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Cyclops6-SA  K7309              
067_v02 02/2017 (cs)  Pouze pro profesionální použití 

 
Stručná referenční příručka k systému Cyclops6-SA  
 
Přístroj smí být používán pouze v souladu s určením, kvalifikovanými pracovníky, za dokonalého technického stavu a za přísného 
dodržování aktuálních norem bezpečnosti a prevence nehod. Podrobné pokyny uvádí Uživatelská příručka k systému Cyclops6-SA, 
Servisní příručka k systému Cyclops6-SA a Návody k použití níže zmíněných produktů.  
 
Všeobecné informace 
Cyclops6-SA je samostatná čtečka mikrosloupcových karet Cellbind. Při používání systému je potřeba nejméně jednou denně použít 
kontrolní materiál PeliControl (  K1379). Jestliže testy kontroly kvality nejsou úspěšné, musí být zjištěn důvod. Laboratorní testy nelze 
považovat za spolehlivé, dokud problém není vyřešen. 
 
Reagencie 
Spolu s přístrojem Cyclops6-SA lze používat následující reagencie: 
 
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 
 
Provozní postup 

1. Spuštění programu 
1.1 Program Cylops spustíte zvolením ikony Cyclops 

zobrazené vpravo. 

 
1.2 Uživatel se musí přihlásit. Stiskněte tlačítko User. 

 
1.3 Zobrazí se dialogové okno „Log in“, které vás požádá 

o zadání položek „User Name“ (Uživatelské jméno) a 
„Password“ (Heslo). Tato akce zpřístupní software. 
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2. Vytvoření seznamu úloh 
2.1 Nový seznam úloh 

Nový seznam úloh vytvoříte kliknutím na tlačítko New 
(Nový). 

 
2.2 Software přiřadí novému seznamu úloh název, který 

vznikne kombinací položek „Session Number“  – „User 

Name“ (Název relace – uživatelské jméno). 

 
2.3 Tlačítka na levé straně tabulky umožňují 

přidávat/odstraňovat řádky. 
Po zvolení políčka metoda přejde do stavu booked 
(objednáno). Jestliže chcete zrušit výběr metody, při 
stisknuté klávese „Ctrl“ zvolte příslušné políčko. 

 
2.4 Import seznamu úloh 

Nový seznam úloh importujete kliknutím na tlačítko 
Import (Import). 

 
2.5 Seznam úloh bude importován a automaticky se 

nastaví položky, které jsou booked (objednané). 

 
2.6 Uložení seznamu úloh 

Seznam úloh lze uložit kliknutím na tlačítko Save 
(Uložit). Uživatel může seznam úloh kdykoli uložit a 
později jej znovu otevřít. 

 
2.7 Otevření seznamu úloh 

Existující seznam úloh importujete kliknutím na tlačítko 
Open (Otevřít). 

 
2.8 Otevře se nové okno, kde lze zvolit seznam úloh, 

uložený k aktuálnímu datu. 

 
2.9 Po dokončení seznamu úloh tento seznam zavřete 

kliknutím na tlačítko Close WL (Zavřít seznam úloh). 
 

2.10 V této fázi se přiřadí číslo relace. Seznam úloh přejde 
do archivu a nebude možné jej dále měnit. 
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2. Vytvoření seznamu úloh 
2.11 Otevře se okno pro volbu gelových karet pro tento 

seznam úloh. 
Zadejte čárové kódy gelových karet vyžadovaných 
tímto seznamem úloh. 

 
2.12 Jakmile budou zadány všechny gelové karty nezbytné 

pro aktuální relaci, okno se zavře a zobrazí se zpráva 
„Work list stored properly“ (Seznam úloh byl náležitě 
uložen). 

 
2.13 Nyní může uživatel vytisknout pracovní seznam 

kliknutím na tlačítko Graph (Graf). 
 

2.14 Pro každou metodu je uveden: čárový kód gelové 
karty, pacient/dárce a reagencie pro každou jamku. 

 
 

3. Čtení výsledků z gelových karet 
3.1 Po provedení testu uživatel může přečíst výsledky 

z gelových karet kliknutím na tlačítko Read (Číst). 
 

3.2 Okno čtení výsledků z gelových karet 
Pro každou gelovou kartu je do seznamu vlevo vložen 
příznak. Čtení výsledků z gelových karet lze přerušit a 
později v něm pokračovat.  
Gelové karty, které již byly přečteny, budou označeny 
příznakem. 
V seznamu vpravo jsou uvedeny podrobnosti 
o použitých reagenciích. 

 
3.3 Po přečtení všech gelových karet se změní barva 

pozadí v hlavním okně a zobrazí se popisek 
„processed“. 

 
 

4. Přístup do archivu 
4.1 Uživatel může prohlížet výsledky, jejichž správu 

provádí software RepExplorer, po kliknutí na tlačítko 
Results (Výsledky). 
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4. Přístup do archivu 
4.2 Po této volbě se zobrazí okno, které nabízí možnosti 

vyhledávání v archivu. 

 
4.3 Pro procházení archivem klikněte na složku Plate 

Directory (Adresář destiček).  
4.4 V okně vlevo se zobrazuje série složek, strukturovaná 

jako rozbalovací strom, v níž jsou pracovní aktivity 
uspořádány podle roku/měsíce/dne. 
Dvojitým kliknutím na požadované složky označené 
rokem/měsícem/dnem lze procházet archivem. 
Kliknutím na složku roku nebo měsíce dále rozbalíte 
složky příslušné úrovně na pravé straně, dokud se 
nezobrazí složka dne.   

4.5 Kliknutím na složku dne zobrazíte kódy gelových karet 
zpracovávaných ve vybraný den. 

 
4.6 Tištěnou zprávu s výsledky získáte po kliknutí na 

tlačítko Print (Tisk). 

 
 

5. Validace a export výsledků 
5.1 Když obsluha dokončí kontrolu výsledků, je nezbytné 

provést jejich validaci. Za tímto účelem klikněte na 
tlačítko Validate (Validovat). 

 
5.2 Aby bylo možné provést validaci vzorku, opatřete 

příznakem příslušné políčko ve sloupci „Validation“ 
(Validovat). Tyto vzorky jsou charakterizovány bílým 
pozadím. 
Jestliže ke vzorku nelze přiřadit výsledek (dostupný 
výsledek neodpovídá žádnému vzoru), nelze výsledek 
validovat; v takovém případě se pozadí pro příslušný 
vzorek zbarví růžově.  
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5. Validace a export výsledků 
5.3 Jakmile obsluha dokončí validaci, lze výsledek 

exportovat do LIS kliknutím na tlačítko Export (Export). 

 
 
Hodnocení 
Pozitivní a negativní reakce jsou interpretovány podle výpočtu poměru úrovní světlosti detekovaných pixelů. Pixely jsou detekovány ve 
dvou oblastech, definovaných jako horní úroveň gelové matrix a boční strana každého sloupce. 
 
Upozornění 
Viz návody k použití výrobků zmíněných výše. 
Uchovávání reagencií při pokojové teplotě po dobu osmi hodin denně a maximálně deseti dnů nemá vliv na jejich funkční charakteristiky. 
Před použitím vždy resuspendujte červené krvinky v reagencii opatrným několikanásobným převrácením lahvičky, dokud se suspenze 
buněk zcela neobnoví. Zkontrolujte, že červené krvinky reagencie zůstávají v suspenzi. Pokud pozorujete sedimentaci červených krvinek, 
znovu je resuspendujte.  
 
Omezení 
Viz návody k použití výrobků zmíněných výše. 
 
Sanquin zaručuje, že funkční charakteristiky jejích produktů budou takové, jaké jsou popsány v původních návodech k použití od 

výrobce. Je nezbytné přesně dodržovat postupy, rozvržení testů a doporučení k činidlům a vybavení. Nadace Sanquin se zříká veškeré 

zodpovědnosti v případě jakýchkoli odchylek od těchto postupů, rozvržení a doporučení. 


