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Referenčná príručka pre rýchly štart pre systém Magister C24 
Prístroj by sa mal používať iba zamýšľaným spôsobom, v dokonalom technickom stave, kvalifikovaným personálom a mali by 
byť splnené normy elektrickej bezpečnosti a úrazovej prevencie. Podrobný návod nájdete v Návode k systému Magister C24, 
Servisnom návode k systému Magister C24 a v Návodoch na použitie k nižšie uvedeným výrobkom. Systém Magister C24 je 
v súlade s príslušnými smernicami, ako je to uvedené vo Sanquin Reagents Declaration of Conformity (k dispozícii 
na vyžiadanie). 

Všeobecné informácie 

Systém Magister C24 je plne automatizovaný systém na použitie mikrostĺpcových kariet Cellbind. Používanie PeliControl (  

K1379) sa vyžaduje aspoň raz denne, keď je systém v prevádzke. V prípade, že sa nepodarí splniť testy kontroly kvality, je 
potrebné zistiť príčinu. Pokiaľ sa tento problém neodstráni, laboratórne testy by sa nemali považovať za spoľahlivé. 
 
So systémom Magister sa môžu používať nasledujúce činidlá: 
 
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 činidlo červených krviniek  K7240   0344 
Cellbind A2 činidlo červených krviniek  K7241   
Cellbind B činidlo červených krviniek  K7242   0344 
Cellbind O pozitívne činidlo červených krviniek  K7243   
Pelikloon anti-A (IgM) monoklonálne  K1188   0344 
Pelikloon anti-B (IgM) monoklonálne  K1189   0344 
Pelikloon anti-A,B (IgM) monoklonálne  K1190   0344 
Pelikloon anti-D (IgM) monoklonálne  K1255  0344 
Pelikloon anti-D zlepšené (IgM) monoklonálne  K1151   0344 
Pelikloon anti-D mix (IgM) monoklonálne  K1157   0344 
Pelikloon monoklonálne kontrolné  K1156   0344 
Pelikloon anti-CDE (IgM/IgG) monoklonálne  K1113   
Pelikloon anti-C (IgM) monoklonálne  K1195/1202   0344 
Pelikloon anti-c (IgM) monoklonálne  K1196/1203   0344 
Pelikloon anti-E (IgM) monoklonálne  K1191/1204   0344 
Pelikloon anti-e (IgM) monoklonálne  K1197/1205   0344 
Pelikloon anti-K (IgM) monoklonálne  K1199   0344 
PeliControl  K1379   0344 
PeliControl CcEeK  K1399   0344 

Bezpečnostné opatrenia 

Pred prevádzkou tohto zariadenia je potrebné posúdiť elektromagnetické prostredie. Zariadenie nepoužívajte v bezprostrednej 
blízkosti zdrojov silného elektromagnetického žiarenia (napr. netienené intenčné RF zdroje), keďže tie môžu mať negatívny vplyv 
na správnu funkčnosť zariadenia. 
 
Pozrite sa do IFU k vyššie uvedeným produktom. 
Činidlá sa v systéme Magister C24 nechladia a odporúča sa ich po použití uložiť v požadovaných podmienkach. Uloženie činidiel 
v systéme Magister C24 až na desať dní, každý deň na osem hodín chovanie činidiel neovplyvní. Aby sa predišlo odparovaniu 
používaných činidiel, je možné použiť Evaporation Caps (Beckman Coulter,  447170) počas používania a uskladnenia. Ak 
nebudete používať tieto viečka, uistite sa, že nádobky s činidlami sú uzavreté príslušným viečkom, aby sa zabránilo 
kontaminácii. 
Pred použitím a tiež pred vložením nádobiek do systému Magister C24 vždy obnovte suspenziu červených krviniek činidla 
opatrným niekoľkonásobným otočením nádobky, kým sa krvinky nedostanú do úplnej suspenzie. Dávajte pozor, aby červené 



 

 

krvinky činidla zostali v suspenzii. Ak sa červené krvinky usadia, znova obnovte suspenziu. Aby sa predišlo usadeniu červených 
krviniek, je možné použiť  Stirrer Balls (  K7390). 
 
Obsluhujúcemu personálu môže hroziť potenciálne nebezpečenstvo kvôli roztokom používaným v zariadení. Môžu sa použiť 
infekčné klinické vzorky. Aj keď plne automatizované prevádzkové funkcie systému minimalizujú vystavenie sa týmto látkam, 
stále tu existuje riziko nebezpečného vystavenia sa týmto látkam. Dodržiavajte varovné inštrukcie na štítkoch a postupujte 
podľa bezpečnostných inštrukcií v Material Safety Data Sheet (MSDS)  vydanom výrobcom činidiel. Tekuté a pevné odpady 
môžu byť biologicky nebezpečné a malo by sa s nimi zaobchádzať podľa všeobecne platných bezpečnostných opatrení. Vzorky, 
činidlá a rozpúšťadlá vždy po dokončení testovania z prístroja odstráňte. Vždy noste ochranný odev odporúčaný výrobcom. 

 

Prevádzková procedúra 

1. Prístup k programu 

1.1 K programu Gladstone pristupujte výberom ikony 
systému MAGISTER C24 podľa obrázka nižšie. 

 
1.2 Objaví sa dialógové okno „Prihlásenie“ [Log in] 

s požiadavkou na Meno používateľa [User Name] 
a Heslo [Password], čím sa umožní prístup k softvéru. 

 
1.3 Na obrazovke sa objaví okno hlavnej ponuky. 

 
 

2. Procedúra údržby 

2.1 Napustenie systému 

Na začiatku a na konci pracovného dňa je potrebné aktivovať túto procedúru údržby. Systémový roztok na systém 
Magister, na umývanie a dekontamináciu ihiel je roztok, ktorý je zložený z destilovanej alebo z demineralizovanej 
vody s čistiacim prostriedkom Decon90. Systémový roztok pripravíte rozpustením 3 ml prostriedku Decon90 v 1 l 
destilovanej alebo demineralizovanej vody. 

 2.2 Na aktiváciu preplachovacej procedúry otvorte okno 
„Údržba“ [Maintenance] kliknutím na tlačidlo Spustiť 
[Run] a následným kliknutím na tlačidlo Údržba 
[Maintenance]. 

 
 

 
2.3 Objaví sa okno s dostupnými možnosťami servisu 

a údržby. 

 

2.4 Dvojitým kliknutím na tlačidlo „Tipy na napúšťanie“ 
[Prime Tips] spustíte procedúru vyplachovania. 

 

2.5 Dekontaminácia hrotov 

Na fázu dekontaminácie hrotov sa pre systém Magister používa tekutý roztok (etanol alebo izopropanol) pred a na 
konci kvantitatívneho rozboru.  

Položte na to určenú nádobu s týmto roztokom naľavo od umývacej stanice na ihly.  

2.6 Kliknite dvakrát na tlačidlo „Dekontaminácia hrotov“ 
[Tip Decontamination] a spustíte procedúru. 

 



 

 

2. Procedúra údržby 

2.7 Na konci tejto procedúry sa vráťte k oknu so zoznamom 
prác, kliknutím na tlačidlo Zoznam prác [Worklist]. 

 

2.8 Vynulovanie počítadiel spotrebného materiálu 

Systém si ukladá množstvo dostupného spotrebného materiálu (riediacich skúmaviek a gélových kariet). 

2.9 Ak chcete resetovať počítadlo gélových kariet, kliknite 
na tlačidlo Reset [Reset] a vyberte možnosť „Testovacia 
(podporná plniaca) oblasť“ [Test (support loading) 
Area]. 

  

2.10 Ak chcete resetovať počítadlo pozícií riediacich 
skúmaviek, kliknite na tlačidlo Reset [Reset] a vyberte 
možnosť „Oblasť nariedenia“ [Predilution Area].  

 
 

3. Programovanie analýzy 

3.1 Naprogramovanie nového zoznamu prác sa skladá z vloženia vzoriek a naplánovania testov, ktoré sa s každou 
vzorkou majú vykonať. 

3.2 Miestne zoznamy prác  

Kliknutím na tlačidlo Vymazať zoznam [Clear List], 
ktoré sa nachádza v strednej časti hlavného okna 
najprv odstráňte starý zoznam prác. 

 

3.3 Na vytvorenie nového zoznamu prác kliknite na 
tlačidlo Čiarový kód [Barcode]. 

 

3.4 Vložte celkový počet skúmaviek so vzorkami, ktoré sa 
majú skenovať (maximálny počet skúmaviek je 32). 
Skenovanie sa vykonáva od prvej pozície v stojane 1. 
Objaví sa nové okno s indikáciou, ktorý stojan sa má 
načítať. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. 

 
 

 

3.5 Testy do zoznamu pridáte kliknutím na tlačidlo 
Rozbory [Assays] a výberom príslušného rozboru 
kliknutím na tlačidlo . 

 
 

 

3.6 Plánovanie testov  

Testy vzoriek naplánujete kliknutím na pole 
v priesečníku príslušného riadku vzorky a stĺpca testu. 
Každé vybrané pole bude vyznačené zelenou farbou.  

Ak chcete vzorky od-značiť, kliknite pravým tlačidlom 
na príslušné polia a vyberte položku „Nastaviť stav na 
ŽIADNY“ [Set status to NONE]. 

 
 



 

 

3. Programovanie analýzy 

 

3.9 Externé zoznamy prác 

Ak chcete importovať zoznam prác od HOSTITEĽA, 
kliknite na tlačidlo Importovať/zlúčiť [Import/Merge] 
a vyberte položku „Importovať zo súboru“ [Import 
from file]. 

 
 

 

3.8 Objaví sa nové okno s dostupnými zoznamami prác. 
Vyberte zoznam prác, ktorý chcete importovať 
a kliknite na tlačidlo Importovať [Import]. 

 

3.9 Zoznam prác s čiarovým kódom, názvami vzoriek 
a zoznamom metód spracovania sa zobrazí v okne 
„Zoznam prác“ [Worklist]. 

 

3.10 Pri importovaní je potrebné naskenovať čiarové kódy 
vzoriek tak, aby sa čiarové kódy na zozname prác 
zhodovali s tými v analyzátore. 

Ak chcete aktivovať skenovanie čiarových kódov, 
kliknite na tlačidlo Čiarový kód [Barcode].  

3.11 Zadajte celkový počet skúmaviek so vzorkami. 
Skenovanie sa vykonáva od prvej pozície v stojane 1. 
Objaví sa nové okno s indikáciou, ktorý stojan sa má 
načítať. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. 

 
 

 
 

4. Vykonanie analýzy 

4.1 Analýzu spustíte kliknutím na tlačidlo Spustiť [Run]. 

 



 

 

4. Vykonanie analýzy 

4.2 Otvorí sa okno „Zobrazenie nástrojov“ [Instrument 
View]. Kliknutím na požadovanú položku, alebo 
umiestnením kurzora myši nad požadovanú položku je 
možné tu zobraziť informácie ohľadom skúmaviek, 
činidiel, skúmaviek nariedenia a gélových kariet. 

 
4.3 V okne napravo sa zobrazuje cievka so zoznamom 

prác [worklist spool]. V červenom rámiku sa zobrazuje 
aktuálny zoznam prác [current worklist]. Pod 
červeným rámikom sa zobrazia zoznamy prác čakajúce 
na vykonanie. 

 

4.4 Zobrazenie plánovania  

Počas analýzy existuje možnosť overiť stav 
prebiehajúcej analýzy pomocou prehľadného 
stĺpcového grafu v okne „Plánovanie“ [Scheduling]. 
Pomocou červeného kurzora (zvislá červená čiara) sa 
indikuje aktuálny prebiehajúci proces a tiež priebeh 
analýzy. 

V tomto okne sa zobrazuje aj stav rýchlosti centrifúgy, 
teplota inkubátora a rýchlosť miešačky v reálnom 
čase. 

 
4.5 Prerušenie procesu analýzy  

Vykonávanie procesu analýzy je možné kedykoľvek 
prerušiť kliknutím na tlačidlo Pauza [Pause]. Kliknutím 
na tlačidlo Vpred  [Play] môžete v procese 
pokračovať. 

   

4.6 Ak chcete zastaviť vykonávanie procesu analýzy, 
kliknite na tlačidlo Stop [Stop].  

Objaví sa dialógové okno s dvoma tlačidlami. Pre 
dočasnú pauzu: kliknite na možnosť Nie [No], ak 
chcete v procese pokračovať. Ak chcete proces 
prerušiť, kliknite na tlačidlo Áno [Yes]. 

 

4.7 Ukončenie analýzy  

Na konci vykonávania celej analýzy sa v stavovom 
riadku v hornej časti okna objaví: „Stav: Nečinný“ 
[Status: Idle] a potvrdzuje, že analýza je prerušená. 

 

4.8 V hlavnom okne sa objavia spracované zoznamy prác 
s uskutočnenými testami na tmavozelenom pozadí. 

 
 

5. Prístup do archívu 

5.1 Používateľ si môže výsledky zobraziť vo Vyhľadávaní 
výsledkov [Results Finder]. Kliknutím na tlačidlo 
Spustiť [Run] a následne na tlačidlo Vyhľadávanie 
výsledkov [Results Finder] a potom na tlačidlo Archív 
[Repository]. 

   



 

 

5. Prístup do archívu 

5.2 Po tomto výbere sa objaví okno s ponukou možností 
pre vyhľadávanie v archíve. 

 
5.3 Pohybovať sa v archíve môžete klikaním na šípky 

v kalendári. 

 

5.4 Výberom dňa zobrazíte spracované gélové karty pre 
vybraný deň a ich výsledky. 

 

5.5 Ak chcete zostavu vytlačiť, kliknite na tlačidlo Tlačiť 
[Print].  

 

6. Overenie a export výsledkov 

6.1 Keď operátor skončí s kontrolou výsledkov, je 
potrebné výsledky overiť. Toto sa dá urobiť pomocou 
tlačidla Overiť [Validate].  

6.2 Ak chcete vzorku overiť, označte príslušné okienko 
v stĺpci „Overenie“ a následne tlačidlo Overiť 
[Validate]. 

Keď nie je možné výsledok prepojiť s overením 
výsledku, potom je pozadie vzorky ružové.  

 

 
6.3 Keď už operátor overenie uskutočnil, je možné 

výsledok exportovať do LIS kliknutím na tlačidlo 
Export [Export]. 

 

Interpretácia 

Pozitívne a negatívne reakcie sa interpretujú výpočtom z pomeru detegovaných počtov pixelov. Pixely sa detegujú v dvoch 
oblastiach, definovaných v hornej úrovni gélovej matice a v spodnej časti každého stĺpca. 

Odstavenie a likvidácia systému Magister C24 

Ak systém Magister C24 natrvalo odstavujete, najprv ho dôkladne očistite a dekontaminujte. Systému Magister C24 sa zbavte 
podľa nariadení miestnych úradov. Pred recykláciou by ste mali podľa miestnych nariadení odstrániť a zlikvidovať elektrické 
a elektronické súčasti, ako napríklad napájacie zdroje (NZ), dosky s plošnými spojmi (DPS), káble, atď. Materiály systému 
Magister C24 je možné recyklovať podľa miestnych predpisov 

Obmedzenia 

Pozrite sa do IFU k vyššie uvedeným produktom. 



 

 

Sanquin zaručuje, že funkčné charakteristiky jej výrobkov zodpovedajú popisu v pôvodnom návode na použitie od výrobcu. Je 
nevyhnutné presne dodržiavať postupy, rozvrhnutie testov a odporúčania ohľadom činidiel a vybavenia. Nadácia Sanquin sa 
zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade akýchkoľvek odchýlok od týchto postupov, rozvrhnutí a odporúčaní. 
 


