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Wyłącznie do użytku 
profesjonalnego 

Skrócona instrukcja obsługi systemu Magister C24 
Narzędzie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w nienagannym stanie technicznym, przez wykwalifikowany 
personel, ściśle przestrzegający aktualnych standardów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Szczegółowe wskazówki 
podają instrukcja użytkownika systemu Magister C24, instrukcja serwisowania systemu Magister C24 oraz instrukcja 
użytkowania produktów wymienionych poniżej. Narzędzia Magister C24 są zgodne z obowiązującymi wytycznymi, co 
potwierdza deklaracja Sanquin Reagents Declaration of Conformity (dostępna na żądanie). 

Informacje ogólne 

Magister C24 to całkowicie zautomatyzowany system obsługi kart do mikrokolumn Cellbind. Podczas korzystania z systemu co 
najmniej raz dziennie wymagane jest zastosowanie substancji kontrolnej PeliControl (  K1379). W przypadku negatywnego 
wyniku testów kontroli jakości należy ustalić przyczynę. Badań laboratoryjnych nie można uznać za rzetelne, dopóki problem nie 
zostanie rozwiązany. 

 

W połączeniu z systemem Magister można używać następujących odczynników: 

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 reagent red cells  K7240   0344 
Cellbind A2 reagent red cells  K7241   
Cellbind B reagent red cells  K7242   0344 
Cellbind O positive reagent red cells  K7243   
Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal  K1188   0344 
Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal  K1189   0344 
Pelikloon anti-A,B (IgM) monoclonal  K1190   0344 
Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal  K1255  0344 
Pelikloon anti-D enhanced (IgM) monoclonal  K1151   0344 
Pelikloon anti-D mix (IgM) monoclonal  K1157   0344 
Pelikloon monoclonal control  K1156   0344 
Pelikloon anti-CDE (IgM/IgG) monoclonal  K1113   
Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal  K1195/1202   0344 
Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal  K1196/1203   0344 
Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal  K1191/1204   0344 
Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal  K1197/1205   0344 
Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal  K1199   0344 
PeliControl  K1379   0344 
PeliControl CcEeK  K1399   0344 

Przestrogi 

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy sprawdzić środowisko elektromagnetyczne. Nie używać urządzenia w 
bezpośrednim sąsiedztwie silnego promieniowania elektromagnetycznego (np. nieekranowane celowe źródła fal radiowych), 
ponieważ mogą one zakłócać prawidłowe działanie. 

Zob. instrukcja użytkowania wymienionych wyżej produktów. 
W systemie Magister C24 odczynniki nie są chłodzone, dlatego po każdym użyciu zaleca się przechowywanie odczynników w 
wymaganych warunkach. Przechowywanie odczynników w systemie Magister C24 do dziesięciu dni po osiem godzin dziennie 
nie ma wpływu na właściwości użytkowe odczynników. Aby zapobiec parowaniu stosowanych odczynników, podczas 
używania i przechowywania można zastosować zatyczki ochronne Evaporation Caps (Beckman Coulter,  447170). Jeżeli nie 



 

 

używa się zatyczek ochronnych, fiolki z odczynnikami należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zamykając je 
odpowiednimi wieczkami. 
Przed użyciem, a także przed umieszczeniem fiolek w systemie Magister C24 należy zawsze uzyskać zawiesinę krwinek 
czerwonych odczynnika, delikatnie odwracając fiolkę kilka razy, aż całość komórek przejdzie w stan zawiesiny. Sprawdzić, czy 
krwinki czerwone odczynnika pozostają w zawiesinie. W przypadku sedymentacji krwinek czerwonych należy ponownie 
uzyskać zawiesinę. Aby zapobiec sedymentacji krwinek czerwonych, można użyć mieszadła Stirrer Balls (  K7390). 

Płyny poddawane analizom stanowią potencjalne zagrożenie dla personelu. Mogą znajdować się wśród nich próbki zakażone. 
Choć „bezdotykowy” sposób działania systemu minimalizuje narażenie na te czynniki, ryzyko nie jest całkiem wykluczone. 
Należy stosować się do etykiet ostrzegawczych i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w dostarczonych przez 
wytwórcę odczynników dokumentach Material Safety Data Sheet (MSDS). Odpady płynne i stałe mogą stanowić zagrożenie 
biologiczne, należy obchodzić się z nimi z zachowaniem ogólnych środków ostrożności. Zawsze usuwać próbki, odczynniki i 
rozpuszczalniki z urządzenia bezpośrednio po zakończeniu analizy. Zawsze nosić ubranie ochronne zalecane przez producenta. 

 

Procedura operacyjna 

1. Dostęp do programu 

1.1 Aby uzyskać dostęp do programu Gladstone, należy 
wybrać ikonę MAGISTER C24 przedstawioną poniżej. 

 
1.2 Na ekranie pojawi się okno dialogowe „Log in”, w 

którym należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, 
aby uzyskać dostęp do oprogramowania. 

 
1.3 Na ekranie zostanie wyświetlone główne okno menu. 

 
 

2. Procedura konserwacji 

2.1 Przygotowanie systemu 

Na początku i na końcu dnia pracy konieczne jest uruchomienie procedury konserwacji. Płyn systemowy, używany 
w systemie Magister do mycia oraz do odkażania igieł, jest roztworem detergentu Decon90 w wodzie destylowanej 
lub demineralizowanej. W celu przygotowania płynu systemowego należy rozcieńczyć 3,5 ml detergentu Decon90 
w 1 l wody destylowanej lub demineralizowanej. 

2.2 Aby uruchomić procedurę płukania, należy przejść do 
okna „Maintenance” (Konserwacja) przez kliknięcie 
przycisku Run (Uruchom), a następnie przycisku 
Maintenance. 

 
 

 
2.3 Wyświetli się okno z dostępnymi opcjami obsługi i 

konserwacji. 

 

2.4 Kliknąć dwukrotnie przycisk „Prime Tips” 
(Przygotowanie końcówek), aby rozpocząć procedurę 
zalewania.  

2.5 Odkażanie końcówek 

W systemie Magister przed wykonaniem analizy i po jej zakończeniu stosuje się roztwór alkoholowy (etanol lub 
izopropanol) w fazie odkażania końcówek.  



 

 

2. Procedura konserwacji 
Specjalny pojemnik z roztworem należy umieścić po lewej stronie stacji mycia igieł.  

2.6 Kliknąć dwukrotnie przycisk „Tip Decontamination” 
(Odkażanie końcówek), aby rozpocząć procedurę. 

 

2.7 Po zakończeniu procedury wrócić do okna listy zadań 
przez kliknięcie przycisku Worklist. 

 

2.8 Resetowanie liczników materiałów eksploatacyjnych 

System zapamiętuje liczbę dostępnych materiałów eksploatacyjnych (probówki do rozcieńczania wstępnego i karty 
żelowe). 

2.9 Aby zresetować licznik kart żelowych, należy kliknąć 
przycisk Reset i zaznaczyć opcję „Test (support loading) 
Area” (Obszar testu (ładowanie nośnika)). 

  

2.10 Aby zresetować licznik pozycji rozcieńczania 
wstępnego, należy kliknąć przycisk Reset i zaznaczyć 
opcję „Prediluton Area” (Obszar rozcieńczania 
wstępnego).  

 
 

3. Programowanie sesji analitycznej 

3.1 Programowanie nowej listy zadań obejmuje wprowadzenie próbek i harmonogram testów do wykonania dla każdej 
próbki. 

3.2 Lokalne listy zadań  

Najpierw należy usunąć wszystkie stare listy zadań 
przez kliknięcie przycisku Clear List (Wyczyść listę), 
który jest widoczny w środkowej części okna 
głównego. 

 

3.3 Aby utworzyć nową listę zadań, należy kliknąć 
przycisk Barcode (Kod kreskowy). 

 

3.4 Wprowadzić całkowitą liczbę probówek, które mają 
być przeskanowane (maksymalna liczba probówek: 
32). 
Skanowanie zaczyna się od pierwszej pozycji na 
statywie 1. Wyświetli się nowe okno z informacją, 
który statyw ma być odczytywany. Postępować 
zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

 
 

 

3.5 Aby dodać testy do listy, należy kliknąć przycisk 
Assays (Analizy) i zaznaczyć potrzebną analizę, 
klikając przycisk . 

 
 

 



 

 

3. Programowanie sesji analitycznej 

3.6 Ustalanie harmonogramu testów  

Aby ustalić harmonogram testów próbek, należy 
kliknąć pole, w którym przecina się wiersz 
wskazujący próbkę z kolumną wskazującą żądany 
test. 
Wszystkie wybrane pola zostaną zaznaczone na 
zielono.  

Aby odznaczyć próbki, należy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy odpowiednie pola i zaznaczyć „Set 
status to NONE” (Ustaw status na NIE). 

 
 

 

3.7 Zewnętrzne listy zadań 

Aby zaimportować listę zadań z HOSTA, należy 
kliknąć przycisk Import/Merge (Importuj/Scal) i 
zaznaczyć „Import from file”(Importuj z pliku). 

 
 

 

3.8 Wyświetli się nowe okno z dostępnymi listami zadań. 
Należy zaznaczyć listę zadań, która ma zostać 
importowana, i kliknąć przycisk Import. 

 

3.9 Lista zadań pokazująca kod kreskowy, nazwę próbki i 
listę dostępnych metod wyświetli się w oknie 
„Worklist”. 

 

3.10 Przy imporcie konieczne jest zeskanowanie kodów 
kreskowych próbek, aby dopasować kody kreskowe z 
listy zadań do kodu przesyłanego do analizatora. 

Aby uruchomić skanowanie kodów kreskowych, 
należy kliknąć przycisk Barcode.  

3.11 Wprowadzić całkowitą liczbę probówek. 
Skanowanie zaczyna się od pierwszej pozycji na 
statywie 1. Wyświetli się nowe okno z informacją, 
który statyw ma być odczytywany. Postępować 
zgodnie z instrukcją na ekranie. 

 
 

 
 



 

 

4. Wykonywanie sesji analitycznej 

4.1 Aby rozpocząć sesję analityczną, należy kliknąć 
przycisk Run (Uruchom). 

 
4.2 Otworzy się okno „Instrument view” (Widok 

narzędzia). W tym miejscu przez kliknięcie 
odpowiedniej pozycji lub wskazanie jej myszą można 
wyświetlić informacje dotyczące probówek z 
próbkami, odczynników, probówek do wstępnego 
rozcieńczania oraz kart żelowych. 

 
4.3 Z prawej strony okna wyświetli się bufor list zadań. 

Aktualna lista zadań jest wyróżniona kolorem 
fioletowym. Oczekujące listy zadań wyświetlają się 
poniżej fioletowego pola. 

 

4.4 Widok harmonogramu  

W trakcie analizy jest możliwość sprawdzenia statusu 
trwającej sesji na wykresie słupkowym w oknie 
„Scheduling” (Harmonogram). Czerwony kursor 
(pionowa czerwona linia) wskazuje aktualnie 
wykonywany proces, uwidaczniając postęp sesji. 

W oknie wyświetla się również czas rzeczywisty 
prędkości wirówki, temperatura inkubatora i prędkość 
mieszadła. 

 
4.5 Przerwanie procesu analitycznego  

Wykonywanie procesu analitycznego można przerwać 
w każdej chwili przez kliknięcie przycisku Pause. 
Kliknąć przycisk Play, aby kontynuować proces. 

   

4.6 Aby zatrzymać wykonywanie procesu analitycznego, 
należy kliknąć przycisk Stop.  

Wyświetli się okno dialogowe z dwoma przyciskami. 
W przypadku tymczasowego zatrzymania: należy 
kliknąć opcję No, aby kontynuować proces. Aby 
zakończyć proces, kliknąć przycisk Yes  

4.7 Zakończenie sesji analitycznej  

Po zakończeniu całej sesji analitycznej na pasku stanu 
u góry okna wyświetli się komunikat: „Status: Idle” 
(Stan: nieaktywny), potwierdzający zakończenie sesji. 

 

4.8 W oknie głównym będą wyświetlane przetworzone 
listy zadań z wykonanymi testami zaznaczonymi 
kolorem ciemnozielonym. 

 
 

5. Dostęp do archiwum 

5.1 Użytkownik może obejrzeć wyniki w Wyszukiwarce 
wyników. Należy kliknąć przycisk Run, a następnie 
przycisk Results Finder (Wyszukiwarka wyników) i 

   



 

 

5. Dostęp do archiwum 
przycisk Repository (Repozytorium). 

5.2 W następstwie tego wyboru wyświetli się okno z 
opcjami przeglądania archiwum. 

 
5.3 Po archiwum można się poruszać, klikając strzałki w 

kalendarzu. 

 

5.4 Po zaznaczeniu dnia wyświetlą się karty żelowe 
przetwarzane tego dnia oraz uzyskane wyniki. 

 

5.5 Aby otrzymać wydruk raportu, należy kliknąć przycisk 
Print (Drukuj).  

 

6. Walidacja i eksport wyników 

6.1 Kiedy operator skończy sprawdzanie wyników, należy 
dokonać ich walidacji. W tym celu należy kliknąć 
przycisk Validate.  

6.2 Aby dokonać walidacji próbki, należy zaznaczyć 
odpowiednie pole w kolumnie „Validation”, a 
następnie kliknąć przycisk Validate. 

Jeśli nie można przeprowadzić walidacji wyniku, 
próbka wyświetla się na różowym tle.  

 

 
6.3 Po wykonaniu walidacji można wyeksportować 

wyniki do systemu LIS przez kliknięcie przycisku 
Export. 

 

Interpretacja 

Reakcje dodatnie i ujemne są interpretowane na podstawie wyliczenia proporcji wykrytych pikseli. Piksele są wykrywane w 
dwóch obszarach, które są wyznaczone na górnym poziomie matrycy żelowej i na dole każdej kolumny. 

Wycofanie z eksploatacji i likwidacja systemu Magister C24 

Wycofując na stałe z użycia system Magister C24, należy najpierw dokładnie go wyczyścić i odkazić. Usunąć system Magister 
C24 zgodnie z przepisami władz lokalnych. Przed recyklingiem należy oddzielić i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami 
elementy elektryczne i elektroniczne, takie jak zasilacze, płytki obwodu drukowanego, kable itp. Materiały, z których wykonany 
jest system Magister C24, mogą być poddane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami 



 

 

Ograniczenia 

Zob. instrukcja użytkowania wymienionych wyżej produktów. 
Gwarantujemy działanie produktów Sanquin w sposób opisany w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. 
Istotne znaczenie ma ścisłe przestrzeganie procedur, układów testowych i używanie zalecanych odczynników oraz sprzętu. 
Fundacja Sanquin nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia od powyższych wymagań. 


