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Referenshandbok för snabbstart av Magister C24   
Instrumentet får endast användas på avsett sätt av behöriga personer som noggrant iakttar aktuella standarder för säkerhet och 
olycksprevention och det ska vara i perfekt tekniskt skick. Utförliga anvisningar finns i användarhandboken för Magister C24, 
servicehandboken för Magister C24 och bruksanvisningarna för de produkter som nämns nedan. Magister C24-instrument 
uppfyller relevanta direktiv som anges i Sanquin Reagents Declaration of Conformity (kan beställas). 

Allmän information   

Magister C24 är ett helautomatiserat system för hantering av Cellbind-kort med mikrokolonner. PeliControl (  K1379) måste 
användas minst en gång per dag när systemet är i bruk. Om systemet inte godkänns i kvalitetskontrolltesterna ska skälet till 
detta utredas. Laboratorietesterna ska inte betraktas som pålitliga förrän problemet är löst. 
 
Följande reagens kan användas i kombination 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-reagens, röda blodkroppar  K7240   0344 
Cellbind A2-reagens, röda blodkroppar  K7241   
Cellbind B-reagens, röda blodkroppar  K7242   0344 
Cellbind O-positivt reagens, röda blodkroppar  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, förstärkt (IgM) monoklonal  K1151   0344 
Pelikloon anti-D-blandning (IgM) monoklonal  K1157   0344 
Pelikloon monoklonal kontroll  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 

Försiktighetsåtgärder 

Den elektromagnetiska miljön ska utvärderas innan instrumentet används. Använd inte detta instrument nära källor till stark 
elektromagnetisk strålning (t.ex. oskärmade avsiktliga RF-källor), eftersom dessa kan störa normal drift. 
 
Se bruksanvisningarna för ovannämnda produkter. 
Reagens kyls inte på Magister C24 och vi rekommenderar att reagens förvaras i enlighet med angivna villkor efter användning. 
Reagens kan förvaras på Magister C24 i upp till tio dagar under åtta timmar per dag, utan att det påverkar reagensens 
prestanda. För att förhindra avdunstning av de reagens som används kan Evaporation Caps (Beckman Coulter,  447170) 
användas vid användning och förvaring. Om dessa skydd inte används måste du se till att reagensflaskorna är tillslutna med 
tillhörande lock för att förhindra kontamination. 
Före användning och även innan flaskorna placeras i Magister C24 ska de röda blodkropparna i reagenset alltid suspenderas på 
nytt genom att flaskan försiktigt vänds flera gånger tills blodkropparna är helt suspenderade. Kontrollera att de röda 
blodkropparna i reagenset fortsätter att vara suspenderade. Om de röda blodkropparna sjunker till botten gör du en ny 
suspendering. För att förhindra att de röda blodkropparna sjunker till botten kan du använda Stirrer Balls (  K7390). 
 



 

 

Personal kan utsättas för potentiella risker när det gäller vätskorna som hanteras i instrumentet. Det kan finnas smittsamma 
kliniska prover. Även om ”hands-off”-manövreringen av systemet gör att exponeringen för dessa agens minimeras finns det 
ändå en risk för farlig exponering. Respektera varningsetiketter och följ säkerhetsanvisningarna i Material Safety Data Sheet 
(MSDS) från reagenstillverkaren. Flytande och fast avfall kan vara biologiskt riskavfall och vid hantering ska allmänna 
säkerhetsåtgärder vidtas. Prover, reagens och lösningsmedel ska alltid omedelbart avlägsnas från instrumentet när en körning 
har slutförts. Använd alltid skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren. 
 

Driftprocedur 

1. Få åtkomst till programmet 

1.1 Du får åtkomst till Gladstone-programmet genom att 
först klicka på ikonen MAGISTER C24 som visas här. 

 
1.2 Inloggningsdialogrutan visas där du skriver in 

Användarnamn [User Name] och Lösenord [Password], 
vilket ger dig åtkomst till programvaran. 

 
1.3 Fönstret med huvudmenyn visas på skärmen. 

 
 

2. Underhållsprocedur 

2.1 Prima systemet 

Denna underhållsprocedur måste aktiveras i början och slutet av varje arbetsdag. Systemvätskan som används i 
Magister för tvätt och nåldekontaminering är en lösning som består av destillerat eller avmineraliserat vatten med 
rengöringsmedlet Decon90. För att bereda systemvätskan späder du ut 3 mL Decon90 med 1 L destillerat eller 
avmineraliserat vatten. 

2.2 För att aktivera sköljproceduren öppnar du fönstret 
”Underhåll” [Maintenance] genom att först klicka på 
knappen Kör [Run] och sedan på knappen Underhåll 
[Maintenance]. 

 
 

 
2.3 Ett fönster med tillgängliga service- och 

underhållsalternativ visas. 

 

2.4 Dubbelklicka på knappen ”Prima spetsar” [Prime Tips] 
för att starta spolningsproceduren. 

 

2.5 Spetsdekontaminering 

I Magister-systemet används en vätskelösning (etanol eller isopropanol) under spetsdekontamineringsfasen före och 
efter utförandet av en analys.  

Placera den avsedda behållaren med denna lösning till vänster om nåltvättstationen.  

2.6 Dubbelklicka på knappen ”Spetsdekontaminering” [Tip 
Decontamination] för att starta proceduren. 

 

2.7 Efter proceduren återgår du till fönstret med 
arbetslistan genom att klicka på knappen Arbetslista 
[Worklist].  

2.8 Återställa förbrukningsprodukträknare 



 

 

2. Underhållsprocedur 
Systemet kommer ihåg mängden tillgängligt förbrukningsmaterial (rör för förspädning och gelkort). 

2.9 Om du vill återställa räknaren för gelkorten klickar du på 
knappen Återställning [Reset] och väljer alternativet 
”Testarea (stödlastning)” [Test (support loading) Area]. 

  

2.10 Om du vill återställa räknaren för positionen för 
förspädning klickar du på knappen Återställning [Reset] 
och väljer alternativet ”Område för förspädning” 
[Predilution Area].  

 
 

3. Programmera en analysomgång 

3.1 Programmeringen av en ny arbetslista består av att föra in prover och schemalägga vilka tester som ska utföras 
för respektive prov. 

3.2 Lokala arbetslistor  

Börja med att ta bort gamla arbetslistor genom att 
klicka på knappen Rensa lista [Clear List] som visas i 
mitten av huvudfönstret. 

 

3.3 För att skapa en ny arbetslista klickar du på knappen 
Streckkod [Barcode]. 

 

3.4 För in det totala antalet provrör som ska skannas 
(högst 32 rör). 
Skanning utförs från den första positionen i rack 1. 
Ett nytt fönster öppnas där det anges vilket rack som 
ska avläsas. Följ anvisningarna på skärmen. 

 
 

 

3.5 För att lägga till tester i listan klickar du på knappen 
Analyser [Assays] och väljer önskad analys genom att 
klicka på knappen . 

 
 

 

3.6 Schemalägga tester  

För att schemalägga tester för proven klickar du på 
fältet där provraden och berörd testkolumn korsar 
varandra. 
Varje fält som väljs markeras i grönt.  

För att avmarkera prover högerklickar du på de 
berörda fälten och väljer ”Ställ in status på INGEN” 
[Set status to NONE]. 

 
 



 

 

3. Programmera en analysomgång 

 

3.7 Externa arbetslistor 

För att importera en arbetslista från en VÄRD klickar 
du på knappen Importera/kombinera [Import/Merge] 
och väljer ”Importera från fil” [Import from file]. 

 
 

 

3.8 Ett nytt fönster med tillgängliga arbetslistor visas. Välj 
arbetslistan du vill importera och klicka på knappen 
Importera [Import]. 

 

3.9 Arbetslistan med streckkoder, namn på prover och 
listan med processmetoder visas i fönstret 
”Arbetslista” [Worklist]. 

 

3.10 När du importerar måste du skanna provens 
streckkoder för att koppla ihop streckkoderna i 
arbetslistan med de som faktiskt placeras i 
analysatorn. 

För att aktivera skanning av streckkoder klickar du på 
knappen Streckkod [Barcode]. 

 

3.11 För in det totala antalet provrör. 
Skanning utförs från den första positionen i rack 1. 
Ett nytt fönster öppnas där det anges vilket rack som 
ska avläsas. Följ anvisningen på skärmen. 

 
 

 
 

4. Utföra analysomgången 

4.1 För att starta analysomgången klickar du på knappen 
Kör [Run]. 

 



 

 

4. Utföra analysomgången 

4.2 Fönstret ”Instrumentvy” [Instrument view] öppnas. 
Här kan du visa information om provrör, reagens, rör 
för förspädning och gelkort genom att klicka på 
önskat objekt eller hålla musen över önskat objekt. 

 
4.3 Till höger i fönstret visas en arbetslistkö. Den aktuella 

arbetslistan är markerad i den lila rutan. Väntande 
arbetslistor visas nedanför den lila rutan. 

 

4.4 Schemaläggningsvy  

Under analys är det möjligt att verifiera status för en 
pågående omgång via det liggande stapeldiagrammet i 
fönstret ”Schemaläggning” [Scheduling]. En röd 
markör (vertikal röd linje) anger vilken process som 
utförs, och visar status för omgångens förlopp. 

I detta fönster visas även realtidsstatus för 
centrifughastighet, inkubatortemperatur och 
agiteringshastighet. 

 
4.5 Avbryta analysprocessen  

Du kan när som helst avbryta utförandet av 
analysprocessen genom att klicka på knappen Pausa 
[Pause]. Klicka på knappen Fortsätt [Play]  för att 
fortsätta processen. 

   

4.6 Om du vill stoppa utförandet av analysprocessen 
klickar du på knappen Stopp [Stop].  

En dialogruta med två knappar visas. För en tillfällig 
paus: klicka på Nej [No] för att fortsätta med 
processen. För att avsluta processen klickar du på Ja 
[Yes]. 

 

4.7 Avsluta analysomgången  

När en hel analysomgång har utförts visas följande i 
statusfältet högst upp i fönstret: ”Status: Viloläge” 
[Idle] för att bekräfta att omgången är avslutad. 

 

4.8 I huvudfönstret visas de arbetslistor som bearbetats 
med utförda tester i mörkgrönt. 

 
 

5. Få åtkomst till arkivet 

5.1 Användaren kan visa resultaten i Resultatsökaren 
[Results Finder]. Klicka på knappen Kör [Run], och 
sedan på knappen Resultatsökare [Results Finder] och 
knappen Arkiv [Repository]. 

   



 

 

5. Få åtkomst till arkivet 

5.2 När du har gjort detta val visas ett fönster med 
alternativ för sökning i arkivet. 

 
5.3 För att navigera i arkivet klickar du på pilarna i 

kalendern. 

 

5.4 Välj en dag så visas de gelkort som bearbetades den 
dagen och deras resultat. 

 

5.5 Om du vill skriva ut en pappersrapport klickar du på 
knappen Skriv ut [Print].  

 

6. Validera och exportera resultaten 

6.1 När en operatör har slutfört kontrollen av resultaten 
ska de valideras. För detta syfte klickar du på 
knappen Validera [Validate].  

6.2 För att validera ett prov markerar du relevant ruta i 
kolumnen ”Validering” [Validation] och klickar på 
knappen Validera [Validate]. 

När det inte är möjligt att koppla ett resultat för att 
validera ett resultat markeras provets bakgrund i rosa.  

 

 
6.3 När valideringen är utförd kan du exportera resultatet 

till LIS genom att klicka på knappen Exportera 
[Export]. 

 

Tolkning 

Positiva och negativa reaktioner tolkas genom en kvotberäkning av detekterat pixelantal. Pixlar detekteras i två områden, dels 
på den övre gelmatrisnivån och dels längst ned i varje kolumn. 

Nedmontering och avyttring av Magister C24 

Om Magister C24 permanent ska tas ur bruk ska enheten först rengöras och dekontamineras grundligt. Avyttra Magister C24 
enligt lokala föreskrifter. Före återvinning ska elektriska och elektroniska komponenter, till exempel nätaggregat (PSU), kretskort 
(PCB), kablar osv., avlägsnas och avyttras enligt lokala föreskrifter. Materialen i Magister C24 kan återvinnas enligt lokala 
föreskrifter. 

Begränsningar   

Se bruksanvisningarna för ovannämnda produkter. 



 

 

Sanquin produkter ger garanterat de prestanda som beskrivs i originaltillverkarens bruksanvisning. Det är mycket viktigt att 
strängt följa beskrivna procedurer, testuppställningar och rekommenderade reagensmedel och apparatur. Sanquin frånsäger sig 
allt ansvar till följd av att detta försummas. 
 


