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Само за професионална 
употреба 

Ръководство за бързо стартиране за Magister C24 
Инструментът трябва да се използва само по предназначение, в отлично техническо състояние, от квалифицирани лица и при 
строгото спазване на текущите стандарти за безопасност и предотвратяване на злополуки. За подробни инструкции, моля, прочетете 
ръководството за работа с Magister C24, ръководството за техническо обслужване на Magister C24 и инструкциите за употреба 
(IFU) на продуктите, споменати по-долу. Инструментите Magister C24 отговарят на съответните директиви според декларираното в 
Sanquin Reagents Declaration of Conformity (налична при поискване). 

Обща информация 

Magister C24 е напълно автоматизирана система за обработка на Cellbind карти с микроколонки. Когато се използва системата, се 
изисква употребата на PeliControl (  K1379) най-малко веднъж дневно. В случай на неуспешно проведени тестове за контрол на 
качеството трябва да се установи причината за това. Докато проблемът не бъде разрешен, лабораторните тестове не трябва да се 
смятат за надеждни. 
 
В съчетание с Magister могат да се използват следните реактиви: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   
Cellbind LISS  K7110/7130   
Cellbind P2  K7200   0344 
Cellbind P3  K7210   0344 
Cellbind P3-P (папаин)  K7211   0344 
Cellbind ID16  K7230   0344 
Cellbind ID16-P (папаин)  K7231   0344 
Cellbind A1 реактивни еритроцити  K7240   0344 
Cellbind A2 реактивни еритроцити  K7241   
Cellbind B реактивни еритроцити  K7242   0344 
Cellbind O положителни реактивни еритроцити  K7243   
Pelikloon анти-A (IgM) моноклонален  K1188   0344 
Pelikloon анти-B (IgM) моноклонален  K1189   0344 
Pelikloon анти-A,B (IgM) моноклонален  K1190   0344 
Pelikloon анти-D (IgM) моноклонален  K1255  0344 
Pelikloon анти-D усилен (IgM) моноклонален  K1151   0344 
Pelikloon анти-D смес (IgM) моноклонален   K1157   0344 
Pelikloon моноклонален контрол  K1156   0344 
Pelikloon анти-CDE (IgM/IgG) моноклонален  K1113   
Pelikloon анти-C (IgM) моноклонален  K1195/1202   0344 
Pelikloon анти-c (IgM) моноклонален  K1196/1203   0344 
Pelikloon анти-E (IgM) моноклонален  K1191/1204   0344 
Pelikloon анти-e (IgM) моноклонален  K1197/1205   0344 
Pelikloon анти-K (IgM) моноклонален  K1199   0344 
PeliControl  K1379   0344 
PeliControl CcEeK  K1399   0344 
 

Предпазни мерки 

Електромагнитната среда трябва да бъде оценена преди работа на устройството. Не използвайте това устройство в непосредствена 
близост до източници на силно електромагнитно излъчване (напр. неекранирани преднамерени РЧ източници), тъй като те могат да 
попречат на правилната работа. 

 
Вижте инструкциите за употреба (IFU) на продуктите, споменати по-горе. 
Реактивите не се охлаждат на Magister C24 и се препоръчва съхраняването на реактивите при необходимите условия след 
употребата. Съхранението на реактивите на Magister C24, до десет дни и осем часа дневно, не оказва влияние върху 
функционирането на реактивите. За да се предотврати изпаряването на използваните реактиви, по време на употребата 
и съхранението могат да се използват Evaporation Caps (Beckman Coulter,  447170). Ако не използвате тези капачки, уверете 
се, че флаконите на реактивите са затворени със съответните капаци, за да се предотврати замърсяването. 
Преди употребата и също така преди поставянето на флаконите в Magister C24 винаги ресуспендирайте реактивните еритроцити, 
като внимателно преобърнете флакона няколко пъти, докато се получи цялостна клетъчна суспензия. Проверете дали реактивните 



 

 

еритроцити остават в суспензията. Ако има утаяване на еритроцити, ресуспендирайте отново. За да се предотврати утаяването на 
еритроцити, могат да се използват Stirrer Balls (  K7390). 
 
Течностите, които се подлагат на обработка чрез инструмента, могат да доведат до потенциални опасности за персонала. Може да 
има инфекциозни клинични проби. Въпреки че автоматизираните функции за работа на системата намаляват до минимум излагането 
на тези агенти, все още има вероятност за опасно въздействие. Спазвайте етикетите за предупреждения и изпълнявайте 
инструкциите за безопасност, предоставени в Material Safety Data Sheet (MSDS) от производителя на реактивите. Течните 
и твърди отпадъци могат да са биологично опасни вещества и трябва да бъдат обработвани според универсалните предпазни мерки. 
Винаги изваждайте пробите, реактивите и разтворите от инструмента незабавно след изпълнението на цикъла. Винаги носете 
защитното облекло, препоръчано от производителя. 

Работна процедура 

1. Достъп до програмата 

1.1 За достъп до програмата Gladstone изберете иконата 
MAGISTER C24 , показана по-долу. 

 

1.2 Ще се появи диалоговата кутия “Вписване” [Log in], 
в която трябва да се въведат “Име на потребител” [User 
Name] и “Парола” [Password], което позволява достъп 
до софтуера. 

 

1.3 На екрана се появява прозорецът на главното меню. 

 
 
 
 

2. Процедура за поддръжка 

2.1 Напълнете системата 

В началото и в края на работния ден е необходимо да активирате тази процедура за поддръжка. Системната течност, 
която се използва от Magister за измиване и деконтаминация на иглите, е разтвор, който се състои от дестилирана или 
деминерализирана вода с детергент Decon90. За да приготвите системната течност, разтворете 3 mL Decon90 в 1L 
дестилирана или деминерализирана вода. 

2.2 За да активирате процедурата за изплакване, влезте 
в прозореца “Поддръжка” [Maintenance] чрез щракване 
върху бутона “Пусни” [Run ], след което щракнете върху 
бутона “Поддръжка” [Maintenance]. 

 
 

 

2.3 Появява се прозорец с достъпните опции за техническо 
обслужване и поддръжка. 

 

2.4 Щракнете два пъти върху бутона “Напълни върховете” 
[Prime Tips], за да стартирате процедурата на промиване. 

 

2.5 Деконтаминация на върховете 

Системата Magister използва течен разтвор (етанол или изопропанол) за фазата на деконтаминация на върховете преди 
и в края на изпълнението на тест.  

Поставете специално предназначения контейнер с този разтвор от лявата страна на станцията за промиване на иглите.  

2.6 Щракнете два пъти върху бутона “Деконтаминация на 
върха”   [Tip Decontamination], за да стартирате 
процедурата. 

 



 

 

2. Процедура за поддръжка 

2.7 В края на процедурата се върнете на прозореца 
с работния списък, като щракнете върху бутона “Работен 
списък” [Worklist].  

2.8 Нулирайте броячите на консумативи 

Системата запаметява броя на наличните консумативни материали (епруветки за предварително разтваряне и гел карти). 

2.9 Ако искате да нулирате брояча за гел карти, щракнете 
върху бутона “Нулирай” [Reset ] и изберете опцията 
“Тест (зареждане на поддръжка) област” [Test (support 
loading) Area]. 

  

2.10 Ако искате да нулирате брояча за позиция за 
предварително разтваряне, щракнете върху бутона 
“Нулирай” [Reset ] и изберете опцията “Област за 
предварително разтваряне” [Predilution Area].  

 
 

3. Програмиране на аналитична сесия 

3.1 Програмирането на нов работен списък се състои от вкарване на проби и определяне на времевия график на 
тестовете, които ще се изпълнят за всяка проба. 

3.2 Локални работни списъци  

Първо изтрийте старите работни списъци, като щракнете 
върху бутона “Изчисти списъка” [Clear List ], който се 
появява в централната част на главния прозорец. 

 

3.3 За да създадете нов работен списък, щракнете върху 
бутона “Баркод” [Barcode ]. 

 

3.4 Въведете общия брой на епруветките за проби, които 
трябва да се сканират (максималният брой на 
епруветките е 32). 
Сканирането се изпълнява от първата позиция на 
стелаж 1. Показва се нов прозорец, който показва кой 
стелаж трябва да бъде отчетен. Следвайте инструкциите 
на екрана. 

 
 

 

3.5 За да добавите тест към списъка, щракнете върху 
бутона “Анализи” [Assays ] и изберете желания анализ 
чрез щракване върху бутона . 

 
 

 

3.6 Задаване на времеви график за тестовете  

За да зададете времеви график за пробите, щракнете 
върху полето, в което се пресичат съответните редица 
на пробата и колона на теста. 
Всяко избрано поле ще се оцвети в зелено.  

За да отмените избора на пробите, щракнете с десния 
бутон на мишката върху съответните полета и изберете 
“Задай статус НИТО ЕДНА” [Set status to NONE]. 

 
 



 

 

3. Програмиране на аналитична сесия 

 

3.7 Външни работни списъци 

За да импортирате работен списък от главния 
компютър, щракнете върху бутона “Импортирай/Слей” 
[Import/Merge ] и изберете “Импортирай от файл” 
[Import from file]. 

 
 

 

3.8 Ще се появи нов прозорец с достъпните работни 
списъци. Изберете работния списък, който искате да 
импортирате, и щракнете върху бутона “Импортирай” 
Import. 

 

3.9 Работният списък , в който се показват “Баркод” 
[Barcode], имената на пробите и списъка на методите 
за обработка, се показва в прозореца “Работен списък” 
[Worklist]. 

 

3.10 Когато се импортира, е важно да сканирате дали 
баркодовете на пробите, за да сравните баркодовете от 
работния списък с действително заредения 
в анализатора работен списък. 

За да активирате сканирането на баркодовете, щракнете 
върху бутона “Баркод” [Barcode] . 

 

3.11 Въведете общия брой епруветки с проби. 
Сканирането се изпълнява от първата позиция на 
стелаж 1. Показва се нов прозорец, който показва кой 
стелаж трябва да бъде отчетен. Следвайте инструкцията 
на екрана. 

 
 

 
 

4. Изпълнение на аналитична сесия 

4.1 За да започнете аналитична сесия, щракнете върху 
бутона “Пусни” [Run]. 

 



 

 

4. Изпълнение на аналитична сесия 

4.2 Отваря се прозорецът “Изображение на инструмента” 
[Instrument view]. Тук може да се покаже 
информацията за епруветките за проби, реактивите, 
епруветките за предварително разтваряне и гел картите, 
като се щракне върху желания елемент или като се 
постави стрелката на мишката върху желания елемент. 

 

4.3 От дясната страна на прозореца се показва ролков 
показалец на работния списък [Worklist Spool]. 
Текущият работен списък се извежда във виолетовата 
кутия. Предстоящите работни списъци ще бъдат 
показани под виолетовата кутия. 

 

4.4 Изображение на времевия график  

По време на анализа можете да проверите статуса на 
провежданата сесия чрез изображението на линейна 
графика в прозореца “Времеви график” [Scheduling]. 
Червеният курсор (вертикалната червена линия) 
обозначава реалния процес на изпълнението, като 
показва статуса на провежданата сесия. 

Този прозорец показва също статуса в реално време на 
скоростта на центрофугата, температурата на инкубатора 
и скоростта на смесителя. 

 

4.5 Прекъсване на аналитичния процес  

Изпълнението на аналитичния процес може да бъде 
прекъснато по всяко време чрез щракване върху бутона 
“Пауза” [Pause]. Щракнете върху бутона 
“Възпроизвеждане” [Play ], за да продължите 
процеса. 

   

4.6 Ако искате да спрете изпълнението на аналитичния 
процес, щракнете върху бутона “Стоп” [Stop].  

Появява се диалогова кутия, която показва два бутона. 
Ако искате временна пауза: щракнете върху бутона за 
опцията “Не” [No], за да продължите процеса. Ако 
искате да завършите процеса, щракнете върху бутона 
“Да” [Yes] 

 

4.7 Завършване на аналитична сесия  

В края на изпълнението на цялата аналитична сесия 
лентата за състоянието в горната част на прозореца ще 
показва : “Статус: Неактивен” [Status: Idle], за да 
потвърди, че сесията е завършена. 

 

4.8 Главният прозорец ще показва обработените работни 
списъци, като изпълнените тестове са показани в тъмно 
зелен цвят. 

 
 

5. Достъп до архива 

5.1 Потребителят може да разгледа резултатите в “Търсач 
на резултати” [Results Finder]. Щракнете върху бутона 
“Пусни” [Run], след което върху бутона “Търсач на 
резултати” Results Finder и бутона “Хранилище” 
[Repository]. 

   



 

 

5. Достъп до архива 

5.2 След тази селекция ще се покаже прозорец, който 
предлага опции за търсене в архива. 

 

5.3 За да се придвижвате в архива, щракнете върху 
стрелките в календара. 

 

5.4 Когато изберете определен ден, ще се покажат гел 
картите, които са обработени за избрания ден, 
и техните резултати. 

 

5.5 Ако искате хартиена версия на отчета, щракнете върху 
бутона “Отпечатай” [Print].  

 

6. Валидиране и експортиране на резултатите 

6.1 След като операторът е завършил проверката на 
резултатите, те трябва да бъдат валидирани. За тази 
цел щракнете върху бутона “Валидирай” [Validate].  

6.2 За да валидирате проба, поставете отметка 
в съответната кутия в колоната “Валидиране” 
[Validation], след което щракнете върху бутона 
“Валидирай” [Validate]. 

Когато е невъзможно да се направи връзка с резултат, 
за да бъде той валидиран, тогава фонът на пробата 
е розов.  

 

 

6.3 След като операторът е извършил валидирането, 
резултатът може да се експортира до лабораторната 
информационна система (ЛИС) чрез щракване върху 
бутона “Експортирай” [Export].  

Интерпретиране 

Положителните и отрицателните реакции се интерпретират чрез изчисление на съотношението на установените количества пиксели. 
Пикселите се установяват в две области, определени върху горното ниво на гел матрицата и долната част на всяка колонка. 

Извеждане от експлоатация и изхвърляне наMagister C24 

Ако окончателно извеждате от експлоатация Magister C24, първо внимателно почистете инструмента и го деконтаминирайте. 
Изхвърляйте Magister C24 в съответствие с разпоредбата на местните власти. Преди да рециклирате, трябва да свалите и да 
изхвърлите според местните разпоредби електрическите и електронните компоненти, като захранващите блокове (ЗБ), печатните 
платки (ПП), кабелите и др. Материалите от Magister C24 могат да се рециклират според местните разпоредби. 

Ограничения 

Вижте инструкциите за употреба (IFU) на продуктите, споменати по-горе. 
 



 

 

Гарантира се ефективност на продуктите Sanquin като тази, описана в инструкциите за употреба на първоначалния 
производител. От съществено значение е строгото спазване на процедурите, тестовите постановки и препоръчителните 
реагенти и оборудване. Sanquin не поема никаква отговорност при отклонение от горепосоченото. 
 


