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Cyclops6-SA  K7309              
067_v02 02/2017 (sv)  Endast för professionellt bruk 

 
Snabbstartshandbok för Cyclops6-SA 
 
Instrumentet ska endast användas för avsett ändamål, i perfekt tekniskt skick, av kvalificerade personer och enligt gällande normer för 
säkerhet och olycksprevention. För detaljerade anvisningar se bruksanvisningen för Cyclops6-SA, servicehandbok för Cyclops6-SA och 
IFU för de produkter som nämns nedan.  
 
Allmän information 
Cyclops6-SA är en fristående läsare för Cellbind-kort med mikrokolonner. När systemet är i bruk måste man använda PeliControl (

 K1379) minst en gång om dagen. Om utrustningen inte klarar kvalitetskontrolltestet måste man undersöka och fastställa orsaken till 
detta. Laboratorieresultaten anses inte vara tillförlitliga förrän problemet har åtgärdats. 
 
Reagens 
Följande reagens kan användas tillsammans 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 
 
Tillvägagångssätt 

1. Åtkomst till programmet 
1.1 Klicka på Cyclops-ikonen som visas till höger för att få 

åtkomst till programmet Cylops. 

 
1.2 Användaren måste logga in. Klicka på knappen User. 
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1. Åtkomst till programmet 
1.3 Dialogrutan ”Log in” visas där du ska fylla i ”User 

Name” och ”Password” som ger dig åtkomst till 
programvaran. 

 
 

2. Att skapa en arbetslista 
2.1 Ny arbetslista 

För att skapa en ny arbetslista, klicka på knappen 
New. 

 
2.2 Programvaran ger arbetslistan ett namn som består av 

”Session Number” – “User Name”. 

 
2.3 Det är möjligt att lägga till/radera rader med hjälp av 

knapparna till vänster om schemat. 
Metoderna ges statusen booked genom att välja 
cellerna. För att tömma valet av en metod, välj cellen 
medan du trycker på knappen ”Ctrl”. 

 
2.4 Att importera en arbetslista 

För att importera en ny arbetslista, klicka på knappen 
Import. 

 
2.5 Arbetslistan importeras och får automatiskt statusen 

booked. 

 
2.6 Att spara en arbetslista 

Det är möjligt att spara en arbetslista genom att klicka 
på knappen Save. Användaren kan när som helst spara 
arbetslistan och öppna den igen vid ett senare tillfälle. 

 
2.7 Att öppna en arbetslista 

Klicka på knappen Open för att öppna en befintlig 
arbetslista. 
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2. Att skapa en arbetslista 
2.8 Ett nytt fönster öppnas där du kan välja en arbetslista 

som sparats ett aktuell datum. 

 
2.9 När arbetslistan är färdigställd, stäng arbetslistan 

genom att klicka på knappen Close WL. 
 

2.10 I det här skedet skapas och tilldelas sessionsnumret. 
Arbetslistan flyttas till Arkivet och efter det är det inte 
möjligt att redigera den. 

 
2.11 Fönstret där man väljer gelkort för arbetslistan öppnas. 

För in streckkoderna till de gelkort som behövs för 
denna arbetslista. 

 
2.12 Så snart alla gelkort som behövs för den aktuella 

sessionen är inlagda stängs fönstret och meddelandet 
”Work list stored properly” visas på skärmen. 

 
2.13 Nu kan Användaren skriva ut Kalkylblads-rapporten 

genom att klicka på knappen Graph. 

 
2.14 För varje metod indiceras följande: streckkoden på det 

gula kortet, patient/donator och reagens för varje 
brunn. 

 
 

3. Läsning av gelkort 
3.1 När testproceduren är genomförd kan användaren läsa 

in gelkorten genom att klicka på knappen Read.  
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3. Läsning av gelkort 
3.2 Fönster för läsning av gelkort 

För varje inläst gelkort visas en flagga in i den vänstra 
listan. Det är möjligt att sluta läsa gelkorten och att 
fortsätta vid ett senare tillfälle.  
Det gelkort som redan har lästs in markeras med en 
flagga. 
Listan till höger innehåller detaljerad information om 
de reagens som används. 

 
3.3 När alla gelkort har lästs ändrar huvudskärmen färg. 

Efter det visas en etikett där det står ”processed”. 

 
 

4. Åtkomst till arkivet 
4.1 Användaren kan se de resultat som behandlas av 

programmet RepExplorer genom att klicka på knappen 
Results. 

 
4.2 När du gjort detta val visas ett fönster med 

alternativen för sökning i arkivet. 

 
4.3 Klicka på katalogen Plate Directory för att navigera 

genom arkivet.  
4.4 I fönstret till vänster visas en katalogserie i en 

trädstruktur med jobbaktiviteter organiserade enligt 
år/månad/dag. 

Du navigerar genom de olika arkivfoldrarna genom att 
dubbelklicka på katalogen för önskat år/månad/dag. 
Klicka på katalogerna år eller månad, katalognivåerna 
expanderar åt höger till dess att du ser katalogerna 
för olika dagar.   
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4. Åtkomst till arkivet 
4.5 När du klickar på katalogen dag visas de gelkortkoder 

som behandlades den aktuella dagen. 

 
4.6 Om du vill ha en resultatrapport på papper, klicka på 

knappen Print. 

 
 

5. Validering och export av resultaten 
5.1 När operatören har slutfört kontrollen av resultaten 

ska resultaten valideras. Klicka på knappen Validate 
för att göra detta. 

 
5.2 För att validera ett prov, bocka för motsvarande ruta i 

kolumnen ”Validation”. Dessa prover har en vit 
bakgrund. 

Om det inte är möjligt att länka ett resultat till ett 
prov (inget mönster passar ihop med det tillgängliga 
resultatet), är det inte tillåtet att validera. Om så är 
fallet visas dessa prover mot en rosa bakgrund.  

 

 
5.3 Så snart operatören har genomfört valideringen är det 

möjligt att exportera resultatet till LIS genom att 
klicka på knappen Export. 

 
 
Tolkning 
Positiva och negativa reaktioner tolkas genom en proportionell beräkning av det detekterade antalet pixlar och deras grånivå. Pixlarna 
detekteras i två områden, mot bakgrund av den övre gelmatrisnivån och den nedre sidan av varje kolonn. 
 
Försiktighetsåtgärder 
Se IFU för ovan nämnda produkter. 
Reagensen kan förvaras åtta timmar om dagen i upp till tio dagar vid rumstemperatur utan att dess prestanda påverkas. Vänd alltid 
flaskorna försiktigt flera gånger innan användning så att suspensionen med röda blodkroppar är fullständigt homogen. Kontrollera att 
reagensens röda blodkroppar förblir i suspension. Om de röda blodkropparna sjunker till botten, se till att suspensionen blir homogen 
igen.  
 
Begränsningar 
Se IFU för ovan nämnda produkter. 
Sanquin produkter ger garanterat de prestanda som beskrivs i originaltillverkarens bruksanvisning. Det är mycket viktigt att strängt följa 
beskrivna procedurer, testuppställningar och rekommenderade reagensmedel och apparatur. Sanquin frånsäger sig allt ansvar till följd av 
att detta försummas. 


