surowców naturalnych. Postępowanie zgodnie z wytycznymi WEEE jest niezbędne, by zapobiec
przenikaniu skażonych substancji do materiałów poddanych recyklingowi oraz obiegu odpadów. Postępowanie takie
jest najskuteczniejszym sposobem chronienia środowiska.

Wymagania dotyczące zbierania, powtórnego użycia i recyklingu odpadów oraz programy recyklingu mogą się różnić
w zależności od rejonu. Aby uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów związanych z odpadami, należy
skontaktować się z lokalnym organem lub osobą odpowiedzialną za utylizację (np. kierownikiem laboratorium)
lub autoryzowanym przedstawicielem lokalnym. W celu uzyskania informacji specyficznych dla produktów firmy
PerkinElmer należy skontaktować się z firmą PerkinElmer za pośrednictwem poniższej strony internetowej.

Adres strony internetowej:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: instrukcje dotyczące postępowania zgodnie z WEEE w różnych krajach europejskich znajdują się pod
powyższym linkiem

Dział obsługi klienta w USA: tel. 1-800-762-4000

Dział obsługi klienta w innych krajach: tel. (+1) 203-925-4602

Część Państwa systemu PerkinElmer mogą stanowić wyroby innych producentów. Zgodnie z wymogami dyrektywy
WEEE producenci ci są bezpośrednio odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie własnych odpadów. Przed
wyrzuceniem takich produktów należy skontaktować się bezpośrednio z ich producentami.

Listę producentów oraz adresy ich stron internetowych można znaleźć na stronie PerkinElmer (adres powyżej).

Gwarancja
To urządzenie jest objęte ograniczoną gwarancją („Gwarancja”) ze strony Wallac Oy („Wallac”), firmy należącej do
spółki PerkinElmer. Niniejszy ustęp stanowi wersję skróconą gwarancji dotyczącej urządzenia i nie stanowi zmiany ani
aktualizacji warunków Gwarancji. Pełna Gwarancja jest opisana w warunkach oraz umowie dzierżawy lub sprzedaży.

Wprowadzenie
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Zasadniczo, firma Wallac gwarantuje, że to urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres
dwunastu (12) miesięcy od daty instalacji lub piętnastu (15) miesięcy od daty wysyłki („Okres gwarancyjny urządzenia”)
— zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

W okresie gwarancyjnym urządzenia firma Wallac zapewni części i robociznę w celu naprawy wad materiałowych
i wykonawczych.

Informacja: Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje wymaganej konserwacji zapobiegawczej („KZ”), której koszt
ponosi nabywca lub dzierżawca. Niewykonanie wymaganej konserwacji zapobiegawczej spowoduje unieważnienie
Gwarancji. Konserwację zapobiegawczą można zamówić w firmie PerkinElmer lub u autoryzowanego przedstawiciela.
Prosimy skontaktować się z przedstawicielem PerkinElmer w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
konserwacji zapobiegawczej.

Pełne brzmienie postanowień ograniczonej gwarancji dotyczącej niniejszego produktu jest dostępne pod adresem
https://www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.

https://www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html
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Opis działania

Wprowadzenie
Fluorymetr PerkinElmer 1420 D to kompaktowa jednostka nastołowa przeznaczona do użycia z różnymi zestawami
PerkinElmer bazującymi na pomiarze fluorescencji czasowo-rozdzielczej lub fluorescencji bezpośredniej.

Oprogramowanie urządzenia to aplikacja systemu Windows, działająca na komputerze podłączonym do licznika.
Pomiary kontrolowane są przez protokoły powiązane z protokołami oznaczeń o tej samej nazwie i tym samym numerze
w oprogramowaniu do analizy danych i kontroli jakości PerkinElmer 1420 D Workstation. Płytki mogą być ładowane
ręcznie (modele 1420-020 i 1420-021) lub, w niektórych przypadkach, za pomocą podajników umożliwiających pracę
półautomatyczną (tylko model 1420-021).

Na poniższym rysunku przedstawiono system składający się z fluorymetru PerkinElmer 1420-020, komputera i drukarki.

Włączanie i wyłączanie urządzenia
Włącznik zasilania, który służy do włączania i wyłączania urządzenia, znajduje się na tylnym panelu urządzenia po
prawej stronie (gdy użytkownik jest skierowany twarzą do urządzenia), tuż nad gniazdem wejściowym zasilania
sieciowego. Należy pamiętać o tym, że każdorazowo, gdy urządzenie jest uruchamiane ponownie, konieczne jest
ponowne uruchomienie oprogramowania, które umożliwia komunikację między komputerem a urządzeniem.

Obsługa urządzenia
Aby rozpocząć proces odczytu płytki, należy umieścić płytkę w pozycji ładowania i nacisnąć przycisk LOAD znajdujący się
po lewej stronie przedniego panelu urządzenia. Więcej informacji na temat ładowania płytki — patrz Orientacja płytki
na stronie 29.

Opcja czytnika kodów kreskowych (1420-221D)
Opcjonalny czytnik kodów kreskowych 1420-221 pozwala odczytywać kody kreskowe zawierające ID płytki. ID płytki
można zdefiniować na liście roboczej i wykorzystać do weryfikacji powiązania między wynikami a próbkami pobranymi
od pacjenta.

Model na pojedyncze płytki (1420-020)
W przypadku modelu bez podajnika (patrz rysunek poniżej) do urządzenia ładowana jest pojedyncza mikropłytka.

Fluorymetr PerkinElmer 1420 D
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Model z podajnikiem (1420-021)

W trybie pracy z podajnikiem płytki ładowane są do magazynka wejściowego, z płytką, która mierzona będzie
jako pierwsza na dole. Najpierw należy zamontować do urządzenia pusty magazynek wyjściowy z lewej strony.
Następnie należy zamontować magazynek wejściowy z płytkami z prawej strony. W trakcie pracy płytki są pojedynczo
przesuwane z magazynka wejściowego w położenie pomiarowe. Każda płytka po dokonaniu pomiaru przenoszona
jest do magazynka wyjściowego. Po zakończeniu pomiaru można wyjąć magazynek wyjściowy. Mechanizm szybkiego
zwalniania umożliwia łatwe i szybkie wyjęcie płytek z magazynka.

Informacja: do modelu z podajnikami można też załadować pojedynczą płytkę. W tym celu należy zdemontować
magazynki.

Informacja: Płytki ze zdejmowanymi ramkami (np. płytki Labsystems używane w niektórych zestawach DELFIA ®)
nie mogą być używane z podajnikiem. Z zestawami tymi należy używać modelu na pojedyncze płytki lub modelu
z podajnikami po odłączeniu magazynka.

Fluorymetr PerkinElmer 1420 D
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Zasada działania: Fluorymetria

Wewnątrz fluorymetru PerkinElmer 1420 D znajduje się lampa wolframowo-halogenowa emitująca falę ciągłą (75 W,
zakres spektralny 340–700 nm). Jest ona wykorzystywana jako źródło światła podczas pomiarów fluorymetrycznych.
Światłowód ciekłokrystaliczny wykorzystywany do kierowania światła na próbkę zapewnia izolację termiczną między
lampą a głowicą pomiarową. Odpowiednią długość fali można dobrać za pomocą kółka zawierającego maksymalnie
8 filtrów.

Filtr można ustawić za pomocą oprogramowania. Zakres spektralny dla lampy emitującej falę ciągłą wynosi 340 –
700 nm. Pięć spośród ośmiu położeń standardowego kółka filtrów (kółko filtrów A) wykorzystuje się dla filtrów 340, 355,
390, 485 i 544 nm zaprojektowanych specjalnie z myślą o wzbudzeniu fluorescencji. Wszystkie standardowe filtry są
filtrami interferencyjnymi wysokiej jakości o średnicy 15 mm.

Ponadto w kółku znajdują się trzy puste miejsca, w których klient może umieścić własne filtry. Patrz rysunek.
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Dostępne jest także drugie kółko filtrów (B), posiadające jedynie cztery pozycje. Dostosowane są one do najczęstszych
rozmiarów filtrów dostępnych w handlu, np. „okrągłe 1-calowe”. Kółko dostarczane jest puste, z pierścieniami
mocującymi.

Prowadzone światłowodem światło o wybranej długości fali podczas przechodzenia przez próbkę ulega kolimacji.
Użytkownik ma możliwość regulacji wartości stabilizowanej energii wzbudzenia, co pomaga znaleźć optymalny zakres
liniowy dla konkretnych próbek, a tym samym utrzymać sygnał wyjściowy w zakresie liniowym instrumentu.

Promieniowanie fluorescencyjne emitowane od płytki w górę przechodzi przez zwierciadło, układ soczewek
i ośmiopozycyjny filtr emisji do fotopowielacza niskoszumowego (zakres spektralny 400 – 700 nm) wyposażonego
w elektroniczny układ do szybkiego zliczania pojedynczych fotonów.

Standardowy suwak filtrów emisji (A) posiada pięć pozycji dla tradycyjnych długości fali promieniowania
fluorescencyjnego: 405, 460, 486, 535 i 590 nm. Kolejne dwie pozycje są przeznaczone do filtrów emisji dla fluorescencji
opóźnionej w czasie: 615 i 642 nm. Suwak zawiera również jedną pustą pozycję przeznaczoną do kalibracji instrumentu.

Wykorzystywane są następujące pary filtrów wzbudzenia/emisji:

• Umbeliferon

• Filtr wzbudzenia F355
• Filtr emisji F460

• Fluoresceina

• Filtr wzbudzenia F485
• Filtr emisji F535

• Ninhydryna (używana do PKU)

• Filtr wzbudzenia F390
• Filtr emisji F486

Fluorymetr PerkinElmer 1420 D
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• HPPA (używany do GAO)

• Filtr wzbudzenia F340
• Filtr emisji F405

• NaDPH (używany do GALT i G6PD)

• Filtr wzbudzenia F355
• Filtr emisji F460

• Rezorufina (używana do LEUCYNY)

• Filtr wzbudzenia F544
• Filtr emisji F590

• 6-aminochinolina (używana do biotynidazy)

• Filtr wzbudzenia F355
• Filtr emisji F460

Suwak filtrów emisji A można wymienić na inny, niewyposażony w skonfigurowane domyślnie filtry, dzięki czemu
użytkownik może dowolnie wybrać używane filtry. Dostępnych jest osiem pozycji, podobnie jak w przypadku filtra A.
Można w nich umieścić filtry „okrągłe 1-calowe”.

Na drodze emisji promieniowania znajduje się również suwak z migawką i aperturą.

Informacja: jeśli właściwości znacznika są zdefiniowane, określone są również filtry, których należy używać podczas
pomiarów dla danego znacznika. Po wybraniu protokołu pomiaru odpowiednie filtry są ustawiane automatycznie.

Zarówno światło wzbudzenia, jak i emisji pada od góry studzienki.

Dla wszystkich zestawów PerkinElmer zdefiniowano fabrycznie ustawione parametry do wykorzystania
diagnostycznego, pozwalające osiągnąć optymalną wydajność.

Zasada działania: fluorymetria czasowo-rozdzielcza
W przypadku fluorymetrii czasowo-rozdzielczej światło wzbudzenia jest generowane przez ksenonową lampę błyskową
UV (zakres spektralny 280–400 nm). Światło przechodzi przez filtr wzbudzenia zamontowany w suwaku. Użytkownik nie
ma dostępu do tego suwaka.

Układ składający się z soczewki i zwierciadła kieruje światło w stronę studzienki z próbką. Światło emisji przechodzi
od próbki przez układ soczewki i filtra do fotopowielacza, podobnie jak w przypadku standardowych pomiarów
fluorescencji.

Fluorymetr PerkinElmer 1420 D
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Zarówno światło wzbudzenia, jak i emisji pada od góry studzienki.

Dwa położenia standardowego ośmiopozycyjnego suwaka filtrów emisji (A) są zarezerwowane dla filtrów emisji do
badań z wykorzystaniem chelatów europu (615) i samaru (642). Obydwa filtry są filtrami interferencyjnymi wysokiej
jakości o dość wąskich pasmach (6 – 8 nm) i wyjątkowo wysokiej transmitancji szczytowej (> 70%).

W przypadku fluorescencji opóźnionej w czasie możliwa jest regulacja kilku parametrów. Są to:

Zakres energii błysku
Dla tego parametru dostępne są dwie opcje: „Low” (Niski) i „High” (Wysoki). Zakres energii błysku lampy stosowanej
w metodzie fluorescencji opóźnionej w czasie zależy od parametrów kondensatora wyładowczego. Zakres energii
błysku „Low” powoduje wybranie podstawowego kondensatora 22 nF. Zakres energii błysku „High” (Wysoki) powoduje
dołączenie w obwodzie wyładowczym lampy drugiego kondensatora o tym samym parametrze, przez co energia błysku
zostaje podwojona.

Poziom energii błysku
Parametr poziomu energii błysku ustala napięcie kondensatora wyładowczego; jego zakres wynosi od 550 do
800 V. Należy jednak pamiętać, że choć energia wejściowa lampy jest proporcjonalna do kwadratu mocy napięcia
wyładowczego, wyjściowa energia optyczna nie jest liniowo proporcjonalna do energii wejściowej.

Kondensator integracyjny światła
Obwód referencyjny monitoruje energię wzbudzenia. Gdy zostanie osiągnięta wybrana energia, błyski zostają
zatrzymane.

Obwód referencyjny wykorzystuje trzy kondensatory integracyjne światła, oznaczone numerami 1, 2 i 3. Wybrany może
zostać dowolny z nich. Wybrany kondensator określa energię wzbudzenia w proporcjach odpowiadających numerowi
kondensatora (w zakresie tolerancji komponentów). Oznacza to, że wybranie kondensatora 2 zamiast kondensatora
1 mniej więcej podwaja energię wzbudzenia dla jednego pomiaru, tj. podwajana jest liczba błysków w jednym
pomiarze, dlatego podwojeniu ulega również czas pomiaru. Wybranie kondensatora 3 zamiast kondensatora 1 potraja
energię wzbudzenia.

Informacja: na całkowitą energię wzbudzenia składa się każdy błysk. Błyski są emitowane do chwili osiągnięcia
całkowitej energii wzbudzenia. Jednak ponieważ energia pochodzi z oddzielnych błysków, ostatni błysk spowoduje
przekroczenie ustawionej całkowitej energii wzbudzenia o wartość nie większą niż energia jednego błysku. Nie ma
to znaczenia, jeśli liczba błysków jest duża, może jednak mieć znaczenie w przypadku niewielkiej liczby błysków. Np.
w pomiarach standardowych liczba błysków wynosi ok. 1000, a więc zmienność całkowitej energii wzbudzenia wynosi
1/1000, czyli 0.1%. Gdy liczba błysków wynosi ok. 100, zmienność całkowitej energii wzbudzenia wynosi 1/100, czyli 1%.
Oznacza to, że współczynnik zmienności może zostać podwojony podczas badania jednej płytki. Związane z tym błędy
urządzenia mają jednak zwykle mniejsze znaczenie niż inne błędy popełniane podczas obchodzenia się z próbką.

Poziom odniesienia integracji światła
Wartości te zmieniają energię wzbudzenia w przybliżeniu liniowo. Zmiana wartości z 50 na 100 ma w przybliżeniu ten
sam efekt, co zmiana używanego kondensatora z 1 na 2.

Filtr wzbudzenia
Na ścieżce wzbudzenia błysku znajdują się dwa niewymienne filtry wzbudzenia wykonane z kolorowego szkła. Główny
filtr to D 340, który posiada maksymalną transmitancję 340 i szerokość połówkową pasma ok. 50 nm. Filtr ten
stosowany jest w protokołach fabrycznych. Drugi filtr, D320, posiada maksymalną transmitancję 320 – 330, za to jego
szerokość pasma jest znacznie większa (około 90 nm).
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Suwak apertury
Przed tubą fotopowielacza znajduje się suwak apertury z 4 pozycjami, odpowiadającymi trzem różnym aperturom oraz
pozycji migawki.

Zwykła apertura jest okrągła, o średnicy poniżej 4 mm, i używana jest do wszystkich znaczników ustawionych fabrycznie.

Apertura tłumiąca również jest okrągła, ale jej średnica wynosi tylko 1 mm. Umożliwia to zmianę zakresu dynamicznego
sygnału emisji dla znaczników wybranych przez użytkownika, który to zakres mógłby w przeciwnym razie przekraczać
zakres liniowy instrumentu.

Apertura pasmowa jest prostokątna, o wymiarach w przybliżeniu 1 mm x 3 mm, i przeznaczona jest głównie do
przyszłych zastosowań. Jej rozmiar i orientacja są w przybliżeniu takie same, co obszar wzbudzenia z lampy błyskowej.

Migawka używana jest zawsze, gdy nie trwa pomiar, aby zapobiec przenikaniu światła zewnętrznego do tuby
fotopowielacza.

Czas
Poniższe parametry czasu są wykorzystywane w procesie pomiarowym fluorescencji czasowo-rozdzielczej, wszystkie
podawane w mikrosekundach:

Counting delay (Opóźnienie zliczania) — czas od impulsu wzbudzenia, po którym rozpoczyna się zliczanie emisji
sygnału.

Counting window (Okno zliczania) — okres, przez który trwa zliczanie.

Counting cycle (Cykl zliczania) — czas między impulsami wzbudzenia w trakcie pomiaru.

Wartości fabryczne
Etykieta Opóźnienie Okno Cykl

Eu 400 400 1000

Sm 50 100 1000

Typowy czas pomiaru dla znaczników standardowych powinien wynosić około 1 sekundy na studzienkę i około 3 minut
na płytkę z 96 studzienkami. W razie potrzeby można zmienić czas pomiaru na studzienkę. Na przykład, jeśli czas
pomiaru dla pojedynczej studzienki jest ustawiony na 0.1 s, dla całej płytki może on wynosić około 1 minuty. Skrócenie
czasu pomiaru wiąże się jednak ze zmniejszeniem liczby zliczeń, a tym samym, co wynika z rozkładu Poissona, wzrostem
współczynnika zmienności.

W przypadku pomiarów fluorymetrycznych można zwiększyć energię wzbudzenia, ale należy uwzględnić fakt, że zakres
liniowy licznika zależy od czasu pomiaru. Przy czasie zliczania wynoszącym 1 sekundę, zakres liniowy samego licznika
wynosi prawie 6 dekad, ale przy czasie wynoszącym 0.1 sekundy jest on o dekadę mniejszy.

Pomiary z wykorzystaniem dwóch filtrów
W przypadku pomiarów wykorzystujących dwa znaczniki możliwe jest zdefiniowanie drugiego filtra i innych
parametrów. W takiej sytuacji system szybko wymieni filtr i natychmiast przeprowadzi drugi pomiar dla tej samej
studzienki bez konieczności wprowadzania zmian między pomiarami.
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Rutynowa konserwacja

Czyszczenie urządzenia
Utrzymywać powierzchnię przenośnika w czystości, aby uniknąć przedostawania się pyłu i brudu do elementów
optycznych podczas pomiaru. Co najmniej raz w tygodniu czyścić powierzchnię przenośnika miękką ściereczką lub
bibułką nasączoną w łagodnym roztworze detergentu lub alkoholu.

Czyszczenie i odkażanie pozostałych elementów instrumentu to czynności konserwacyjne wykonywane przez
przeszkolony personel serwisowy firmy PerkinElmer.

W razie rozlania próbki zawierającej jakąkolwiek substancję powodującą emisję sygnału, wyczyścić obszar, w którym
doszło do rozlania, w opisany powyżej sposób, z tą różnicą, że w celu usunięcia np. europu należy najpierw użyć
roztworu wzmacniającego, następnie łagodnego detergentu lub alkoholu, a na koniec wody destylowanej. Poczekać na
wyschnięcie obszaru przed ponownym użyciem instrumentu.

Wymiana lampy fali ciągłej
Jeśli konieczna jest wymiana lampy fali ciągłej, najpierw należy unieść osłonę, aby uzyskać dostęp do lampy. Przed
wyjęciem i wymianą lampy upewnić się, że jest ona wyłączona i odczekać, aż ostygnie. Postępować zgodnie z instrukcjami
znajdującymi się na wewnętrznej stronie osłony. Łatwiej jest wyjąć lampę z przytrzymujących ją zacisków przy użyciu
lewej ręki.

Po zakończeniu wymiany lampy zamknąć osłonę i włączyć zasilanie.

Rysunek 1: Sposób wymiany kółka i lampy (kod lampy: 1420-401)

• A: Przekręcić uchwyt.
• B: Podnieść kółko filtrów pionowo, zdejmując je z podpory.
• C: Wymienić kółko i zamknąć uchwyt.
• 1: Wyjąć lampę pionowo z zacisków, które ją przytrzymują.
• 2: Wyciągnąć lampę z jej oprawki.

Ostrożnie: Pokrywy nie należy otwierać.

Ostrożnie: Nie dotykać komponentów optycznych, żarówki lampy ani wnętrza reflektora gołymi palcami.

Ostrzeżenie: Lampa i układy optyczne mogą być gorące.
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Specyfikacje
Parametry zasilania
Maksymalny pobór mocy: 400 VA

Napięcie zasilania: 110 – 120 V/220 – 240 V, 50/60 Hz

Normy dotyczące bezpieczeństwa
Certyfikaty:

• CE, IEC-CB i NRTL

Instrument jest zgodny z następującymi normami:

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

Warunki środowiskowe
Użytkowanie:

Temperatura: 15–35°C

Wilgotność względna: 10–80%

Transport i przechowywanie:

Temperatura: -25–60°C

Wilgotność względna: 5–90%

Źródła światła
Źródło światła ciągłego podczas pomiarów fluorymetrycznych:

1. Lampa wolframowo-halogenowa, 75 W, okres eksploatacji > 300 godz., zakres spektralny 340 – 700 nm.
2. Ruchome kółko filtrów A, zawiera 8 miejsc na filtry (Ø 15 mm). Standardowe filtry interferencyjne wysokiej jakości

340 nm, 355 nm, 390 nm, 485 nm, 544 nm. Wymienne ruchome kółko filtrów B, zawiera 4 miejsca na filtry (Ø
25.4 mm).

Źródło światła błyskowego podczas pomiarów fluorescencji opóźnionej w czasie:

1. Ksenonowa lampa błyskowa UV, L4642 lub równorzędna, zakres spektralny 280 – 400 nm.
2. Suwak filtrów, 3 miejsca na filtry

(Ø 22.4 mm). Zamontowane są filtry 340 nm i 320 nm.

Detektory
Fluorymetria i fluorymetria czasowo-rozdzielcza:

1. Lampa fotopowielacza, R 1527
2. Suwak filtrów emisji A, zawiera 8 miejsc na filtry (Ø 25.4 mm) i następujące filtry:

405, 460, 486, 535, 590, 615 i 642 nm.

Wymienny suwak filtrów emisji B, 8 miejsc na filtry (Ø 25.4mm).

Płytki
Urządzenie pozwala korzystać z płytek zawierających od 1 do 384 studzienek.
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Informacja: w protokołach oznaczeń do użytku diagnostycznego obsługiwane są tylko płytki z 96 studzienkami.

Użytkownik może zdefiniować konfiguracje dla płytek niestandardowych. Maksymalne wymiary zewnętrzne 86.0 x 128.2
x 25 mm.

Wstrząsanie płytki
Dostępne są trzy tryby wstrząsania płytki: liniowe, orbitalne i podwójnie orbitalne. Dostępne są trzy ustawienia
prędkości. Można też regulować amplitudę ruchu.

Informacja: ta funkcja nie jest obsługiwana w protokołach oznaczeń do użytku diagnostycznego.

Skanowanie
Skanowanie studzienek (kilka punktów pomiarowych dla jednej studzienki) jest dostępne dla wszystkich technik.

Informacja: ta funkcja nie jest obsługiwana w protokołach oznaczeń do użytku diagnostycznego.

Powtórzenia
Pomiar lub operację można powtórzyć dla konkretnej płytki, paska lub studzienki.

Informacja: ta funkcja nie jest obsługiwana w protokołach oznaczeń do użytku diagnostycznego.

Czas pomiaru
Czas wykonywania pomiaru dla jednej studzienki wybiera się z zakresu 0.1–600 sekund za pomocą oprogramowania.

Wydajność
Fluorymetria Granica wykrywalności fluoresceiny < 10 fmol/studzienkę

Fluorymetria opóźniona w czasie Granica wykrywalności europu < 12 amol/studzienkę

Liniowość Eu 5 dekad

Wymiary instrumentu
Masa 47 kg (model ręczny)

58 kg (model z podajnikiem i magazynkami)

Wysokość 380 mm (510 mm z podajnikami)

Szerokość 490 mm

Głębokość: 650 mm (z przewodami)

Oprogramowanie
Oprogramowanie Workstation jest uruchamiane na komputerze z systemem Windows 10 PC, co najmniej 8 GB pamięci
RAM, napędem DVD i kartą interfejsu PerkinElmer Instrument Interface Card.

Złącza wejściowe/wyjściowe
Komputer: złącze współosiowe arcnet (93 omy). Komputer musi być wyposażony w kartę interfejsu PerkinElmer
Instrument Interface Card.

Drukarki: podłączone do komputera.

Podajnik
Model 1420-021 wyposażono w funkcję półautomatycznego ładowania płytek korzystającą z magazynka wejściowego
i wyjściowego. Magazynki są zaprojektowane tak, by mieściły płytki o następujących wymiarach:

Długość: 127.2–128.2 mm

Szerokość: 84.5–86.0 mm

Fluorymetr PerkinElmer 1420 D
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Wysokość: 14.0–25.0 mm

Wysokość występu: 1.5–6.5 mm

Informacja: płytki ze zdejmowanymi ramkami (np. płytki Labsystems używane w niektórych zestawach DELFIA ®)
nie mogą być używane z magazynkami. Z zestawami tymi należy używać modelu na pojedyncze płytki lub modelu
z podajnikami po odłączeniu magazynków.

Opcje

Czytnik kodów kreskowych (1420-221D)
Rozpoznawane kody kreskowe: EAN, UPC, przeplatany 2 z 5, CODEBAR, CODE39, CODE128

Tryby pomiarowe
Fluorescencja (340–700 nm)

Fluorescencja czasowo-rozdzielcza (TRF)

Fluorescencja opóźniona w czasie z dwoma oknami*

Fluorymetria z podwójnym wzbudzeniem*

Fluorymetria z podwójną emisją*

Skanowanie*

Pomiary kinetyczne przy dużej i małej prędkości*

Informacja: * ta funkcja nie jest obsługiwana w protokołach oznaczeń do użytku diagnostycznego.
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Instrukcje dotyczące montażu
Instalację i konfigurację systemu powinien wykonać personel firmy PerkinElmer. Poradnik dotyczący instalacji można
znaleźć w folderze Support na płycie z oprogramowaniem PerkinElmer 1420 D.

Otoczenie
Choć zwykle standardowe warunki higieniczne panujące w laboratorium spełniają wymagania dla środowiska
roboczego, należy pamiętać o poniższych kwestiach.

Wentylacja w pomieszczeniu powinna umożliwiać spełnienie wszystkich wymagań dotyczących warunków użytkowania;
utrzymywać temperaturę na w miarę stałym poziomie, około 22°C; wilgotność względna nie powinna być zbyt wysoka;
nie narażać instrumentu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zasilanie elektryczne
W pomieszczeniu muszą znajdować się trzy gniazda zasilania z uziemieniem ochronnym; w miarę możliwości zapewnić
osobną linię zasilania dla instrumentu z wyłącznikiem izolującym i skrzynką bezpiecznikową. Jeśli spodziewane są
znaczne wahania napięcia zasilania, konieczne może być użycie stabilizatora napięcia.

Połączenia
• Połączenia kabla zasilającego do urządzenia, komputera i wyświetlacza.
• Połączenia wyświetlacza, klawiatury i myszy do komputera.
• Kabel Arcnet między portem A urządzenia a trójnikiem karty interfejsu Instrument Interface Card na komputerze.
• Terminatory poprawnie podłączone do portu B urządzenia oraz do trójnika karty interfejsu Instrument Interface

Card na komputerze.

Ustawienie napięcia zasilania sieciowego
Najpierw sprawdzić, czy uchwyt bezpiecznika przełącznika rodzaju napięcia (patrz
rysunki na następnej stronie) jest zgodny z napięciem, którym zasilane będzie
urządzenie. Zwrócić uwagę na rozmiar bezpieczników!

• podłączyć kabel zasilający,
• podłączyć kabel arcnet do portu A,
• sprawdzić, czy terminator jest prawidłowo podłączony do portu B.
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Zasilanie sieciowe 220–240 V

Zasilanie sieciowe 110–120 V
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Ważne kwestie dotyczące komputera
Fluorymetr PerkinElmer 1420 D obsługuje się za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze
zewnętrznym. Należy uwzględnić następujące informacje:

Ostrożnie: Firma PerkinElmer nie zaleca podłączania komputera do sieci lokalnej (LAN). Jeśli komputer zostanie
podłączony do sieci LAN, należy stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i zapory. Należy się upewnić,
że ustawienia LAN nie zakłócają procesu pomiaru we fluorymetrze PerkinElmer 1420 D.

Ostrożnie: Nie podłączać dysku przenośnego do portu USB komputera stacji roboczej, chyba że wiadomo, że ten dysk
przenośny jest wolny od wirusów.

Ostrożnie: Na podłączonym komputerze nie instalować innych aplikacji, ponieważ mogą one powodować zakłócenia
w działaniu instrumentu lub przetwarzaniu danych.

Ostrożnie: Nie zmieniać ustawień systemu operacyjnego. Te ustawienia są wstępnie skonfigurowane fabrycznie.

Instalacja drukarki
Jeśli nie jest dostępna drukarka dostarczana fabrycznie, należy zainstalować drukarkę zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi z drukarką.

Jeśli używana jest drukarka dostarczana fabrycznie, najpierw należy podłączyć kabel zasilający do gniazda sieci
zasilającej. Następnie podłączyć kabel USB drukarki do portu USB komputera. Po wykonaniu tych czynności włączyć
drukarkę. Komputer wykryje ją i rozpocznie się proces instalacji nowego sprzętu. Aby zakończyć instalację drukarki,
należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja ręcznego czytnika kodów kreskowych
W celu zainstalowania czytnika kodów kreskowych należy podłączyć go do portu USB w komputerze. Komputer wykryje
go i rozpocznie się proces instalacji nowego sprzętu. Aby zakończyć instalację czytnika kodów kreskowych, należy
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przenoszenie urządzenia
Jeśli konieczne jest przemieszczenie instrumentu, zaleca się, aby operację tę wykonały dwie osoby, przytrzymując
instrument od dołu. Unikać nadmiernego przechylania instrumentu.

Położenie umożliwiające odłączenie
Instrument ustawić tak, aby operator zawsze miał nieutrudniony dostęp do wyłącznika zasilania.
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Część

III
Oprogramowanie PerkinElmer 1420 D Manager
Tematy:

• Uruchomienie
• Obsługa bez magazynków
• Obsługa z magazynkami
• Zatrzymywanie pracy systemu
• Eksplorator
• Edytor protokołów
• Wyniki
• Menu Tools (Narzędzia)
• Wyłączanie
• Rozwiązywanie problemów



Uruchomienie
W momencie otwarcia programu PerkinElmer 1420 D Manager pojawia się poniższe okno.

Należy zwrócić uwagę na pusty pasek aktywnego protokołu oraz przycisk Start, który jest nieaktywny, dopóki co
najmniej jeden protokół nie zostanie użyty.

Korzystanie z funkcji Live Display (Wyświetlanie w czasie
rzeczywistym)

Funkcja Live display (Wyświetlanie w czasie rzeczywistym) pokazuje wyniki w postaci mapy płytek oznaczonej kolorami,
które wskazują na rozmiar wyników. Przesunięcie kursora na zmierzoną studzienkę powoduje wyświetlenie wartości
numerycznej.

Można wybrać zakres wyników, jaki ma być używany, by określić kodowanie kolorystyczne studzienek. Im bliżej górnej
granicy zakresu znajduje się wynik, tym więcej wyświetla się koloru czerwonego. Im bliżej dolnej granicy jest wynik, tym
więcej wyświetla się niebieskiego. Wybrać zakres odpowiedni do mierzonych próbek, tak, by otrzymane zróżnicowanie
kolorów próbek było jak największe.

Można wybrać między skalą logarytmiczną (w której różnica między mniejszymi wartościami jest bardziej widoczna niż
różnica między większymi wartościami) a liniową (w której każda część zakresu traktowana jest równorzędnie).
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Orientacja płytki
Ilustracja poniżej pokazuje typową płytkę 96-studzienkową oraz jej prawidłową orientację przy ładowaniu bezpośrednio
do fluorymetru PerkinElmer 1420 D lub do wejściowego magazynku. Pozycja A1 musi znajdować się w dalszym (tym,
który najpierw umieszczany jest w liczniku) lewym rogu. Jeśli używany jest kod kreskowy, również on musi znajdować
się po stronie, która jako pierwsza jest wkładana do licznika. Kodu kreskowego można następnie użyć do identyfikacji
płytki.

Kierunek 
ładowania

Opcjonalny kod kreskowy

Pozycja A1

Płytki używane w magazynku 
muszą mieć ten występ 
co najmniej po krótkiej stronie

Informacja: Prawidłowe znakowanie płytek, przygotowanie próbek i rozmieszczenie próbek na płytce to czynniki
kluczowe dla uzyskania prawidłowych wyników.

Ostrzeżenie: Wszystkie próbki należy traktować jako potencjalnie zakaźne.
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Obsługa bez magazynków
Urządzenie może być uruchamiane za pomocą kreatora Start Wizard (Kreator startu) lub za pomocą przycisku Start.

Bezpośrednie używanie kreatora startu (Start Wizard)
Kreator Start Wizard (Kreator startu) pozwala wysłać protokół, który ma być używany, oraz określić liczbę płytek i układ
płytki. Jeśli używane są kody kreskowe płytek, z wynikami zostanie powiązane ID płytki.

Kliknąć ikonę Start Wizard (Kreator startu) i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 

Pojawi się okno kreatora startu. Kliknąć przycisk Next (Dalej).

Gdy pojawi się odpowiedni monit, wybrać protokół z folderu Kits (Zestawy).
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Kliknąć przycisk Next (Dalej). Następnie określić układ płytki. Można wybrać dodatkowe płytki, klikając ikonę Add
plate (Dodaj płytkę).

Kliknąć przycisk Next (Dalej).

Jeśli przetworzona ma być tylko jedna część płytki, należy zaznaczyć, które studzienki będą puste, umieszczając kursor
nad pierwszą nieużywaną studzienką, przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając zaznaczenie do ostatniej
studzienki na płytce. Określić, że te studzienki mają być puste.

Informacja: Błędy w wyborze protokołów lub określeniu układu płytek spowodują uzyskanie nieprawidłowych
wyników.

Można teraz wprowadzić tekst, który będzie zawarty na wydruku wyników.
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Kliknąć przycisk Next (Dalej).

Załadować płytkę tak, jak to pokazano na ilustracji. Najpierw otworzyć pokrywę pozycji ładowania.
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Włożyć płytkę i zamknąć pokrywę. Prawidłowa orientacja płytki — patrz Orientacja płytki na stronie 29.

Ładowanie pierwszej płytki

W oknie kreatora startu nacisnąć opcję Finish (Zakończ). Zostanie przeprowadzony pomiar płytki.

Proces pomiaru można śledzić, wybierając opcję Live display (Wyświetlanie w czasie rzeczywistym).

Funkcja Live Display (Wyświetlanie w czasie rzeczywistym) wyświetla mapę płytki. Każda mierzona studzienka jest
wyświetlana w kolorze, która odpowiada liczbie zliczeń ze studzienki. Na dole podglądu w czasie rzeczywistym
wyświetlana jest informacja o tym, która studzienka jest właśnie mierzona. Więcej informacji na temat funkcji Live
Display (Wyświetlanie w czasie rzeczywistym) — patrz Korzystanie z funkcji Live Display (Wyświetlanie w czasie
rzeczywistym) na stronie 28.

Po zakończeniu pomiaru płytki wyjąć ją i załadować następną płytkę.
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1. Wyjąć płytkę, dla której wykonano pomiar

2. Załadować następną płytkę

3. Krótko nacisnąć przycisk

Krótko nacisnąć przycisk na liczniku; będzie on migał, jeśli wybrany protokół wskazuje, że należy załadować kolejną
płytkę. Jeśli przycisk nie miga oznacza to, że wszystkie płytki określone w protokole zostały zmierzone.

Migająca lampka oznacza, że trwa przebieg

Kontynuować pomiary, aż zmierzone zostaną wszystkie płytki.

Korzystanie z przycisku Start
Informacja: Przycisku Start można używać tylko, jeśli co najmniej jeden protokół został przetworzony z użyciem
Kreatora startu. Bezpośrednio po instalacji lista aktywnych protokołów jest pusta, a przycisk Start nieaktywny.

Wybrać protokół, który ma być użyty, przewijając i wybierając go z listy aktywnych protokołów.

Za pomocą myszy kliknąć przycisk Start w interfejsie użytkownika.
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Pomiar zostanie rozpoczęty.
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Obsługa z magazynkami
Informacja: Magazynki mogą być używane wyłącznie z modelem 1420-021.

Informacja: Płytki ze zdejmowanymi ramkami (np. płytki używane w niektórych zestawach DELFIA®) nie mogą być
używane z magazynkami. Z zestawami tymi należy używać modelu na pojedyncze płytki lub modelu z podajnikami po
odłączeniu magazynków.

Ostrożnie: Nie sięgać palcami do obszaru ładowania próbek. W modelu z podajnikiem obszar ładowania próbek
jest otwarty, gdy magazynki nie są zamontowane, dlatego należy uważać, aby palce nie zostały pochwycone przez
mechanizm podnoszenia płytki. Jeśli konieczne jest podjęcie działań w tym obszarze, należy najpierw wyłączyć
urządzenie.

W trybie pracy z podajnikiem płytki ładowane są do magazynka wejściowego, z płytką, która mierzona będzie jako
pierwsza na dole. Prawidłowa orientacja płytki — patrz Orientacja płytki na stronie 29.

Najpierw należy zamontować do licznika wieloznacznikowego pusty magazynek wyjściowy (podajnik z elementami
zwalniającymi do szybkiego zwalniania) z lewej strony.

Magazynek wejściowy (z płytkami) należy zamontować z prawej strony.

1. Ładowanie magazynku wyjściowego

Element zwalniający dla magazynka

2. Ładowanie magazynka wejściowego

Informacja: Upewnić się, że magazynki prawidłowo zaczepiły się na pozycjach.

Informacja: Załadowane powinny być wyłącznie płytki mierzone przy użyciu tego samego protokołu.

Magazynki są załadowane
i przygotowane do pracy

Mechanizm szybkiego
zwalniania płytek
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Użyć kreatora Start Wizard (Kreator startu) (patrz Bezpośrednie używanie kreatora startu (Start Wizard) na stronie 30)
albo wybrać aktywny protokół i kliknąć przycisk Start (patrz Korzystanie z przycisku Start na stronie 34).

Płytki będą pojedynczo przesuwane z magazynka wejściowego do pozycji pomiarowej. Każda płytka po dokonaniu
pomiaru przenoszona jest do magazynka wyjściowego. Po zakończeniu przetwarzania system zatrzymuje się.

Gdy wszystkie płytki zostaną przesunięte do magazynka wyjściowego, magazynek ten można odłączyć. W tym celu
należy nacisnąć element zwalniający na dole magazynka, a następnie unieść go.

Po odłączeniu magazynka pociągnąć w górę uchwyty mechanizmu szybkiego zwalniania, aby umożliwić łatwe
wysunięcie płytek z magazynka.

Informacja: nie używać tego mechanizmu, gdy magazynek załadowany jest do fluorymetru PerkinElmer 1420 D,
ponieważ prowadzi to do zablokowania przenośnika.

Jeśli przycisk na fluorymetrze PerkinElmer 1420 D miga, oznacza to, że oznaczenie nie jest zakończone i należy odłączyć
pusty magazynek wejściowy i pełny magazynek wyjściowy, a następnie załadować pusty magazynek wyjściowy oraz
magazynek wejściowy z resztą płytek, które mają zostać przetworzone w oznaczeniu.

Gdy wszystkie płytki w magazynku wejściowym zostaną zmierzone, można kontynuować proces, usuwając magazynki,
a następnie ładując pusty magazynek wyjściowy oraz magazynek wejściowy zawierający płytki. Aby kontynuować pracę,
wystarczy krótko nacisnąć przycisk na instrumencie.
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Zatrzymywanie pracy systemu
Przycisk Stop

Kliknięcie przycisku Stop na stacji roboczej powoduje natychmiastowe przerwanie procesu pomiaru i wyświetlenie okna
dialogowego (w oprogramowaniu) z trzema opcjami:

• Abort (Przerwij): tę opcję należy kliknąć, aby zatrzymać pomiar. Płytka podlegająca pomiarom zostanie przesunięta
do pozycji ładowania (lub do magazynku wyjściowego, jeżeli występuje).

• Retry (Spróbuj ponownie): kliknięcie tej opcji spowoduje ponowne uruchomienie pomiaru płytki od początku.
• Ignore (Ignoruj): tę opcję należy kliknąć, aby kontynuować pomiar płytki od miejsca, w którym został przerwany.

Ostrzeżenie: Wybranie opcji ignorowania w celu kontynuowania pomiaru płytki nie gwarantuje, że wyniki będą
poprawne.

Przycisk End (Koniec)

Naciśnięcie przycisku End (Koniec) powoduje zakończenie oznaczenia przez stację roboczą po zakończeniu wszystkich
pomiarów bieżącej płytki, w tym ewentualnych powtórzeń pomiarów. Płytka jest wysuwana, jak to opisano powyżej.

Podświetlenie przycisku
Poniższa tabela przedstawia sposób podświetlenia przycisku zależnie od stanu fluorymetru PerkinElmer 1420 D.

Stan Kontrolka na urządzeniu

Brak pomiaru, brak testu Wył.

Brak pomiaru, oczekiwanie na następną płytkę Miga

Pomiar, ładowanie lub rozładowanie Wł.
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Eksplorator
Z poziomu eksploratora można uruchomić edytor protokołów (Protocol Editor) i przeglądarkę wyników (Result Viewer).
Aby uruchomić eksplorator, należy kliknąć ikonę Explorer (Eksplorator).

Otworzy się eksplorator.

Menu Tools (Narzędzia) eksploratora
Menu Tools (Narzędzia) wiersza polecenia składa się z jednego elementu — Options (Opcje). Kliknięcie go powoduje
wyświetlenie okna dialogowego z polem wyboru. Jest ono zaznaczone, co wskazuje, że po każdym kliknięciu ikony Start
zostanie wyświetlony kreator startu w celu rozpoczęcia pomiaru z wybranym protokołem.

Foldery eksploratora
W folderze Wallac domyślnie znajdują się trzy podfoldery, dwa nazwane odpowiednio do technologii i jeden o nazwie
System. W każdym z tych folderów znajdują się protokoły wykorzystujące daną technologię. Folder System nie jest
przeznaczony na protokoły użytkownika. Zawiera on protokół normalizacyjny podwójnego znakowania Eu/Sm.

Na tym samym poziomie co folder Wallac znajdują się trzy inne foldery — Users oraz Projects — każdy z dziesięcioma
podfolderami tworzonymi przez użytkowników.

Folder Kits zawiera protokoły do testów, jakie mogą być wykonywane w urządzeniu PerkinElmer 1420 D.
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Po utworzeniu protokołu można go zapisać np. jako protokół użytkownika w folderze Users lub zapisać go w miejscu
odpowiadającym użytej technologii. Wybór należy do użytkownika, jednak struktura folderów stanowi punkt wyjścia
i pomaga znaleźć protokoły domyślne.

Protokół użytkownika można przenieść do innego folderu – w tym celu należy wybrać protokół, przytrzymać przycisk
myszy, przeciągnąć protokół do folderu docelowego i zwolnić przycisk myszy.

Nazwy podfolderów w folderach Users i Projects można zmieniać, wybierając dany podfolder, klikając prawym
przyciskiem myszy i wybierając Rename (Zmień nazwę).

Ikony eksploratora
Fabrycznie ustawione protokoły (nie można ich usunąć ani zmienić ich nazwy) oznaczane są innymi ikonami niż
protokoły i grupy protokołów użytkownika. Protokoły i grupy fabryczne oznaczone są symbolem kłódki wskazującym,
że nie można ich edytować. Protokoły i grupy użytkownika nie są oznaczane kłódką, ponieważ użytkownik może je
edytować. Patrz poniższe przykłady:

 Ikona folderu utworzonego fabrycznie

 Ikona protokołu utworzonego fabrycznie

 Ikona folderu użytkownika

 Ikona protokołu użytkownika

Wybór protokołu w eksploratorze
Możliwe jest wykonywanie następujących czynności: otwieranie, kopiowanie, wklejanie, uruchamianie oraz
tworzenie protokołu, ponadto można usunąć protokół utworzony przez użytkownika (oraz skojarzone z nim wyniki).

Istniejący protokół można otworzyć na jeden z poniższych sposobów:

1. Ustawić kursor nad ikoną protokołu, aby go wybrać, następnie kliknąć menu File (Plik) i kliknąć opcję Open
(Otwórz).

2. Ustawić kursor nad ikoną protokołu, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybrać opcję Open
(Otwórz).

3. Kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, gdy kursor znajduje się na ikonie protokołu.

Po utworzeniu protokołu można go zapisać np. jako protokół użytkownika w folderze Users lub zapisać go w miejscu
odpowiadającym użytej technologii. Wybór należy do użytkownika, jednak struktura folderów stanowi punkt wyjścia
i pomaga znaleźć protokoły domyślne.

Protokół użytkownika można przenieść do innego folderu – w tym celu należy wybrać protokół, przytrzymać przycisk
myszy, przeciągnąć protokół do folderu docelowego i zwolnić przycisk myszy.

Informacja: Nie należy kopiować i edytować protokołu podwójnego znakowania, aby np. utworzyć pojedynczy protokół
dla europu lub samaru. Aby utworzyć taki protokół, należy wyjść od istniejącego protokołu pojedynczego znakowania.
Do przetwarzania z podwójnym znakowaniem należy najpierw wybrać znakowanie europem, a następnie samarem. Po
wyborze drugiego znakowania automatycznie zostanie utworzone trzecie, z samarem w oknie europu. Podczas pracy
z tymi trzema znakowaniami musi istnieć ważna normalizacja Eu/Sm. Sposób tworzenia takiej normalizacji — patrz
menu Tools (Narzędzia).

Informacja: Informacje dotyczące wyników — patrz Wyniki na stronie 52

Protokoły fabryczne
System PerkinElmer 1420 D dostarczany jest z fabrycznymi protokołami pomiarowymi odpowiadającymi protokołom
oznaczeń dla wielu testów PerkinElmer. Są one dostarczane na dysku instalacyjnym i automatycznie wczytywane do
systemu PerkinElmer 1420 D podczas instalacji oprogramowania. Protokoły te nie mogą być edytowane przez
użytkownika.

Protokoły te można przeglądać w eksploratorze, wybierając folder Kits (Zestawy).
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Oprogramowanie PerkinElmer 1420 D Workstation, instalowane jednocześnie, zawiera domyślne wersje protokołów
oznaczeń dla tych samych testów. Mogą one być używane w stanie niezmienionym lub modyfikowane przez
użytkownika, należy jednak zwrócić uwagę na ostrzeżenie:

Informacja: Modyfikacji protokołów może dokonywać wyłącznie autoryzowany personel. Do użytku diagnostycznego
zweryfikowane są wyłącznie protokoły fabryczne PerkinElmer.

Dostępne są również protokoły dla każdego ze znaczników metod fluorescencji bezpośredniej i fluorescencji
czasowo-rozdzielczej, które mogą być używane z systemem PerkinElmer 1420 D. Znajdują się one w folderze
Wallac, odpowiednio w podfolderach Fluorometry (Fluorymetria) i Time-resolved fluorometry (Fluorymetria czasowo-
rozdzielcza). Parametry tych protokołów mogą być zmieniane przez użytkownika, poza nazwą znacznika.
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Edytor protokołów
Informacja: Edycja może być wykonywana wyłącznie przez użytkowników z poziomem uprawnień „Advanced”
(Zaawansowany). Protokoły w folderze Kits nie mogą być modyfikowane, z wyjątkiem mapy płytki i pliku wyjściowego.
Można zmieniać dodatkowe parametry protokołów w folderze Wallac, jednak wybór znacznika jest zablokowany.
Użytkownicy mogą dodawać własne protokoły, albo kopiując istniejący protokół i edytując go, albo bezpośrednio
tworząc nowy protokół.

Okno edytora protokołów zawiera siedem kart:

• Samples (Próbki): wyświetla mapę płytek, umożliwiając edycję studzienek oraz płytek.
• ID (Identyfikator): pozwala ustalić dane identyfikacyjne protokołu.
• Measurement (Pomiar): możliwe jest wybranie znaczników używanych do pomiaru
• Plate (Płytka): pozwala wybrać typ płytki i inne parametry.
• Outputs (Dane wyjściowe): pozwala określić ustawienia danych wyjściowych.
• Events (Zdarzenia): pozwala wprowadzić polecenie wykonywane po uruchomieniu przebiegu oznaczenia z tym

protokołem (niedostępne w przypadku protokołów fabrycznych).
• General (Ogólne): informacje o protokole.

Informacja: Modyfikacji protokołów może dokonywać wyłącznie autoryzowany personel. Do użytku diagnostycznego
zweryfikowane są wyłącznie protokoły fabryczne PerkinElmer o wartościach domyślnych, znajdujące się w folderze Kits.

Poprawność wprowadzanych danych protokołów jest weryfikowana przez oprogramowanie. Nieprawidłowe dane są
sygnalizowane podczas przełączania z jednego widoku na drugi.

Po zakończeniu edycji protokołu można użyć wiersza polecenia lub paska przycisków, by zapisać bądź wydrukować
protokół.

Informacja: Jeśli typ płytki ma być zmieniony, należy tego dokonać przed ustawieniem innych parametrów płytki.
Wynika to z faktu, że przy zmianie typu płytki wszystkie poprzednie płytki są usuwane i pojawi się jedna płytka nowo
wybranego typu.
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Karta Samples (Próbki)

Po wybraniu tej karty wyświetlana jest mapa płytek, pozwalająca edytować próbki. Dostępne są przyciski first plate
(pierwsza płytka), previous plate (poprzednia płytka), next plate (następna płytka) oraz last plate (ostatnia płytka).

Można również dodać nową płytkę lub usunąć aktualnie wybraną. Wszystkie pozycje dodanej płytki oznaczone są jako
mierzone. Wstawiana jest ona jako ostatnia płytka w sekwencji. Gdy wybrane zostanie usuwanie płytki, usuwana jest
zawsze bieżąca płytka. Powielona płytka jest kopią bieżącej płytki. Wstawiana jest ona jako ostatnia płytka w sekwencji.

Wyświetlana jest mapa studzienek. Pusta studzienka (tj. taka, która nie będzie mierzona) jest zaznaczona na szaro,
studzienka z próbką (tj. taka, która będzie mierzona) oznaczana jest kolorem. Po najechaniu kursorem na studzienkę
wyświetlany jest typ próbki. Po kliknięciu na studzienkę wyświetlana jest lista dostępnych typów próbek.

Aby zmienić oznaczenia dla części studzienek na płytce, można zaznaczyć grupę studzienek za pomocą myszy. Aby
rozpocząć zaznaczanie, kliknąć lewym przyciskiem myszy w wybranym punkcie startowym i przeciągnąć kursor do
wybranego punktu końcowego na płytce, bez zwalniania lewego przycisku myszy.

W celu wybierania całych wierszy lub kolumn należy zaznaczać je, klikając na obramowaniu płytki litery/liczby
odpowiadające rzędowi/kolumnie. W celu zaznaczenia więcej niż jednego rzędu/więcej niż jednej kolumny należy
kliknąć myszą i przeciągając kursor tak samo, jak w przypadku zaznaczania obszarów pustych studzienek.

Aby wybrać całą płytkę, należy kliknąć lewy górny narożnik obramowania płytki.

Aby zaznaczyć prostokątny obszar studzienek na płytce, podczas przeciągania kursora należy trzymać wciśnięty
klawisz Shift.

Liczba zaznaczonych studzienek wskazywana jest w tekście wskaźnika płytki, po numerze zlecenia płytki.

Po zaznaczeniu studzienek i zwolnieniu lewego przycisku myszy wyświetli się menu rozwijane typów próbek. Są to
typy zdefiniowane w menu Tools (Narzędzia) menedżera PerkinElmer 1420 D, w pozycji Miscellaneous settings (Inne
ustawienia). Wybierając jeden z tych typów, określa się, jaki będzie typ próbek w zaznaczonym obszarze.
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Karta ID (Identyfikator)

Ta karta pozwala wybrać numer i nazwę protokołu. Numer można wybrać z menu rozwijanego, zawierającego dostępne
numery. Nazwę protokołu należy wpisać. W przypadku wstępnie ustawionych protokołów fabrycznych nie można
zmienić numeru.

Z protokołem można powiązać notatki lub dodatkowe komentarze. Wyświetlane są one na dole okna eksploratora.
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Karta Measurement (Pomiar)

Karta Measurement (Pomiar) określa sekwencję pomiarów używaną w protokole.

Informacja: Jeśli edytowany protokół jest wstępnie ustawiony, nie można zmienić sekwencji pomiarowej.

Measurement Mode (Tryb pomiaru)
Informacja: Tych parametrów nie można modyfikować dla protokołów fabrycznych.

Pole to pozwala określić, na jakiej jednostce ma być przeprowadzona kompletna sekwencja pomiarowa przed
przejściem do kolejnej podobnej jednostki. Dostępna jest jednostka: pojedyncza studzienka, pasek oraz płytka.

Tryby płytki i paska są wyłączone, jeśli w sekwencji operacji wykorzystywany jest szybki pomiar kinetyczny lub pomiar
metodą skanowania.

Tryb studzienki jest wyłączony, gdy w sekwencji operacji używany jest więcej niż jeden znacznik.

Tryb płytki może być używany w wolnym pomiarze kinetycznym do wykonywania powtarzanych zliczeń płytki
oddzielonych czasami opóźnienia.

Operacje pomiaru
To pole wyszczególnia operacje, które zostały wyznaczone do użycia w oznaczeniu. Operacje wyszczególnione są na
liście w kolejności, w jakiej będą wykonywane.

Wybranie pozycji z listy i kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu, które pozwala wykonywać
operacje Copy (Kopiuj), Delete (Usuń) oraz wyświetlać jej właściwości (opcja Properties (Właściwości)). Szereg
przycisków pod listą operacji umożliwia dodawanie pozycji do listy. Nacisnąć przycisk odnoszący się do wybranej
operacji. Ustawić parametry i kliknąć przycisk OK, aby dodać pozycję do listy.
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Przycisk Down (Na
dół)

Przycisk ten przesuwa wybraną operację z listy operacji o jedną pozycję w stronę końca listy.
Przycisk ten jest włączony, gdy aktualnie wybrana operacja nie jest ostatnią pozycją na liście
operacji pomiaru.

Przycisk Up (Do
góry)

Przycisk ten przesuwa wybraną operację z listy operacji o jedną pozycję w stronę początku listy.
Przycisk ten jest włączony, gdy aktualnie wybrana operacja nie jest pierwszą pozycją na liście
operacji pomiaru.

Przycisk Delete
(Usuń)

Usuwa wybraną operację z listy operacji. Przycisk ten jest włączony. gdy na liście operacji
pomiaru wybrana jest operacja.

Przycisk Delay
(Opóźnienie)

Kliknięcie tego przycisku wyświetla okno dialogowe pozwalające określić czas trwania
opóźnienia między ukończeniem operacji a rozpoczęciem kolejnej operacji z listy. Opóźnienie
ustawiane jest przy użyciu suwaka. Kliknięcie przycisku OK powoduje dodanie operacji
opóźnienia do listy operacji pomiaru. Czas pojedynczego opóźnienia może wynosić od 0.1 s
do 600 s. Czas pojedynczego opóźnienia może wynosić maks. 600 s. Łącząc kolejne opóźnienia,
można uzyskać ich maksymalny czas wynoszący 9 x 600 s (1 h 30 min).

Przycisk Shake
(Wytrząsanie)

Kliknięcie tego przycisku wyświetla okno dialogowe pozwalające określić parametry operacji
wytrząsania. Możliwe jest określenie czasu trwania operacji wytrząsania, prędkości (wolne,
normalne, szybkie), zakresu ruchów wytrząsarki i ścieżki jej przemieszczenia — linii prostej,
elipsy lub ósemki (odpowiednio wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne). Kliknięcie
przycisku OK powoduje dodanie operacji wytrząsania do listy operacji pomiaru.

Ostrożnie: Długotrwałe używanie uchwytu na płytkę jako wytrząsarki może
spowodować uszkodzenie instrumentu ze względu na zwiększone zużycie.

Przycisk Label
(Znacznik)

Otwiera okno wyboru znacznika, pozwalające wybrać znacznik, który zostanie dodany do listy
operacji pomiaru. Na liście może znajdować się maksymalnie 10 znaczników.

Gdy używany jest tryb studzienki lub paska, przycisk znacznika jest nieaktywny, jeśli sekwencja
pomiaru zawiera już znacznik. Możliwe jest jednak skopiowanie i wklejenie tego samego
znacznika. Szczegółowe informacje dotyczące znaczników — patrz Etykiety na stronie 59.

Przycisk Kinetics
(Kinetyka)

Kliknięcie tego przycisku wyświetla okno dialogowe pozwalające określić parametry pomiaru
kinetycznego. Można wprowadzić liczbę powtórzeń procesu (do 10) i opóźnienie pomiędzy
poszczególnymi operacjami (od 0 do 600 s). Należy również wybrać znacznik, klikając przycisk
Label , a następnie wybierając z okna dialogowego.

Przycisk kinetyki włączony jest tylko, gdy stosowany jest tryb studzienki i w sekwencji pomiaru
nie ma innych znaczników. Możliwe jest jednak skopiowanie i wklejenie tego samego znacznika
kinetycznego.

Przycisk Scanning
(Skanowanie)

Kliknięcie tego przycisku wyświetla okno dialogowe pozwalające określić parametry pomiaru
metodą skanowania. Oznacza to, że dla jednej studzienki wykonywanych jest kilka pomiarów i są
one wykonywane w różnych punktach studzienki. Punkty te tworzą szereg, dla którego można
określić liczbę kroków poziomych, liczbę kroków pionowych i przesunięcie punktu, tj. odległości
między punktami studzienki, w których dokonywany jest pomiar. Rozmieszczenie punktów może
mieć miejsce na planie kwadratu lub koła.

Należy również wybrać znacznik, klikając przycisk Label (Znacznik), a następnie wybierając
z okna dialogowego.

Przycisk skanowania włączony jest tylko wtedy, gdy stosowany jest tryb studzienki i w sekwencji
pomiaru nie ma innych znaczników. Możliwe jest jednak skopiowanie i wklejenie tego samego
znacznika skanowania.
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Karta Plate (Płytka)

Parametry powtarzania płytki
Liczba powtórzeń pomiaru, wykonywanych dla każdej płytki (1–99). Jeśli wartość ta wynosi więcej niż 1, należy
podać czas między zakończeniem jednego pomiaru a rozpoczęciem następnego (0-600 s). Umożliwia to spowolnienie
pomiarów kinetycznych.

Wysokość pomiaru
Standard (Standardowa) — ta sekcja aktywna jest wyłącznie wtedy, gdy używana jest płytka, której dane dotyczące
wymiarów zapisane są w urządzeniu.

Domyślna wysokość to około 8 mm nad dnem płytki.

User defined (Określona przez użytkownika) — jeśli ma być używana wysokość inna od standardowej, można tutaj
wprowadzić nową wartość. Należy kliknąć opcję „User defined” (Określona przez użytkownika). Wartość minimalna
wynosi 3.0 mm, a maksymalna 18.0 mm, zależnie od typu płytki. Wysokość jest mierzona od dna płytki. Jest to
przydatne, jeśli mierzone są próbki na bibule filtracyjnej i konieczna jest optymalizacja zależna od tego, czy próbka
znajduje się na wierzchu, czy na dnie studzienki.

Typ płytki
Żądany typ należy wybrać z listy dostępnych typów płytek, pod paskiem przewijania. Jeżeli rozmiar i/lub format płytki
różnią się od bieżących, wszystkie płytki są usuwane z mapy płytek i pojawia się jedna płytka wybranego typu. Aby nie
utracić dokonanych ustawień, należy wybrać typ płytki przed zdefiniowaniem mapy płytek.

Typy płytek odczytywane są z bazy danych PerkinElmer 1420 D, gdy edytor protokołów jest uruchamiany, dlatego typy
płytek dodane po otwarciu edytora nie są rozpoznawane.
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Informacja: przy domyślnym wyborze płytki 8 x 12 wysokość płytki nie jest sprawdzana przed pomiarem.

Karta Outputs (Dane wyjściowe)
Karta Outputs (Dane wyjściowe) w obszarze Protocol editor (Edytor protokołów) pozwala wybrać, gdzie wysyłane będą
wyniki po zakończeniu przetwarzania. Można wybrać wysyłanie danych do drukarki i/lub pliku. Należy zaznaczyć pola
wyboru przy żądanych opcjach danych wyjściowych.

Jeśli wybrana jest opcja Printer output (Drukowanie danych wyjściowych) należy wybrać odpowiedni format — format
płytki (wyniki przedstawiane są w tabeli z wierszami i kolumnami w kolejności zgodnej z mapą płytki) i/lub format listy
(wyniki umieszczane są w pojedynczej kolumnie, zaczynając od wyników z pierwszej studzienki). Jeśli ta opcja nie jest
ustawiona, zaznaczone pola wyboru „Include in output” (Zamieść w wynikach) są nieaktywne. Lista pól wyboru określa,
jakie elementy danych z przebiegu oznaczenia mają być zawarte w drukowanych wynikach: List (Lista), Plate (Płytka),
Protocol description (Opis protokołu), Error description (Opis błędu), Notes (Uwagi).

Jeśli wybrana jest opcja File output (Dane wyjściowe do pliku), należy wybrać typ pliku wyjściowego spośród
dostępnych w menu rozwijanym. Dostępne typy plików to Excel 5 i nowsze wersje, tekst rozdzielany tabulatorami
oraz MultiCalc.

Zaznaczone pola wyboru na liście Include in output (Zamieść w wynikach) określają, które opcjonalne dane
z przetwarzania oznaczenia mają być zawarte w pliku zapisywanym po zakończeniu pomiaru. Są one takie same,
jak w przypadku wydruku danych wyjściowych: List (Lista), Plate (Płytka), Protocol description (Opis protokołu), Error
description (Opis błędu), Notes (Uwagi).

Należy również wprowadzić nazwę pliku. Może ona zawierać słowa kluczowe powiązane z plikiem, jak to opisano
w części Zdarzenia. Przycisk z prawej strony pola nazwy pliku wyświetla listę wszystkich dostępnych do wyboru
wypełniaczy. Przycisk ten udostępnia również inne nazwy plików, które mogą być używane w innych protokołach.

Informacja: jeśli w polu zostanie wykryty nieprawidłowy symbol zastępczy, nie będzie można przejść do innych kart.
Jeśli istnieje wcześniejszy plik o tej samej nazwie, zostanie on nadpisany nowym plikiem bez wyświetlania ostrzeżenia.

Karta Events (Zdarzenia)
Informacja: ta karta nie jest wyświetlana, jeśli wybrany został protokół fabryczny, patrz Protokoły fabryczne na stronie
40.
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Ta karta umożliwia wprowadzenie polecenia, które wykonywane będzie po przetworzeniu protokołu. Słowo kluczowe
powinno być umieszczane w nawiasach ostrokątnych < >, dokładnie tak, jak w widocznych na powyższej ilustracji
przykładach. Polecenia te są automatycznie zastępowane odpowiednią nazwą, numerem itd., gdy przetwarzanie testu
zakończy się.

Pierwsze pole służy do określenia pliku wykonywalnego, a drugie pole określa używane argumenty wiersza polecenia.
Przycisk na prawo od pierwszego pola pozwala wybrać plik wykonywalny. Przycisk na prawo od drugiego pola
wyświetla wszystkie ważne argumenty słów kluczowych, z których można korzystać — patrz część Słowa kluczowe
na stronie 49 poniżej.

Przykładowo, można wybrać uruchomiony zewnętrzny arkusz kalkulacyjny, który wykona plik utworzony w wyniku
przetwarzania. Plik będzie identyfikowany na podstawie np. nazwy lub numeru protokołu. Istnieją również unikalne
identyfikatory wewnętrzne, które system nadaje każdemu protokołowi i procesowi przetwarzania testu.

Słowa kluczowe
Jako nazwy plików w karcie Outputs (Dane wyjściowe) edytora protokołów oraz w poleceniu systemowym Assay end
(Koniec testu) w karcie Events (Zdarzenia) mogą być używane następujące słowa kluczowe:

<ProtocolName>, nazwa protokołu. Określana w karcie ID, w oknie edycji nazwy protokołu (protocol name).

<ProtocolNumber>, numer danego protokołu. Określany w karcie ID, w oknie edycji numeru protokołu (protocol
number).

<ProtocolID>, unikalny identyfikator protokołu.

<AssayID>, unikalny identyfikator przetwarzanego testu.

<RunID>, wartość numeryczna określająca jedno wykonanie konkretnego protokołu.

<RunDate>, data przetwarzania testu w formacie RRRRMMDD.

W niektórych przypadkach wartość numeryczna AssayID lub RunID może nie być odpowiednia dla programu
przetwarzającego plik. Można dodać funkcję „pad” (uzupełnij), która pozwala skrócić lub rozszerzyć wartość. Można
ustawić <AssayIDpadX> gdzie X=1..7 lub <RunIDpadX> gdzie X=1..4.).

Przykłady
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Jeśli <AssayID> = 1234 i dodane zostanie pad 2, tworząc<AssayIDpad2>, wynik wyniesie 34. Jest to przydatne podczas
pracy z oprogramowaniem MultiCalc, które może nie przyjąć długiego ID testu, takiego jak 1234.

Jeśli <AssayID> = 234 i dodane zostanie pad 4, tworząc<AssayIDpad4>, wynik wyniesie 0234. Jest to przydatne
w przypadku korzystania z identyfikatorów czterocyfrowych.

Prawidłowość możliwych argumentów słów kluczowych sprawdzana jest przy próbie przejścia z tego widoku do innego.
Jeśli wykryty zostanie nieprawidłowy argument, użytkownik jest o tym informowany, a przełączanie widoków jest
anulowane.

Karta General (Ogólne)

Ta karta zawiera informacje o protokole: kiedy został utworzony, kiedy był ostatnio edytowany, przez kogo został
utworzony i dla jakiego oznaczenia był ostatnio wykonywany.

Stosowane nazwy użytkowników pochodzą z identyfikatorów w systemie Windows. Protokoły domyślne tworzone są
fabrycznie.

Menu File (Plik)
Menu plików edytora protokołów zawiera poniższe opcje. Opcje Save (Zapisz) oraz Print (Drukuj) posiadają
odpowiadające im przyciski.

Save (Zapisz) Po wybraniu tej opcji lub kliknięciu odpowiadającego jej przycisku bieżące informacje
o protokole są zapisywane.

Print (Drukuj) Po wybraniu tej opcji lub kliknięciu odpowiadającego jej przycisku otwierane jest okno
dialogowe umożliwiające wybór drukarki i innych szczegółów wydruku.

Print preview
(Podgląd wydruku)

Ta pozycja pozwala wyświetlić podgląd wydruku. Można wybrać, czy wyświetlany jest podgląd
dwóch stron, jedna obok drugiej, czy podgląd pojedynczej strony. Można również zmniejszyć
lub zwiększyć skalę powiększenia podglądu. Możliwe jest przejście do poprzedniej lub
następnej strony podglądu. Po zakończeniu przeglądania stron, które mają być wydrukowane,
można nacisnąć przycisk Print (Drukuj), by wydrukować strony, lub przycisk Close (Zamknij),
by wrócić do edytora protokołów.
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Print setup
(Ustawienia
wydruku)

Tutaj można określić rodzaj drukarki, która zostanie wybrana do zadania drukowania. Można
również określić rozmiar i orientację papieru.

Włączanie Rozpoczyna pomiar przy użyciu aktualnie wybranego protokołu. W trybie rozszerzonych
zabezpieczeń uruchamianie pomiarów jest dostępne tylko dla użytkowników z grupy
"Operator".

Informacja: jeśli protokół był modyfikowany, przed rozpoczęciem pomiaru pojawi się monit
o zapisanie protokołu.

Exit (Wyjdź) Ta opcja zamyka edytor protokołów. Jeśli protokół był modyfikowany, pojawi się przypomnienie
o zapisaniu go.
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Wyniki

Najnowsze wyniki

Wyniki z najnowszego oznaczenia można przeglądać, klikając ikonę Latest assay run (Najnowszy przebieg oznaczenia).

Otwierana jest przeglądarka Result Viewer i po zakończeniu pomiaru wyświetlane są najnowsze wyniki. To polecenie
powoduje wykonanie następujących działań:

1. Jeśli w bazie danych nie ma jeszcze wyników oznaczeń, wyświetlane jest ostrzeżenie, a przeglądarka Result Viewer
wyników nie jest otwierana.

2. Jeśli ten przycisk zostanie kliknięty, gdy przebieg oznaczenia już trwa, to oznaczenie zostanie wyświetlone
w przeglądarce Viewer.

3. Jeśli ten przycisk zostanie kliknięty, gdy aktualnie nie trwa przebieg oznaczenia, w przeglądarce Viewer zostanie
wyświetlone najnowszy przebieg oznaczenia.

Wyniki w eksploratorze
Alternatywnie po uzyskaniu wyników i zapisaniu ich na komputerze można przejrzeć wyniki przy użyciu eksploratora
PerkinElmer 1420 D Explorer. Patrz ilustracja poniżej.

Protokół powiązany z ostatnimi wynikami zostanie wybrany automatycznie, ale można wybrać wyświetlanie dowolnego
protokołu, który był używany do pomiarów. Pliki wyników powiązane z protokołem zostaną następnie wyświetlone
w prawej części okna. Każdy wpis dla pliku wyniku zawiera następujące dane: ID testu, datę i czas rozpoczęcia oraz
zakończenia testu, uwagi oraz informacje o błędach.

Informacja: aby zmienić szerokość kolumn w przeglądarce Results Viewer, należy przesunąć kursor myszy na linię
oddzielającą dwie kolumny. Kształt kursora zmieni się na pionowy pasek z dwiema strzałkami. Trzymając wciśnięty lewy
przycisk myszy, przesunąć podział kolumn w wybranym kierunku. Jeśli wszystkie dane z kolumny są widoczne, na końcu
kolumny nie są wyświetlane znaki „.....”.

Kliknąć plik z wynikami, a następnie ikonę Open (Otwórz).
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Informacja: wyniki te mają formę nieprzetworzonych danych numerycznych.

Przeglądarka Result Viewer wyświetla szczegóły rzeczywistego pomiaru. Przeglądarka posiada pięć kart, opisanych
poniżej.

Przeglądarka Result Viewer ma również następujące funkcje, dostępne za pośrednictwem menu wiersza poleceń lub,
najczęściej, za pośrednictwem przycisków:

• File (Plik) — Export (Eksport) (przycisk), Print (Drukuj) (przycisk), Print preview (Podgląd wydruku), Page setup
(Konfiguracja strony) oraz Exit (Wyjdź).

• View (Widok) — List (Lista) (przycisk), Plate (Płytka) (przycisk), Protocol (Protokół) (przycisk), Errors (Błędy)
(przycisk), Notes (Uwagi) (przycisk), pasek narzędzi, pasek stanu.

• Plate (Płytka) — pierwsza płytka, poprzednia płytka, następna płytka, ostatnia płytka (wszystkie z odpowiadającymi
przyciskami). Przyciski oraz pozycje menu umożliwiające przełączanie między płytkami są widoczne jedynie, gdy
wybrany jest tryb płytki.

• Help (Pomoc) — informacje dotyczące przeglądarki Result Viewer.
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Lista

Wyświetlane są następujące informacje: Plate ID (ID płytki), Number of repeats (Liczba powtórzeń), Well number
(Numer studzienki) i Sample type abbreviation (Skrót typu próbki) (np. M= Measured (Zmierzono)). Ponadto
wyświetlane są pary kolumn. Liczba par zależy od ustawień parametrów edycji protokołu. Pierwsza kolumna każdej
pary zawiera czas pomiaru, a druga – wartość wyniku. Można zmienić szerokość kolumn, by zobaczyć więcej danych.

Mapa płytki
Ta mapa płytki pokazuje wyniki uporządkowane od góry do dołu w kolejności, w jakiej występują od lewej do prawej na
liście. Alternatywna metoda przeglądania wyników patrz List format (format listy).

Informacja: w menu płytek znajduje się pozycja Split labels (Podziel znaczniki). Jeśli jest ona zaznaczona i istnieją wyniki
o kilku znacznikach lub używane są różne znaczniki, wyniki dla każdego znacznika wyświetlane będą jako osobna płytka.
Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, wyniki dla różnych znaczników będą wyświetlane razem, w polach odpowiadających
każdej studzience.
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Komórki w dwóch pierwszych wyświetlanych rzędach zawierają informacje o aktualnie wyświetlanej płytce. Zawarte
informacje to:

• Plate (Płytka): numer aktualnie wyświetlanej fizycznej płytki.
• Repeat (Powtórzenie): numer aktualnie wyświetlanego powtórzenia fizycznej płytki.
• Measurement end time (Czas zakończenia pomiaru): data i czas zakończenia pomiaru płytki z wynikami.
• Barcode (Kod kreskowy): kod kreskowy płytki, jeśli jest używany. Jeżeli kod nie jest używany, wyświetlane jest „N/A”

(nd.).

Komórki wyświetlane w rzędach bezpośrednio nad każdą płytką z wynikami zawierają informacje bezpośrednio
związane z etykietą i typem wyników wyświetlanymi na siatce płytki poniżej. Zawarte informacje to:

• Name (Nazwa) — nazwa typu znacznika lub wyniku wyświetlanych na płytce z wynikami.
• Unit (Jednostka) — jednostka dla wyników na płytce.
• Background (Tło) — wartość tła zmierzona dla typu znacznika lub wyniku.
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Protokół

Wybranie opcji Protocol (Protokół) powoduje wyświetlenie listy parametrów protokołu. Wyświetlana jest również mapa
płytki wskazująca, jakie typy próbek znajdowały się na płytce.

Error (Błąd)
Opcja Error (Błąd) wyświetla informacje dotyczące ogólnego stanu błędów oraz dane szczegółowe wszystkich błędów,
jakie wystąpiły dla każdego typu pomiaru.

Notes (Uwagi)
Ta karta pozwala przeglądać wszystkie uwagi powiązane z aktualnie wyświetlanymi wynikami.

Eksport wyników
Wybór opcji Export (Eksport) w przeglądarce Result Viewer pozwala eksportować wyniki z aktywnej płytki. Pojawia się
okienko, w którym można wprowadzić ścieżkę, nazwę pliku (należy ją wpisać) i typ pliku (należy go wybrać z listy typów),
a także przyciski Save (Zapisz) i Cancel (Anuluj).

Dostępne typy plików to Excel 5.0 i nowsze wersje, tekst rozdzielany tabulatorami oraz MultiCalc.

Aby ułatwić wprowadzenie ścieżki zapisu pliku, dostępna jest możliwość przeglądania w poszukiwaniu folderu. Przyciski
umożliwiają przejście o poziom wyżej, utworzenie nowego folderu i wyświetlenie informacji o folderze w postaci listy
zawierającej nazwy folderów wraz z dodatkowymi szczegółami. W białym obszarze na środku okna wyświetlane są
foldery, gdy użytkownik rozpocznie wyszukiwanie ścieżki zapisu.
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Print (Drukuj)
Kliknięcie tej ikony otwiera rozszerzone okno dialogowe drukowania, które, poza normalnymi opcjami wydruku,
umożliwia wybór drukowania wybranych arkuszy (selected sheets) lub całego skoroszytu (entire workbook).
Domyślna jest pierwsza opcja.

Naciśnięcie przycisku OK w oknie dialogowym powoduje wydrukowanie wybranych części informacji o przetwarzaniu
na drukarce wybranej w oknie dialogowym drukowania.
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Menu Tools (Narzędzia)
Informacja: Operacje w tym menu mogą wpływać na cały system i powinny być wykonywane wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Pozycje w tym menu zależą od zainstalowanych opcji:

Eksplorator (Eksplorator): służy do przeglądania protokołów i wyświetlania wyników, patrz Edytor protokołów na
stronie 42i Wyniki na stronie 52.

Start Wizard (Kreator startu): do uruchamiania procesu za pierwszym razem, gdy trzeba zdefiniować płytki oraz
studzienki, patrz Bezpośrednie używanie kreatora startu (Start Wizard) na stronie 30.

Results of latest assay run (Wyniki ostatniego przebiegu oznaczenia): uruchamiana jest przeglądarka wyników
i wyświetlane są ostatnie wyniki, patrz Najnowsze wyniki na stronie 52.

Labels (Etykiety): umożliwia definiowanie etykiet używanych w pomiarach, patrz Etykiety na stronie 59.

Filters (Filtry): służy do definiowania typów filtrów, patrz Filtry na stronie 63.

EuSm Dual label normalization (Normalizacja podwójnego znakowania EuSm): patrz Normalizacja podwójnego
znakowania EuSm na stronie 69.

Miscellaneous settings (Inne ustawienia): patrz Inne ustawienia na stronie 70.

User level (Poziom użytkownika): patrz Poziom użytkownika na stronie 58.

Options (Opcje): patrz Opcje na stronie 72.

Poziom użytkownika

Opcja poziomu użytkownika w menu Tools (Narzędzia) umożliwia wybranie poziomu użytkownika: Routine (Rutynowy),
Advanced (Zaawansowany) lub Service (Serwisowy).
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Jeśli zostanie wybrany poziom Routine (Rutynowy), wszystkie inne pozycje w menu ustawień są dezaktywowane i nie
mogą być modyfikowane, niedostępna jest również edycja protokołów.

Poziom Advanced (Zaawansowany) umożliwia edycję protokołów. Inne pozycje w menu ustawień są aktywne i mogą
być używane.

Poziom Service (Serwisowy) przeznaczony jest wyłącznie dla wykwalifikowanych specjalistów serwisowych. Umożliwia
dostęp między innymi do obszaru Instrument Options (Opcje urządzenia).

Etykiety

W oknie tym znajdują się dwie karty odpowiadające technologiom pomiarowym (znacznikom) fluorymetrii i fluorymetrii
czasowo-rozdzielczej. W każdej karcie wyświetlane są nazwy aktualnie zdefiniowanych znaczników. Nazwy znaczników
zdefiniowanych przez użytkownika mogą być dowolnie zmieniane, nazwy znaczników ustawionych fabrycznie nie mogą
być zmieniane. Szczegóły znajdują się w części poniżej.
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Na dole okna znaczników znajdują się cztery przyciski:

• Add (Dodaj) — dodaje nową pozycję do listy. Można wprowadzić jej nazwę i edytować właściwości.
• Copy (Kopiuj) — (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję). Tworzy kopię pozycji. Pojawi się ona z nową ikoną

wskazującą, że jest różna od pozycji domyślnej, a nazwa pozycji będzie poprzedzona frazą „Copy of” (Kopia). Pozycji
tej można nadać inną nazwę oraz edytować jej właściwości, wybierając opcję Properties (Właściwości).

• Remove (Usuń) — (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję utworzoną przez użytkownika). Usuwa wybraną pozycję
z listy. Pozycje ustawione fabrycznie i znaczniki używane w protokołach nie mogą zostać usunięte. Użycie tej opcji
wymaga potwierdzenia, ponieważ usuniętej pozycji nie da się przywrócić.

• Properties (Właściwości) — (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję). Wyświetla właściwości wybranej pozycji.
Jeśli pozycja została utworzona przez użytkownika, jej właściwości można edytować, jeśli jednak jest to pozycja
fabryczna, edytowanie właściwości jest niemożliwe.

Karta Time-Resolved Fluorometry (Fluorymetria czasowo-rozdzielcza)

W metodzie fluorymetrii opóźnionej w czasie do oświetlania próbek wykorzystywana jest lampa błyskowa,
a znacznikami są różne lantanowce. Ta ilustracja pokazuje parametry, które można ustawić dla znacznika fluorymetrii
czasowo-rozdzielczej.

Nazwa
protokołu

Jest to nazwa identyfikująca protokół. Z nazwą można skojarzyć hasło, zapobiegając jej zmianom
przez nieuprawnione osoby. Wyświetlana jest również data ostatniej edycji nazwy.

Zakres energii
błysku

Dla tego parametru dostępne są dwie opcje: „Low” (Niski) i „High” (Wysoki). Zakres
energii błysku lampy stosowanej w metodzie fluorymetrii opóźnionej w czasie zależy od
parametrów kondensatora wyładowczego. Zakres energii błysku „Low” (Niski) powoduje wybranie
podstawowego kondensatora 10 nF. Zakres energii błysku „High” (Wysoki) powoduje dołączenie
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w obwodzie wyładowczym lampy drugiego kondensatora o tym samym parametrze, przez co
energia błysku zostaje podwojona.

Poziom energii
błysku

Parametr poziomu energii błysku ustala napięcie kondensatora; jego zakres wynosi od 1 do 255
(odpowiada napięciu od 500 do 800 V). Należy pamiętać, że choć energia wejściowa lampy jest
proporcjonalna do kwadratu mocy napięcia wyładowczego, wyjściowa energia optyczna nie jest
liniowo proporcjonalna do energii wejściowej.

Filtr wzbudzenia Na ścieżce wzbudzenia błysku znajdują się dwa niewymienne filtry wzbudzenia. Są to kolorowe
filtry szklane. Główny filtr to D 340, który posiada maksymalną transmitancję 340 i szerokość
połówkową pasma ok. 60 nm. Filtr ten stosowany jest w protokołach fabrycznych. Drugi filtr, D320,
posiada maksymalną transmitancję 320, za to jego szerokość pasma jest znacznie większa.

Kondensator
integracyjny
światła

Obwód referencyjny monitoruje łączną energię wzbudzenia. Gdy zostanie osiągnięta wybrana
energia całkowita, błyski zostają zatrzymane. Obwód referencyjny wykorzystuje trzy kondensatory
integracyjne światła, oznaczone numerami 1, 2 i 3. Wybrany może zostać dowolny z nich. Wybrany
kondensator określa całkowitą energię wzbudzenia w proporcjach odpowiadających numerowi
kondensatora (w zakresie tolerancji komponentów). Oznacza to, że wybranie kondensatora
2 zamiast kondensatora 1 mniej więcej podwaja energię wzbudzenia dla jednego pomiaru, tj.
podwajana jest liczba błysków w jednym pomiarze, dlatego podwojeniu ulegają również czas
pomiaru i liczba zliczeń. Wybranie kondensatora 3 zamiast kondensatora 1 potraja energię
wzbudzenia, czas pomiaru i liczbę zliczeń. Liczbę błysków można wyświetlić w przeglądarce
wyników, wybierając opcję View all result data (Wyświetl wszystkie dane wyników).

Informacja: Na całkowitą energię wzbudzenia składają się wszystkie błyski. Błyski są emitowane
do chwili osiągnięcia całkowitej energii wzbudzenia. Jednak ponieważ energia pochodzi
z oddzielnych błysków, ostatni błysk spowoduje przekroczenie ustawionej całkowitej energii
wzbudzenia o wartość nie większą niż energia jednego błysku. Nie ma to znaczenia, jeśli liczba
błysków jest duża, może jednak mieć znaczenie w przypadku niewielkiej liczby błysków. Np.
w pomiarach standardowych liczba błysków wynosi ok. 1000, a więc zmienność całkowitej energii
wzbudzenia wynosi 1/1000, czyli 0.1%. Gdy liczba błysków wynosi ok. 100, zmienność całkowitej
energii wzbudzenia wynosi 1/100, czyli 1%.

Poziom
odniesienia
integracji
światła

Wartości te zmieniają energię wzbudzenia w przybliżeniu liniowo. Zmiana wartości z 50 na 100 ma
w przybliżeniu ten sam efekt, co zmiana używanego kondensatora z 1 na 2. Liczbę błysków można
wyświetlić w przeglądarce wyników, wybierając opcję View all result data (Wyświetl wszystkie
dane wyników).

Filtry emisji Filtr emisji można wybrać z menu rozwijanego, zawierającego dostępne filtry. Informacje
dotyczące definiowania filtrów znajdują się w rozdziale im poświęconym.

Nazwy ustawionych fabrycznie filtrów emisji rozpoczynają się od litery oznaczającej technologię,
z którą mają być używane filtry.

• Litera D oznacza fluorymetrię opóźnioną w czasie (DELFIA).
• Po literze podawana jest wartość długości fali.

Apertura emisji Przed tubą fotopowielacza znajduje się suwak apertury z 4 pozycjami, odpowiadającymi trzem
różnym aperturom oraz pozycji migawki.

Zwykła apertura jest okrągła, o średnicy poniżej 2 mm, i używana jest do znaczników ustawionych
fabrycznie.

Apertura tłumiąca również jest okrągła, ale jej średnica wynosi tylko 1 mm. Umożliwia to
zmianę zakresu dynamicznego sygnału emisji dla poszczególnych znaczników wybranych przez
użytkownika, który to zakres mógłby w przeciwnym razie przekraczać zakres liniowy instrumentu.
Apertura tłumiąca używana jest we fluorymetrii górnej znaczników fabrycznych.

Apertura pasmowa jest prostokątna, o wymiarach mniej więcej 1 mm x 3 mm, i przeznaczona jest
głównie do przyszłych zastosowań. Jej rozmiar i ułożenie są w przybliżeniu takie same, co obszar
wzbudzenia z lampy błyskowej.

Migawka używana jest zawsze, gdy nie trwa pomiar, aby zapobiec przenikaniu światła
zewnętrznego do tuby fotopowielacza.

Parametry
zliczania

Określają one współczynniki czasowe w procesach pomiarowych, wszystkie podawane
w mikrosekundach:

• Counting delay (Opóźnienie zliczania) — czas od impulsu wzbudzenia, po którym rozpoczyna
się zliczanie emisji sygnału.

• Counting window (Okno zliczania) — okres, przez który trwa zliczanie.
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• Counting cycle (Cykl zliczania) — czas między impulsami wzbudzenia w trakcie pomiaru.
• Drugie i kolejne okna zliczania są całkowicie niezależne od pierwszego i przydają się do

optymalizacji parametrów opóźnionych w czasie oraz obliczeń czasu rozkładu znacznika.

Wartości
fabryczne
głównego okna
zliczania

Znacznik Opóźnienie Okno Cykl

Eu 400 400 1000

Sm 50 100 1000

Wartości fabryczne drugiego okna zliczania zawsze wynoszą 0/0. Zliczenia w tym oknie
wyświetlane są tylko, jeśli wartości te odbiegają od zera.

Parametry
drugiego
pomiaru

Jeśli mają zostać wykonane pomiary z użyciem dwóch filtrów, parametru tego można użyć,
żeby ustawić typ drugiego filtra emisji. Jego opcje są takie same, co w przypadku filtra emisji
pierwszego pomiaru. Wykonywane są dwa pomiary, najpierw ze zwykłym filtrem, a następnie
z drugim filtrem, który system automatycznie przesuwa na miejsce.

Karta Fluorometry (Fluorymetria)

Fluorymetria – za pomocą filtru ze spektrum lampy fali ciągłej wybierane jest światło o określonej długości fali, które
wzbudza fluorofor w próbce. Dla fluorymetrii można ustawić następujące parametry:

Nazwa protokołu Jest to nazwa identyfikująca protokół. Z nazwą można skojarzyć hasło, zapobiegając jej
zmianom przez nieuprawnione osoby. Wyświetlana jest również data ostatniej edycji nazwy.

CW-Lamp energy
(Energia lampy fali
ciągłej)

Za pomocą tego parametru można modyfikować energię wzbudzenia dostarczaną przez
lampę fali ciągłej.

Filtry lampy fali
ciągłej

Filtr wzbudzania lampy fali ciągłej można wybrać z listy rozwijanej dostępnych filtrów.
Informacje dotyczące definiowania filtrów znajdują się w rozdziale im poświęconym.
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Nazwy fabrycznie ustawionych filtrów lamp fali ciągłej zaczynają się od litery odpowiadającej
technologii, dla której przeznaczony jest filtr:

F oznacza fluorymetrię. Po literze podawana jest wartość długości fali.

Filtry emisji Filtr emisji można wybrać z menu rozwijanego, zawierającego dostępne filtry. Informacje
dotyczące definiowania filtrów znajdują się w rozdziale im poświęconym.

Nazwy ustawionych fabrycznie filtrów emisji rozpoczynają się od litery oznaczającej
technologię, z którą mają być używane filtry.

F oznacza fluorymetrię. Po literze podawana jest wartość długości fali.

Apertura emisji Przed tubą fotopowielacza znajduje się suwak apertury z 4 pozycjami, odpowiadającymi trzem
różnym aperturom oraz pozycji migawki.

Zwykła apertura jest okrągła, o średnicy poniżej 2 mm, i używana jest do znaczników
ustawionych fabrycznie.

Apertura tłumiąca również jest okrągła, ale jej średnica wynosi tylko 1 mm. Umożliwia to
zmianę zakresu dynamicznego sygnału emisji dla poszczególnych znaczników wybranych
przez użytkownika, który to zakres mógłby w przeciwnym razie przekraczać zakres liniowy
instrumentu. Apertura tłumiąca używana jest we fluorymetrii górnej znaczników fabrycznych.

Apertura pasmowa jest prostokątna, o wymiarach mniej więcej 1 mm x 3 mm, i przeznaczona
jest głównie do przyszłych zastosowań. Jej rozmiar i orientacja są w przybliżeniu takie same,
co obszar wzbudzenia z lampy błyskowej.

Migawka używana jest zawsze, gdy nie trwa pomiar, aby zapobiec przenikaniu światła
zewnętrznego do tuby fotopowielacza.

Counter position
(Pozycja licznika)

Pozycji licznika nie można wybierać, jest ona ustawiona na Top (Góra).

Counting time (Czas
zliczania)

Parametr ten określa, jak długo trwa wzbudzanie.

Second
measurement
parameters
(Parametry drugiego
pomiaru)

Jeśli mają zostać wykonane pomiary z użyciem dwóch filtrów i/lub dwóch różnych wartości
energii, odpowiednie parametry można ustawić w tym polu. Aby je aktywować, należy
zaznaczyć pole wyboru Second measurement (Drugi pomiar).

Dostępne są trzy parametry: CW-Lamp energy (Energia lampy fali ciągłej), CW-Lamp Filter
(Filtr lampy fali ciągłej) oraz Emission Filter (Filtr emisji). Więcej szczegółów znajduje się
w sekcji poświęconej pierwszemu pomiarowi. Jeśli zaznaczone zostaną jeden lub kilka z tych
parametrów, przeprowadzone będą dwa pomiary, pierwszy z ustawieniami standardowymi,
a drugi z nowymi ustawieniami. Zmiana jest automatyczna.

Filtry
W oknie tym znajdują się trzy karty: Emission Filters (Filtry emisji), CW-Lamp Filters (Filtry wzbudzania lampy fali
ciągłej) oraz Filter Slides (Suwaki filtrów) (w tym koła filtrowe). Opcja Filter Slides (Suwaki filtrów) umożliwia wybór
suwaków dla filtrów emisji i filtrów lamp fali ciągłej. Wyświetlane są nazwy filtrów oraz suwaków w aktualnie wybranej
karcie. Nazwy filtrów zdefiniowanych przez użytkownika mogą być dowolnie zmieniane, nazwy filtrów ustawionych
fabrycznie nie mogą być zmieniane.

Na dole okna znajdują się cztery przyciski:

• Add (Dodaj): dodaje nową pozycję do dostępnej listy, np. nowy filtr (niedostępne dla suwaków). Można wprowadzić
jej nazwę i edytować właściwości. Pojawi się ona z nową ikoną wskazującą, że jest różna od pozycji domyślnej.

• Copy (Kopiuj): (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję, niedostępne dla suwaków). Tworzy kopię pozycji. Pojawi
się ona z nową ikoną wskazującą, że jest różna od pozycji domyślnej, a nazwa pozycji będzie poprzedzona frazą
„Copy of” (Kopia). Pozycji tej można nadać inną nazwę oraz edytować jej właściwości, wybierając opcję Properties
(Właściwości).

• Remove (Usuń): (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję utworzoną przez użytkownika; niedostępne dla
suwaków). Usuwa wybraną pozycję z listy. Z listy nie można usunąć pozycji ustawionych fabrycznie, nie można
również usunąć filtra, który ma przypisaną pozycję na suwaku. Użycie tej opcji wymaga potwierdzenia, ponieważ
usuniętej pozycji nie da się przywrócić.
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• Properties (Właściwości): (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję). Wyświetla właściwości wybranej pozycji.
Jeśli pozycja została utworzona przez użytkownika, jej właściwości można edytować, jeśli jednak jest to pozycja
fabryczna, edytowanie właściwości jest niemożliwe.

Filtry emisji

Jeśli wybrane zostaną właściwości filtra emisji lub mają zostać zdefiniowane właściwości nowego filtra, pojawia się
kolejne okno dialogowe, w którym można określić nazwę filtra oraz technologię, dla której ma być stosowany. Dostępna
jest również część, w której można wprowadzić dodatkowe informacje i połączyć je z właściwościami filtra.

Nazwy ustawionych fabrycznie filtrów emisji rozpoczynają się od litery oznaczającej technologię, z którą mają być
używane filtry.

Litera D oznacza fluorymetrię opóźnioną w czasie DELFIA.

F oznacza fluorymetrię.

Po literze podawana jest wartość długości fali.
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Filtry lampy fali ciągłej

Jeśli wybrane zostaną właściwości filtra lampy fali ciągłej lub mają zostać zdefiniowane właściwości nowego filtra
wzbudzenia, pojawia się kolejne okno dialogowe, w którym można określić nazwę filtra oraz technologię, dla której
ma być stosowany. Dostępna jest również część, w której można wprowadzić dodatkowe informacje i połączyć je
z właściwościami filtra.

Nazwy fabrycznie ustawionych filtrów lamp fali ciągłej zaczynają się od litery odpowiadającej technologii, dla której
przeznaczony jest filtr:

F oznacza fluorymetrię.

Po literze podawana jest wartość długości fali.

Suwaki filtrów
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Dostępne są dwa rodzaje suwaków: filtr emisji oraz filtr wzbudzenia lampy fali ciągłej. Pierwszy filtr ma formę paska,
a drugi kółka. Instrument zawsze wyposażony jest w suwak A, jednak w razie potrzeby dostępny jest również pusty
suwak B na filtry użytkownika, jak to opisano poniżej.

Po kliknięciu nazwy suwaka w oknie filtrów aktywowany jest przycisk Properties (Właściwości). Kliknięcie tego przycisku
powoduje wyświetlenie widoku suwaka i umożliwia zmianę filtra.

Uwaga: jeśli ustawienie filtra zostanie zmienione w oprogramowaniu, należy również zmienić fizycznie filtr w suwaku
lub kółku filtrów.

Suwak filtrów emisji

W suwakach filtrów emisji A i B znajduje się 8 pozycji. Wymiary otworów suwaka są następujące:
średnica 25.5 mm

głębokość 11 mm

czysta apertura 22 mm

W suwaku filtrów emisji mieszczą się wszystkie standardowe filtry o średnicy 25.4 mm (1 cal) i grubości 10 mm.

Pozycje 1 i 2 suwaka filtrów emisji A przeznaczone są na filtry emisji dla chelatów fluorescencji czasowo-rozdzielczej,
a pozycje 3, 4, 5, 6 i 8 na filtry emisji dla znaczników fluorymetrycznych. Pozycja 7 pozostaje otwarta. Jeśli konieczne jest
użycie innych filtrów, należy wykorzystać suwak B, który można w pełni dostosować.

Nazwy fabrycznie ustawionych filtrów zaczynają się od litery wskazującej na technologię.

D oznacza fluorymetrię opóźnioną w czasie.

F oznacza fluorymetrię.

Po oznaczeniu literowym podawana jest długość fali:

Filtry zdefiniowane przez użytkownika mogą być dowolnie nazywane, jednak na ilustracji pozycji filtrów wyświetlane jest
jedynie pięć liter. Pełna nazwa wyświetlana jest po przesunięciu kursora myszy na miejsce, w którym znajduje się filtr.

Fizyczna wymiana suwaka filtrów emisji

Kliknąć przycisk Eject slide (Wysuń suwak) w oknie dialogowym Emission filter slide (Suwak filtrów emisji). Pojawi
się komunikat proszący o odkręcenie i zdjęcie płytki po stronie licznika. Po usunięciu płytki kliknąć przycisk OK, aby
wysunąć suwak. Ostrożnie wyciągnąć suwak. Nie dotykać filtrów palcami.

Po wyjęciu suwaka można włożyć suwak filtrów B z umieszczonymi odpowiednimi filtrami.

Gdy suwak został przygotowany, ostrożnie wsunąć go na właściwą pozycję. Wsunąć suwak do oporu. Założyć
z powrotem pokrywę suwaka filtrów i przykręcić ją, następnie w oknie dialogowym kliknąć OK. Po tej operacji można
korzystać z instrumentu.
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Kółko filtrów lampy fali ciągłej

Filtry wzbudzenia umieszczane są w kółku znajdującym się przed lampą fali ciągłej. Na kółku znajduje się osiem pozycji,
z których pięć jest domyślnie zarezerwowanych dla fluorymetrii. Pozostałe trzy filtry może dodać użytkownik.

Informacja: domyślne filtry można usunąć i zastąpić filtrami użytkowników.

Dostępne jest także drugie kółko filtrów (B), posiadające jedynie cztery pozycje. Dostosowane są one do najczęstszych
rozmiarów filtrów dostępnych w handlu, np. „okrągłe 1-calowe”. Kółko dostarczane jest puste, z pierścieniami
mocującymi.

Fizyczna wymiana kółka filtrów lampy fali ciągłej

Aby wymienić filtr w kółku filtrów lampy fali ciągłej lub zainstalować kółko B, należy otworzyć osłonę i wyjąć kółko
filtrów, jak to pokazano na rysunku. Wymienić filtry lub przygotować kółko B. Włożyć kółko filtrów i przed rozpoczęciem
pomiaru zamknąć osłonę.

1: Wyjąć lampę pionowo z zacisków, które ją przytrzymują.
2: Wyciągnąć lampę z jej oprawki. Kod lampy: 1420-401
A: Otworzyć uchwyt
B: Podnieść kółko filtrów pionowo, zdejmując je z podpory.
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Wymienić kółko i zamknąć uchwyt.

Rysunek 2: Sposób wymiany kółka i lampy

Ostrzeżenie: Lampa i układy optyczne mogą być gorące.

Ostrożnie: Pokrywy nie należy otwierać.

Ostrożnie: Nie dotykać komponentów optycznych, żarówki lampy ani wnętrza reflektora gołymi palcami.

Wymiana lampy fali ciągłej

Jeśli konieczna jest wymiana lampy fali ciągłej, najpierw należy unieść osłonę, aby uzyskać dostęp do lampy.

Ostrożnie: Przed wyjęciem i wymianą lampy upewnić się, że jest ona wyłączona i odczekać, aż ostygnie.

Postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na wewnętrznej stronie osłony, patrz ilustracja na następnej
stronie. Łatwiej jest wyjąć lampę z przytrzymujących ją zacisków przy użyciu lewej ręki. Po zakończeniu wymiany
lampy zamknąć osłonę i włączyć zasilanie.

Zmiana filtrów w oprogramowaniu

Informacja: jeśli ustawienie filtra zostanie zmienione w oprogramowaniu, należy również zmienić fizycznie filtr
w suwaku lub kółku filtrów.

Po wybraniu opcji Properties (Właściwości) wyświetlany jest widok danego suwaka z umieszczonymi w nim filtrami
zaznaczonymi na czerwono lub czarno, jak pokazano wcześniej. Filtry oznaczone na czerwono ustawione są fabrycznie.
Suwak filtrów wzbudzenia ma formę kółka, a filtrów emisji — formę paska.

Aby przenieść filtr z listy na miejsce w suwaku należy przesunąć kursor na nazwę filtra na liście, przeciągnąć
go, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, aż filtr znajdzie się nad żądaną wolną pozycją suwaka, następnie zwolnić
przycisk myszy. Nazwa filtra zostanie wyświetlona na czarno w pozycji suwaka.

Aby przenieść filtr z jednej pozycji na inną należy kliknąć go i przeciągnąć na żądaną wolną pozycję.

Aby usunąć filtr z suwaka, należy kliknąć go i przeciągnąć na dowolne miejsce w obszarze listy Available filters
(Dostępne filtry), a następnie zwolnić przycisk myszy.

Właściwości filtrów

Filtry stosowane w instrumencie wykazują właściwości przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1: Filtry wzbudzenia

Pozycja Znacznik lub test Centralna
długość fali (nm)

Szerokość pasma Transmisja
szczytowa

1 pusta

2 pusta

3 pusta

4 Test PKU 390 20 ≥ 0.3

5 Fluoresceina 485 14 ≥ 0.6

6 Test umbeliferonu, GALT, G6PD,
biotynidazy

355 40 ≥ 0.35

7 Test leucyny 544 15 ≥ 0.6

8 Test GAO 340 50 ≥ 0.45
Tabela 2: Filtry emisji

Pozycja Znacznik lub test Centralna
długość fali (nm)

Szerokość pasma Transmisja
szczytowa

1 Chelat europu 615 8.5 ≥ 0.8

2 Chelat samaru 642 6.5 ≥ 0.8

3 Test leucyny 590 20 ≥ 0.6
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Pozycja Znacznik lub test Centralna
długość fali (nm)

Szerokość pasma Transmisja
szczytowa

4 Test PKU 486 10 ≥ 0.45

5 Fluoresceina 535 25 ≥ 0.5

6 Oznaczenia umbeliferonu, GALT,
G6PD, biotynidazy

460 25 ≥ 0.5

7 pusta

8 Test GAO 405 10 ≥ 0.4

Normalizacja podwójnego znakowania EuSm
Przed wykonaniem testu fluorescencji czasowo-rozdzielczej z podwójnym znakowaniem europem i samarem
instrument należy znormalizować dla typu/typów płytek, jakie będą używane. Aby rozpocząć tę procedurę, należy
wybrać opcję normalizację podwójnego znakowania EuSm z menu Tools (Narzędzia) menedżera PerkinElmer 1420 D.
Spowoduje to uruchomienie kreatora, który poprowadzi użytkownika przez proces normalizacji.

Najpierw wyświetlana jest strona powitania kreatora. Możliwe jest wyłączenie jej wyświetlania przy przyszłych
uruchomieniach. Następnie główne kroki normalizacji są następujące:

Wybór typu płytki

Z listy należy wybrać typ płytki, jaki będzie używany. Jest to konieczne, ponieważ przebieg normalizacji jest zależny od
płytki. Na liście wyświetlane są:

Nazwa typu płytki,

Data (Date) przeprowadzenia ostatniej normalizacji dla tego typu płytki.

Nazwa (Name) użytkownika, który przeprowadził ostatnią normalizację.

Wartości Correction (Korekcja) oraz Background (Tło) z ostatniego przebiegu normalizacji.

Płytki muszą posiadać 3 lub więcej pasków (maks. 8) z 1-12 studzienkami na pasek. Paski muszą być rozmieszczone
poziomo, tj. od A1 do A12 itd.

Przygotowanie płytki

Kreator objaśnia, jakie próbki należy umieścić na płytkach i na których pozycjach je umieścić. Pasek A należy zapełnić
próbkami odniesienia, pasek B powinien być pusty, a pasek C należy zapełnić próbkami z europem.

Strona Measurement Status (Status pomiaru)

Ta strona jest wyświetlana podczas rzeczywistego pomiaru normalizacyjnego i zawiera informacje dotyczące pomiaru.
Okienko stanu pomiaru wskazuje bieżący stan pomiaru. Postęp pomiaru wskazywany jest przez pasek postępu.
Przycisk Next (Dalej) staje się dostępny po zakończeniu pomiaru. Jeśli pomiar został zakończony bez ostrzeżeń, kreator
przechodzi bezpośrednio do strony zatwierdzenia normalizacji, w przeciwnym razie do strony ostrzeżeń dotyczących
pomiaru.

Strona ostrzeżeń dotyczących pomiaru

Ta strona wyświetlana jest, by poinformować użytkownika o nieoczekiwanych zdarzeniach podczas pomiaru oznaczenia
normalizacyjnego. Strona wyświetla informacje wystarczające, by stwierdzić, czy można zaakceptować wynik pomiaru
bez względu na problem będący przyczyną ostrzeżenia. Kliknięcie Next (Dalej) na tej stronie powoduje przejście
do zatwierdzenia normalizacji. Kliknięcie Cancel (Anuluj) zamyka kreator. Czynniki normalizacyjne nie są zapisywane
w bazie danych.

Strona Normalization Confirmation (Zatwierdzenie normalizacji)

Strona ta wyświetlana jest po pomyślnym zakończeniu normalizacji. Wyświetlane są na niej zmierzone wartości
normalizacyjne. Wymagane jest zatwierdzenie tych wartości, zanim zostaną one zapisane w bazie danych.
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Wyświetlane są również dodatkowe informacje odnośnie do wiarygodności czynników, aby można było upewnić się, że
pomiary są poprawne.

Przycisk Finish (Zakończ) pojawia się dopiero po pięciu sekundach od otwarcia strony, co zapobiega przypadkowemu
kliknięciu go. Gdy przycisk Finish (Zakończ) jest nieaktywny, opisany jest jako „Wait t”, gdzie t jest wartością
pozostałego czasu oczekiwania, aktualizowaną co sekundę. Po kliknięciu przycisku Finish (Zakończ) stare wartości
w bazie danych zastępowane są nowymi.

Przycisk Back (Wstecz) dostępny jest wyłącznie, gdy przejście do tej strony nastąpiło ze strony Measurement warning
(Ostrzeżenia dotyczące pomiaru).

Inne ustawienia

W oknie dialogowym, które wyświetla się po kliknięciu tej pozycji w menu Tools (Narzędzia), dostępne są trzy karty:

• Plate types (Typy płytek): lista dostępnych typów płytek, wraz z pewną liczbą typów domyślnych.
• Well names (Nazwy studzienek): lista dostępnych nazw studzienek. Dostępne są dwa domyślne typy: Empty (Puste)

i Measured (Zmierzono).

Informacja: nazw studzienek nie można kopiować.
• Instruments (Urządzenia): wybór tej karty powoduje wyświetlenie nazw instrumentów. Wybór nazwy i kliknięcie

Properties (Właściwości) wyświetla dalsze informacje.

W oknie Miscellaneous (Inne) dostępne są następujące przyciski:

• Add (Dodaj): dodaje nową pozycję do dostępnej listy, np. nowy typ płytki. Można wprowadzić jej nazwę i edytować
właściwości. Pojawi się ona z nową ikoną wskazującą, że jest różna od pozycji domyślnej.

• Copy (Kopiuj): (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję). Tworzy kopię pozycji. Pojawi się ona z nową ikoną
wskazującą, że jest różna od pozycji domyślnej, a nazwa pozycji będzie poprzedzona frazą „Copy of” (Kopia). Pozycji
tej można nadać inną nazwę oraz edytować jej właściwości, wybierając opcję Properties (Właściwości).

• Remove (Usuń): (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję utworzoną przez użytkownika). Usuwa wybraną pozycję
z listy. Z list nie można usuwać pozycji domyślnych oraz pozycji aktualnie używanych w protokołach. Użycie tej opcji
wymaga potwierdzenia, ponieważ usuniętej pozycji nie da się przywrócić.

• Properties (Właściwości): (aby użyć tej opcji, należy wybrać pozycję). Wyświetla właściwości wybranej pozycji.
Jeśli pozycja została utworzona przez użytkownika, jej właściwości można edytować, jeśli jednak jest to pozycja
fabryczna, edytowanie właściwości jest niemożliwe.

Plate type (Typ płytki)

Po kliknięciu opcji Plate types (Typy płytek) wyświetlana jest lista dostępnych typów. Lista ta zawiera pewną liczbą
typów domyślnych. Aby dodać nowy typ płytki, należy kliknąć opcję Add (Dodaj). Można również kliknąć istniejący typ
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płytki i wybrać opcję Copy (Kopiuj), aby zapisać ten typ płytki pod nową nazwą. Możliwa jest edycja jego parametrów, by
utworzyć nowy typ płytki. Aby wyświetlić właściwości płytki, należy kliknąć opcję Properties (Właściwości).

Wyświetlane okno dialogowe Properties (Właściwości) zawiera informacje dotyczące płytki. Jeśli dodawana jest nowa
płytka, należy zdefiniować każdy z parametrów w tym oknie dialogowym. Oprogramowanie nie pozwala dodawać
błędnych wartości, np. wartości podziału studzienek, która oznaczałaby, że nie wszystkie studzienki mieszczą się na
płytce. Wyświetlana jest maksymalna liczba rzędów i kolumn.

Plate name (Nazwa płytki) Nazwa, która będzie wyświetlana na liście typów płytek. Nazwę można zmienić, edytując
istniejącą lub zaznaczając ją, usuwając i wprowadzając nową nazwę.

Number of well
rows (Liczba rzędów
studzienek)

Parametr ten określa liczbę studzienek w rzędzie. Iloczyn tej liczby oraz liczby kolumn
studzienek stanowi liczbę studzienek na płytce.

Number of well
columns (Liczba kolumn
studzienek)

Parametr ten określa liczbę studzienek w kolumnie. Iloczyn tej liczby oraz liczby rzędów
studzienek stanowi liczbę studzienek na płytce.

Height of the plate
(Wysokość płytki)

Parametr ten określa wysokość płytki od podstawy do wierzchu. Jednostką jest milimetr.

Strip orientation
(Orientacja paska)

Można wybrać, czy paski ułożone są poziomo (horizontally), tj. w rzędach, tak że do
instrumentu trafia najpierw pierwszy pasek, czy pionowo (vertically), tj. w kolumnach,
tak że do instrumentu trafia najpierw pierwsza studzienka każdego paska. Ustawieniem
standardowym jest "poziomo". Kolejność pomiaru jest zgodna z definicją paska.

Plate dimensions
(Wymiary płytki)

Ilustracja przedstawia wymiary konieczne do zdefiniowania płytki. Jednostką jest
milimetr. Wymiary można określić z dokładnością do jednej setnej milimetra.

Informacja: wymiary należy podawać od zewnętrznych krawędzi płytki. Płytki używane
z magazynkach muszą posiadać występ wokół podstawy (jest on opcjonalny, jeśli
magazynki nie są stosowane). Występ należy uwzględnić w pomiarach.
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Nazwy studzienek

W wyświetlonym oknie dialogowym można wprowadzić nazwę studzienki do celów identyfikacyjnych, np. standardowa,
nieznana itd. Możliwe jest określenie formy krótkiej nazwy (jedna litera) oraz wybranie odpowiadającego jej koloru
z paska kolorów. Krótka forma jest sprawdzana celem ustalenia, czy nie została już przypisana do innej nazwy
studzienki. Nazwy domyślne to „Empty” (Pusta) i „Measured” (Do pomiaru).

Właściwości urządzenia

Na karcie Instrument (Urządzenie) w obszarze Miscellaneous settings (Inne ustawienia) po wybraniu właściwości
urządzenia pojawia się wybrana przyjazna nazwa, którą można zmienić. Wyświetlane są również: nazwa oficjalna,
numer produktu urządzenia oraz jego numer seryjny. Nie można ich modyfikować.

Opcje
Dostęp do tego obszaru jest możliwy tylko po wybraniu poziomu Advanced level (Poziom zaawansowany).

Karta General (Ogólne)

Można tu określić liczbę wyników, jakie mają być przechowywane w bazie danych dla jednego protokołu. Gdy liczba ta
zostanie przekroczona, najstarsze wyniki dla tego protokołu zostaną automatycznie usunięte z bazy danych, by zwolnić
miejsce na nowe wyniki. Maksymalna liczba wyników wynosi 100.

Jeśli uruchamianie ma zawsze odbywać się za pośrednictwem kreatora Start, Wizard (Kreator startu) należy zaznaczyć
pole wyboru „Start all assays with Start Wizard” (Rozpoczynaj wszystkie oznaczenia od Kreatora startu).

Jeśli oprogramowanie ma działać w trybie demonstracyjnym bez podłączonego licznika, należy zaznaczyć pole wyboru
„Run Workstation in demo mode” (Uruchom stację roboczą w trybie demo).

Informacja: aby zmiana na tryb demonstracyjny została zastosowana, komputer należy uruchomić ponownie.
Przed dokonaniem tego wyboru należy upewnić się, że nie są otwarte żadne inne programy, ponieważ ponowne
uruchomienie spowodowałoby ich wyłączenie.
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Jeśli opcja czytnika kodów kreskowych jest niedostępna, wybrana będzie opcja „Barcode reader switched off” (Czytnik
kodów kreskowych wyłączony).

Jeśli czytnik jest dostępny, kod kreskowy będzie używany jako numer płytki przypisywany do wyników, wskazuje na to
wybrana opcja "Barcode is stored to results" (Kod kreskowy jest zapisywany w wynikach).

Protokół należy wybrać ręcznie. Więcej informacji — patrz Włączanie lub Start Wizard (Kreator startu).

Informacje o miejscu umieszczania kodu kreskowego — patrz Orientacja płytki na stronie 29.

Można określić, jakie są dalsze operacje, gdy dla protokołu zostanie osiągnięty koniec definiowania mapy płytek.
Dostępne są trzy możliwości:

„Assay ends after last plate in the plate map” (Koniec testu po ostatniej płytce z mapy płytek) — dalsze płytki nie będą
mierzone, póki nie zostanie wprowadzona nowa instrukcja startu lub wczytany nowy kod kreskowy. Jeśli dostępnych
jest więcej płytek, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

„Additional plates possible (latest plate map is used)” (Możliwe dodatkowe płytki — używana jest ostatnia mapa płytek)
— kolejne płytki będą mierzone przy użyciu ostatnio zdefiniowanej mapy płytek.

„Additional plates possible (all wells will be measured)” (Możliwe dodatkowe płytki — wszystkie studzienki
będą mierzone) — kolejne płytki będą mierzone bez uwzględnienia mapy płytek, tj. pomiary będą wykonywane
w odniesieniu do każdej studzienki.

Karta Instrument (Urządzenie)

Ta karta jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy jako poziom użytkownika wybrany został poziom Advanced level (Poziom
zaawansowany). Karta pokazuje, jakie opcje są zainstalowane. Obejmują one:

• Podajniki (Stacker)
• Czytnik kodów kreskowych (Barcode reader)

Ostatnia część tej karty wyświetla zainstalowane i gotowe do użycia technologie pomiarowe
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Wyłączanie

Menu File (Plik) w oknie głównym zawiera jedną opcję — Exit (Wyjdź). Opcja ta umożliwia wyjście z oprogramowania
Manager. Konieczne jest potwierdzenie tej operacji.

Jeśli opcja Exit (Wyjdź) zostanie wybrana, gdy trwa przetwarzanie oznaczenia, pojawi się komunikat o błędzie
informujący, że operacja nie jest możliwa.
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Rozwiązywanie problemów
Poniżej opisano różne problemy, które można napotkać podczas obsługi systemu, a także rozwiązania tych problemów.

Obniżenie wydajności
Jeśli oprogramowanie PerkinElmer 1420 D działa wolniej niż zwykle, należy uruchomić program do PerkinElmer 1420
D Database Maintenance. Program ten należy regularnie uruchamiać również, gdy problemy nie występują. Program
ten kompresuje bazę danych, co w pewnych sytuacjach znacząco zwiększa wydajność oprogramowania.

Program można znaleźć, klikając ikonę oprogramowania PerkineElmer 1420 D w menu Start systemu Windows. Ten
program nosi nazwę PerkinElmer 1420 Database Maintenance.

Sprawdzić, czy podczas korzystania z oprogramowania PerkinElmer 1420 D nie są uruchomione inne wymagające
znacznych zasobów systemowych programy.

Upewnić się, że na dysku C: dostępnych jest co najmniej 20 MB wolnego miejsca.

Błąd przetwarzania
To okno dialogowe jest wyświetlane, jeżeli wystąpi błąd serwera urządzenia lub jeżeli menedżer nie może połączyć się
z serwerem urządzenia.

Bezpośrednio pod nagłówkiem wyświetlany jest tekst informujący użytkownika, że serwer Instrumentu przestał
przetwarzać oprogramowanie stacji roboczej ze względu na błąd. Następnie wyświetlany jest opis błędu dostarczony
przez serwer Instrumentu lub, w stosownym przypadku, informacja, że menedżer nie może połączyć się z serwerem
Instrumentu. Po kliknięciu przycisku OK rozpoczynana jest sekwencja ponownego uruchamiania i komputer
uruchamiany jest ponownie.

Komunikaty o błędach
Gdy system napotka nieoczekiwane sytuacje, może wyświetlić okno dialogowe błędu z prośbą o wybranie sposobu
dalszego działania. Zwykle dostępne są opcje Abort (Przerwij), Retry (Spróbuj ponownie) i Ignore (Ignoruj).

Zwykle

• wybranie opcji Abort (Przerwij) powoduje przerwanie bieżącej operacji;
• wybranie opcji Retry (Spróbuj ponownie) powoduje ponowną próbę wykonania działania, które spowodowało

pierwotny komunikat o błędzie, ale w sposób, który nie wpłynie na wyniki;
• wybranie opcji Ignore (Ignoruj) powoduje zignorowanie błędu i kontynuowanie działania;

Ostrzeżenie: wybranie opcji Ignore (Ignoruj) może spowodować uzyskanie błędnych wyników! Użytkownik wybiera
ją na własne ryzyko!

Oprogramowanie PerkinElmer 1420 D Manager
Rozwiązywanie problemów

75





Indeks

Symbole
6-aminochinolina (Biotynidaza) 14

B
Błąd (Przeglądarka wyników) 56
Błąd przetwarzania 75

C
Cykl zliczania 18
Czas 18
Czas pomiaru 20
Czas zliczania fluorescencji 62
Czyszczenie 19
Czytnik kodów kreskowych 12, 20

D
Definiowanie znaczników 59
Delay (Opóźnienie), przycisk (karta Measurement (Pomiar))
45
Delete (Usuń), przycisk (karta Measurement (Pomiar)) 45
Detektory 20
Down (Na dół), przycisk (karta Measurement (Pomiar)) 45
Drugi pomiar, parametry (fluorymetria) 62
Drukuj (Edytor protokołów) 50
Drukuj (Result Viewer) 57

E
Edytor protokołów dla pomiarów 42
Edytor protokołów dla próbek 42
Eject Slide (Wysuń suwak), przycisk 66
Eksplorator 58
Eksport do drukarki 56
Eksport do pliku 56
Eksport wyników (Result Viewer) 56
Energia lampy fali ciągłej (fluorymetria) 62
Etykiety 58
Etykiety (wybieranie) 45
Europ 16
EuSm Dual label normalization (Normalizacja podwójnego
znakowania EuSm) 58

F
File (Plik), menu 74
File (Plik), menu (Edytor protokołów) 42, 50
Filters (Filtry), okno, przyciski 63
Filtr wzbudzenia 17
Filtr wzbudzenia (fluorymetria czasowo-rozdzielcza) 60
Filtry 58

Emisja 14
Wzbudzenie 14

Filtry emisji 60, 62, 64
Filtry lampy fali ciągłej 62, 65
Fluoresceina 14
Fluorymetria 14, 62
Fluorymetria czasowo-rozdzielcza 16, 60

Foldery 39
Format płytki 48

G
General (Ogólne) (Edytor protokołów) 50

H
Hasło 60, 62
Height of the plate (Wysokość płytki) 70
HPPA (GAO) 14

I
ID 42
ID (Identyfikator) (Edytor protokołów) 44
ID płytki 12
Ilustracja wyników 54
Ilustracja wyników na mapie płytki 54
Informacje dotyczące montażu 23

Otoczenie 23
Zasilanie elektryczne 23

Informacje ogólne 42
Instalacja drukarki 25

J
Jak zmienić ustawienia suwaka filtrów 68

K
Kinetics (Kinetyka), przycisk (karta Measurement (Pomiar)) 45
Kondensator integracyjny światła 17
Kondensator integracyjny światła (fluorymetria czasowo-
rozdzielcza) 60
Kółko filtrów (lampa fali ciągłej), wymiana 67
Kółko filtrów B 14
Kółko filtrów lampy fali ciągłej 67

L
Label (Znacznik), przycisk (karta Measurement (Pomiar)) 45
Labels (Znaczniki), okno, przyciski 59
Laboratoryjny system informatyczny 12
Lampa fali ciągłej, filtr 62
Lampa fali ciągłej, wymiana 68
Lista (Result Viewer) 54
Lista operacji pomiaru (karta Measurement (Pomiar)) 45

Ł
Ładowanie

Podajnik 12
Ręczne 12

M
Measurement status (Status pomiaru), strona, (normalizacja
Eu/Sm) 69

77



Mieszanie 20
Miscellaneous settings (Inne ustawienia), przyciski w oknie
70
Modele

Na pojedyncze płytki 12
Podajnik 13

MultiCalc 4, 6, 12

N
NaDPH (GALT

G6PD
SIA) 14

Napięcie zasilania 23
Nazwa protokołu 60, 62
Nazwa urządzenia 72
Ninhydryna (PKU) 14
Normalizacja 69
Number of well columns (Liczba kolumn studzienek) 70
Number of well rows (Liczba rzędów studzienek) 70

O
Obniżenie wydajności 75
Obsługa

zatrzymywanie 38
Okno zliczania 18
Opcje 58
Opcje kodów kreskowych 72
Opcje urządzenia 58, 73
Operacje na płytkach 42
Operacje na studzienkach 42, 43
Operacje systemowe 6
Opóźnienie zliczania 18
Oprogramowanie 12, 20
Ostatni przebieg oznaczenia 52, 58
Ostrzeżenia 6
Outputs (Dane wyjściowe) (Edytor protokołów) 48
Outputs (Dane wyjściowe), karta

Drukowanie danych wyjściowych 48
Plik wyjściowy 48

P
Parametry drugiego pomiaru (fluorymetria czasowo-
rozdzielcza) 60
Parametry fabryczne 14
Parametry płytki 42
Parametry powtarzania płytki (parametry płytki) 47
Parametry zasilania 20
Parametry zliczania (fluorymetria czasowo-rozdzielcza) 60
Pary filtrów 14
Plate dimensions (Wymiary płytki) 70
Plate name (Nazwa płytki) 70
Plate type (Typ płytki) (ustawienia inne) 70
Płytka

dodawanie 43
powielanie 43
usuwanie 43

Płytki 20
Podajnik 6, 13, 20
Podgląd wydruku 50
Podgląd wydruku (Edytor protokołów) 50
Podwójne znakowanie 40
Podwójne znakowanie EuSm, normalizacja 69
Podwójne znakowanie, normalizacja 69

Podwójne znakowanie, normalizacja, kreator 69
Połączenia 20
Pomiar

pojedyncza studzienka 45
Pomiar (Edytor protokołów) 45
Pomiar z wykorzystaniem dwóch filtrów 18
Pomoc (Edytor protokołów) 42
Powtarzanie dla płytki 47
Powtórzenia 20
Poziom energii błysku 17
Poziom energii błysku (fluorymetria czasowo-rozdzielcza) 60
Poziom odniesienia integracji światła 17
Poziom odniesienia integracji światła (fluorymetria czasowo-
rozdzielcza) 60
Poziom użytkownika 58
Poziom zaawansowany 72
Pozycja licznika (fluorymetria) 62
Protokoły

Ostrzeżenia 6
Protokół (Result Viewer) 56
Próbki (Edytor protokołów) 43
Przeglądanie wyników 52
Przepisy 21 CFR część 11 20
Przyciski (karta Measurement (Pomiar)) 45
Przyciski w oknie filtrów 63
Przyciski w oknie Miscellaneous settings (Inne ustawienia) 70
Przyciski w oknie znaczników 59
Przygotowanie płytki (normalizacja Eu/Sm) 69

R
Ramka na płytki

Ostrzeżenie 6
Result Viewer 52, 54

File (Plik), menu 52
Plate (Płytka), menu 52
View (Widok), menu 52

Rezorufina (LEUCYNA) 14
Rozmiar bezpiecznika

Ostrzeżenie 6
Rozmiar płytki

Ostrzeżenie 6, 20
Rozpocznij (Edytor protokołów) 50
Rozszerzone zabezpieczenia 20
Różne 58
Rutynowa konserwacja 19

S
Samar 16
Scanning (Skanowanie), przycisk (karta Measurement
(Pomiar)) 45
Shake (Wytrząsanie), przycisk (karta Measurement (Pomiar))
45
Skanowanie 20
Słowa kluczowe 48, 49
Spowolnienie działania programu 75
Strip orientation (Orientacja paska) 70
Strona ostrzeżeń dotyczących pomiaru (normalizacja Eu/Sm)
69
Strona zatwierdzenia normalizacji (Eu/Sm) 69
Suwak (filtrów emisji), wymiana 66
Suwak apertury 18, 60, 62
Suwak filtrów emisji 66
Suwaki filtrów 65

78



T
Tools (Narzędzia), menu 58
Tryb demo 72
Tryb pomiaru

pasek 45
Płytka 45
pojedyncza studzienka 45
studzienka 45

Tryby pomiarowe 20
Typ płytki 47

U
Umbeliferon 14
Up (Do góry), przycisk (karta Measurement (Pomiar)) 45
Ustawienia wydruku (Edytor protokołów) 50
Uzupełnianie 49
Użytkownik, poziom 58

W
Wartości fabryczne 18
Warunki środowiskowe 20
Właściwości filtrów 68
Właściwości urządzenia 72
Wybór miejsca docelowego dla danych wyjściowych 42
Wybór miejsca docelowego dla danych wyjściowych (Edytor
protokołów) 48
Wybór podwójnego znakowania Eu/Sm 40
Wybór typu płytki (normalizacja Eu/Sm) 69
Wydajność 20
Wyjdź (Edytor protokołów) 50
Wymiana kółka filtrów lampy fali ciągłej 67
Wymiana lampy 19
Wymiana lampy fali ciągłej 68
Wymiana suwaka filtrów emisji 66
Wymiary 20
Wyniki najnowszego przebiegu oznaczenia 52
Wyniki, eksport 56
Wysokość 47
Wysokość pomiaru (parametry płytki) 47
Wyświetlanie wyników 52
Wytrząsarka

ścieżka 45

Z
Zakres energii błysku 17
Zakres energii błysku (fluorymetria czasowo-rozdzielcza) 60
Zapisz (Edytor protokołów) 50
Zatrzymywanie

obsługa 38
Zdarzenia 42
Zdarzenia (Edytor protokołów) 48
Zmiana szerokości kolumny 52

Ź
Źródła światła 14, 20

79



80





1420-9496-02
4 kwietnia 2022 r.
Tłumaczenie 1420-9494-02

Producent:
Wallac Oy
Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia
Tel.: 358-2-2678 111. Faks: 358-2-2678 357
www.perkinelmer.com


	Spis treści
	Wprowadzenie
	Informacje ogólne
	Zmiany względem poprzedniej wersji instrukcji
	Znaki handlowe
	Przeznaczenie
	Tabela symboli
	Zawartość opakowania
	Materiały wymagane, ale niedostarczane z tym opakowaniem

	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
	Konwencje
	Ostrzeżenia i środki ostrożności
	Informacje dotyczące bezpieczeństwa komputera oraz informacji
	Uwaga dotycząca poważnych incydentów

	Informacje dotyczące jakości
	Instrukcje WEEE dla produktów PerkinElmer
	Gwarancja


	Fluorymetr PerkinElmer 1420 D
	Opis działania
	Wprowadzenie
	Włączanie i wyłączanie urządzenia
	Obsługa urządzenia
	Opcja czytnika kodów kreskowych (1420-221D)
	Model na pojedyncze płytki (1420-020)
	Model z podajnikiem (1420-021)
	Zasada działania: Fluorymetria
	Zasada działania: fluorymetria czasowo-rozdzielcza
	Zakres energii błysku
	Poziom energii błysku
	Kondensator integracyjny światła
	Poziom odniesienia integracji światła
	Filtr wzbudzenia
	Suwak apertury
	Czas
	Wartości fabryczne
	Pomiary z wykorzystaniem dwóch filtrów


	Rutynowa konserwacja
	Czyszczenie urządzenia
	Wymiana lampy fali ciągłej

	Specyfikacje
	Opcje
	Czytnik kodów kreskowych (1420-221D)
	Tryby pomiarowe


	Instrukcje dotyczące montażu
	Otoczenie
	Zasilanie elektryczne
	Połączenia
	Ustawienie napięcia zasilania sieciowego
	Ważne kwestie dotyczące komputera
	Instalacja drukarki
	Instalacja ręcznego czytnika kodów kreskowych
	Przenoszenie urządzenia
	Położenie umożliwiające odłączenie


	Oprogramowanie PerkinElmer 1420 D Manager
	Uruchomienie
	Korzystanie z funkcji Live Display (Wyświetlanie w czasie rzeczywistym)
	Orientacja płytki

	Obsługa bez magazynków
	Bezpośrednie używanie kreatora startu (Start Wizard)
	Korzystanie z przycisku Start

	Obsługa z magazynkami
	Zatrzymywanie pracy systemu
	Eksplorator
	Menu Tools (Narzędzia) eksploratora
	Foldery eksploratora
	Ikony eksploratora
	Wybór protokołu w eksploratorze
	Protokoły fabryczne


	Edytor protokołów
	Karta Samples (Próbki)
	Karta ID (Identyfikator)
	Karta Measurement (Pomiar)
	Measurement Mode (Tryb pomiaru)
	Operacje pomiaru

	Karta Plate (Płytka)
	Parametry powtarzania płytki
	Wysokość pomiaru
	Typ płytki

	Karta Outputs (Dane wyjściowe)
	Karta Events (Zdarzenia)
	Słowa kluczowe

	Karta General (Ogólne)
	Menu File (Plik)

	Wyniki
	Najnowsze wyniki
	Wyniki w eksploratorze
	Lista
	Mapa płytki
	Protokół
	Error (Błąd)
	Notes (Uwagi)
	Eksport wyników
	Print (Drukuj)


	Menu Tools (Narzędzia)
	Poziom użytkownika
	Etykiety
	Karta Time-Resolved Fluorometry (Fluorymetria czasowo-rozdzielcza)
	Karta Fluorometry (Fluorymetria)

	Filtry
	Filtry emisji
	Filtry lampy fali ciągłej
	Suwaki filtrów
	Suwak filtrów emisji
	Fizyczna wymiana suwaka filtrów emisji

	Kółko filtrów lampy fali ciągłej
	Fizyczna wymiana kółka filtrów lampy fali ciągłej
	Wymiana lampy fali ciągłej

	Zmiana filtrów w oprogramowaniu
	Właściwości filtrów


	Normalizacja podwójnego znakowania EuSm
	Wybór typu płytki
	Przygotowanie płytki
	Strona Measurement Status (Status pomiaru)
	Strona ostrzeżeń dotyczących pomiaru
	Strona Normalization Confirmation (Zatwierdzenie normalizacji)

	Inne ustawienia
	Plate type (Typ płytki)
	Nazwy studzienek
	Właściwości urządzenia

	Opcje
	Karta General (Ogólne)
	Karta Instrument (Urządzenie)



	Wyłączanie
	Rozwiązywanie problemów
	Obniżenie wydajności
	Błąd przetwarzania
	Komunikaty o błędach


	Indeks
	Symbole
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	Ł
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	W
	Z
	Ź


