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Cyclops6-SA    K7309              

067_v02 02/2017 (bg)  
Само за професионална 

употреба 

 

Кратко начално справочно ръководство за Cyclops6-SA 
 

Уредът трябва да се използва само по предназначение, в отлично техническо състояние, от квалифицирани лица и при строго съблюдаване на 
текущите стандарти за безопасност и предотвратяване на злополуки. За подробни инструкции, моля, вижте ръководството за потребителя на 
Cyclops6-SA, ръководството за обслужване на Cyclops6-SA и инструкциите за употреба на продуктите, споменати по-долу.  
 
Обща информация 

Cyclops6-SA е самостоятелен четец за карти с микроколони Cellbind. При работа със системата PeliControl (  K1379) трябва да се 
използва поне веднъж дневно. В случай на неуспешно преминаване на тестовете за качествен контрол, трябва да се определи причината за 
това. Лабораторните тестове не трябва да се считат за надеждни до разрешаване на проблема. 
 

Реагенти: 

Следните реагенти могат да се използват заедно с Cyclops6-SA: 
 

Cellbind Screen          K7000   
Cellbind Direct          K7011   
Cellbind Direct Type         K7012   
Cellbind LISS          K7100/7110   
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 
 
Работна процедура 

1. Достъп до програмата 

1.1 За да влезете в програмата Cylops, изберете иконата й, 
показана вдясно. 

 
1.2 Потребителят трябва да влезе. Кликнете върху бутона 

User. 

 
1.3 Ще се покаже диалоговият прозорец „Log in“, в който 

трябва да въведете „User Name“ и „Password“, за да 
получите достъп до софтуера. 
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2. Създаване на работен списък 

2.1 Нов работен списък 

За да създадете нов работен списък, кликнете върху 
бутона New. 

 
2.2 Софтуерът задава име на новия списък, съставено от 

„Session Number“ – „User Name“. 

 
2.3 Можете да добавяте/изтривате редове чрез бутоните 

вляво от мрежата. 
Състоянието на методите става booked чрез маркиране 
на клетките. За да премахнете избора на метод, 
изберете клетката, като задържите натиснат клавиша 
„Ctrl“. 

 
2.4 Импортиране на работен списък 

За да импортирате нов работен списък, кликнете върху 
бутона Import. 

 
2.5 Списъкът ще се импортира и състоянието му автоматично 

ще стане booked. 

 
2.6 Запазване на работен списък 

Можете да запазите работен списък, като кликнете върху 
бутона Save. Потребителят има възможност да запази 
списъка по всяко време и да го отвори отново по-късно. 

 
2.7 Отваряне на работен списък 

За да отворите съществуващ работен списък, кликнете 
върху бутона Open. 

 
2.8 Отваря се нов прозорец, от който да изберете списък, 

запазен на текущата дата. 

 
2.9 Когато списъкът е готов, го затворете, като кликнете 

върху бутона Close WL. 
 

2.10 На този етап се задава номер на сесията. Работният 
списък ще се премести в архива и повече няма да може 
да се променя. 
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2. Създаване на работен списък 

2.11 Отваря се прозорецът за избор на гелни карти за този 
списък. 
Въведете баркодовете на картите, необходими за 
списъка. 

 
2.12 След въвеждане на всички гелни карти, необходими за 

текущата сесия, прозорецът се затваря и на екрана се 
показва съобщение „Work list stored properly“. 

 
2.13 Сега потребителят може да отпечата отчет за работния 

списък, като кликне върху бутона Graph. 
 

2.14 За всеки метод са указани: баркодът на гелната карта, 
пациентът/донорът и реагентът за всяко кладенче. 

 
 

3. Разчитане на гелните карти 

3.1 След извършване на тестовата процедура потребителят 
може да разчете гелните карти, като кликне върху бутона 
Read. 

 

3.2 Прозорец за разчитане на гелните карти 

За всяко разчитане на гелна карта в левия списък се 
поставя флаг. Разчитането може да бъде спряно и 
възобновено по-късно.  
Картата, която вече е разчетена, ще се маркира с флаг. 
Списъкът вдясно показва подробности за използваните 
реагенти. 

 
3.3 След като бъдат разчетени всички гелни карти, главният 

прозорец ще промени цвета на фона си и ще се покаже 
етикет „processed“. 

 
 

4. Достъп до архива 

4.1 Потребителят може да види резултатите, управлявани от 
софтуера RepExplorer, като кликне върху бутона Results. 
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4. Достъп до архива 

4.2 След избирането ще се покаже прозорец, предлагащ 
опции за справка с архива. 

 
4.3 За да навигирате в архива, кликнете върху папката Plate 

Directory.  
4.4 В прозореца отляво поредица от папки в разгъваща се 

дървовидна структура показва работните дейности, 
организирани по година/месец/ден. 
За да навигирате в отделните папки от архива, кликнете 
двукратно върху папката на желаната година/месец/ден. 
След кликване върху папка на година или месец тя се 
разгъва допълнително надясно, докато се покаже 
папката на деня.  

 
4.5 Кликването върху папката на деня ще покаже кодовете 

на гелната карта, обработени през избрания ден. 

 
4.6 За да получите хартиен отчет на резултатите, кликнете 

върху бутона Print. 

 
 

5. Потвърждаване и експортиране на резултатите 

5.1 След като операторът завърши проверката на 
резултатите, те трябва да се потвърдят. За целта 
кликнете върху бутона Validate. 

 



5|5 

5. Потвърждаване и експортиране на резултатите 

5.2 За да потвърдите проба, маркирайте съответната клетка 
в графата „Validation“. Тези проби са с бял фон. 
Когато даден резултат не може да се свърже с проба 
(няма шаблон, съответстващ на наличния резултат), не е 
разрешено потвърждаване. В такъв случай фонът на 
пробата е розов.  
 

 
5.3 След като операторът извърши потвърждение, може да 

експортира резултатите към LIS, като кликне върху 
бутона Export. 

 
 
Интерпретиране 

Положителните и отрицателните реакции се интерпретират чрез изчисляване на съотношението между откритите пикселни числа и тяхното 
ниво на сивото. Пикселите се откриват в две области, определени в горното ниво на гелната матрица и в долната част на всяка колона. 
 
Предпазни мерки 

Вижте инструкциите за употреба на гореспоменатите продукти. 
Съхранението на реагентите на стайна температура до десет дни по осем часа на ден не променя характеристиките им. Преди употреба 
винаги ресуспендирайте еритроцитите в реагента, като внимателно обърнете флакона няколко пъти до получаване на пълна суспензия. 
Проверете дали суспензията на еритроцитите в реагента се запазва. Ако има утайка от еритроцити, ресуспендирайте отново.  
 
Ограничения 

Вижте инструкциите за употреба на гореспоменатите продукти. 
 

Гарантира се ефективност на продуктите Sanquin като тази, описана в инструкциите за употреба на първоначалния производител. 

От съществено значение е строгото спазване на процедурите, тестовите постановки и препоръчителните реагенти и оборудване. 

Sanquin не поема никаква отговорност при отклонение от горепосоченото. 


