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Kizárólag professzionális 

használásra 

 

Rövid áttekintési referencia-kézikönyv a Cyclops6-SA berendezéshez 
 
A berendezés kizárólag rendeltetésének megfelelően, tökéletes műszaki állapotban használható szakképzett személyek által, és az 
aktuális biztonsági és baleset-megelőzési szabványok szigorú betartásával. A részletes utasításokat lásd a Cyclops6-SA Kezelői 
kézikönyvében, a Cyclops6-SA Szervizkézikönyvében és az alább említett termékek használati útmutatóiban.  
 
Általános információk 
A Cyclops6-SA önálló leolvasó a Cellbind mikrooszlopos kártyákhoz. A rendszer használatakor PeliControl (  K1379) használata 
szükséges legalább naponta egyszer. Ha a minőség-ellenőrzési teszt sikertelen, ennek okát azonosítani kell. A laboratóriumi tesztek 
mindaddig nem tekinthetők megbízhatónak, amíg a problémát nem oldották meg. 
 
Reagensek 
A Cyclops6-SA berendezéssel a következő reagensek használhatók: 
 
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 
 
Üzemeltetési eljárás 

1. Belépés a programba 
1.1 A Cyclops programba való belépéshez válassza a 

jobbra látható Cyclops ikont. 

 
1.2 A felhasználónak be kell jelentkeznie. Kattintson a User 

gombra. 

 
1.3 Megjelenik a „Log in” párbeszédablak, és kéri a „User 

Name” és a „Password” adatokat, amelyekkel beléphet 
a szoftverbe. 
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2. Feladatlista létrehozása 
2.1 Új feladatlista 

Új feladatlista létrehozásához kattintson a New 
gombra. 

 
2.2 A szoftver nevet rendel az új feladatlistához, amely a 

„Session Number” – „User Name” adatokból áll. 

 
2.3 A rács bal oldalán lévő gombok segítségével 

hozzáadhat/törölhet sorokat. 
A módszerek előjegyzése (booked) cellák 
kiválasztásával történik. A módszer kiválasztásának 
törléséhez jelölje ki a cellát, miközben lenyomva tartja 
a Ctrl billentyűt. 

 
2.4 Feladatlista importálása 

Új feladatlista importálásához kattintson az Import 
gombra. 

 
2.5 A feladatlistát a rendszer importálja, és automatikusan 

előjegyzi (booked). 

 
2.6 Feladatlista mentése 

A Save gomb kiválasztásával menthető a feladatlista. 
A felhasználó bármikor mentheti a feladatlistát és 
később újra megnyithatja. 

 
2.7 Feladatlista megnyitása 

Meglévő feladatlista megnyitásához kattintson az Open 
gombra. 

 
2.8 Megnyílik egy új ablak, ahol kiválaszthat egy, az 

aktuális napon mentett feladatlistát. 

 
2.9 Ha a feladatlistát befejezte, zárja be a Close WL 

gombra kattintva. 
 

2.10 Ebben a szakaszban a rendszer hozzárendeli a 
feladatlistához a munkamenet számát. A feladatlista az 
Archívumba kerül, és többé nem módosítható.  
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2. Feladatlista létrehozása 
2.11 Megnyílik az ablak, amelyben gélkártyákat választhat 

ki ehhez a feladatlistához. 
Vigye be a feladatlistához szükséges gélkártyák 
vonalkódját. 

 
2.12 Miután az aktuális munkamenethez szükséges összes 

gélkártyát bevitte, az ablak bezárul, és a „Work list 

stored properly” üzenet jelenik meg a képernyőn. 

 
2.13 A felhasználó most a Graph gombra kattintva jelentést 

nyomtathat ki a Feladatlapról. 
 

2.14 A program minden módszerhez jelzi: a gélkártya 
vonalkódját, a pácienst/donort és minden cellához a 
reagenst. 

 
 

3. A gélkártyák leolvasása 
3.1 A teszteljárás elvégzése után a felhasználó a Read 

gombra kattintva leolvashatja a gélkártyákat. 
 

3.2 A gélkártyák leolvasására szolgáló ablak 
Minden leolvasott gélkártyánál egy jelzőzászló jelenik 
meg a bal oldali listában. A gélkártyák leolvasása 
leállítható és később újraindítható.  
A már leolvasott gélkártyát jelzőzászlóval jelöl a 
rendszer. 
A jobb oldalon látható listában jelennek meg a 
felhasznált reagensekre vonatkozó részletes 
tudnivalók. 

 
3.3 Az összes gélkártya leolvasása után a főablak 

háttérszíne megváltozik, és megjelenik a processed 
címke. 

 
 

4. Hozzáférés az archívumhoz 
4.1 A Results gombra kattintva a felhasználó megtekintheti 

a RepExplorer szoftver által kezelt eredményeket. 
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4. Hozzáférés az archívumhoz 
4.2 Ezen kiválasztás után megjelenik egy ablak az 

archívum megtekintésére vonatkozó lehetőségekkel. 

 
4.3 Az archívumban való navigáláshoz kattintson a Plate 

Directory mappára.  
4.4 A balra lévő ablakban lenyíló faszerkezetben egy 

mappasor jeleníti meg a munkatevékenységeket 
év/hónap/nap szerint elrendezve. 
A különböző archív mappákban való navigáláshoz 
kattintson kétszer a kívánt év/hónap/nap mappára. Az 
év vagy a hónap mappákra kattintva a mappaszintek 
tovább nyílnak jobb oldali irányba, egészen a nap 
mappájának megjelenítéséig.  

 
4.5 A nap mappára kattintva megjelennek a kiválasztott 

napon feldolgozott gélkártyák kódjai. 

 
4.6 Ha papírra nyomtatott leletet szeretne az 

eredményekről, kattintson a Print gombra. 

 
 

5. Az eredmények jóváhagyása és exportálása 
5.1 Miután a kezelő befejezte az eredmények ellenőrzését, 

jóvá kell hagyni azokat. Ehhez kattintson a Validate 
gombra. 

 



5|5 

5. Az eredmények jóváhagyása és exportálása 
5.2 Egy minta jóváhagyásához jelölje meg a megfelelő 

négyzetet a Validation oszlopban. Ezek a minták fehér 
háttérrel láthatók. 
Amikor egy mintához nem lehet eredményt rendelni 
(nincs a rendelkezésre álló eredménnyel egyező 
mintázat), akkor a jóváhagyás nem engedélyezett. 
Ebben az esetben a minta háttere rózsaszín.  
 

 
5.3 Ha a kezelő elvégezte a jóváhagyást, az eredmény az 

Export gombra kattintva exportálható a laboratóriumi 
informatikai rendszerbe. 

 
 
Értelmezés 
A pozitív és negatív reakciók értelmezése az észlelt pixelszámok és szürkeárnyalat- szintjük arányának számítása szerint történik. A 
pixelek észlelése két területen történik, a gélmátrix felső szintjén és minden oszlop alsó oldalán. 
 
Óvintézkedések 
Lásd a fent említett termékek használati útmutatóját. 
A reagensek legfeljebb tíz napig, naponta nyolc órán keresztül szobahőmérsékleten történő tárolása nem befolyásolja a reagensek 
teljesítményét. Használat előtt mindig reszuszpendálja a reagens vörösvérsejteket úgy, hogy óvatosan megfordítja az üveget többször, 
amíg az összes sejt a szuszpenzióba nem kerül. Ellenőrizze, hogy a reagens vörösvérsejtek a szuszpenzióban maradnak-e. Ha a 
vörösvérsejtek leülepednek, végezze el újra a reszuszpendálást.  
 
Korlátozások 
Lásd a fent említett termékek használati útmutatóját. 
 
A Sanquin termékek garantáltan az eredeti gyártó használati utasításában megadottaknak megfelelő teljesítményt nyújtják. Rendkívül 

fontos, hogy szigorúan betartsák az adott eljárásokat, a tesztek elrendezését, és ragaszkodjanak az ajánlott reagensek és berendezések 

használatához. A Sanquin az előzőekben leírtaktól történő bármilyen eltérés esetén minden felelősséget elhárít. 


