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Lynvejledning til Magister C24 
Instrumentet må kun anvendes som tiltænkt, i perfekt teknisk stand, af kvalificerede personer og under streng overholdelse af 
gældende standarder for sikkerhed og ulykkesforebyggelse. Du kan finde detaljerede anvisninger i betjeningsvejledningen til 
Magister C24, servicevejledningen til Magister C24 og brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt nedenfor. Magister 
C24-instrumenter overholder relevante direktiver som anført i Sanquin Reagents Declaration of Conformity  (kan fås efter 
anmodning). 

Generel information 

Magister C24 er et fuldautomatisk system til håndtering af Cellbind-mikrokolonnekort. Brug af PeliControl (  K1379) er 
påkrævet mindst én gang om dagen ved brug af systemet. Hvis kvalitetskontrollerne ikke bestås, skal årsagen til dette 
fastlægges. Laboratorietests må ikke betragtes som pålidelige, før problemet er løst. 
 
De følgende reagenser kan anvendes sammen med Magister: 
 
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 (papain)  K7211   0344 
Cellbind ID16  K7230   0344 
Cellbind ID16-P (papain)  K7231   0344 
Cellbind A1 erytrocytreagens  K7240   0344 
Cellbind A2 erytrocytreagens  K7241   
Cellbind B erytrocytreagens  K7242   0344 
Cellbind O positiv erytrocytreagens  K7243   
Pelikloon anti-A (IgM) monoklonal  K1188   0344 
Pelikloon anti-B (IgM) monoklonal  K1189   0344 
Pelikloon anti-A,B (IgM) monoklonal  K1190   0344 
Pelikloon anti-D (IgM) monoklonal  K1255   0344 
Pelikloon anti-D forstærket (IgM) monoklonal  K1151   0344 
Pelikloon anti-D blanding (IgM) monoklonal  K1157   0344 
Pelikloon monoklonal kontrol  K1156   0344 
Pelikloon anti-CDE (IgM/IgG) monoklonal  K1113   
Pelikloon anti-C (IgM) monoklonal  K1195/1202   0344 
Pelikloon anti-c (IgM) monoklonal  K1196/1203   0344 
Pelikloon anti-E (IgM) monoklonal  K1191/1204   0344 
Pelikloon anti-e (IgM) monoklonal  K1197/1205   0344 
Pelikloon anti-K (IgM) monoklonal  K1199   0344 
PeliControl  K1379   0344 
PeliControl CcEeK  K1399   0344 

Forholdsregler 

Det elektromagnetiske miljø skal evalueres inden brug af instrumentet. Brug ikke dette instrument tæt ved kilder til stærk 
elektromagnetisk stråling (f.eks. uafskærmede tilsigtede RF-kilder), da disse kan interferere med den korrekte drift. 
 
Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 
Reagenserne køles ikke på Magister C24, og det anbefales at opbevare reagenserne under de påkrævede forhold efter brug. 
Opbevaring af reagenserne på Magister C24 i op til ti dage i otte timer om dagen påvirker ikke reagensernes ydeevne. For at 
forhindre fordampning af de anvendte reagenser kan Evaporation Caps (Beckman Coulter,  447170) anvendes under brug og 
opbevaring. Hvis denne type hætter ikke anvendes, skal det sikres, at hætteglassene med reagenserne lukkes med de korrekte 
låg for at forhindre kontaminering. 
Før brug og før hætteglassene anbringes i Magister C24, skal erytrocytreagenset altid resuspenderes ved forsigtigt at vende 
hætteglasset på hovedet flere gange, indtil erytrocytterne er fuldt suspenderet. Kontrollér, at erytrocytreagenset er korrekt 
suspenderet. Hvis erytrocytterne er bundfældet, skal reagenset resuspenderes. For at forhindre, at erytrocytterne bundfældes, 
kan der anvendes Stirrer Balls (  K7390). 



 

 

 
De væsker, som behandles i instrumentet, kan udgøre en potentiel fare for personalet. Der kan forekomme infektiøse kliniske 
prøver. Selvom systemet er indrettet på en sådan måde, at det kræver minimal håndtering af prøverne og dermed minimal 
eksponering for infektiøse agenser, er der stadig en risiko for eksponering for sundhedsfarlige agenser. Overhold advarslerne på 
mærkaterne, og følg sikkerhedsanvisningerne på Material Safety Data Sheet (MSDS), som producenten af reagenserne har 
udarbejdet. Affald i væskeform eller fast form kan udgøre en biologisk fare og skal håndteres i henhold til de universelle 
forholdsregler. Fjern altid prøver, reagenser og opløsninger fra instrumentet, så snart kørslen er fuldført. Bær altid det 
beskyttelsestøj, som producenten anbefaler. 
 

Driftsprocedure 

1. Åbning af programmet 

1.1 Åbn Gladstone-programmet ved at vælge ikonet 
MAGISTER C24 som vist nedenfor. 

 
1.2 Dialogboksen Login (Log på) åbnes. Angiv User Name 

(Brugernavn) og Password (Adgangskode) for at få 
adgang til softwaren. 

 
1.3 Hovedmenuvinduet vises på skærmen. 

 
 

2. Vedligeholdelsesprocedure 

2.1 Priming af systemet 

Ved arbejdsdagens start og afslutning er det nødvendigt at aktivere denne vedligeholdelsesprocedure. 
Systemvæsken, som Magister anvender til vask og dekontaminering af kanyler, er en opløsning bestående af 
destilleret eller demineraliseret vand og rengøringsmidlet Decon90. Klargør systemvæsken ved at fortynde 3 mL 
Decon90 med 1 L destilleret eller demineraliseret vand. 

2.2 Aktivér skylleproceduren: Åbn vinduet Maintenance 
(Vedligeholdelse) ved at klikke på knappen Run (Kør) 
efterfulgt af knappen Maintenance (Vedligeholdelse).  

 

 
2.3 Et vindue med de tilgængelige service- og 

vedligeholdelsesindstillinger åbnes. 

 

2.4 Dobbeltklik på knappen Prime Tips (Prime spidser) for at 
starte gennemskylningsproceduren. 

 

2.5 Dekontaminering af spidser 

Magister-systemet anvender en væskeopløsning (ethanol eller isopropanol) til dekontaminering af spidserne før og 
efter udførelse af en analyse.  

Anbring den dertil beregnede beholder med denne opløsning på venstre side af vaskestationen til kanyler.  

2.6 Dobbeltklik på knappen Tip Decontamination 
(Dekontaminering af spidser) for at starte proceduren. 

 

2.7 Når proceduren er fuldført, skal du klikke på knappen 
Worklist (Arbejdsliste) for at gå tilbage til 

 



 

 

2. Vedligeholdelsesprocedure 
arbejdslistevinduet. 

2.8 Nulstilling af forbrugstællere 

Systemet husker antallet af tilgængelige forbrugsstoffer (præfortyndingsglas og gelkort). 

2.9 Hvis du vil nulstille tælleren for gelkort, skal du klikke 
på knappen Reset (Nulstil) og vælge indstillingen Test 
(support loading) Area (Testområde (understøt 
indlæsning)). 

  

2.10 Hvis du vil nulstille tælleren for præfortyndingsposition, 
skal du klikke på knappen Reset (Nulstil) og vælge 
indstillingen Predilution Area (Præfortyndingsområde).  

 
 

3. Programmering af en analysesession 

3.1 Programmering af en ny arbejdsliste sker ved at indsætte prøver og planlægge de tests, der skal udføres på hver 
prøve. 

3.2 Lokale arbejdslister  

Fjern først en eventuel gammel arbejdsliste ved at 
klikke på knappen Clear List (Ryd liste) midt i 
hovedvinduet. 

 

3.3 Klik på knappen Barcode (Stregkode) for at oprette en 
ny arbejdsliste. 

 

3.4 Indsæt det samlede antal prøveglas, der skal scannes 
(det maksimale antal er 32). 
Scanningen udføres fra første position på rack 1. Der 
åbnes et nyt vindue, som viser, hvilket rack der skal 
læses. Følg anvisningerne på skærmen. 

 
 

 

3.5 Hvis du vil føje flere tests til listen, skal du klikke på 
knappen Assays (Analyser) og vælge den relevante 
analyse ved at klikke på knappen . 

 
 

 

3.6 Planlægning af tests  

Klik på det felt, hvor prøverækken og testkolonnen 
mødes, for at planlægge en test for en prøve. 
De valgte felter markeres med en grøn farve.  

Du kan fjerne markeringen af en eller flere prøver ved 
at højreklikke på de relevante felter og vælge Set 
status to NONE (Sæt status til INGEN). 

 
 



 

 

3. Programmering af en analysesession 

 

3.7 Eksterne arbejdslister 

Du kan importere en arbejdsliste fra en VÆRT ved at 
klikke på knappen Import/Merge (Importér/flet) og 
vælge indstillingen Import from file (Importér fra fil). 

 
 

 

3.8 Der åbnes et nyt vindue med de tilgængelige 
arbejdslister. Vælg den arbejdsliste, du vil importere, 
og klik på knappen Import (Importér). 

 

3.9 En arbejdsliste med stregkode, navn på prøverne og 
en liste over de metoder, der skal anvendes, vises i 
vinduet Worklist (Arbejdsliste). 

 

3.10 Når du importerer arbejdslister, er det nødvendigt at 
scanne stregkoderne på prøverne for at matche 
stregkoderne fra arbejdslisten med den liste, der 
faktisk er indlæst i analyseinstrumentet. 

Klik på knappen Barcode (Stregkode) for at aktivere 
scanning af stregkoder. 

 

3.11 Angiv det samlede antal prøveglas. 
Scanningen udføres fra første position på rack 1. Der 
åbnes et nyt vindue, som viser, hvilket rack der skal 
læses. Følg anvisningerne på skærmen. 

 
 

 
 

4. Udførelse af analysesessionen 

4.1 Klik på knappen Run (Kør) for at starte 
analysesessionen. 

 



 

 

4. Udførelse af analysesessionen 

4.2 Vinduet Instrument view (Instrumentvisning) åbnes. 
Her kan du få vist oplysninger om prøveglas, 
reagenser, præfortyndingsglas og gelkort ved at klikke 
på det ønskede element eller holde musen over det 
ønskede element. 

 
4.3 I højre side af vinduet vises en arbejdslistekø. Den 

aktuelle arbejdsliste er fremhævet i den lilla boks. 
Afventende arbejdslister vises under den lilla boks. 

 

4.4 Planlægningsvisning  

Under analysen er det muligt at kontrollere status for 
en igangværende session ved hjælp af 
søjlediagrammet i vinduet Scheduling (Planlægning). 
En rød markør (lodret rød linje) angiver den proces, der 
er under udførelse, og dermed status for sessionen. 

Vinduet viser også status for centrifugehastighed, 
inkubatortemperatur og omrørerhastighed i realtid. 

 
4.5 Afbrydelse af analyseprocessen  

Analyseprocessen kan til enhver tid afbrydes ved at 
klikke på knappen Pause (Pause). Klik på knappen 
Play (Afspil)  for at genoptage processen. 

   

4.6 Hvis du vil standse analyseprocessen, skal du klikke 
på knappen Stop (Stop).  

En dialogboks med to knapper vises. Hvis du vil holde 
en pause, skal du klikke på knappen No (Nej) på 
spørgsmålet om at genoptage processen. Hvis du vil 
afslutte processen, skal du klikke på knappen Yes 
(Ja).  

4.7 Afslutning af analysesessionen  

Når hele analysesessionen er fuldført, viser 
statusbjælken øverst i vinduet følgende: Status: Idle 
(Status: inaktiv), hvilket bekræfter, at sessionen er 
afsluttet. 

 

4.8 Hovedvinduet viser de behandlede arbejdslister med 
de udførte tests markeret med en mørkegrøn farve. 

 
 

5. Åbning af arkivet 

5.1 Brugeren kan få vist resultaterne i Results Finder 
(Resultatfinder). Klik på knappen Run (Kør) efterfulgt 
af knappen Results Finder (Resultatfinder) og knappen 
Repository (Lager). 

   



 

 

5. Åbning af arkivet 

5.2 Herefter vises et vindue med valgmuligheder ved brug 
af arkivet. 

 
5.3 Klik på pilene i kalenderen for at navigere i arkivet. 

 

5.4 Når du vælger en dato, vises de gelkort, der er 
behandlet den valgte dag, samt deres resultater. 

 

5.5 Klik på knappen Print (Udskriv) for at udskrive en 
rapport på papir.  

 

6. Validering og eksport af resultaterne 

6.1 Når operatøren er færdig med at kontrollere 
resultaterne, skal de valideres. Dette gøres ved at 
klikke på knappen Validate (Valider).  

6.2 Du validerer en prøve ved at markere det relevante 
afkrydsningsfelt i kolonnen Validation (Validering) og 
derefter klikke på knappen Validate (Valider). 

Når det ikke er muligt at forbinde et resultat for at 
validere det, er baggrundsfarven i prøvefeltet lyserød.  

 

 
6.3 Når operatøren har foretaget valideringen, kan 

resultaterne eksporteres til LIS ved at klikke på 
knappen Export (Eksportér). 

 

Tydning 

Positive og negative reaktioner tydes ved hjælp af en forholdsmæssig beregning af antallet af registrerede pixels. Pixels 
registreres i to områder, som er defineret på det øverste gelmatriceniveau og nederst i hver kolonne. 

Skrotning og bortskaffelse af Magister C24 

Hvis Magister C24 skal tages ud af drift permanent, skal instrumentet først rengøres og dekontamineres grundigt. Bortskaf 
Magister C24 i henhold til lokale forordninger. Før genvinding skal elektriske og elektroniske komponenter såsom 
strømforsyninger, printkort, kabler mv. fjernes og bortskaffes i henhold til lokale forordninger. De materialer, der indgår i 
Magister C24, kan genvindes i henhold til lokale forordninger. 

Begrænsninger 

Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 
 



 

 

Det garanteres, at produkter fra Sanquin virker som beskrevet i producentens originale brugsanvisning. Det er af afgørende 
betydning, at procedurerne, testlayouts samt anbefalede reagenser og udstyr overholdes nøje. Sanquin fraskriver sig ethvert 
ansvar, som opstår som følge af nogen afvigelse heraf. 
 


