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Referenční manuál pro rychlý start Magister C24 
Používejte přístroj výhradně k zamýšlenému účelu, v dokonalém technickém stavu, kvalifikovaným personálem a za přísného 
dodržování všech platných bezpečnostních norem pro prevenci nehod. Podrobné instrukce naleznete v Provozním manuálu 
Magister C24, Servisním manuálu Magister C24 a v Návodech k použití níže uvedených výrobků. Přístroje Magister C24 
vyhovují příslušným směrnicím, jak je uvedeno v Sanquin Reagents Declaration of Conformity (k dispozici na vyžádání). 

Všeobecné informace 

Magister C24 je plně automatický systém pracující s mikrosloupcovými kartami Cellbind. Užití PeliControl (  K1379) je při 
používání systému vyžadováno alespoň jednou denně. V případě neúspěšného výsledku testu kontroly kvality musí být 
identifikován důvod. Laboratorní testy by neměly být považovány za spolehlivé, dokud nebude takový problém vyřešen. 
 
Následující reagencie mohou být používány v kombinaci s 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 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 

Upozornění 

Před uvedením přístroje do chodu je třeba vyhodnotit elektromagnetické prostředí. Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti 
zdrojů silného elektromagnetického záření, jako jsou účelově nestíněné vysokofrekvenční zdroje, které by mohly funkci přístroje 
narušovat. 
 
Viz návod k použití výše uvedených výrobků. 
Reagencie nejsou v přístroji Magister C24 chlazeny, a proto je doporučujeme po použití uchovávat za požadovaných podmínek. 
Funkčnost reagencií není narušena, jsou-li v přístroji Magister C24 uchovávány osm hodin denně po dobu nanejvýš deseti dnů. 
Aby se předešlo odpařování reagencií, lze při jejich používání a skladování nasazovat Evaporation Caps (Beckman Coulter,  
447170). Pokud se tyto uzávěry nepoužívají, je třeba lahvičky s reagenciemi zavírat a chránit proti kontaminaci příslušnými 
víčky. 
Před použitím a také před uložením lahviček do přístroje Magister C24 je vždy třeba resuspendovat červené krvinky v reagenci, 
a to opatrným opakovaným převracením lahvičky, dokud všechny krvinky nepřejdou do suspenze. Přesvědčte se, že krvinky 
v suspenzi zůstávají; pokud začnou sedimentovat, znovu je suspendujte. Jako opatření proti sedimentaci krvinek lze používat 
Stirrer Balls (  K7390). 



 

 

 
Obsluhující personál je vystaven možnému riziku souvisejícímu s manipulací s tekutinami, které přístroj zpracovává. Některé 
klinické vzorky mohou být infekční. I když provozní funkce systému zamezují přímému kontaktu a minimalizují tak expozici 
obsluhy těmto látkám, možnost nebezpečné expozice zde stále je. Dbejte varování na štítcích a dodržujte bezpečnostní pokyny 
uvedené vMaterial Safety Data Sheet (MSDS  vydaném výrobcem reagencií. Kapalné i pevné odpady mohou být biologicky 
nebezpečné, a proto je třeba při manipulaci s nimi dodržovat obecné bezpečnostní zásady. Po skončení činnosti přístroje z něj 
vzorky, reagencie i rozpouštědla vždy ihned vyjměte. Vždy používejte ochranný oděv doporučený výrobcem. 
 

Pracovní postup 

1. Vstup do programu 

1.1 Pro vstup do programu Gladstone zvolte ikonku 
MAGISTER C24 , jak je zobrazeno níže. 

 
1.2 Objeví se dialogové okno “Log in” vyžadující User Name 

a Password, což umožní přístup k softwaru. 

 
1.3 Na monitoru se objeví okno s hlavní nabídkou. 

 
 

2. Postup při údržbě 

2.1 Naplnění systému 

Na začátku a na konci pracovního dne je nutné aktivovat tuto údržbovou proceduru. Systémová kapalina používaná 
Magister k mytí a dekontaminaci jehel je roztok sestávající z destilované nebo demineralizované vody a čisticího 
přípravku Decon90. Pro přípravu systémové kapaliny rozpusťte 3 ml přípravku Decon90 v 1 litru destilované nebo 
demineralizované vody. 

2.2 K aktivaci oplachovací procedury vstupte do okna 
“Maintenance” kliknutím na tlačítko Run a posléze na 
tlačítko Maintenance.  

 

 
2.3 Objeví se okno s dostupnými možnostmi servisních a 

údržbových kroků. 

 

2.4 Dvojím kliknutím na tlačítko “Prime Tips” se spustí 
vyplachovací procedura. 

 

2.5 Dekontaminace hrotů 

Systém Magister využívá ve fázi dekontaminace hrotů kapalný roztok (etanol nebo izopropanol) před prováděním 
analýzy a na jejím závěru.  

Umístěte určený kontejner s roztokem na levou stranu mycí stanice pro jehly.  

2.6 Dvojím kliknutím na tlačítko “Tip Decontamination” 
zahájíte proceduru. 

 

2.7 Na konci procedury se vraťte do okna se seznamem 
úkolů kliknutím na tlačítko Worklist. 

 



 

 

2. Postup při údržbě 

2.8 Reset počítadla spotřebního materiálu 

Systém ukládá do paměti množství dostupného spotřebního materiálu (zkumavek pro předběžné ředění a gelových 
karet). 

2.9 Pokud si přejete resetovat počítadlo gelových karet, 
klikněte na tlačítko Reset a zvolte příslušnou možnost 
“Test (support loading) Area”. 

  

2.10 Pokud si přejete resetovat počítadlo pozic pro 
předběžné ředění, klikněte na tlačítko Reset a zvolte 
příslušnou možnost “Predilution Area”.  

 
 

3. Programování sekvence analýzy 

3.1 Programování nového seznamu úkolů se skládá z vložení vzorků a naplánování testů, které mají být provedeny 
s každým vzorkem. 

3.2 Místní seznamy zpracovávaných úkolů  

Nejprve odstraňte všechny staré seznamy 
zpracovávaných úkolů kliknutím na tlačítko Clear List 
, které je zobrazeno ve střední části hlavního okna. 

 

3.3 Pro vytvoření nového seznamu úkolů klikněte na 
tlačítko Barcode. 

 

3.4 Vložte všechny zkumavky, které mají být skenovány 
(maximální počet je 32). 
Skenování je prováděno od první pozice na stojanu č. 
1. Objeví se nové okno oznamující, který stojan má 
být skenován. Postupujte podle instrukcí na monitoru. 

 
 

 

3.5 Pro přidání testů na seznam klikněte na tlačítko 
Assays a zvolte analýzu, o niž máte zájem, kliknutím 
na tlačítko . 

 
 

 

3.6 Plánování testů  

Pro naplánování testů vzorků klikněte na pole, které je 
v průsečíku řádku vzorků a příslušného testovacího 
sloupce. 
Každé zvolené pole bude zabarveno zeleně.  

Pro zrušení výběru vzorků klikněte pravým tlačítkem 
myši na ta pole, u nichž chcete výběr zrušit, a zvolte 
příslušnou možnost v nabídce. “Set status to NONE”. 

 
 



 

 

3. Programování sekvence analýzy 

 

3.7 Externí seznamy zpracovávaných úkolů 

Pro import seznamu úkolů v rámci hostitelské (HOST) 
relace klikněte na tlačítko Import/Merge a zvolte 
“Import from file”. 

 
 

 

3.8 Objeví se nové okno s dostupnými seznamy úkolů. 
Zvolte seznam úkolů, který chcete importovat, a 
klikněte na tlačítko Import. 

 

3.9 Seznam úkolů s čárovým kódem, názvem vzorků a 
seznamem postupů, které mají proběhnout, se zobrazí 
v okně “Worklist”. 

 

3.10 Při importování je nezbytné naskenovat čárové kódy 
vzorků tak, aby konkrétní vzorky skutečně vložené do 
analyzátoru odpovídaly čárovým kódům v seznamu 
úkolů. 

Pro aktivaci skenování čárových kódů klikněte na 
tlačítko Barcode. 

 

3.11 Vložte všechny zkumavky, které mají být 
analyzovány. 
Skenování probíhá od první pozice na stojanu č. 1. 
Objeví se nové okno oznamující, který stojan má být 
skenován. Postupujte podle instrukcí na monitoru. 

 
 

 
 

4. Provádění analytické sekvence 

4.1 Pro zahájení analytické sekvence klikněte na tlačítko 
Run. 

 



 

 

4. Provádění analytické sekvence 

4.2 Otevře se okno “Instrument view”. V tomto okně 
můžete zobrazit informace týkající se zkumavek, 
reagencií, předřeďovacích zkumavek a gelových karet 
kliknutím nebo najetím myší na požadovanou položku. 

 
4.3 Na pravé straně okna se zobrazí roletka se seznamem 

úkolů. Probíhající zpracovávané úkoly jsou zvýrazněny 
ve fialovém poli. Seznamy úkolů čekající na 
zpracování budou zobrazeny pod tímto fialovým 
polem. 

 

4.4 Náhled průběhu  

Během analýzy je možné ověřovat stav sekvence v 
rámci procesu prostřednictvím sloupcového grafu v 
okně “Scheduling”. Červený kurzor (vertikální červená 
linka) označuje právě prováděný proces a ukazuje stav 
postupu sekvence. 

Toto okno také v reálném čase zobrazuje rychlost 
odstředivky, teplotu inkubátoru a rychlost míchadla. 

 
4.5 Přerušení analytického procesu  

Provádění analytického procesu lze kdykoli přerušit 
kliknutím na tlačítko Pause. Chcete-li v procesu 
pokračovat, klikněte na tlačítko Play . 

   

4.6 Chcete-li provádění analytického procesu zastavit, 
klikněte na tlačítko Stop.  

Objeví se dialogové okno se dvěma tlačítky. 
Pozastavení procesu: klikněte na možnost No, pokud 
si přejete v procesu pokračovat. Pokud chcete proces 
ukončit, klikněte na tlačítko Yes. 

 

4.7 Ukončení analytické sekvence  

Na konci celé analytické sekvence ukáže stavová lišta 
v horní části okna: "Status: Idle", “Status: Idle” čímž 
potvrdí, že sekvence je ukončena. 

 

4.8 Hlavní okno ukáže zpracované úkoly s provedenými 
testy v tmavě zeleném zobrazení. 

 
 

5. Přístup do archívu 

5.1 Uživatel může získat náhled výsledků v části Results 
Finder. Klikněte na tlačítko Run a posléze na tlačítko 
Results Finder a Repository.    



 

 

5. Přístup do archívu 

5.2 Po této volbě se objeví okno s nabídkou možností 
vyhledávání v archívu. 

 
5.3 Pro navigaci v rámci archívu klikejte na šipky v 

kalendáři. 

 

5.4 Když zvolíte určitý den, zobrazí se gelové karty 
zpracované v daném dni a jejich výsledky. 

 

5.5 Pokud chcete zprávu v tištěné podobě, klikněte na 
tlačítko Print.  

 

6. Validace a export výsledků 

6.1 Jakmile obsluha dokončí kontrolu výsledků, je nutné 
výsledky validovat. Za tímto účelem klikněte na 
tlačítko Validate.  

6.2 Chcete-li validovat vzorek, zatrhněte příslušné políčko 
ve sloupci “Validation”, za nímž následuje tlačítko 
Validate. 

Jestliže není možné výsledek přiřadit a validovat, pak 
je pozadí vzorku růžové.  

 

 
6.3 Jakmile obsluha provede validaci, je možné výsledek 

exportovat do LIS kliknutím na tlačítko Export. 

 

Hodnocení 

Pozitivní a negativní reakce jsou interpretovány podle výpočtu poměru zjištěného počtu pixelů. Pixely jsou detekovány ve dvou 
oblastech stanovených na úrovni horní gelové matice a v dolní části jednotlivých sloupců. 

Vyřazení a likvidace přístroje Magister C24 

Pokud chcete přístroj Magister C24 vyřadit z provozu, nejprve ho důkladně vyčistěte a dekontaminujte. Zařízení Magister C24 
zlikvidujte v souladu s nařízeními místních úřadů. Před recyklací je třeba odstranit elektrické a elektronické součásti, jako jsou 
napájecí zdroje, desky plošných spojů, kabely apod., a zlikvidovat je v souladu s místními předpisy. Materiály použité v přístroji 
Magister C24 mohou být recyklovány v souladu s místními předpisy.  

Omezení 

Viz Návod k použití výše uvedených výrobků. 
 



 

 

Na funkční charakteristiky produktů společnosti Sanquin se vztahuje záruka popsaná v originálu návodu k použití od tohoto 
výrobce. Je naprosto nezbytné, aby byly přesně dodrženy postupy, uspořádání testů a použití doporučených reagencií 
a vybavení. Pokud dojde v tomto ohledu k jakýmkoli odchylkám, zříká se společnost Sanquin veškeré odpovědnosti za vzniklé 
následky. 
 


