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067_v02 02/2017 (no)  Kun til profesjonelt bruk 

 

Hurtigstart referansehåndbok for Cyclops6-SA 
 
Instrumentet skal kun brukes til dets formål, i perfekt teknisk stand, av kvalifiserte personer og under streng overholdelse av gjeldende 
standarder for sikkerhet og forebygging av ulykker. For detaljerte instruksjoner, vennligst se Cyclops6-SA brukerhåndbok, Cyclops6-SA 
servicehåndbok og bruksanvisningen for produktene som beskrives under.  
 
Generell informasjon 
Cyclops6-SA er en selvstendig leser for Cellbind mikrokolonnekort. Det er nødvendig å bruke PeliControl (  K1379) minst én gang hver 
dag når systemet brukes. Hvis kvalitetskontrolltestene ikke bestås, må årsaken til dette identifiseres. Laboratorietestene må ikke anses 
som sikre før problemet er løst. 
 
Reagenser 
Følgende reagenser kan brukes i kombinasjon med 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 
 
Driftsprosedyre 

1. Tilgang til programmet 
1.1 For å starte Cylops-programmet, velger du Cyclops-

ikonet som vises til høyre. 

 
1.2 Brukeren må logge inn. Klikk på User-knappen. 

 
1.3 Dialogen "Log in" vises og ber om "User Name" og 

"Password" som gir tilgang til programvaren. 
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2. Opprette en arbeidsliste 
2.1 Ny arbeidsliste 

For å opprette en ny arbeidsliste trykker du på New-
knappen. 

 
2.2 Programvaren tildeler et nytt navn til den nye 

arbeidslisten som består av "Session Number" – "User 

Name". 

 
2.3 Det er mulig å tilføye/slette rader ved å bruke 

knappene på venstre side av rutenettet. 
Metodene blir booked ved å velge cellene. For å fjerne 
valg av en metode, velger du cellen mens du trykker 
på "Ctrl"-tasten. 

 
2.4 Importere en arbeidsliste 

For å importere en ny arbeidsliste, trykker du på 
Import-knappen. 

 
2.5 Arbeidslisten blir automatisk importert og booked. 

 
2.6 Lagre en arbeidsliste 

Det er mulig å lagre en arbeidsliste ved å klikke på 
Save-knappen. Brukeren kan til enhver tid lagre 
arbeidslisten og åpne den på et senere tidspunkt. 

 
2.7 Åpne en arbeidsliste 

For å åpne en eksisterende arbeidsliste, klikker du på 
Open-knappen. 

 
2.8 Et nytt vindu åpnes slik at du kan velge en arbeidsliste 

som er lagret på den gjeldende datoen. 

 
2.9 Når arbeidslisten er fullført, lukker du arbeidslisten ved 

å klikke på Close WL-knappen. 
 

2.10 I denne fasen blir øktnummeret tildelt. Arbeidslisten 
blir flyttet til Arkiv og den kan ikke endres mer. 
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2. Opprette en arbeidsliste 
2.11 Vinduet for valg av gelkort til denne arbeidslisten 

åpnes. 
Før inn strekkodene til gelkortene som kreves til denne 
arbeidslisten. 

 
2.12 Når alle gelkortene som er nødvendige til den gjeldende 

økten er ført inn, lukkes vinduet og meldingen "Work 

list stored properly" vises på skjermen. 

 
2.13 Nå kan brukeren skrive ut Arbeidsark-rapporten ved å 

klikke på Graph-knappen. 
 

2.14 For hver metode vises: strekkoden for gelkortet, 
pasient/donor og reagensen for hver brønn. 

 
 

3. Lese gelkort 
3.1 Etter at testprosedyren er fullført, kan brukeren lese 

gelkortene ved å klikke på Read-knappen. 
 

3.2 Vindu for lesing av gelkort 
For hvert gelkort som er lest, settes det inn et 
hakemerke i den venstre listen. Det er mulig å stoppe 
lesing av gelkortene og fortsette senere.  
Gelkortet som allerede er lest blir markert med et 
hakemerke. 
Listen på høyre side viser detaljer om reagensene som 
brukes. 

 
3.3 Etter at alle gelkortene er lest, forandres 

bakgrunnsfargen i hovedvinduet og en "processed"-
etikett vises. 

 
 

4. Tilgang til arkivet 
4.1 Brukeren kan se resultatene som administreres av 

RepExplorer-programvaren ved å klikke på Results-
knappen. 
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4. Tilgang til arkivet 
4.2 Etter at dette er valgt, vises et vindu med alternativer 

for hvordan arkivet skal brukes. 

 
4.3 For å navigere gjennom arkivet, klikker du på mappen 

Plate Directory.  
4.4 I vinduet til venstre vises en rekke mapper i 

ekspanderende trestruktur, med arbeidsaktiviteter 
ordnet etter år/måned/dag. 
For å navigere gjennom de ulike arkivmappene, 
dobbeltklikker du på den ønskede år/måned/dag-
mappen. Ved å klikke på år- eller måned-mappene 
ekspanderer mappenivået videre til høyre inntil dag-
mappen vises.   

4.5 Ved å klikke på dag-mappen vises gelkortkodene som 
er behandlet på den valgte dagen. 

 
4.6 For å få en en papirrapport av resultatene, klikker du 

på Print-knappen. 

 
 

5. Validering og eksportering av resultatene 
5.1 Når operatøren er ferdig med å kontrollere resultatene, 

er det nødvendig å validere resultatene. Det gjøres ved 
å klikke på Validate-knappen. 

 
5.2 For å validere en prøve, settes det inn et hakemerke i 

den relevante boksen i "Validation"-kolonnen. Disse 
prøvene får hvit bakgrunn. 
Hvis det ikke er mulig å koble et resultat til en prøve 
(intet mønster passer til det tilgjengelige resultatet), er 
validering ikke tillatt. I disse tilfellene er 
prøvebakgrunnen rosa.  
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5. Validering og eksportering av resultatene 
5.3 Så snart operatøren har foretatt valideringen, er det 

mulig å eksportere resultatet til LIS ved å klikke på 
Export-knappen. 

 
 
Fortolkning 
Positive og negative reaksjoner fortolkes gjennom en forholdsberegning av registrert pikseltall og deres grånivå. Piksler registreres i to 
områder, definert på den øvre matriksen og på undersiden av hver kolonne. 
 
Forsiktighetsregler 
Se bruksanvisningen for produktene som beskrives over. 
Lagring av reagenser ved romtemperatur, opptil ti dager og åtte timer per dag, påvirker ikke reagensenes egenskaper. Før bruk må man 
alltid resuspendere reagensens røde celler ved å vende ampullen forsiktig flere ganger til cellene befinner seg helt i  suspensjonen. 
Kontroller at reagensens røde celler forblir i suspensjonen. Hvis det er nedsynkning av røde celler, må man resuspendere på nytt.  
 
Begrensninger 
Se bruksanvisningen for produktene som beskrives over. 
 
Det garanteres at produkter fra Sanquin virker som beskrevet i produsentens originale bruksanvisning. Det er meget viktig at prosedyrer, 

testoppstillinger og anbefalte reagenser og utstyr benyttes. Sanquin fraskriver seg ett hvert ansvar som måtte oppstå fra avvik fra dette. 


