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Wyłącznie do użytku 

profesjonalnego 

 

Skrócona instrukcja obsługi urządzenia Cyclops6-SA 
 
Przyrząd powinien być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem, w idealnym stanie technicznym, przez osoby wykwalifikowane, ściśle 
przestrzegające aktualnie obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Szczegółowe instrukcje można 
znaleźć w instrukcji użytkownika urządzenia Cyclops6-SA, instrukcji serwisowej do urządzenia Cyclops6-SA i instrukcji użytkowania 
produktów wymienionych poniżej.  
 
Informacje ogólne 
Cyclops6-SA jest samodzielnym czytnikiem do kart mikrokolumn Cellbind. Podczas korzystania z systemu co najmniej raz dziennie 
wymagane jest zastosowanie zestawu PeliControl (  K1379). W przypadku niezaliczenia testów kontroli jakości należy określić 
przyczynę niepowodzenia. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany, badań laboratoryjnych nie można uznać za niezawodne. 
 
Odczynniki 
W połączeniu z urządzeniem Cyclops6-SA można stosować następujące odczynniki: 
 
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   
PeliControl CcEeK          K1399   
 
Procedura operacyjna 

1. Dostęp do programu 
1.1 Aby uzyskać dostęp do programu Cyclops, wybierz 

ikonę Cyclops, którą przedstawiono po prawej stronie. 

 
1.2 Użytkownik musi się zalogować. Kliknij przycisk User 

(Użytkownik). 

 



2|5 

1. Dostęp do programu 
1.3 Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Login” 

(Logowanie) z prośbą o podanie „User Name” (Nazwy 
użytkownika) i „Password” (Hasła), co umożliwi 
dostęp do oprogramowania. 

 
 

2. Tworzenie listy roboczej 
2.1 Nowa lista robocza 

Aby utworzyć nową listę roboczą, kliknij przycisk New 
(Nowa). 

 
2.2 Do nowej listy roboczej oprogramowanie przypisuje 

nazwę, która zawiera „Session Number” (Numer sesji) 
– „User Name” (Nazwę użytkownika). 

 

 
 

2.3 Możliwe jest dodawanie/usuwanie wierszy za pomocą 
przycisków po lewej stronie tabeli. 
Po dokonaniu wyboru komórek przez użytkownika 
metody zostaną oznaczone jako Booked 
(Zarejestrowane). Aby usunąć wybór metody, zaznacz 
komórkę, naciskając klawisz „Ctrl”. 

 
2.4 Importowanie listy roboczej 

Aby zaimportować nową listę roboczą, kliknij przycisk 
Import (Importuj). 

 
2.5 Lista robocza zostanie zaimportowana i automatycznie 

oznaczona jako Booked. 

 
2.6 Zapisywanie listy roboczej 

Możliwe jest zapisanie listy roboczej przez kliknięcie 
przycisku Save (Zapisz). Użytkownik może w każdej 
chwili zapisać listę roboczą i ponownie otworzyć ją 
później.  

2.7 Otwieranie listy roboczej 
Aby otworzyć istniejącą listę roboczą, kliknij przycisk 
Open (Otwórz). 

 
2.8 Zostanie otwarte nowe okno umożliwiające wybranie 

listy roboczej zapisanej z bieżącą datą. 
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2. Tworzenie listy roboczej 
2.9 Po uzupełnieniu listy roboczej zamknij listę, klikając 

przycisk Close WL (Zamknij listę roboczą). 
 

2.10 Na tym etapie przypisany zostanie numer sesji. Lista 
robocza zostanie przeniesiona do lokalizacji Archive 
(Archiwum) i nie będzie już można jej zmienić.  

2.11 Zostanie otwarte okno umożliwiające wybór kart 
żelowych do tej listy roboczej. 
Wprowadź kody kreskowe kart żelowych wymagane 
dla tej listy roboczej. 

 
2.12 Po wprowadzeniu wszystkich kart żelowych 

niezbędnych do bieżącej sesji okno zostanie zamknięte, 
a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat 
„Worklist stored properly” (Lista robocza jest 
właściwie przechowywana). 

 
2.13 Teraz użytkownik może wydrukować raport Worksheet 

(Karta pracy), jeśli kliknie przycisk Graph (Wykres). 
 

2.14 Dla każdej z tych metod wskazywane są: kod 
kreskowy karty żelowej, pacjent/dawca i odczynnik dla 
każdej studzienki. 

 
 

3. Odczyt kart żelowych 
3.1 Po wykonaniu procedury testowej użytkownik może 

przeprowadzić odczyt kart żelowych, klikając przycisk 
Read (Odczyt). 

 
 

3.2 Okno odczytu kart żelowych 
Każdorazowo przy odczycie karty żelowej na liście po 
lewej stronie zostanie umieszczony znacznik. Odczyt 
karty żelowej można zatrzymać i wznowić później.  
Karta żelowa, która została już odczytana, jest 
oznaczana znacznikiem. 
Lista po prawej stronie przedstawia szczegóły 
stosowanych odczynników. 

 
3.3 Po zakończeniu odczytu wszystkich kart żelowych 

kolor tła w głównym oknie zmieni się; pojawi się też 
napis „PROCESSED” (Przetworzona). 
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4. Dostęp do archiwum 
4.1 Użytkownik może wyświetlić wyniki obsługiwane w 

programie RepExplorer, klikając przycisk Results 
(Wyniki). 

 
4.2 Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlone okno z 

opcjami przeglądania archiwum. 

 
4.3 Aby poruszać się po archiwum, kliknij folder Plate 

Directory (Katalog płytek).  
4.4 W oknie po lewej, w grupie folderów w formie 

drzewka, zostanie wyświetlona lista zadań roboczych 
posortowanych według roku/miesiąca/dnia. 
Aby poruszać się po różnych folderach archiwum, 
kliknij dwukrotnie wybrany folder roku/miesiąca/dnia. 
Kliknięcie folderu roku lub miesiąca spowoduje 
rozwinięcie poziomów folderów na prawo i 
wyświetlenie folderu dnia.   

4.5 Kliknięcie folderu dnia spowoduje wyświetlenie kodów 
kart żelowych przetworzonych w wybranym dniu. 

 
4.6 Aby otrzymać wydruk raportu z wynikami, kliknij 

przycisk Print (Drukuj). 

 
 

5. Zatwierdzanie i eksport wyników 
5.1 Po sprawdzeniu wyników przez operatora koniecznie 

należy zatwierdzić wyniki. W tym celu kliknij przycisk 
Validate (Zatwierdź). 
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5. Zatwierdzanie i eksport wyników 
5.2 W celu zatwierdzenia próbki oznacz znacznikiem 

odpowiednie pole w kolumnie „Validation” 
(Zatwierdzanie). Takie próbki wyróżniono przez 
umieszczenie na białym tle. 
Jeśli nie można połączyć wyniku z próbką (nie jest 
dostępny wzór dopasowania z wynikiem), 
zatwierdzenie nie jest dozwolone – w takich 
przypadkach tło próbki ma kolor różowy.  
 

 
5.3 Po dokonaniu zatwierdzenia przez operatora możliwy 

będzie eksport wyników do systemu LIS przez 
kliknięcie przycisku Export (Eksportuj). 

 
 
Interpretacja 
Reakcje dodatnie i ujemne są interpretowane na podstawie obliczenia stosunku liczby wykrytych pikseli do ich poziomu szarości. Piksele 
są wykrywane w dwóch obszarach wyznaczonych na górnym poziomie matrycy żelowej i na spodzie każdej kolumny. 
 
Środki ostrożności 
Patrz: instrukcja użytkowania produktów, o których mowa powyżej. 
Przechowywanie odczynników w temperaturze pokojowej, maksymalnie przez okres dziesięciu dni i ośmiu godzin dziennie, nie wpływa 
na działanie odczynników. Przed użyciem należy uzyskać zawiesinę krwinek czerwonych odczynnika, delikatnie odwracając fiolkę kilka 
razy, aż komórki w całości utworzą zawiesinę. Należy sprawdzić, czy krwinki czerwone odczynnika pozostają w stanie zawiesiny. W 
przypadku sedymentacji krwinek czerwonych należy ponownie uzyskać zawiesinę.  
 
Ograniczenia 
Patrz: instrukcja użytkowania produktów, o których mowa powyżej. 
 
Gwarantujemy działanie produktów Sanquin w sposób opisany w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Istotne 

znaczenie ma ścisłe przestrzeganie procedur, układów testowych i używanie zalecanych odczynników oraz sprzętu. Fundacja Sanquin nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia od powyższych wymagań. 


