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Manual de referinţe rapide pentru Magister C24 
Instrumentul trebuie utilizat doar conform scopului său, în condiţii tehnice perfecte, de către persoane calificate şi sub stricta 
observaţie a standardelor curente şi a standardelor de prevenire a accidentelor. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Manualul 
de utilizare Magister C24, Manualul de service Magister C24 şi instrucţiunile de utilizare (IFU) pentru produsele menţionate mai 
jos. Instrumentele Magister C24 respectă directivele relevante, așa cum este prevăzut în Sanquin Reagents Declaration of 
Conformity (disponibilă la cerere). 
 

Informaţii generale 

Magister C24 este un sistem complet automat destinat gestionării cartelelor pentru micro-coloane Cellbind. Utilizarea PeliControl 
(  K1379) este necesară cel puţin o dată pe zi atunci când folosiţi sistemul. În eventualitatea în care testele de control al 
calităţii nu sunt trecute, trebuie identificat motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Testele de laborator trebuie considerate 
de încredere până când se rezolvă problema. 
 
Următorii reactivi pot fi utilizaţi în combinaţie cu 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 (papaină)  K7211   0344 
Cellbind ID16  K7230   0344 
Cellbind ID16-P (papaină)  K7231   0344 
Cellbind A1 eritrocite reactiv  K7240   0344 
Cellbind A2 eritrocite reactiv  K7241   
Cellbind B eritrocite reactiv  K7242   0344 
Cellbind O eritrocite pozitiv reactiv  K7243   
Pelikloon monoclonal anti-A (IgM)  K1188   0344 
Pelikloon monoclonal anti-B (IgM)  K1189   0344 
Pelikloon monoclonal anti-A,B (IgM)  K1190   0344 
Pelikloon monoclonal anti-D (IgM)  K1255  0344 
Pelikloon monoclonal anti-D îmbunătăţit (IgM)  K1151   0344 
Pelikloon monoclonal anti-D amestec (IgM)  K1157   0344 
Pelikloon control monoclonal  K1156   0344 
Pelikloon monoclonal anti-CDE (IgM/IgG)  K1113   
Pelikloon monoclonal anti-C (IgM)  K1195/1202   0344 
Pelikloon monoclonal anti-c (IgM)  K1196/1203   0344 
Pelikloon monoclonal anti-E (IgM)  K1191/1204   0344 
Pelikloon monoclonal anti-e (IgM)  K1197/1205   0344 
Pelikloon monoclonal anti-K (IgM)  K1199   0344 
PeliControl  K1379   0344 
PeliControl CcEeK  K1399   0344 

Măsuri de precauție 

Mediul electromagnetic ar trebui să fie evaluat înainte de operarea dispozitivului. Nu utilizați acest dispozitiv în imediata 
apropiere a surselor de radiații electromagnetice puternice (de exemplu, surse RF neecranate), deoarece acestea pot interfera cu 
funcționarea corespunzătoare. 
 
Consultați instrucțiunile de utilizare ale produselor menționate mai sus. 
Reactivii nu sunt răciți în Magister C24 și se recomandă ca, după utilizare, reactivii să fie depozitați în condiții adecvate. 
Depozitarea reactivilor în Magister C24, de până la zece zile și opt ore pe zi, nu influențează performanța reactivilor. Pentru a 
preveni evaporarea reactivilor folosiți, Evaporation Caps (Beckman Coulter,  447170) pot să fie folosite în timpul utilizării și 
depozitării. Dacă aceste capace nu sunt folosite, asigurați-vă că flacoanele cu reactivi sunt închise cu capacul corespunzător, 
pentru a preveni contaminarea. 



 

 

Înainte de folosire și, de asemenea, înainte de a pune flacoanele în Magister C24, refaceți întotdeauna suspensia de eritrocite din 
reactiv învârtind ușor flaconul de mai multe ori, până când celulele sunt complet în suspensie. Verificați dacă eritrocitele din 
reactiv rămân în suspensie. Dacă există o depunere de eritrocite, refaceți din nou suspensia. Pentru a preveni depunerea 
eritrocitelor, pot să fie folosite Stirrer Balls (  K7390). 
 
Este posibil să existe pericole pentru personal cauzate de lichidele manevrate de instrument. Este posibil să fie prezente mostre 
clinice infecțioase. Deși funcțiile de operare „fără mâini” ale sistemului reduc expunerea la acești agenți, potențialul de expunere 
periculoasă încă există. Respectați etichetele de avertizare și urmați instrucțiunile de siguranță furnizate în Material Safety Data 
Sheet (MSDS) de către producătorul reactivilor. Este posibil ca deșeurile lichide și solide să prezinte pericol biologic și ar trebui să 
fie manevrate luând măsuri de precauție universale. Eliminați întotdeauna din instrument probele, reactivii și solvenții, imediat 
după ce ciclul este complet. Purtați întotdeauna îmbrăcămintea de protecție recomandată de producător. 
 

Procedură de operare 

1. Accesarea programului 

1.1 Pentru a accesa programul Gladstone, selectaţi 
pictograma MAGISTER C24 după cum se afişează mai 
jos. 

 
1.2 Va apărea caseta de dialog „Autentificare” („Log in”) 

solicitând Numele de utilizator (User Name) şi Parola 
(Password) pentru a permite accesul la software. 

 
1.3 Pe ecran apare fereastra meniului principal. 

 
 

2. Procedură de întreţinere 

2.1 Amorsaţi sistemul 

La începutul şi la sfârşitul zilei de lucru este necesar să activaţi această procedură de întreţinere. Lichidul din sistem, 
utilizat de Magister pentru spălare şi pentru decontaminarea acelor, este o soluţie compusă din apă distilată sau 
demineralizată şi detergent Decon90. Pentru a pregăti lichidul din sistem, diluaţi 3 mL de Decon90 în 1 L de apă 
distilată sau demineralizată. 

2.2 Pentru a activa procedura de clătire, accesaţi fereastra 
„Întreţinere” („Maintenance”) făcând clic pe butonul 
Executare (Run ), apoi pe butonul Întreţinere 
(Maintenance). 

 
 

 
2.3 Apare o fereastră cu opţiunile de service şi întreţinere 

disponibile. 

 

2.4 Faceţi clic dublu pe butonul „Amorsare vârfuri” (“Prime 
Tips”) pentru a începe procedura de clătire. 

 

2.5 Decontaminarea vârfurilor 

Sistemul Magister utilizează o soluţie lichidă (etanol sau izopropanol) pentru faza de decontaminare a vârfurilor 
dinainte şi după prelevarea de probe.  

Amplasaţi recipientul dedicat care conţine această soluţie în stânga staţiei de spălare a vârfurilor.  



 

 

2. Procedură de întreţinere 

2.6 Faceţi clic dublu pe butonul „Decontaminare vârfuri” 
(„Tip Decontamination”) pentru a începe procedura. 

 

2.7 La finalul procedurii, reveniţi la fereastra cu lista de 
lucru făcând clic pe butonul Listă de lucru (Worklist). 

 

2.8 Resetarea contoarelor de consumabile 

Sistemul memorează numărul de materiale consumabile disponibile (tuburi de prediluare şi cartele cu gel). 

2.9 Dacă intenţionaţi să resetaţi contorul pentru cartelele cu 
gel, faceţi clic pe butonul Resetare (Reset) şi selectaţi 
opţiunea „Testare zonă (încărcare suport)” („Test 
(support loading) Area”). 

  

2.10 Dacă intenţionaţi să resetaţi contorul de poziţie pentru 
prediluare, faceţi clic pe butonul Resetare (Reset ) şi 
selectaţi opţiunea „Zonă prediluare” („Predilution 
Area”).  

 
 

3. Programarea unei sesiuni analitice 

3.1 Programarea unei noi liste de lucru este compusă din introducerea de probe şi programarea execuţiei de teste 
pentru fiecare probă. 

3.2 Liste de lucru locale  

Mai întâi eliminaţi listele de lucru vechi făcând clic pe 
butonul Ştergere liste (Clear List) care apare în centrul 
ferestrei principale. 

 

3.3 Pentru a crea o listă de lucru nouă, faceţi clic pe 
butonul Cod de bare (Barcode). 

 

3.4 Introduceţi numărul total de tuburi cu probe care 
trebuie scanate (numărul maxim de tuburi este 32). 
Scanarea este executată de la prima poziţie de pe 
suportul 1. Apare o fereastră nouă care indică ce 
suport trebuie citit. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 

 
 

 

3.5 Pentru a adăuga teste la listă, faceţi clic pe butonul 
Prelevări probe (Assays) şi selectaţi prelevarea de 
probe care vă interesează făcând clic pe butonul . 

 
 

 



 

 

3. Programarea unei sesiuni analitice 

3.6 Programarea testelor  

Pentru a programa testele pentru probe, faceţi clic pe 
câmpul care intersectează rândul de probe şi coloana 
de testare în cauză. 
Fiecare câmp selectat va fi colorat cu verde.  

Pentru a anula selecţia probelor, faceţi clic pe 
câmpurile în cauză şi selectaţi „Setare stare la 
NICIUNUL” („Set status to NONE”).  

 

 

3.7 Liste de lucru externe 

Pentru a importa o listă de lucru de la o GAZDĂ, 
faceţi clic pe butonul Import/Îmbinare (Import/Merge) 
şi selectaţi „Import din fișier” („Import from file”). 

 
 

 

3.8 Apare o fereastră nouă cu listele de lucru. Selectaţi 
lista de lucru pe care doriţi să o importaţi şi faceţi clic 
pe butonul Import. 

 

3.9 Lista de lucru care indică codurile de bare, numele 
probelor şi lista de metode de procesare este afişată 
în fereastra „Listă de lucru” („Worklist”). 

 

3.10 Atunci când efectuaţi importul, este necesar să 
scanaţi codurile de bare ale probelor pentru a asocia 
codurile de bare din lista de lucru cu cele încărcate în 
instrumentul de analiză. 

Pentru a activa scanarea codurilor de bare, faceţi clic 
pe butonul Cod de bare (Barcode). 

 

3.11 Introduceţi numărul total de tuburi cu probe. 
Scanarea este executată de la prima poziţie de pe 
suportul 1. Apare o fereastră nouă care indică ce 
suport trebuie citit. Urmaţi instrucţiunea de pe ecran. 

 
 

 



 

 

 

4. Executarea sesiunii analitice 

4.1 Pentru a începe sesiunea analitică, faceţi clic pe 
butonul Executare (Run). 

 
4.2 Se deschide fereastra „Vizualizare instrument” 

(„Instrument view”). Aici, informaţiile despre tuburile 
cu probe, reactivi, tuburile de prediluare şi cartelele cu 
gel pot fi afişate făcând clic pe elementul dorit sau 
trecând cu cursorul pe deasupra elementului dorit. 

 
4.3 În dreapta ferestrei este afişat un derulator de liste de 

lucru. Lista de lucru curentă este evidenţiată în caseta 
violetă. Listele de lucru în aşteptare vor fi afişate sub 
caseta violetă. 

 

4.4 Vizualizarea programării  

În timpul analizei, este posibil să verificaţi starea unei 
sesiuni în curs de desfăşurare prin intermediul 
graficului cu bare din fereastra „Programare” 
(„Scheduling”). Un cursor roşu (linie roşie verticală) 
indică procesul în curs de execuţie, prezentând starea 
progresului sesiunii. 

Această fereastră afişează, de asemenea, starea în 
timp real a vitezei centrifugii, a temperaturii 
incubatorului şi a vitezei instrumentului de amestecat. 

 
4.5 Întreruperea procesului analitic  

Execuţia procesului analitic poate fi întreruptă în orice 
moment făcând clic pe butonul Pauză (Pause). Faceţi 

clic pe butonul Redare (Play)  pentru a continua 
procesul. 

   

4.6 Dacă doriţi să opriţi execuţia procesului analitic, faceţi 
clic pe butonul Stop.  

Apare o casetă de dialog cu două butoane. În cazul 
unei pauze temporare: faceţi clic pe opţiunea Nu (No) 
pentru a continua procesul. Pentru a termina procesul, 
faceţi clic pe butonul Da (Yes) 

 

4.7 Terminarea sesiunii analitice  

La finalul executării unei întregi sesiuni analitice, bara 
de stare din partea de sus a ferestrei va afişa: „Stare: 
Inactiv” („Status: Idle”) pentru a confirma terminarea 
sesiunii. 

 

4.8 Fereastra principală va prezenta listele de lucru 
procesate cu testele executate afişate în culoarea 
verde închis. 

 
 

5. Accesarea arhivei 

5.1 Utilizatorul poate vizualiza rezultatele în Instrument de 
găsire rezultate (Results Finder). Faceţi clic pe butonul 
Executare (Run), apoi pe butonul Instrument de găsire 
rezultate (Results Finder) şi pe butonul Depozit 

   



 

 

5. Accesarea arhivei 
(Repository). 

5.2 În urma acestei selecţii, va apărea o fereastră care 
oferă opţiuni pentru consultarea arhivei. 

 
5.3 Pentru a naviga prin arhivă, faceţi clic pe săgeţile din 

calendar. 

 

5.4 Dacă selectaţi o zi, vor fi afişate cartelele cu gel 
procesate în ziua selectată şi rezultatele acestora. 

 

5.5 Pentru a obţine un raport pe hârtie, faceţi clic pe 
butonul Imprimare (Print).  

 

6. Validarea şi exportul rezultatelor 

6.1 După ce operatorul termină de verificat rezultatele, 
este necesară validarea rezultatelor. În acest scop, 
faceţi clic pe butonul Validare (Validate).  

6.2 Pentru a valida o probă, marcaţi caseta relevantă din 
coloana „Validare” („Validation”), apoi faceţi clic pe 
butonul Validare (Validate). 

Atunci când nu este posibil să asociaţi un rezultat 
pentru validare, fundalul probei are culoarea roz.  

 

 
6.3 După ce operatorul efectuează validarea, este posibil 

să exportaţi rezultatele către LIS făcând clic pe 
butonul Export. 

 

Interpretare 

Reacţiile pozitive şi negative sunt interpretate printr-un calcul al raportului numerelor de pixeli detectaţi. Pixelii sunt detectaţi în 
două zone, definite la nivelul superior al matricei de gel şi în partea inferioară a fiecărei coloane. 

Scoaterea din uz şi eliminarea Magister C24 

Dacă scoateţi definitiv din uz Magister C24, mai întâi curăţaţi şi decontaminaţi cu atenţie. Eliminaţi Magister C24 conform 
reglementărilor autorităţilor locale. Înainte de reciclare, componentele electrice şi electronice, precum unităţile de alimentare cu 
energie (PSU), plăcile cu circuite (PCB), cablurile etc. trebuie demontate şi eliminate conform reglementărilor locale. Materialele 
sistemului Magister C24 pot fi reciclate conform reglementărilor locale 

Limitări 

Consultaţi instrucţiunile de utilizare (IFU) de mai sus. 
 



 

 

Produsele Sanquin sunt garantate privind funcționarea conform descrierii din instrucțiunile de utilizare originale ale 
producătorului. Este esențială respectarea strică a procedurilor, a desfășurării testului și a reactivilor și echipamentelor 
recomandate. Sanquin nu își asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea acestora. 
 


