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1. Introduktion

1.A. Princip for metoden

Maxwell® CSC Instrument (Clinical Sample Concentrator)(a) leverer automatiseret nukleinsyreoprensning 
for en række forskellige kliniske prøvetyper. Maxwell® CSC Instrument er kun beregnet til professionel 
anvendelse. Oprensningsmetoderne anvender prøvelyse og binding til paramagnetiske partikler som det 
primære separationsprincip. Der kan klargøres op til 16 prøver i en enkelt kørsel.

De automatiserede trin, der udføres af Maxwell® CSC Instrument, omfatter:
• Prøvelyse under tilstedeværelse af en specielt formuleret lysisbuffer

• Binding af nukleinsyrer til paramagnetiske partikler

• Bortskylning af de bundne målmolekyler fra andre cellekomponenter

• Eluering af produktet

Instrumentet styres via en grafisk brugergrænseflade, der kører på en tablet-pc. Maxwell® CSC Instrument 
kan registrere og rapportere prøvesporings- og kørselsdata. Der følger en stregkodelæser med 
Maxwell® CSC Instrument, som bruges til at starte metodekørsler og indsamle stregkodeoplysninger til 
prøver og reagenser. Maxwell® CSC Instrument leverer rapporter over de indsamlede data for 
instrumentoperationer, og rapporterne kan udskrives og eksporteres til en administratorangiven 
lagerplacering eller et USB-drev med henblik på overførsel til en anden computer. En kørsel startes ved, 
at brugeren scanner stregkoden til det reagenskit, der skal behandles. Dermed vælges den korrekte 
protokol, der skal køres. Efter angivelse af oplysningerne om prøvesporing følger brugeren den anbefalede 
protokol for Maxwell® CSC-kittet og klargør instrumentets bakke som anvist. Cartridges placeres 
i instrumentet, og metoden køres automatisk. Brug af instrumentet kræver ikke særlig oplæring. 
Oplæring er imidlertid tilgængelig som en del af Driftskvalifikation, der tilbydes separat (se afsnit 12.B).

1.B. Tilsigtet formål/anvendelse af produktet

Maxwell® CSC Instrument er beregnet til brug sammen med Maxwell® CSC-reagenskit som medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik (IVD) til udførelse af automatiseret isolering af nukleinsyrer fra prøver afledt 
fra den menneskelige krop. Prøvetypen bestemmes af det specifikke Maxwell® CSC-reagenskit, der 
anvendes. Nukleinsyre, der isoleres vha. Maxwell® CSC Instrument, er egnet til direkte efterfølgende 
analyse vha. standardmæssige amplifikationsmetoder. Disse metoder inkluderer forskellige 
polymerasekædereaktionstest (PCR) til humane in vitro-diagnostiske formål.

Maxwell® CSC Instrument er kun beregnet til professionel anvendelse. De diagnostiske resultater, som 
opnås ved brug af nukleinsyre oprenset med dette system, skal fortolkes sammen med andre kliniske data 
eller laboratoriedata.



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516 5
www.promega.com  TM457 · Revideret 4/22

1.C. Begrænsninger i brugen af produktet

Maxwell® CSC Instrument kan kun fås i visse lande. 

Når Maxwell® CSC Instrument bruges i IVD-mode, er det ikke beregnet til brug med andre reagenskit end 
Maxwell® CSC-reagenskit eller med andre prøver end dem, som er defineret i den tilsigtede anvendelse 
og produktbegrænsningerne for det specifikke Maxwell® CSC-reagenskit, der anvendes.

Brugeren er ansvarlig for fastlæggelse af de ydelseskarakteristika, der er nødvendige for efterfølgende 
diagnostiske anvendelser. Fornødne kontroller skal medtages i alle efterfølgende diagnostiske anvendelser, 
som gør brug af nukleinsyrer oprenset vha. Maxwell® CSC Instrument.

1.D. Funktioner i Maxwell® CSC Instrument
• Bruger- og vedligeholdelsesvenlig systembetjening

• Standardiseret arbejdsgang til klargøring af nukleinsyreprøver

• Omfattende teknisk support

• System styret via tablet-pc

• Rapporteringsfunktion

• Stregkodelæser medfølger

• Forudprogrammerede metoder til oprensning af nukleinsyre

• UV-lampe som hjælp til sanitering af instrumentet

1.E. Specifikationer for Maxwell® CSC Instrument

Behandlingstid: 40–60 minutter (afhængigt af prøvetype og metode) 

Antal prøver: Op til 16

Vægt: 24,2 lb (11 kg)

Mål (B × D × H): 13 × 13,6 × 11,8 tommer (330,2 × 345,2 × 299,7 mm) 

Effektkrav: 95–240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A

Sikring: 250 VAC, 2,5 A, træg sikring (AC 250 V, T 2,5 AL, 5 × 20 mm)

UV-pære: Gennemsnitlig levetid ca. 6.000 timer, længde 135,9 mm, 
diameter 16 mm, 4 W, 0,17 A strøm, 29 V, spektral spids F 253,7, 
UV-effekt 0,9 W
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1.F. Produktkomponenter

P R O D U K T   C AT. #   

Maxwell® CSC Instrument  AS6000

Til in vitro-diagnostisk brug. Indhold:

• 1 Maxwell® CSC Instrument
• 1 tablet-pc med Maxwell® CSC-brugergrænseflade installeret på forhånd
•  1  USB-kabel til at forbinde Maxwell® CSC Instrument med tablet-pc’en
• 1 strømkabel til Maxwell® CSC Instrument
• 1 strømkabel til tablet-pc
• 1 Maxwell® CSC-bakke
• 1 UV-pære (isat)
• 1 stregkodelæser
• 1 holder til tablet-pc
• 1 stylus-pen
• 1 hurtigstartguide
• 1 USB-kort til Maxwell® CSC Instrument

1.G. Inspektion

Når du modtager Maxwell® CSC Instrument, bedes du undersøge pakken nøje for at sikre, at alle 
komponenter er inkluderet, og at instrumentet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt 
Promega Technical Services i tilfælde af beskadigede komponenter (e-mail: techserv@promega.com). 
Standardkomponenter er vist på figur 1.

Figur 1. Maxwell® CSC Instrument. Viste komponenter omfatter: bakke, strømkabler, USB-kabel, 
tablet-pc, holder til tablet-pc, stylus-pen og stregkodelæser til Maxwell® CSC Instrument.
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1.H. Forsigtighedsregler

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Gem disse instruktioner.

• Ændringer eller modifikationer foretaget på enheden, som ikke er blevet udtrykkeligt godkendt 
af den overholdelsesansvarlige part, kan medføre ophævelse af brugerens ret til at betjene udstyret.

• Dette udstyr er udformet og testet iht. CISPR 11, klasse A. I beboelsesmiljøer kan det forårsage 
radiointerferens. I sådanne tilfælde kan du være nødt til at tage forholdsregler for at mindske 
interferensen.

• Anvend ikke udstyret i nærheden af kilder, der udsender kraftig elektromagnetisk stråling 
(f.eks. uafskærmede, intentionelle RF-kilder), da disse kan forstyrre den korrekte funktion.

• Anvend ikke instrumentet til andre formål end det tilsigtede.

• Afbryd altid enheden fra lysnettet inden rengøring og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse.

• Adskil ikke enheden.

• Kontrollér, at cartridges, elutionsrør og plungers er sat korrekt ind i de korrekte pladser, og at de vender 
rigtigt. Hvis dette undlades, kan det resultere i skade på instrumentet.

• Brug kun cartridges, plungers og elutionsrør leveret af Promega. Genbrug ikke cartridges, plungers 
eller elutionsrør.

• Hvis udstyret anvendes på anden vis end som specificeret af Promega, kan den beskyttelse, 
som udstyret yder, blive forringet.

• Hold hænderne væk fra instrumentplatformen, når den bevæger sig ind og ud af instrumentet.

• Under eluering bliver den opvarmede elueringsblok foran på platformen meget varm. Rør ikke ved den.

• Anvend løfteudstyr og korrekt løfteteknik under fjernelse og flytning af instrumentet for at undgå 
muskeloverstrækning eller rygskader.

• Udstyret kan være farligt pga. brugen af kemiske og biologisk farlige stoffer.

• Instrumentets dør må kun åbnes og lukkes ved hjælp af Maxwell® CSC-softwaren. Lirk ikke manuelt 
døren op, og tilsidesæt ikke dørsensoren under protokolbrug, eftersom det vil medføre afbrydelse 
af protokollen.

• Dette instrument er beregnet til anvendelse sammen med potentielt biologisk farlige materialer. 
Brug korrekt personligt beskyttelsesudstyr (handsker, sikkerhedsbriller, kittel osv.) ved håndtering 
og bortskaffelse af biologisk farlige materialer.

• Forsøg ikke at udskifte UV-lampen. Udskiftning af UV-lampen kræver specialværktøj. Kontakt Promega 
Technical Services, hvis det er nødvendigt at udskifte UV-lampen.

• Indlæs ikke nogen yderligere softwareprogrammer på den tablet-pc, der følger med Maxwell® CSC 
Instrument. Yderligere programmer kan få applikationen til at køre langsommere.

!
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1.I. Sikkerhedssymboler og -mærkning

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Sikkerhedssymboler og -mærkninger

5294MA.eps

Fare. Farlig spænding. Risiko for elektrisk stød.

5295MA.eps

Advarsel. Risiko for personskade på operatøren eller 
sikkerhedsfare for instrumentet eller det omkringliggende 
område.

Advarsel. Klemningsfare.

Advarsel. Varm overflade. Forbrændingsfare.

64
22

M
A

Advarsel. Biologisk risikomateriale.

Advarsel. Fare ved brug af UV-lys. Se ikke direkte ind i UV-lyset.
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SYMBOLFORKLARING

Symboler Forklaring Symboler Forklaring

Medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik

Godkendt 
Repræsentant

10
92

8M
A

Voltage: 95-240 VAC 
50-60Hz, 1.0A
         250V, 2.5A
Time-lag, 5x20mm

AS4000

123456789

Made in 
USA  

050-9800 Rev. D

Maxwell® CSC

Promega BioSystems Sunnyvale, Inc.
645 N Mary Ave. 
Sunnyvale, CA 94085 USA

249469

Serienummer Katalognummer

Producent
Conformité 
Européenne

Kontakt den lokale 
Promega-repræsentant 
angående bortskaffelse 
af instrumentet

Se brugervejledningen

Vigtigt

Dette IVD-instrument overholder EMC-emissions- og immunitetskravene i IEC 61326-2-6.
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1.J. Miljøkrav (drifts-, transport- og opbevaringsforhold)

Effektkrav: 95–240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A

Temperatur: +4 °C til +50 °C (transport/opbevaring), +15 °C til +25 °C (drift)

Luftfugtighed: Op til 80 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende

Driftshøjde: <2.000 meter

Maxwell® CSC Instrument er kun beregnet til indendørs anvendelse. Tør omgående spildte væsker op. 
For at undgå at forkorte instrumentets forventede levetid skal det installeres på et sted, som opfylder 
følgende kriterier:

• Anbring instrumentet på en solid, plan overflade.

• Undgå støvede områder.

• Vælg et sted med en god luftcirkulation, hvor instrumentet ikke eksponeres for direkte sollys.

• Undgå støjende elektriske energikilder (f.eks. el-generatorer).

• Installer ikke instrumentet et sted med store temperaturudsving eller høj fugtighed.

• Anbring instrumentet, så det er nemt at koble fra strømkilden.

• Anbring det ikke ved siden af varmekilder.

• Anvend det ikke i nærheden af brandfarlige gasser eller væsker.

• Anbring det ikke i nærheden af andre el-følsomme instrumenter.

• Tilslut Maxwell® CSC Instrument og tablet-pc’en til en nødstrømforsyning (UPS). Det er for at sikre 
fortsat drift under kortvarige strømudfald, som ellers kan medføre afbrudte instrumentkørsler og 
mistede prøver.

2. Hardwareoversigt

Figur 2. Front på Maxwell® CSC Instrument.

12
57

5T
A



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516 11
www.promega.com  TM457 · Revideret 4/22

Figur 3. Maxwell® CSC Instrument set bagfra. Bagsiden af instrumentet med til/fra-knappen, 
strømkabelstik, USB-port til kommunikation mellem instrument og tablet samt tre yderligere 
USB-kommunikationsporte til perifere enheder (f.eks. stregkodelæser).

Figur 4. Den magnetiske samlings komponenter og platform. Hardwarekomponenterne inde 
i Maxwell® CSC Instrument. Magneten og plunger bars, som bruges til prøvebehandling, og platformen 
med bakken kan ses.
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3. Udpakning af Maxwell® CSC Instrument

Brug 10–15 minutter til at pakke instrumentet ud og stille det op. Vælg en placering med tilstrækkelig plads 
til at kunne se og identificere indholdet.

1. Skær tapen på transportkassens flapper op for at åbne den.

2. Åbn flapperne, og fjern tilbehørskassen fra emballagen (figur 5).

Figur 5. Tilbehørskassen.

3. Fjern det øverste emballagemateriale, og fjern forsigtigt instrumentet fra kassen (figur 6). 

Figur 6. Fjern det øverste emballagemateriale.

4. Placer instrumentet på en flad, stabil overflade. Lad der være et frirum på mindst 7,5 tommer (19 cm) 
foran instrumentet, så instrumentets dør kan åbnes uhindret.

5. Fjern plastikposen fra instrumentet.

   Gem emballagen, hvis det bliver nødvendigt at returnere instrumentet mhp. service eller reparation 
på et senere tidspunkt.
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4. Opsætning af Maxwell® CSC Instrument

4.A. Opsætning af Maxwell® CSC Instrument

1. Åbn manuelt døren til Maxwell® CSC Instrument, og fjern forsigtigt de to skumstykker inde 
i instrumentet (figur 7).

 Figur 7. Fjern de to skumstykker inde i instrumentet.

   Maxwell® CSC Instrument dør er fjederbelastet og lukkes, når skumstykkerne fjernes fra instrumentet.
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4.A. Opsætning af Maxwell® CSC Instrument (fortsat)

2. Åbn tilbehørskassen. Kassen indeholder tablet-pc’en, holder til tablet-pc’en, stregkodelæser 
og USB-kort (figur 8). Tablet-pc’en indeholder operativsoftwaren til instrumentet.

 Figur 8. Indhold i tilbehørskassen.

3. Tag tablet-pc’en og strømkablet til tablet-pc’en ud af kassen.

4. Fjern holderen til tablet-pc fra emballagen, og placer den oven på eller ved siden af Maxwell® CSC 
Instrument (figur 9).

 Figur 9. Holder til tablet-pc.

12
72

2T
A

12
57

8T
A



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516 15
www.promega.com  TM457 · Revideret 4/22

5. Løft benet på holderen til tablet-pc’en (som vist i figur 10), og anbring tablet-pc’en i holderen.

 Figur 10. Holder til tablet-pc oven på Maxwell® CSC Instrument.

6. Tilslut strømkablet og USB-kablet til tablet-pc’en. Tilslut den anden ende af strømkablet 
til en stikkontakt. Det anbefales at koble tablet-pc’en til en nødstrømforsyning.

 Figur 11. Tablet-pc installeret på Maxwell® CSC Instrument.
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4.A. Opsætning af Maxwell® CSC Instrument (fortsat)

7. Tilslut den anden ende af USB-kablet på bagsiden af Maxwell® CSC Instrument (figur 12).

 Figur 12. Tilslut tablet-pc’en bag på Maxwell® CSC Instrument.

8. Tilslut Maxwell® CSC-strømkablet bag på Maxwell® CSC Instrument. Sørg for, at til/fra-knappen 
på bagsiden af instrumentet er i fra-positionen. Slut den anden ende af Maxwell® CSC-strømkablet 
til en stikkontakt. Det anbefales at slutte Maxwell® CSC-strømkablet til en nødstrømforsyning.

9. Tilslut stregkodelæseren i en af de to USB-porte bag på Maxwell® CSC Instrument.

 Figur 13. Maxwell® CSC Instrument med installeret tablet-pc og stregkodelæser.

10. Maxwell® CSC Instrument er nu klar til brug. Se konfigurationsvejledningen til Maxwell® CSC 
tablet-pc’en nr. TM484 for instruktioner om konfiguration af tablet-pc’en til brug og afsnit 5.B. 
med instruktioner om konfiguration af Maxwell® CSC-softwaren.
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4.B. Start af Maxwell® CSC Instrument

Tænd for Maxwell® CSC Instrument på til/fra-knappen på instrumentets bagpanel (figur 14). 

Tryk på til/fra-knappen oven på tablet-pc’en for at tænde den. Før første brug skal tablet-pc’en konfigureres 
ifølge instruktionerne i konfigurationsvejledningen til Maxwell® CSC tablet-pc’en nr. TM484. Log på 
tablet-pc’en, hvis du bliver bedt om det (afhængigt af tablet-pc’ens indstillinger). 

Bemærk: Den profil, der bruges til at logge på tablet-pc’en, skal tildeles til en af grupperne PromegaUsers 
eller PromegaAdministrators i Windows®-operativsystemet for at kunne køre Maxwell® CSC-softwaren. 
Se konfigurationsvejledningen til Maxwell® CSC tablet-pc’en nr. TM484 for information om tildeling af 
Windows® brugerkonti til disse grupper. Tryk på IVD-ikonet for Maxwell® CSC på skrivebordsskærmen 
for at starte Maxwell® CSC i IVD-mode-softwaren. Hver gang softwaren startes, udfører instrumentet 
en selvdiagnostisk test. Enheden med bakke, plunger bar og magnetisk stang bevæges for at 
kontrollere funktionen.

Figur 14. Til/fra-knap.

4.C. Kalibrering af instrument

Maxwell® CSC Instrument kalibreres på produktionsstedet. Brugerkalibrering er ikke nødvendig.
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4.D. Nedlukning af Maxwell® CSC Instrument

Luk instrument ned

1. Luk softwaren ned ved at trykke på X i øverste venstre hjørne af startskærmen (figur 15). Tryk på 
knappen Home øverst til venstre på et vilkårligt skærmbillede i Maxwell® CSC-softwaren for at vende 
tilbage til startskærmen.

2. Luk tablet-pc’en. Tryk på knappen Start nederst til venstre på skærmen, tryk på ikonet for Tænd/sluk, 
og vælg ”Luk computeren”.

Bemærk: Tablet-pc’en skal lukkes ned mindst én gang om ugen, så Windows® kan 
nulstille hukommelsesbrug. 

 Figur 15. Startskærm i Maxwell® CSC.

3. Sluk for Maxwell® CSC Instrument på til/fra-knappen på instrumentets bagpanel. Afbryd instrumentet 
fra strømforsyningen. Opbevar instrumentet på et sted, som overholder miljøkravene i afsnit 1.J.

Opbevaring af tablet-pc’en

Når tablet-pc’en ikke skal bruges i længere tid, skal den lukkes ned og kobles fra.

!
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5. Skærme på brugergrænsefladen til Maxwell® CSC IVD-mode 

5.A. Startskærmen på brugergrænsefladen

Startskærmen på Maxwell® CSC-brugergrænsefladen er det overordnede startområde til interaktion med 
de indbyggede funktioner i Maxwell® CSC’s grafiske brugergrænseflade. Startskærmen (figur 16) indeholder 
fire knapper:
• Start. Ved tryk på knappen Start på Maxwell® CSC-startskærmen begynder processen med at klargøre 

en protokolkørsel på Maxwell® CSC Instrument (se afsnit 6.B).

• Resultater. Knappen Resultater åbner skærmen ”Resultater”, hvor brugeren kan gennemgå, udskrive 
og eksportere kørselsrapporter fra tidligere kemi- og serviceprocesser (se afsnit 6.D og 6.E).

• Saniter. Ved tryk på knappen Saniter aktiveres UV-lyset i Maxwell® CSC Instrument i det tidsrum, 
der er angivet i administratorindstillingerne (se afsnit 5.C). Under saniteringsproceduren er der adgang 
til rapporter og indstillinger samt start af proceduren med at opsætte en ny protokolbehandlingskørsel, 
så længe disse funktioner ikke afbryder saniteringsproceduren. Funktioner, som ikke er tilladte under 
sanitering, omfatter åbning af døren, selvtest af instrument, rengøring af instrument og overskridelse 
af punktet for stregkodeangivelse for en protokolkørsel (se afsnit 6.F).

• Indstillinger. Knappen Indstillinger åbner skærmen ”Indstillinger”, som indeholder funktioner til at: 
få vist Instrumentinfo, udføre en Selvtest af instrumentet, fjerne plungers med Oprensning, 
eksportere alle logfiler med Eksportér logfiler og ændre instrumentindstillinger med Administrator 
(kun tilgængelig for brugere med adgang på administratorniveau til Maxwell® CSC-softwaren, 
se afsnit 5.B og 5.C).

 Figur 16. Startskærm i Maxwell® CSC-softwaren.
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5.A. Startskærmen på brugergrænsefladen (fortsat)

Instrumentnavnet vises på brugergrænsefladens titellinje. Følgende navigationsknapper vises i toppen 
af brugergrænsefladens skærm:
• Afslut. [Hvidt X i øverste venstre hjørne af skærmen] Ved tryk på denne knap lukkes 

Maxwell® CSC-brugergrænsefladesoftwaren, og den vender tilbage til Windows® operativsystemet.

• Tilbage. [Pil mod venstre i øverste venstre hjørne af skærmen] Hvis knappen Tilbage er vist, 
kan du trykke på den for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

• Dør. [Ikon med en dør øverst til højre på skærmen] Denne knap skifter status Maxwell® CSC 
Instrument-døren mellem åben og lukket.

• Hjælp. [Spørgsmålstegn i øverste højre hjørne af skærmen] Ved tryk på knappen Hjælp aktiveres 
den kontekstafhængige hjælp for den aktuelle skærm i Maxwell® CSC-brugergrænsefladen.

5.B. Brugergrænsefladeindstillinger

I softwaren til Maxwell® CSC kan alle brugere få adgang til instrumentspecifikke oplysninger og funktioner. 
Brugere med adgangsrettigheder på administratorniveau til Maxwell® CSC-softwaren kan også tilpasse 
softwareindstillinger og skræddersy softwarens funktionsmåde til laboratoriets særlige behov. De følgende 
afsnit beskriver de funktioner, som er tilgængelige fra knappen Indstillinger på startskærmen for 
Maxwell® CSC-softwaren.

Knappen Indstillinger

Figur 17 viser skærmen ”Indstillinger” i Maxwell® CSC-softwaren. Denne skærm vises ved at trykke på 
knappen Indstillinger på startskærmen (figur 16). Visningen af skærmen ”Indstillinger” er tilpasset til det 
adgangsniveau, Windows®-brugerkontoen har i Maxwell® CSC-softwaren. En Windows®-brugerkonto med 
adgangsrettigheder på brugerniveau til Maxwell® CSC-softwaren kan se følgende knapper: Instrument 
info, Selvtest, Oprensning og Eksporter logs. En Windows®-brugerkonto med adgangsrettigheder på 
administratorniveau til Maxwell® CSC-softwaren vil også kunne se knappen Administrator. Fra denne 
skærm kan brugeren få adgang til de instrumentfunktioner, der er beskrevet nedenfor.

Figur 17. Skærmen ”Indstillinger” i Maxwell® CSC. Denne skærm giver adgang til forskellige 
instrumentspecifikke funktioner. Knappen Administrator vises kun for Windows®-brugerkonti 
med adgangsrettigheder på administratorniveau til Maxwell® CSC-softwaren.
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Instrumentinformation

Berør knappen Instrument info for at få vist oplysninger om software, firmware, kalibrering og andre 
instrumentspecifikke oplysninger for dette Maxwell® CSC Instrument på skærmen ”Om Maxwell® CSC” 
(figur 18). 
De oplysninger, der vises på denne skærm, omfatter:
•  Software version – den aktuelle softwareversion installeret på tablet-pc’en.
•  Software revision – revisionsnummeret for den softwareversion, der er installeret på tablet-pc’en.
•  Instrumentnavn – det navn, administratoren har tildelt dette instrument.
•  Serienummer – serienummeret for det Maxwell® CSC Instrument, der er forbundet med tablet-pc’en. 
•  Firmware ID – den aktuelle firmwareversion, der er installeret på Maxwell® CSC Instrument.
•  Firmware Revision – revisionsnummeret for den firmwareversion, der er installeret på 

Maxwell® CSC Instrument.
•  FPGA ID – den aktuelle FPGA-version, der er installeret på Maxwell® CSC Instrument. 
•  FPGA Revision – revisionsnummeret for den FPGA-version, der er installeret på 

Maxwell® CSC Instrument.
•  Bakke kalibreringsværdi – kalibreringsværdien for bakkeaksen på Maxwell® CSC Instrument.
•  Plunger kalibreringsværdi – kalibreringsværdien for plunger bar aksen på Maxwell® CSC Instrument.
•  Magnet kalibreringsværdi – kalibreringsværdien for magnetstangsaksen på Maxwell® CSC Instrument.

Figur 18. Skærmen ”Om Maxwell® CSC”. Instrument- og softwarespecifikke oplysninger vises 
på skærmen ”Om Maxwell® CSC”.
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5.B. Brugergrænsefladeindstillinger (fortsat)

Selvtest

Du kan køre en selvtest ved at trykke på knappen Selvtest på skærmen ”Indstillinger” i Maxwell® CSC 
(figur 19). Når der trykkes på knappen Selvtest, udfører Maxwell® CSC Instrument en rutinetest (figur 20) 
for at bekræfte, at instrumentets funktioner, herunder initialisering af bakken, plunger bar og magnetstang, 
bevægelse af disse systemer og instrumentets varmer, fungerer inden for acceptable ydelsesområder. 
Udførelse af selvtesten medfører generering af en systemrapport, som detaljeret angiver godkendt/
ikke-godkendt status for de test, der udføres. Efter selvtesten åbner softwaren automatisk 
denne rapport.

Figur 19. Skærmen ”Indstillinger” i Maxwell® CSC. Fra denne skærm kan du udføre selvtest for 
Maxwell® CSC Instrument.

Figur 20. Selvtestprotokol under udførelse.
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Oprensning

Oprensning forsøger at fjerne plungers fra instrumentets plunger bar, hvis et plunger endnu ikke er blevet 
fjernet efter en protokolkørsel. Hvis protokolkørslen blev afbrudt eller havde problemer med plunger-
isætning eller -fjernelse, skal oprensningsproceduren køres. Oprensning rengør ikke instrumentet og må 
ikke forveksles med desinfektionsmetoden. 

Du kan køre oprensning ved at trykke på knappen Oprensning på skærmen ”Indstillinger” i Maxwell® CSC 
(figur 21) [Tryk på knappen Indstillinger på startskærmen for at åbne skærmen ”Indstillinger”]. 
Plungers kan kun fjernes fra plunger bar, hvis der er en cartridge under det plunger, der skal fjernes. 
Placer en cartridge (uden et plunger) i hver enkelt position på bakken, som ikke fjernede et plunger korrekt 
under kørslen. Når du trykker på knappen Oprensning, får du vist en oprensnings-tjekliste (figur 22):
• Kontroller, at der findes cartridges i positioner, hvor der stadig er plungers på plunger bar.
• Der er ikke plungers i nogen af cartridge i bakken.
• Bakke er placeret i instrumentet.

Figur 21. Skærmen ”Indstillinger” i Maxwell® CSC. Fra denne skærm kan du udføre en oprensning 
for at fjerne eventuelle plungers, der stadig er tilbage på plunger bar efter en mislykket protokolkørsel.
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5.B. Brugergrænsefladeindstillinger (fortsat)

Oprensning (fortsat)

Du skal vælge Bekræft for hvert element på tjeklisten (figur 22), før du kan starte oprensningsproceduren. 
Tryk på knappen Start for at starte oprensningsprocessen, når du har bekræftet elementerne på tjeklisten. 
Maxwell® CSC Instrument gennemgår oprensningsprocessen og genererer og viser systemrapporten fra 
processen. Hvis plungers ikke udstødes efter flere oprensningsforsøg, skal operatøren kontakte Promega 
Technical Services (techserv@promega.com) for at få fastlagt de næste trin.

Figur 22. Skærmen ”Oprensnings-tjekliste”. Denne skærm viser en tjekliste med elementer, der skal 
bekræftes, før oprensningsproceduren startes.

Eksporter logs

Knappen Eksporter logs eksporterer instrumentlogfiler til fejlfindingsformål. Hvis du under fejlfinding af 
et problem med et instrument bliver omdirigeret til at eksportere logs, der skal sendes til Promega Technical 
Services, kan du trykke på denne knap for at generere instrumentspecifikke logfiler. 

1. Tryk på knappen Eksporter logs for at få vist skærmen ”Eksporter mappe” (figur 23, Panel A). På denne 
skærm kan operatøren vælge den sti, som instrumentlogfilerne skal eksporteres til (standardstien for 
eksport af logfiler er C:\Exports\Logs). 

2. Brug knapperne med det gule og det røde rektangel til at vælge den mappeplacering, hvor instrument-
logfilerne skal gemmes. Den aktuelle sti er angivet med gule rektangler øverst på skærmen ”Eksporter 
mappe”. Eventuelle andre mapper i det valgte bibliotek vises med røde rektangler på den hvide del af 
skærmen. Berør knappen Drive\ for at gå til drevplaceringen med den ønskede mappe. Tryk på de røde 
mappeknapper for at gå til den ønskede mappeplacering.

3. Når der er defineret en sti, skal du trykke på knappen Gem for at eksportere logfiler til den angivne sti eller 
på Afslut for at vende tilbage til skærmen ”Indstillinger” uden at eksportere logfiler.

4. Når du har trykket på Gem, vises skærmen ”Eksporter” med angivelse af de logfiler, der blev eksporteret til 
den angivne sti (figur 23, Panel B). 
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5. På skærmen ”Eksporter” kan du berøre Åben for at åbne en filbrowser, som viser mappeplaceringen 
for de eksporterede filer. Berør Udført for at lukke skærmen ”Eksporter” og vende tilbage til 
skærmen ”Indstillinger”. 

Figur 23. Eksporter logs. Panel A. Skærmen ”Eksporter mappe” vises, når du trykker på knappen 
Eksporter logs. Angiv en sti, som instrumentlogfilerne skal eksporteres til. Tryk på Gem for at eksportere 
instrumentlogfiler til den angivne placering eller på Afslut for at vende tilbage til skærmen ”Indstillinger” 
uden at eksportere logfiler. Panel B. Når instrumentlogfilerne er blevet eksporteret, vises skærmen 
”Eksporter” for at angive, at logfilerne er blevet gemt på den angivne sti. Tryk på Åben for at få vist 
mappeplaceringen for de eksporterede instrumentlogfiler. Berør Udført for at afslutte skærmen 
”Eksporter” og vende tilbage til skærmen ”Indstillinger”.

A. B.
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5.C. Administratorindstillinger

Softwareindstillinger for Maxwell® CSC-softwaren er tilgængelige for Windows®-brugerkonti med 
adgangsrettigheder på administratorniveau til Maxwell® CSC-softwaren via knappen Administrator 
på skærmen ”Indstillinger”. Tryk på knappen Administrator på skærmen ”Indstillinger” for at åbne 
skærmen ”Administratorside”. 

Bemærk: Tryk på knappen Indstillinger på startskærmen og derefter på knappen Administrator for 
at åbne skærmen ”Administratorside”. 

Funktionerne på skærmen ”Administratorside” giver brugere med adgangsrettigheder på administrator-
niveau til Maxwell® CSC-softwaren adgang til at tilpasse funktionsmåden af softwaren til Maxwell® CSC 
IVD-mode til laboratoriets særlige behov. Knapper på skærmen ”Administratorside” giver administratoren 
adgang til at gøre følgende: Angive krav til prøvesporing, definere den eksportmappe, hvor eksporterede 
rapporter skal gemmes, administrere metoder, der er installeret i softwaren, definere et instrumentnavn for 
Maxwell® CSC Instrument og angive den nødvendige saniteringsadfærd og varigheden af UV-lysbehandling 
for Maxwell® CSC Instrument. Funktionsmåden for hver knap på skærmen ”Administratorside” er 
beskrevet her. Følg disse instruktioner for at tilpasse Maxwell® CSC-softwarens funktionsmåde til 
laboratoriets behov, eller se de enkelte underafsnit for at få mere at vide om 
en bestemt indstilling.

Bemærk: Administratorindstillinger foretaget i IVD-mode anvendes kun, når Maxwell® CSC-softwaren 
køres i IVD-mode.

Bemærkning om navigation: Instruktionerne i underafsnittene nedenfor forudsætter, at operatøren 
starter fra skærmen ”Administratorside” i Maxwell® CSC-softwaren. Følg instruktionerne nedenfor for 
at få adgang til skærmen ”Administratorside” fra softwarens startside.

1. Tryk på knappen Hjem øverst til venstre på et vilkårligt skærmbillede for at vende tilbage til startskærmen. 
Tryk på knappen Indstillinger på startskærmen på Maxwell® CSC-brugergrænsefladen (figur 24).

Figur 24. Startskærm i Maxwell® CSC. Hvis du vælger Indstillinger, åbnes skærmen ”Indstillinger” 
for Maxwell® CSC.
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2. Hvis den aktuelle operatør, der er logget på tablet-pc’en, har administratoradgangsrettigheder 
i Maxwell® CSC-softwaren, indeholder skærmen ”Indstillinger” (figur 25) knappen Administrator. 
Vælg knappen Administrator på skærmen ”Indstillinger” for at åbne skærmen ”Administratorside” 
(figur 26). 

 Bemærk: Hvis knappen Administrator ikke er vist, skal du logge af Windows® operativsystemet 
med den nuværende bruger og logge på med en bruger, der har administratoradgangsrettigheder 
i Maxwell® CSC-softwaren.

Figur 25. Skærmen ”Indstillinger” i Maxwell® CSC. Knappen Administrator er kun vist, 
hvis den aktuelle operatør, der er logget på, har administratorrettigheder i Maxwell® CSC-softwaren.

Figur 26. Skærmen ”Administratorside” i Maxwell® CSC. Skærmen ”Administratorside” giver adgang 
til at tilpasse funktionsmåden for forskellige dele af Maxwell® CSC-systemet.
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5.C. Administratorindstillinger (fortsat)

Prøveindtastning

Skærmen ”Prøveindtastning” gør det muligt at angive de nødvendige stregkodeværdier, som operatøren 
skal angive, når der køres en Maxwell® CSC-protokol. Angivelse af kitstregkode og prøve-ID for hver 
cartridge-position, der vælges under en protokolkørsel, er obligatorisk i brugergrænsefladen. Du kan 
tilpasse de nødvendige prøvesporingsfelter i Maxwell® CSC-softwaren, så operatøren skal angive 
cartridge-ID, elutionsrør-ID og/eller to yderligere administratordefinerede stregkodefelter. 
Et afkrydsningsfelt ud for hvert af felterne kan bruges til at angive, om de angivne stregkoder i felterne 
skal stemme overens med prøve-ID’ets stregkode for en given cartridge-position.

Desuden kan softwaren indstilles til at advare operatører, hvis der er blevet indtastet gentagne 
prøveidentifikatorer for en kørsel, ved at markere feltet ud for “Advarsel ved gentagelser”. Hvis der 
detekteres gentagne stregkoder i en kørsel, vil softwaren vise en advarselsmeddelelse, før den starter 
ekstraktionen af prøver.

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere indstillingerne for stregkodeangivelse til softwaren:

1. Tryk på knappen Prøveindtastning på skærmen ”Administratorside” i Maxwell® CSC-softwaren 
(figur 26).

2. Skærmen ”Prøveindtastning” er vist i figur 27. På denne skærm er indstillingerne for Prøve-ID og 
Lotnummer altid markerede, da de er obligatoriske indstillinger. Du kan vælge, om der skal angives 
cartridge-ID (stregkode føjet til prøvebehandlings-cartridgen af brugeren) og/eller Elutionsrør ID 
(stregkode på elutionsrøret). Du kan også definere og navngive op til to brugerdefinerede felter til 
stregkodeangivelse. Felterne aktiveres ved at trykke på boksen til venstre for det angivne feltnavn. 
Der sættes et flueben i boksen, når feltet er aktiveret. 

 Hvis en eller flere af disse indstillinger er aktiveret, kan du vælge, om de stregkoder, der scannes 
til de angivne felter, skal stemme overens med prøve-ID’et. Det er praktisk for at sikre, at alle 
stregkodeværdier stemmer overens med en given prøvebehandlingsposition på instrumentbakken. Aktiver 
stregkodematchning for disse ekstra stregkodefelter ved at trykke på boksen til venstre for teksten ”Skal 
svare til prøve-ID” for det pågældende felt. Der sættes et flueben i boksen, når feltet er aktiveret.
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Figur 27. Skærmen ”Prøveindtastning” i Maxwell® CSC. Brug denne skærm til at konfigurere 
de stregkodeoplysninger, der skal angives for hver prøve inden udførelse af en prøvebehandlingsprotokol. 
Brug indstillingen “Advarsel ved gentagelser” til at få vist en advarsel, når flere cartridges i en kørsel har 
identiske prøve-ID-oplysninger. For hvert af de valgfrie felter kan du angive, om stregkodeoplysningerne 
skal stemme overens med prøve-ID’et for hver af instrumentets behandlingspositioner.

3. Softwaren kan konfigureres til at advare brugeren, hvis der detekteres gentagne stregkoder i en kørsel. 
Advarslen forhindrer ikke brugeren i at behandle prøver, men giver denne mulighed for at identificere 
potentielle fejl i stregkodescanningen. Denne funktion aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet 
“Advarsel ved gentagelser”.

4. Når indstillingerne for prøveindtastning er konfigureret som ønsket, skal du trykke på knappen Gem 
for at gemme indstillingerne og vende tilbage til skærmen ”Administratorside”.
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5.C. Administratorindstillinger (fortsat)

Saniterings-indstillinger

Maxwell® CSC Instrument indeholder UV-lys, som kan bruges til sanitering af instrumentet. Du kan angive, 
hvornår der skal udføres UV-lysbehandling af instrumentet samt UV-behandlingens varighed.

1. Tryk på knappen Saniterings-indstillinger på skærmen ”Administratorside” for at åbne skærmen 
”Saniterings-indstillinger”.

2. Skærmen ”Saniterings-indstillinger” har tre saniteringsindstillinger (figur 28). De er beskrevet nedenfor:
a. Standard saniteringsvarighed – Denne indstilling definerer varigheden af den UV-behandling 

(i minutter), der udføres ved tryk på knappen Sanitering på startskærmen.
b. Saniter efter ekstraktion for (VALGFRIT) – Denne indstilling definerer varigheden af den 

UV-behandling (i minutter), der skal udføres automatisk efter fuldførelsen af en protokolkørsel.
c. Saniter på software-opstart for (VALGFRIT) – Denne indstilling definerer varigheden af den 

UV-behandling (i minutter), der skal udføres automatisk, når Maxwell® CSC-softwaren startes.

3. Tryk på tekstfeltet ud for ”Standard saniteringsvarighed” for at åbne taltastaturet på skærmen. Angiv det 
antal minutter, der skal bruges til UV-sanitering ved tryk på knappen Sanitering på startskærmen.Tryk på 
knappen OK på taltastaturet på skærmen for at acceptere varighedsværdien, eller tryk på knappen Afslut 
på taltastaturet på skærmen for at kassere ændringerne.

4. Aktivér en eller flere af de valgfrie UV-steriliseringsindstillinger ved at berøre boksen ud for den ønskede 
indstilling. Der vises et flueben i boksen ud for den aktiverede indstilling, og det tekstfelt, der er knyttet til 
indstillingen, aktiveres. Berør det tekstfelt, der er knyttet til den ønskede indstilling, for at åbne taltastaturet 
på skærmen. Angiv det antal minutters UV-sterilisering, der skal udføres for den ønskede indstilling. 
Tryk på knappen OK på taltastaturet på skærmen for at acceptere varighedsværdien, eller tryk på knappen 
Afslut på taltastaturet på skærmen for at kassere ændringerne.

5. Når alle UV-saniteringsindstillingerne er angivet, skal du trykke på knappen Gem for at acceptere og 
gemme indstillingerne. Du kan annullere eventuelle ændringer til UV-saniteringsindstillingerne ved 
at trykke på knappen Afslut. Uanset hvilken af knapperne du berører, vises skærmen 
”Administratorside” igen. 

Figur 28. Skærmen ”Saniterings-indstillinger”.
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Metoder

Skærmen ”Metoder” viser en liste over metoder, der aktuelt er installeret i brugergrænsefladen, herunder 
den enkelte metodes navn, versionsnummer, metodetype (IVD eller RUO) og katalognummer. Skærmen 
”Metoder” indeholder ingen konfigurationsindstillinger for Maxwell® CSC-softwaren (figur 29). 

1. Hvis du vil have vist de aktuelle metoder, der er installeret i Maxwell® CSC-softwaren, skal du trykke 
på knappen Metoder på skærmen ”Administratorside”.

2. Tryk på tilbage-pilen øverst til venstre på skærmen for at få vist skærmen ”Administratorside”.

Eftersom Promega leverer nye oprensningskit til brug sammen med Maxwell® CSC Instrument, er det 
muligt at føje nye protokolmetoder til Maxwell® CSC Instrument. Det kan være nødvendigt at opdatere 
en eksisterende protokolmetode en gang imellem. Kun operatører med adgangsrettigheder på 
administratorniveau i Maxwell® CSC-softwaren kan tilføje nye protokolmetoder eller opdatere eksisterende 
metoder. Administratorer kan downloade nye protokolmetoder for nye oprensningskits eller opdaterede 
eksisterende protokolmetoder for eksisterende oprensningskits fra Promega-websiden: 
www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-
firmware-methods/

Import af en metode

Metoder leveres som filer med filtypenavnet .package. Følg instruktionerne nedenfor for at importere 
en metode i Maxwell® CSC-softwaren. 

1. Gem metodefilen (.package-filen) på tablet-pc’en tilsluttet Maxwell® CSC. 

2. Hvis Maxwell® CSC-softwaren ikke allerede kører, startes den (i enten IVD-mode eller RUO-mode) 
ved at dobbelttrykke på det ønskede softwareikon på skrivebordet. 

3. Naviger til skærmen ”Metoder” (”Start” -> Indstillinger -> Administrator -> Metoder). 

4. Berør knappen Vælg importpakke i nederste højre side af skærmen for at åbne browserskærmen 
”Vælg fil”. 

5. På skærmen ”Vælg Fil” navigerer du til den placering, hvor du gemte metodefilen (.package-filen). 
Den aktuelle sti vil blive vist i gule bokse langs med toppen af vinduet. Berør en del af stien for at navigere 
til den ønskede mappe. Berør knappen Drive\ for at vælge det drev, du vil søge i. Mapper i den aktuelle 
sti vises som røde rektangler i venstre side af skærmen. Gyldige metodefiler (.package-filer) vil blive vist 
som blå rektangler (gule, når de vælges) i højre side af skærmen. 

6. Vælg det eller de blå rektangel/rektangler, der svarer til den/de ønskede (.package-fil(er)) for at fremhæve 
den/dem, og berør derefter knappen OK. 

7. Et pop op-vindue vil angive, at metoden/metoderne er blevet importeret i softwaren. Hvis importen 
lykkedes, vises den/de nye metodefil(er) på listen over metodefiler på skærmen ”Metoder”.

Bemærk: Både IVD- og RUO-metoder kan importeres til Maxwell® CSC IVD-softwaren, men kun 
IVD-metoder kan køres i Maxwell® CSC IVD-softwaren.

http://www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/
http://www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/


32 Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516
TM457 · Revideret 4/22 www.promega.com

5.C. Administratorindstillinger (fortsat)

 Import af en metode (fortsat)

Figur 29. Skærmen ”Metoder”. Denne skærm indeholder en liste over de aktuelle metoder, der er 
installeret i Maxwell® CSC-softwaren. For hver metode kan du få vist navnet på metoden, metodens 
versionsnummer, metodetypen (IVD eller RUO) og katalognummeret for Maxwell® CSC-reagenskittet 
for denne metode.

Præferencer

Administratorer kan få vist tilgængelige præferencer i softwaren til Maxwell® CSC IVD-mode ved at berøre 
knappen Præferencer på skærmen ”Administratorside”. Skærmen ”Præferencer” viser et sæt af tre faner, 
som kan bruges af administratoren til at tilpasse softwarens funktionalitet til laboratoriets behov (figur 30).

Herunder findes fanerne og de tilknyttede præferencer, som kan indstilles, og en beskrivelse af 
deres funktioner.

Fanen ”Generelle indstillinger”

Fanen ”Generelle indstillinger” på skærmen ”Præferencer” (figur 30) giver administratorer mulighed for 
at angive følgende indstillinger:

•   Tillad sletning af resultater: Når denne boks er markeret, kan administratorer slette 
ekstraktionsrapportfiler fra den lokale database over kørselsrapporter.

•   Automatisk eksport: Rapportfiler kan automatisk eksporteres til en administrator-defineret placering 
ved slutningen af instrumentkørsler. Markér boksen ”Automatisk eksport” for at aktivere denne 
funktion, og berør dernæst tekstboksen under denne indstilling for at angive den sti, hvortil de 
eksporterede resultatfiler skal gemmes. Skærmen ”Eksporter mappe” åbnes med den aktuelle sti 
angivet i gule rektangler. Berør en del af stien for at navigere til den ønskede mappe. Berør knappen 
Drive\ for at vælge det drev, du vil søge i. Mapper i den aktuelle sti vises som røde rektangler i 
skærmens hovedområde. Resultater vil blive eksporteret til den angivne drevplacering som 
PDF-og tabulatorseparerede tekstfiler. 
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Når du navigerer væk fra skærmen ”Præferencer”, vises der en prompt, hvori administratoren kan gemme 
eventuelle foretagne ændringer. Berør knappen Gem for at gemme eventuelle ændringer og navigere væk 
fra skærmen ”Præferencer”. Berør knappen Gem ikke for at forlade skærmen ”Præferencer” uden at 
gemme ændringer. Berør knappen Afslut for at vende tilbage til skærmen ”Præferencer” uden at 
gemme ændringer.

Figur 30. Fanen ”Generelle indstillinger” på skærmen ”Præferencer”. På fanen ”Generelle 
indstillinger” kan administratoren angive software- og eksportadfærd.

Fanen ”Alarmindstillinger”

Fanen ”Alarmindstillinger” på skærmen ”Præferencer” (figur 31) giver administratorer mulighed for at 
angive, om softwaren skal udsende lydalarmer for gennemførte ekstraktionsmetodekørsler og fejltilstande. 
De tilgængelige indstillinger er:

•  Afspil lyd, når ekstraktion er gennemført: Markér denne boks for at få tablet-pc’en til at udsende 
en lyd, når en ekstraktionsmetodekørsel er gennemført. Brug vippekontakten til forøgelse/
formindskelse af lydstyrke på siden af tabletten til at justere tablet-pc’ens lydstyrke.

•  Afspil lyd ved fejl: Markér denne boks for at få tablet-pc’en til at udsende en lyd, når der opstår en 
fejl under en ekstraktionsmetodekørsel på instrumentet. Brug vippekontakten til forøgelse/
formindskelse af lydstyrke på siden af tabletten til at justere tablet-pc’ens lydstyrke.
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5.C. Administratorindstillinger (fortsat)

Fanen ”Alarmindstillinger” (fortsat)

Når du navigerer væk fra skærmen ”Præferencer”, vises der en prompt, hvori administratoren kan gemme 
eventuelle foretagne ændringer. Berør knappen Gem for at gemme eventuelle ændringer og navigere 
væk fra skærmen ”Præferencer”. Berør knappen Gem ikke for at forlade skærmen ”Præferencer” uden 
at gemme ændringer. Berør knappen Afslut for at vende tilbage til skærmen ”Præferencer” uden at 
gemme ændringer.

Figur 31. Fanen ”Alarmindstillinger” på skærmen ”Præferencer”. Fra fanen ”Alarmindstillinger” kan 
administratoren angive, om der skal afspilles lydalarmer ved afslutningen af en ekstraktionskørsel eller ved 
en fejl.

Fanen ”E-mail-indstillinger”

Fanen ”E-mail-indstillinger” på skærmen ”Præferencer” (figur 32) er det sted, hvor der angives oplysninger 
om e-mailserver, og hvor administratorer kan bestemme, hvornår og til hvem der skal sendes 
e-mailmeddelelser. Det er nødvendigt at udfylde bruger- og serveroplysninger på fanen ”E-mail-
indstillinger”, og at tablet-pc’en har netværksadgang til e-mailserveren for at kunne benytte 
e-mailmeddelelser. De nødvendige e-mailserveroplysninger i venstre side af skærmen omfatter:

•  Brugernavn: Navnet på brugeren af den e-mailkonto, hvorfra e-mailmeddelelser vil blive sendt.

•  E-mail: Den e-mailkonto, hvorfra e-mailmeddelelser vil blive sendt.

•  Adgangskode: Adgangskoden for den e-mailkonto, hvorfra e-mailmeddelelser vil blive sendt

•  SMTP-server: SMTP-serveradressen for e-mailkontoen

•  Port: Den port, der skal bruges til SMTP-serveren

•  SSL-krypteret forbindelse: Afkrydsningsfelt, der angiver, om e-mailkontoen benytter en SSL-
krypteret forbindelse
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Bemærk: Kontakt din IT-afdeling for at angive de nødvendige oplysninger til at fuldføre 
e-mail-indstillinger.

I højre side af skærmen kan administratoren angive, under hvilke betingelser og til hvem der skal sendes 
e-mailmeddelelser. Indstillingerne omfatter:

•  Send e-mail, når ekstraktion er gennemført: Markér denne boks for automatisk at få sendt e-mails 
til de angivne e-mailadresser, når en ekstraktionskørsel er blevet gennemført.

•  Send e-mail ved fejl: Markér denne boks for automatisk at få sendt e-mails til de angivne 
e-mailadresser, hvis der opstår en fejltilstand under en ekstraktionskørsel.

•  E-mail-modtagere: Indtast e-mailadresserne adskilt af et mellemrum, dette vil fungere som 
distributionslisten for e-mailmeddelelser i henhold til de betingelser, der er blevet valgt.

Når du er færdig med at indtaste e-mailindstillingerne, kan du teste gyldigheden af indstillingerne ved at 
trykke på knappen Test forbindelse. Når du trykker på denne knap, bliver der gjort et forsøg på at sende 
en test-e-mail til de e-mailkonti og e-mailmodtagere, som er angivet af indstillingerne på denne side.

Når du navigerer væk fra skærmen ”Præferencer”, vises der en prompt, hvori administratoren kan gemme 
eventuelle foretagne ændringer. Berør knappen Gem for at gemme eventuelle ændringer og navigere væk 
fra skærmen ”Præferencer”. Berør knappen Gem ikke for at forlade skærmen ”Præferencer” uden at 
gemme ændringer. Berør knappen Afslut for at vende tilbage til skærmen ”Præferencer” uden at 
gemme ændringer.

Figur 32. Fanen ”E-mail-indstillinger” på skærmen ”Præferencer”. Fra fanen ”E-mail-indstillinger” 
kan administratoren angive indstillinger for e-mailserver, under hvilke betingelser, der skal sendes 
e-mailmeddelelser, samt den distributionsliste, hvortil e-mails skal sendes. Brug knappen ”Test forbindelse” 
til at kontrollere indstillingerne angivet på denne skærm.
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5.C. Administratorindstillinger (fortsat)

Audit-rapporter

Maxwell® CSC-softwaren har et komplet revisionsspor over alle de funktioner, der er udført 
på instrumentet. Operatører med adgangsrettigheder på administratorniveau til Maxwell® CSC-softwaren 
har adgang til at få vist og eksportere audit-rapporter fra instrumentet via knappen Audit-rapporter 
på skærmen ”Administratorside”. Skærmen ”Audit-rapporter” viser en liste over alle de funktioner, 
der er udført på instrumentet (figur 33). Du kan filtrere audit-rapporterne ved at trykke på knapperne 
i venstre side for at få vist rapporter for kørsler, der er udført i dag, denne uge, denne måned, de sidste tre 
måneder, de sidste seks måneder, i år eller alle de funktioner, der er udført i instrumentets levetid. Tryk på 
kolonneoverskrifterne for at sortere rapporterne baseret på kolonneindhold. Tryk på den ønskede række for 
at få vist audit-meddelelsen fra den pågældende rapport. 

Administratorer kan eksportere alle audit-rapporter for det valgte datointerval ved at berøre knappen 
Eksport i nederste venstre hjørne af skærmen og angive en placering, hvortil de eksporterede oplysninger 
skal gemmes. 

1. Berør knappen Eksporter på skærmen ”Audit-rapporter”. 

2. Brug knapperne med det gule og det røde rektangel til at vælge den mappeplacering, hvor 
metodekørselsrapporterne skal gemmes. Den aktuelle sti er angivet med gule rektangler øverst på skærmen 
”Eksporter mappe”. Eventuelle andre mapper i det valgte bibliotek vises som røde rektangler i hoveddelen 
af skærmen. Berør knappen Drive\ for at gå til drevplaceringen med den ønskede mappe. Berør de røde 
mappeknapper for at gå til den angivne mappeplacering. 

3. Når den ønskede filsti er angivet, skal du berøre knappen OK for at gemme den nye eksportmappeindstilling 
eller knappen Afslut for at annullere ændringerne. Når du har berørt enten OK eller Afslut, vises skærmen 
”Audit-rapporter” igen. 

Figur 33. Skærmen ”Audit-rapporter”. Brugeren kan få vist en rapport over alle de hændelser, der har 
fundet sted i Maxwell® CSC-software, og eksportere rapporten til en angiven drevplacering fra skærmen 
”Audit-rapporter”.
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Instrumentnavn

Der kan defineres et entydigt navn for Maxwell® CSC Instrument. Dette navn vises på titellinjen 
på Maxwell® CSC-softwarens startskærm og i protokolkørselsrapporter. 

Bemærkninger: 
1. Når et instrumentnavn gemmes, er det nødvendigt at genstarte Windows®-operativsystemet. 
2.  Du kan ikke angive forskellige instrumentnavne i RUO-mode og IVD-mode for det samme 

Maxwell® CSC Instrument.

1. Tryk på knappen Instrumentnavn på skærmen ”Administratorside” for at åbne skærmen ”Instrumentnavn”. 

2. Tryk på tekstfeltet på skærmen ”Instrumentnavn” for at aktivere skærmtastaturet.

3. Angiv det ønskede navn for instrumentet ved hjælp af skærmtastaturet (figur 34). Instrumentnavnet skal 
angives i henhold til stedets procedurer og regler.

4. Når det ønskede navn er angivet, skal du trykke på enten OK eller Enter på skærmtastaturet for at vende 
tilbage til skærmen ”Instrumentnavn”.

5. Tryk på knappen Gem for at gemme det navn, du har angivet. Når instrumentnavnet gemmes, 
udføres der en tvungen genstart af Windows® operativsystemet. Efter lagring vises der en 
informationsskærm, som angiver, at ”Windows vil nu genstarte”. Berør knappen OK for at 
genstarte operativsystemet.

6. Hvis du ikke vil gemme nogen ændringer af instrumentnavnet, skal du berøre knappen Afslut for at vende 
tilbage til skærmen ”Administratorside”.

Figur 34. Skærmen ”Instrumentnavn”. Brug denne skærm til at angive et navn for Maxwell® CSC 
Instrument manuelt. Når instrumentnavnet gemmes, udføres der en tvungen genstart af Windows® 
operativsystemet.
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6. Betjening af Maxwell® CSC Instrument i IVD-mode

6.A. Forudprogrammerede metoder

De forudprogrammerede metoder, der følger med Maxwell® CSC Instrument, kan bruges til at oprense 
nukleinsyrer fra en række forskellige kliniske prøvetyper. Den oprensede prøvetype og nukleinsyretype 
bestemmes af det anvendte Maxwell® CSC-reagenskit. Se den specifikke tekniske vejledning til 
Maxwell® CSC-oprensningskittet for oplysninger om prøveklargøring og -håndtering. Scanning af 
kitetikettens metodestregkode bruges som mekanisme til valg af protokol samt bekræftelse på, at det 
anvendte kit ligger inden for udløbsdatoen. Baseret på administratorindstillingerne på brugergrænsefladen 
skal stregkodeoplysninger for prøve-ID’et angives inden start af prøvebehandling (se afsnit 5.C). Hvis du 
bruger stregkoder for prøve-ID’er på cartridges og elutionsrør, anbefales det at scanne stregkoden for hver 
enkelt umiddelbart inden placering i bakken.

6.B. Start af en protokol

1. Klargør prøver til nukleinsyreekstraktion i henhold til anvisningerne i den tekniske vejledning til det 
specifikke Maxwell® CSC-reagenskit. Vælg knappen Start på startskærmen (figur 35) for at begynde 
processen med at køre en protokol.

  Figur 35. Startskærm i Maxwell® CSC. Ved valg af knappen Start begynder processen med at køre 
en protokol på Maxwell® CSC Instrument.



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516 39
www.promega.com  TM457 · Revideret 4/22

2. Skærmen ”Scan stregkode” vises (figur 36), hvor du bliver bedt om at scanne stregkoden på kittets 
kasse. Metodestregkoden på kittets kasse findes i øverste højre hjørne på Maxwell® CSC-reagenskittets 
etiket (figur 37). Du kan også trykke på tekstboksen på skærmen ”Scan stregkode” for at indtaste 
stregkodeoplysningerne manuelt ved hjælp af skærmtastaturet. Maxwell® CSC accepterer stregkoder 
i følgende format: Produktkatalognummer, kit-lotnummer, udløbsdato i formatet år-måned (eksempel: 
AS13213221872018-05, hvor produktkatalognummeret er AS1321, kit-lotnummeret er 322187, 
og udløbsdatoen er 2018-05). OK-knappen bliver kun aktiv, hvis stregkoden indtastes i dette format. 
Den tekst, der skal indtastes, vises til højre for metodestregkoden i øverste højre hjørne af 
Maxwell CSC-reagenskittets etiket. Brug ikke oplysningerne fra stregkoden nederst på etiketten. 
Når stregkoden er angivet korrekt, kan du trykke på knappen OK på skærmen ”Cartridge-opsætning”. 
Du kan trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til startskærmen. Når stregkoden scannes eller 
indtastes, vælges automatisk den protokol, der skal køres.

Figur 36. Skærmen ”Scan stregkode”. Når metodestregkoden scannes, vælges protokollen automatisk 
på Maxwell® CSC Instrument.

Figur 37. Mærkat på kit med angivelse af stregkode, der skal scannes. Scan stregkoden vist øverst 
til højre i kittets etiket for at starte en oprensningskørsel.
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6.B. Start af en protokol (fortsat)

3. Der kan potentielt opstå tre fejltilstande med stregkodescanning:

a.  Hvis kit-lottet har overskredet den angivne udløbsdato, vises en skærm med meddelelse om, at kittets 
udløbsdato er overskredet, så det ikke kan køres. Dette kit bør ikke anvendes, og brugeren skal vælge 
et andet kit, som ligger inden for den angivne udløbsdato og kan bruges til kørslen.

b.  Hvis det scannede produktkatalognummer har en tilknyttet oprensningsmetode på dette instrument, 
men oprensningsmetoden er inkompatibel med den aktuelle software-mode, vises der en 
informationsskærm, som angiver, at metoden er inkompatibel med den aktuelle software-mode. 
For at køre denne metode skal du nedlukke Maxwell® CSC-softwaren og dobbelttrykke på ikonet for 
Maxwell® CSC-software for den mode, der passer til brug med det ønskede oprensningskit.

c.  Hvis det scannede produktkatalognummer ikke har en tilknyttet metode til nukleinsyreoprensning 
på dette instrument, vises en skærm med angivelse af, at softwaren ikke har en protokol til dette 
katalognummer. Når knappen OK vælges på informationsskærmen, vender softwaren tilbage til 
startskærmen. For at få de mest opdaterede oplysninger om de tilgængelige metoder bedes du kontakte 
Promega Technical Services (e-mail: techserv@promega.com) eller besøge: www.promega.com/
resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/

4. Efter scanning af stregkoden åbnes skærmen ”Indsats-opsætning” (figur 38), hvor du kan angive 
de positioner på bakken, som skal bruges af cartridges, og indtaste identifikationsoplysninger for hver 
enkelt prøve.

 Bemærk: Der vises et ikon med et rødt udråbstegn øverst i cartridge-positioner, når der mangler 
nødvendige data, eller når cartridges ikke opfylder kravene til udløbsdato angivet af administratoren. 
Berør ikonet med det røde udråbstegn for at få en beskrivelse af problemet med en given cartridge-position.

a.  Vælg tomme positioner, hvori cartridges skal behandles, ved at berøre det lange rektangel for hver 
position, der skal bruges. Medtagelse eller udeladelse af en given prøvebehandlingsposition bruges 
kun til rapporteringsformål for at angive, hvor mange prøver der blev behandlet, og i hvilken position 
de blev behandlet på instrumentet.

b.  Når der vælges cartridge-positioner, skal du angive alle de prøvesporingsoplysninger, der kræves af 
administratoren, for at fortsætte. Oplysninger, der som minimum kræves, er prøve-ID og kit-
lotnummer. Administratorer kan dog også kræve indtastning af stregkoder for cartridges, stregkoder 
for elutionsrør og op til to yderligere administratordefinerede felter. Alle de påkrævede oplysninger skal 
angives for alle valgte cartridge-positioner, før knappen Fortsæt bliver aktiv.

  •  Tryk på den sorte boks under en cartridge-position for at scanne eller indtaste 
stregkodeoplysninger manuelt for den valgte position (figur 39). Når en stregkode er blevet 
scannet, vil softwaren automatisk flytte til det næste tomme stregkodefelt for en position. 
Når alle prøveidentifikatoroplysninger for en cartridge er indtastet, vil softwaren automatisk flytte 
til den næste cartridge med tomme stregkodefelter. Hvis der kræves stregkoder for cartridge 
og elutionsrør, anbefales det at scanne dem umiddelbart inden placering af cartridge eller 
elutionsrøret i bakken.

http://www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/ 
http://www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/ 


Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516 41
www.promega.com  TM457 · Revideret 4/22

  •  Berør Prøve-ID og yderligere påkrævede tekstbokse for prøvesporingsoplysninger for at indtaste 
eller scanne prøveoplysningerne.

  •  Der kan indtastes flere kit-lots for en kørsel ved at berøre eller stryge hen over flere sorte 
bokspositioner og berøre tekstboksen for Kit-lotnummer for at få vist skærmen ”Scan stregkode”. 
Scan eller indtast stregkodeoplysningerne for det kit-lot, der bruges til de valgte cartridge-
positioner. Når der angives flere kit-lotnumre, skal stregkoden overholde formatet: 
Produktkatalognummer, kit-lotnummer, udløbsdato i formatet år-måned (eksempel: 
AS13213221872018-05, hvor produktkatalognummeret er AS1321, kit-lotnummeret er 322187, 
og udløbsdatoen er 2018-05). Den scannede stregkode kontrolleres for at sikre, at den har det 
samme produktkatalognummer som det oprindeligt scannede kit, og at kittet ligger inden for 
udløbsdatoen. Der vises en fejlmeddelelse, hvis kittet er udløbet, eller hvis kittet ikke stemmer 
overens med den valgte metode, eller hvis kittet ikke understøttes af instrumentet.

Vær opmærksom på, at positioner med ufuldstændige oplysninger har en rød cirkel med et udråbstegn 
øverst i det grå rektangel. Knappen Fortsæt er nedtonet og deaktiveret, så længe de påkrævede 
oplysninger mangler.

Tryk på knappen Fortsæt for at klargøre instrumentet til denne ekstraktionskørsel, når alle oplysninger 
er angivet korrekt.

Vigtigt. Der er to stregkoder på kittets etiket. Scan stregkoden øverst på etiketten. Hvis du scanner 
den forkerte stregkode, vises der en fejlmeddelelse.

  Figur 38. Skærmen ”Cartridge-opsætning”. Øverst på denne skærm er den valgte protokol 
angivet. Med denne skærm kan brugeren vælge, hvilke cartridge-positioner, der skal behandles. 
Tryk på eller fravælg det lange rektangel for en given position for at vælge/fravælge en 
cartridge-position.

!
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6.B.  Start af en protokol (fortsat)

  Figur 39. Angivelse af stregkode og kit-lot. Ved at vælge den nummererede boks nederst 
i en vilkårlig cartridge-position kan prøve-ID og kit-lot-oplysninger scannes eller angives manuelt 
for den pågældende position. Hvis der trykkes på pilen i højre side af indtastningsområdet, flyttes der 
til den næste tilgængelige cartridge-position. Valg af flere positioner kan anvendes for at angive 
kit-lot-oplysninger for flere cartridge-positioner.

5. Når alle de ønskede oplysninger er angivet for de cartridges og prøver, der skal behandles, skal du berøre 
knappen Fortsæt for at gå til skærmen ”Dør” (figur 40). Berør OK-knappen for at åbne døren 
til Maxwell® CSC Instrument.

 Figur 40. Skærmen ”Dør”. Underretter brugeren om, at Maxwell® CSC Instrument dør åbnes.
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6. Skærmen ”Ekstraktions-tjekliste” (figur 41) åbnes. Denne tjekliste indeholder de trin, der skal udføres 
inden start af en ekstraktionsproces. Du skal bekræfte, at alle elementer på tjeklisten er udført korrekt, 
før knappen Start bliver aktiv. Tryk på knappen Afslut for at vende tilbage til skærmen for  
”Cartridge-opsætning”.

Figur 41. Skærmen ”Ekstraktions-tjekliste”. Denne skærm indeholder de trin, der skal udføres for at 
klargøre instrumentet til behandling af de valgte prøver. Forbehandlingstrin er ikke angivet på 
”Ekstraktions-tjekliste” og skal udføres inden denne fase i henhold til den tekniske vejledning til det kit, 
der behandles.

7. Opsæt bakken og instrumentet som angivet på skærmen ”Ekstraktions-tjekliste”. De nødvendige trin 
til opsætning af instrumentet er:

  •  Prøveforbehandling er fuldført. Prøveforbehandling, hvis det er påkrævet, er beskrevet 
i den tekniske vejledning til det specifikke Maxwell® CSC-reagenskit.

  •  Placer cartridges i de valgte positioner i bakken (figur 42). Tryk godt ned for at klikke cartridges 
på plads i begge ender. Der skal kunne høres et klik.

 Figur 42. Placer cartridges i bakken, og tryk godt ned for at klikke dem på plads.
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6.B.  Start af en protokol (fortsat)

  •  Fjern fuldstændigt forseglingerne fra alle cartridges.

  •  Placer elutionsrør i de valgte positioner i bakken.

    Bemærk: Stregkodeetiketter skal ikke påføres ydersiden af elutionsrørene, før rørene indsættes 
i instrumentbakken.

  •  Tilsæt den fornødne mængde elutionsbuffer til hvert elutionsrør (se den tekniske vejledning 
til Maxwell® CSC-reagenskittet for oplysninger om den korrekte mængde).

  •  Tilsæt forbehandlet prøve i brønd nr. 1 (den største brønd) i cartridgen.

  •  Sørg for, at der ikke er nogen plungers fra den eller de forrige kørsler på plunger bar i instrumentet. 
Gå til afsnit 6.C for at få instruktioner i at fjerne plungers, hvis der er plungers 
til stede.

  •  Placer et plunger i den sidste brønd (tættest på elutionsrøret) i hver cartridge.

  •  Placer bakken i instrumentet som vist på figur 43. Vip bagsiden af bakken ind i instrumentet 
som vist, og tryk derefter ned på den forreste del af bakken for anbringe elutionsrørene i 
varmepositionen. Sørg for, at bakken er sat korrekt i og helt ind i instrumentet.

 Figur 43. Placer bakken i instrumentet.
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    Når hvert trin er udført, skal du berøre knappen Bekræft ud for det pågældende trin for at angive, 
at det er blevet udført. Først når alle elementerne på tjeklisten er bekræftet, bliver knappen Start aktiv 
(figur 44). Berør knappen Start for at begynde oprensningen, eller berør knappen Afslut for at vende 
tilbage til skærmen ”Cartridge-opsætning”.

  Figur 44. Gennemført Ekstraktionstjekliste. Når alle elementerne på tjeklisten er bekræftet, 
bliver knappen Start aktiv. Tryk på knappen Start for at begynde behandlingskørslen eller på knappen 
Afslut for at vende tilbage til skærmen til angivelse af prøveoplysninger.

   Bemærk: Reagenscartridges er udformet til brug med potentielt infektiøse stoffer. Brugerne skal 
bruge korrekt beskyttelsesudstyr (dvs. handsker, beskyttelsesbriller osv.) under håndteringen af 
infektiøse stoffer. Brugerne skal overholde institutionens retningslinjer vedrørende håndtering 
og kassering af alle infektiøse stoffer, som anvendes med dette system.

   Vigtigt. Plungers skal anbringes i den korrekte startposition. Hvis instrumentet går gennem en kørsel 
med ubeskyttede magnetiske stænger, skal den magnetiske stangsamling rengøres grundigt 
(se afsnit 7.B), og cartridges, som indeholder prøverne, skal kasseres. Prøverne går tabt.
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6.B.  Start af en protokol (fortsat)

8. Mens protokollen kører, kan du se skærmen ”Protokol kører” (figur 45). Titellinjen på skærmen 
”Protokol kører” angiver den protokol, der køres i øjeblikket. Denne skærm viser:

  •  Navnet på den bruger, som startede protokolkørslen.

  •  Et estimat af den resterende tid til slutningen på kørslen.

  • En beskrivelse af det aktuelle trin, der udføres.

  • En statuslinje, som viser kørslens fuldførelsesprocent.

   Hvis du ønsker at afbryde den aktuelle kørsel, skal du berøre knappen Afbryd i nederste højre hjørne 
af skærmen. Vær opmærksom på, at prøver, der er ved at blive behandlet, vil gå tabt, hvis en 
kørsel afbrydes. 

9. Protokoller kan afsluttes via en af tre mekanismer:

  •  Protokollen fuldføres uden fejl.

  •  Protokollen afbrydes af brugeren.

  • Der opstår en instrumentfejl.

  Figur 45. Skærmen ”Protokol kører”. Skærmen ”Protokol kører” vises under en protokolkørsel. 
Øverst på denne skærm angives, hvilken protokol der i øjeblikket køres. Yderligere angivet på denne 
skærm er den bruger, som startede kørslen, en omtrentlig angivelse af, hvornår kørslen afsluttes, 
en beskrivelse af det aktuelle metodetrin og en statuslinje, der viser kørslens fuldførelsesprocent. 
Hvis du ønsker at afbryde den aktuelle kørsel, skal du berøre knappen Afbryd i nederste højre 
hjørne af skærmen.
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Protokol fuldføres uden fejl

Når protokollen er blevet fuldført uden fejl, ændres skærmen ”Protokol kører” til at angive, at protokollen 
er fuldført (figur 46). Når en protokol er blevet fuldført, vises det ”Aktuelle trin” som Gennemført. Tryk på 
knappen Åbn dør for at åbne døren til Maxwell® CSC Instrument.

Figur 46. Skærmen ”Protokol kører” efter fuldførelse af protokollen. Ved fuldførelse af den 
igangværende protokol angiver vinduet ”Protokol kører” 100 % fuldførelse på kørslens statuslinje. Det 
aktuelle trin ændres til ”Gennemført”, når en kørsel er afsluttet. Når en protokol er blevet gennemført, 
skal du berøre knappen Åbn dør for at åbne døren til Maxwell® CSC Instrument og fjerne bakken.

Luk hætterne på elutionsrørene, og fjern rørene fra bakken (figur 47). Kontrollér, at alle cartridges har 
et plunger i brønd nr. 8. Fjern bakken ved at tage godt fat i den ved elutionsrørpositionen, løfte op 
i bakken og trække den ud (se figur 48). Bakken kan være varm, når en kørsel er gennemført. Vær forsigtig, 
når bakken fjernes. Hvis cartridges manglede plungers, skal du fortsæt til afsnit 6.C for at fjerne dem. 
Den ekstraherede nukleinsyre er til stede i elutionsrørene. Fjern cartridges og plungers fra Maxwell® CSC-
bakken. Brugte cartridges og plungers skal bortskaffes korrekt i henhold til institutionens procedurer 
for farligt og biologisk farligt affald. Genbrug ikke reagens-cartridges, plungers eller elutionsrør.
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6.B.  Start af en protokol (fortsat) 

 Protokol fuldføres uden fejl (fortsat) 

Figur 47. Lukning af hætter på elutionsrør.

Figur 48. Udtagning af elutionsrør og bakke.

Når døren åbnes, vises skærmen ”Rapportvisning” (figur 51). Hvis administratorindstillingerne kræver, 
at der udføres UV-sanitering efter en oprensningskørsel, bliver brugeren bedt om at bekræfte, at der ikke 
er prøver eller eluater til stede i instrumentet inden UV-saniteringen (se afsnit 6.F).
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Bruger afbryder protokol

Hvis protokollen afbrydes af brugeren, angiver skærmen ”Protokol kører”, at protokollen er blevet afbrudt 
(figur 49). Når en protokol afbrydes, vises det aktuelle trin som ”Afbrudt af brugeren”. Efter afbrydelse af 
protokollen kan du berøre knappen Åbn dør for at åbne skærmen ”Oprensning” (figur 50).

Figur 49. Skærmen ”Protokol kører” efter afbrydelse af protokol. Hvis en protokol afbrydes 
af brugeren eller på grund af en instrumentfejl, ændres skærmen ”Protokol kører” til at angive, at 
protokollen er blevet afbrudt, og årsagen vises ud for det aktuelle trin. Når en protokol er blevet afbrudt, 
skal du berøre knappen Åbn dør for at køre oprensningsproceduren. En afbrudt kørsel (initieret af 
brugeren eller på grund af instrumentfejl) medfører tab af alle prøverne. Forsøg ikke at oprense prøver fra 
en afbrudt kørsel igen.

Instrumentfejl

Hvis protokollen afbrydes på grund af instrumentfejl, ændres skærmen ”Protokol kører” til at angive, 
at protokollen er blevet afbrudt (figur 49), og der vises en fejlmeddelelse.

Når en protokol er blevet afbrudt, viser det aktuelle trin årsagen til afbrydelse af protokollen.
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6.C. Oprensning

Efter afbrydelse af protokollen kan du berøre knappen Åbn dør for at åbne skærmen ”Oprensning” 
(figur 50).

På skærmen ”Oprensning” bliver du bedt om at kontrollere, at plunger bar stadig er i indgreb på plunger 
bar. Hvis plungers ikke er i indgreb, kan du tage bakken ud af instrumentet og trykke på knappen Spring 
oprensning over for at fortsætte. Når du berører knappen Spring oprensning over, vises 
ekstraktionsrapporten (figur 51).

Figur 50. Skærmen ”Oprensning” efter afbrydelse af protokol/instrumentfejl. Hvis en protokol 
afbrydes af brugeren eller på grund af en instrumentfejl, vises skærmen ”Oprensning”, hvor brugeren kan 
vælge mellem Start eller Spring oprensning over, afhængigt af, om plungers stadig er sluttet til eller 
fjernet fra plunger bar.

Hvis nogle plungers eller dem alle stadig er tilsluttet plunger bar, skal du udføre følgende trin for at fjerne 
dem, før der kan udføres en ny oprensningskørsel:

• Fjern cartridges, der indeholder udstødte plungers, fra bakken.

• Indsæt bakken igen med de resterende cartridges (som manglede udstødte plungers).

• Tryk på knappen Start oprensning for at udstøde de resterende plungers.

Når en oprensning er udført korrekt, kan du berøre knappen Åbn dør og tage bakken ud. 
Skærmen ”Rapportvisning” vises.

Hvis plunger-oprensningen mislykkes, skal du kontakte Promega Technical Services med henblik 
på yderligere assistance.
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6.D. Resultater

Når du har berørt knappen Åbn dør på skærmen ”Protokol kører”, vises skærmen ”Rapportvisning” 
(figur 51). Denne skærm viser prøvesporings- og protokolspecifikke oplysninger for den aktuelle 
instrumentkørsel. Medtaget i denne rapport er de prøvesporingsoplysninger, der blev registreret inden start 
af protokollen, protokollens endelige status (Gennemført eller Afbrudt), det tidspunkt, protokollen blev 
startet, det tidsrum, det tog at behandle protokollen, operatør-ID’et og oplysningerne om Maxwell® CSC 
Instrument (softwareversion, firmwareversion, softwaretilstand, instrumentnavn, serienummer osv.).

  Figur 51. Skærmen ”Rapportvisning”. Skærmen ”Rapportvisning” viser prøvesporings- og 
protokolspecifikke oplysninger for den aktuelle instrumentkørsel. Medtaget i denne rapport er de 
prøvesporingsoplysninger, der blev registreret inden start af protokollen, protokollens endelige status 
(Gennemført eller Afbrudt), det tidspunkt, protokollen blev startet, det tidsrum, det tog at behandle 
protokollen, operatør-ID og yderligere instrumentinformation.

I venstre side af skærmen findes knapperne Udskriv og Eksportér, som kan bruges til at udskrive 
rapporten eller eksportere rapportoplysninger (figur 52). Berør knappen Eksporter for at gå til den 
mappeplacering, hvortil rapporten skal eksporteres, og berør derpå knappen Gem. Brug knapperne 
med det gule og det røde rektangel til at vælge den mappeplacering, hvor rapporterne skal gemmes. 
Den aktuelle sti er angivet med gule rektangler øverst på skærmen ”Eksporter mappe”. Eventuelle andre 
mapper i det valgte bibliotek vises som røde rektangler i hoveddelen af skærmen. Berør knappen 
Drive\ for at gå til drevplaceringen med den ønskede mappe. Berør de røde mappeknapper for at gå til 
den angivne mappeplacering. Maxwell® CSC-softwaren eksporterer rapporterne i både et format, der kan 
udskrives (*.pdf), og i et tabulatorsepareret format (*.txt). Det tabulatorseparerede format af filen kan være 
nyttigt i forbindelse med et Laboratory Information Management System (f.eks. LIMS). Figur 53 viser et 
eksempel på et tabulatorsepareret rapportformat, og figur 54 viser et eksempel på et PDF-format, 
som kan udskrives.
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6.D. Resultater (fortsat)

Figur 52. Skærmen ”Eksporter mappe”. Når knappen Eksportér berøres, vil brugeren blive bedt om 
at gå til den filplacering, hvor rapportfiler skal gemmes.

Tryk på knappen Åbn for at navigere til den mappe, rapporten er blevet eksporteret til. Hvis du ikke vil 
have vist rapporten, skal du trykke på knappen Udført for at vende tilbage til skærmen ”Rapportvisning”.
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Figur 53. Eksempel på en rapport i tabulatorsepareret format.

Figur 54. Eksempel på en rapport i PDF-format.
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6.E. Kørsel af rapporter

På Maxwell® CSC-softwarens startskærm (figur 55) kan du få vist prøvesporingsrapporter og 
servicerapporter på instrumentet ved at trykke på knappen Resultater. Skærmen ”Resultater” viser en liste 
over alle rapporterne for protokolkørslen i softwaren til Maxwell® CSC IVD-mode samt service- og 
systemopgaver, der er blevet kørt på systemet (figur 56). Eventuelle rapporter, som er oprettet på baggrund 
af en afbrudt kørsel, er angivet med en rød cirkel med et udråbstegn. Brugeren kan filtrere rapporter efter 
datointerval ved at berøre knapperne i venstre side for at få vist rapporter for kørsler, der er udført i dag, 
denne måned, de sidste seks måneder, i år eller alle de kørsler på Maxwell® CSC Instrument, som er udført 
i instrumentets levetid. Desuden kan rapporter filtreres til kun at vise visse rapporttyper ved at berøre 
knapperne Ekstraktion, Service, System eller Alle typer i venstre side af visningen. Tryk på 
kolonneoverskrifterne for at sortere rapporten baseret på kolonneindhold. Tryk på den ønskede rapportpost 
for at se en detaljeret visning af rapportdataene (figur 57). Knappen Eksporter alt i nederste venstre 
hjørne af skærmen vil eksportere alle de viste resultater til en drevplacering angivet af brugeren.

Figur 55. Startskærm i Maxwell® CSC. Ved valg af Resultater åbnes skærmen ”Resultater” 
i Maxwell® CSC, hvor ekstraktionsrapporter fra alle ekstraktionskørsler, serviceaktiviteter og 
systemaktiviteter kan ses.
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Figur 56. Skærmen ”Resultater”. Skærmen ”Resultater” viser en liste over ekstraktionsrapporterne 
fra alle ekstraktionsprotokollerne kørt i softwaren til Maxwell® CSC IVD-mode samt service- og 
systemprotokoller kørt på dette instrument. Rapporter, som er oprettet på baggrund af en afbrudt kørsel, 
er angivet med en rød cirkel med et udråbstegn. Tryk på en vilkårlig rapportliste for at se en detaljeret 
visning af rapportdataene fra den pågældende protokolkørsel.

Figur 57. Ekstraktionsrapport. Et eksempel på de prøvesporingsoplysninger, der findes 
i en ekstraktionsrapport.



56 Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516
TM457 · Revideret 4/22 www.promega.com

6.F. Sanitering

Du kan udføre en manuel UV-lysbehandling af instrumentet fra startskærmen (figur 58) ved at trykke på 
knappen Saniter. Sørg for, at alle prøver er blevet taget ud af instrumentet, og at alt spild er rengjort inden 
start af UV-desinfektionsprotokollen. Der vises en desinfektionstjekliste (figur 59), som underretter dig om, 
hvor længe UV-desinfektionen tager. Du bliver også bedt om at bekræfte, at der ikke findes prøver eller 
eluater i instrumentet inden kørsel af desinfektion. Når du har bekræftet, aktiveres knappen Start. Tryk på 
knappen Start for at udføre UV-sanitering.

Figur 58. Startskærm. Når du vælger knappen Saniter, begynder processen med at udføre en UV-
lysbehandling af Maxwell® CSC Instrument.

Figur 59. Skærmen ”Saniterings-tjekliste”. Saniteringstjeklisten viser UV-saniteringsprocessens 
varighed. Du bliver også bedt om at bekræfte, at der ikke findes prøver eller eluater i instrumentet inden 
kørsel af desinfektion.

Følgende ikon vises på titellinjen, når saniteringen er fuldført.

Berør ikonet for at få vist saniteringsrapporten.

Bemærk: UV-stråling er nyttig ifm. dekontaminering pga. dens evne til at inaktivere biologiske molekyler.  
UV-behandling er ikke en erstatning for rengøring. Brug af UV-saniteringsprotokollen alene giver muligvis 
ikke tilstrækkelig dekontaminering.
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7. Rengøring og vedligeholdelse

Maxwell® CSC Instrument har ingen dele, der kan serviceres af brugeren, og er designet til at kræve 
minimal vedligeholdelse. Det er imidlertid vigtigt at rengøre instrumentet efter hver brug. Hvis der spildes 
prøver eller reagenser, skal instrumentet straks rengøres for at undgå skader eller kontaminering af prøver.

De fleste dele i Maxwell® CSC Instrument har en anodiseret belægning, som danner en holdbar barriere på 
metallet, der er nem at rengøre. Sluk altid for instrumentet, og afbryd det fra stikkontakten inden rengøring.

7.A. Generel pleje

Tør omgående eventuelt væskespild op. Efter hver brug aftørres den magnetiske stangsamling, plunger bar, 
platformen indvendigt og instrumentet udvendigt med en klud fugtet med 70 % ethanol. Anvend ikke andre 
opløsningsmidler eller rengøringsprodukter med slibemiddel.

Vigtigt. Brug handsker eller andet beskyttelsesudstyr. Hvis instrumentet anvendes med biologisk farlige 
materialer, skal du kassere rengøringsmidlerne iht. institutionens retningslinjer.

• Rengør Maxwell® CSC Instrument efter hver brug.

• Hold ventilatorerne bag på maskinen fri for støv.

• Fjern ikke Maxwell® CSC Instrument kabinet med henblik på rengøring. Det vil ophæve garantien.

• Brug ikke en spraydåse til påføring af store mængder væske på instrumentoverfladerne.

• Lad aldrig væsker blive siddende på instrumentoverfladerne i længere tid.

•  Hold al fugt væk fra de opvarmede pladser til elutionsrørene for at forebygge beskadigelse 
af varmeelementerne.

7.B. Rengøring af hardwaren

Hvis plungers ved en fejl ikke er blevet anbragt under en kørsel eller er placeret i den forkerte startposition, 
kan maskinen gennemgå en kørsel med ubeskyttede magnetiske stænger. Sker dette, skal den magnetiske 
stangsamling rengøres.

Vigtigt. Brug handsker eller andet beskyttelsesudstyr. Hvis instrumentet anvendes med biologisk farlige 
materialer, skal du kassere rengøringsmidlerne iht. institutionens retningslinjer.

1.  Den magnetiske stangsamling rengøres med en fugtig, blød klud. Du kan også aftørre samlingen med 
70 % ethanol. Det kræver flere aftørringer at fjerne paramagnetiske partikler fra den magnetiske 
stangsamling. Det vil gøre det meget nemmere at fjerne magnetiske partikler, hvis man vikler en fugtig 
klud omkring en magnet (for eksempel en rørestang).

2.  Kontakt Promega Technical Services for at får hjælp, hvis den magnetiske stangsamling ikke 
kan rengøres.

5295MA.eps
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7.C. Håndtering af spildte væsker

Tør omgående eventuelt væskespild op. Hvis reagenset spildes i instrumentet, skal du tørre synligt materiale 
op med en klud. Tørt materiale skal tørres op med en våd papirserviet. Bemærk, at reagenserne indeholder 
farlige materialer. Bortskaf papirservietter iht. institutionens retningslinjer. Tør godt efter, når det synlige 
materiale er fjernet. I tilfælde af spild i instrumentet, hvor en potentiel biologisk fare er til stede, skal du 
tørre spildet op med papirservietter og vaske området med en producentens som f.eks. Steris® LpH® 
i overensstemmelse med producentens instruktioner. Bortskaf de brugte servietter iht. institutionens 
retningslinjer for biologisk farligt affald.

Vigtigt. Brug ikke blegemiddel til at rengøre Maxwell® CSC Instrument. Blegemiddel reagerer med 
guanidinthiocyanat, som bruges i Maxwell® CSC-reagens-cartridges, og bør ikke tilføres til prøveaffald 
indeholdende lysisopløsninger. Blegemiddel bør ikke bruges til at rengøre Maxwell® CSC-reagensspild.
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8. Evaluering af analytisk ydeevne

Analytisk ydeevne for Maxwell® CSC Instrument (Cat.# AS6000) blev evalueret i kombination med 
Maxwell® CSC Blood DNA Kit, Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Maxwell® CSC DNA FFPE Kit og 
Maxwell® CSC RNA FFPE Kit ved hjælp af humant fuldblod eller FFPE-vævsprøver som relevant for det 
specifikke kit. Gennemsnitligt udbytte og procentvis variationskoefficient (% CV) blev indhentet fra eluater 
på tværs af tre kørsler på et enkelt instrument og på tværs af tre separate instrumenter.

8.A. Reproducerbarhed
Tabel 1. Reproducerbarhed inden for og på tværs af instrumentkørsler. Reproducerbarhed mellem 
og under kørsler blev fastslået ved at køre otte replikater af fuldblodsprøver eller seks replikater af FFPE-
vævsprøver som relevant for det anvendte Maxwell® CSC-kit, i tre særskilte kørsler på et enkelt instrument. 
Prøvetyper og testmetoder var som følger: 1. DNA blev ekstraheret fra 300 µl prøver af fuldblod, 
og udbyttet blev evalueret af absorbansspektroskopi; 2. RNA blev ekstraheret fra 2,5 ml prøver af fuldblod, 
og udbyttet blev evalueret af absorbansspektroskopi; 3. DNA blev ekstraheret fra humane colonsektioner, 
og udbyttet evalueret af qPCR; 4. RNA blev ekstraheret fra humane brystsektioner, og udbyttet evalueret 
af RT-qPCR.

Maxwell® CSC Kit Kørselsnummer Under kørsel % CV Mellem kørsler % CV

1. Blod-DNA 1 (n = 8) 4,0 2,9

2 (n = 8) 2,5

3 (n = 8) 2,2

2. RNA-blod 1 (n = 8) 9,2 11,8

2 (n = 8) 17,7

3 (n = 8) 7,2

3. DNA FFPE 1 (n = 6) 5,0 6,7

2 (n = 6) 4,2

3 (n = 6) 7,9

4. RNA FFPE 1 (n = 6) 17,4 14,2

2 (n = 6) 7,3

3 (n = 6) 7,2
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8.A. Reproducerbarhed (fortsat) 

Tabel 2. Reproducerbarhed inden for og på tværs af instrumenter. Tre kits blev valgt som en 
repræsentativ prøve af kemier for at vurdere instrumentreproducerbarhed. Reproducerbarhed mellem 
og under instrumenter blev fastslået ved at køre otte replikater af fuldblodsprøver eller seks replikater 
af FFPE-vævsprøver som relevant for det anvendte Maxwell® CSC-kit på tre særskilte Maxwell® CSC 
Instrument. Den gennemsnitlige afvigelse og standardafvigelsen for det oprensede nukleinsyreudbytte blev 
beregnet for replikater på hvert instrument for at fastslå variabilitet mellem instrumenter og for replikater 
i alle tre kørsler for at fastslå variabilitet mellem instrumenter. Prøvetyper og testmetoder var som følger: 
1. DNA blev ekstraheret fra 300 µl prøver af fuldblod, og udbyttet blev evalueret af absorbansspektroskopi; 
2. RNA blev ekstraheret fra 2,5 ml prøver af fuldblod, og udbyttet blev evalueret af absorbansspektroskopi; 
3. DNA blev ekstraheret fra humane colonsektioner og evalueret af qPCR. 

Maxwell® CSC Kit
Instrument-

nummer Under kørsel % CV Mellem kørsler % CV

1. Blod-DNA 1 (n = 8) 4,0 3,5

2 (n = 8) 3,0

3 (n = 8) 3,3

2. RNA-blod 1 (n = 8) 9,2 13,5

2 (n = 8) 9,4

3 (n = 8) 14,7

3. DNA FFPE 1 (n = 6) 5,0 5,3

2 (n = 6) 4,1

3 (n = 6) 5,6

8.B. Krydskontaminering

DNA blev oprenset fra otte replikater af 300 µl kvindelige og mandlige fuldblodsprøver behandlet i 
skiftende positioner på platformen på Maxwell® CSC Instrument ved hjælp af Maxwell® CSC Blood DNA 
Kit. Et SRY-mål på Y-kromosomet blev anvendt til at identificere potentiel krydskontaminering af kvindelige 
prøver med mandlig DNA fra tilstødende prøver. Når kvindelige fuldblodsprøver blev behandlet i positioner 
på platformen ved siden af mandlige fuldblodsprøver, viste kvindelige prøver ingen detekterbar 
Y-kromosomal DNA.
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9. Evaluering af klinisk ydeevne

Den kliniske ydelse blev evalueret af et eksternt klinisk laboratorium. DNA blev ekstraheret fra humane 
fuldblodsprøver af to særskilte brugere ved hjælp af Maxwell® CSC Instrument og Maxwell® CSC Blood 
DNA Kit og testet for amplificerbarhed i en relevant in vitro-diagnostisk test. DNA ekstraheret fra de samme 
prøver ved hjælp af den ekstraktionsmetode, som laboratoriet typisk anvender (laboratoriets 
referenceekstraktionsmetode) blev testet samtidigt med henblik på sammenligning.

For yderligere ydelsesdata henvises til de relevante tekniske vejledninger til Maxwell® CSC-reagens.

9.A. DNA-amplificering

Tabel 3. DNA-amplificering. DNA blev oprenset fra 16 separate humane fuldblodsprøver ved hjælp 
af Maxwell® CSC Blood DNA Kit og laboratoriets referenceekstraktionsmetode og testet i en 
COLD-PCR JAK2 V617F-analyse målrettet genet af den vilde type. For Maxwell® oprensninger blev 
et inputblodvolumen på 50 µl og et elueringsvolumen på 100 µl evalueret. Alle prøver fra begge metoder 
amplificeret med en Cq-værdi <15 cyklusser.

Blodprøver

Amplificering

Maxwell® CSC Laboratoriets referencemetode

16 Alle prøver amplificeret Alle prøver amplificeret
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9.A. DNA-amplificering (fortsat)

Tabel 4. Reproducerbarhed fra tester til tester. DNA blev oprenset fra 16 separate humane 
fuldblodsprøver af to forskellige brugere af Maxwell® System. Et inputblodvolumen på 300 µl og et 
elueringsvolumen på 50 µl blev anvendt til otte af prøverne (TS-1 til TS-8), og et inputblodvolumen 
på 50 µl og et elueringsvolumen på 100 µl blev anvendt til de andre otte prøver (TS-9 til TS-16) for at sikre, 
at det fulde område af inputblodvolumener og elueringsvolumener tilladt af Maxwell® CSC Blood DNA Kit 
var dækket. Det ekstraherede DNA blev testet i en COLD-PCR JAK2 V617F-analyse målrettet genet af den 
vilde type, og Cq-værdierne indhentet af hver tester blev sammenlignet. Resultaterne var sammenfaldende 
mellem de to testere.

Blodprøve

Inputprøve og elueringsvolumener 
(Maxwell® CSC) Gennemsnitlig Cq

Inputprøvevolumen (µl) Elueringsvolumen (µl) Tester 1 Tester 2

TS-9 50 100 12,94 12,87

TS-10 50 100 12,73 13,97

TS-11 50 100 13,34 13,34

TS-12 50 100 14,26 13,41

TS-13 50 100 14,64 14,39

TS-14 50 100 13,19 13,15

TS-15 50 100 12,84 13,15

TS-16 50 100 12,02 14,07

TS-1 300 50 12,62 12,05

TS-2 300 50 12,52 12,83

TS-3 300 50 12,73 12,43

TS-4 300 50 12,82 13,42

TS-5 300 50 12,71 20,38

TS-6 300 50 12,43 12,60

TS-7 300 50 12,77 12,64

TS-8 300 50 12,07 12,83
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9.B. Krydskontaminering

DNA-oprensning blev udført på otte forskellige 300 µl fuldblodsprøver og otte negative kontrolvandprøver 
i skiftende positioner på platformen for at vurdere eventuel krydskontaminering mellem prøver i den 
samme instrumentkørsel. De resulterende eluater blev testet med qPCR for at fastslå, om der var 
kontaminerende DNA til stede i de negative kontroller, ved hjælp af en JAK2 V617F-amplificeringsanalyse 
målrettet genet af den vilde type. Intet DNA blev detekteret i de negative kontroller, hvilket påviste, at der 
ikke opstod detekterbar krydskontaminering under instrumentkørslen.

Efter fuldførelse af de andre undersøgelser beskrevet her i afsnit 9, Evaluering af klinisk ydeevne, 
dekontaminerede og rensede det eksterne laboratorium instrumentet i henhold til proceduren beskrevet 
i afsnit 7 i denne vejledning. DNA-oprensning blev derpå udført på 16 negative kontrolprøver (vand) ved 
hjælp af Maxwell® CSC Instrument og Maxwell® CSC Blood DNA Kit, og eluater fra hver prøve blev testet 
med qPCR for at fastslå, om der var kontaminerende DNA til stede, ved hjælp af en JAK2 V617F-
amplificeringsanalyse målrettet genet af den vilde type. Intet DNA blev detekteret i de negative kontroller, 
hvilket påviste, at rengøringsinstruktionerne for instrumentet er effektive til at forhindre overførsel af 
kontaminering fra tidligere instrumentkørsler.
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10. Fejlfinding
Angående spørgsmål, der ikke er beskrevet her, bedes du kontakte den lokale Promega-filial, -kontor eller 
-distributør. Se Promegas websted, hvor du kan finde den nærmeste Promega-filial eller -distributør. 
Kontaktinformation kan findes på: www.promega.com. E-mail: techserv@promega.com

Symptomer Årsager og kommentarer
Instrumentet fjerner ikke plungers Hvis plungers stadig er i indgreb på plunger bar, udføres 

følgende trin: 
Fjern cartridges med de udstødte plungers fra bakken. 
Indsæt bakken igen med cartridges uden de udstødte plungers. 
Tryk på knappen Indstillinger på startskærmen, og vælg 
Oprensning. Bekræft elementer på tjeklisten, og følg 
anvisningerne på skærmen for at prøve at fjerne plungers. 
Hvis plunger oprensningen mislykkes, skal du kontakte 
Promega Technical Services med henblik på yderligere 
assistance: techserv@promega.com

Tablet-pc’ens berøringsskærm ser ikke 
ud til at fungere

Kontroller, at stikket er korrekt tilsluttet tablet-pc’en.

 Kontroller, at instrumentet er tilsluttet USB-porten på 
tablet-pc’en. 

Genstart Maxwell® CSC-tabletten, og start Maxwell® CSC-
softwaren.

 Hvis problemet ikke er afhjulpet, skal du kontakte Promega 
Technical Services (techserv@promega.com).

Kan ikke komme længere end skærmen 
”Scan stregkode”

 Sørg for, at du scanner den korrekte stregkode (se figur 37). 

Sørg for, at du bruger det korrekte Maxwell® CSC-kit.

Sørg for, at kittets udløbsdato ikke er overskredet.

 Hvis du stadig oplever problemer, skal du kontakte Promega 
Technical Services.

Kan ikke ændre saniteringstiden eller indlæse 
nye protokoller

 Kun operatører med adgangsrettigheder på administratorniveau 
i Maxwell® CSC-softwaren kan ændre bestemte instrumentfunk-
tioner. Hvis den aktuelle operatør, der er logget på tablet-pc’en, 
ikke har adgangsrettigheder på administratorniveau i 
Maxwell® CSC-softwaren, skal operatøren logge af tablet-pc’en 
og derefter logge på igen med en Windows-brugerprofil, som har 
adgangsrettigheder på administratorniveau i Maxwell® CSC-
softwaren. Start Maxwell® CSC-softwaren, og forsøg at foretage 
de ønskede indstillingsændringer i Maxwell-softwaren.
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10.A. Fejl og advarsler

Fejl Forklaring

<Method Name> er ikke kompatibel med den 
aktuelle driftsmode. 

Brugeren forsøger at køre en RUO-metode 
i Maxwell® CSC IVD-softwaren. Denne metodetype skal 
køres ved hjælp af Maxwell® CSC RUO-softwaren. 
Luk Maxwell® CSC IVD-softwaren, åbn Maxwell® CSC 
RUO-softwaren, og kør den ønskede RUO-metode.

Initialiseringsfejl: Adgang nægtet, ikke en gyldig 
Promega-bruger, kontakt din systemadministrator.

Den aktuelle Windows-brugerprofil, der er logget på 
tablet-pc’en, har ikke adgangsrettigheder til at køre 
Maxwell® CSC-softwaren. Se TM484 for at få oplysninger 
om, hvordan du tildeler adgangsrettigheder for 
Maxwell® CSC-softwaren til en Windows-brugerprofil.

USB-enhed blev ikke fundet. Er den slukket eller afbrudt? Tablet-pc er ikke tilsluttet instrumentet, eller 
instrumentet er slukket. Kontroller, om tablet-pc’en er 
tilsluttet instrumentet, eller genstart tablet-pc’en, eller 
tænd for instrumentet. Kontakt Promega Technical 
Services, hvis fejlen ikke blev afhjulpet

Åben dør registreret under drift. Åben dør blev registreret under drift. Hvis denne fejl 
opstår under en protokolkørsel, afbrydes kørslen, 
og prøverne går tabt. Berør Fortsæt for at tvinge 
instrumentet til at forsøge at fuldføre 
afbrydelsesprocessen for protokollen. Kontakt Promega 
Technical Services, hvis fejlen ikke blev afhjulpet

Protokol: Afbrudt af bruger. Bruger har afbrudt protokol. Prøverne går tabt.

Der opstod en fejl under kontrol af placeringen af 
cartridges. Sørg for, at cartridges sidder korrekt.

Instrumentet registrerede, at cartridges ikke var sat 
korrekt i bakken. Sæt cartridges korrekt i bakken. 
Kontakt Promega Technical Services, hvis fejlen ikke 
blev afhjulpet.

Dørsensor udløst. Udløsning af dørsensor registreret. Kontakt Promega 
Technical Services.

Dør blev ikke åbnet korrekt. Dør blev ikke åbnet. Kontakt Promega Technical Services.

En tidligere instrumentopgave er stadig aktiv. 
Prøv igen senere.

Brugeren prøvede at gøre noget, da forrige kørsel var 
aktiv. Vent, indtil den aktuelle proces er afsluttet, inden 
du forsøger at udføre den ønskede handling. 
Kontakt Promega Technical Services, hvis fejlen 
ikke blev afhjulpet.

Tidligere session fik timeout, er enhed frakoblet? Forbindelsen blev afbrudt under forrige instrumentkørsel, 
eller USB blev afbrudt under en kørsel og derefter 
tilsluttet igen. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet 
instrumentet, og at ingen har trukket det ud, mens 
instrumentet kørte. Kontakt Promega Technical Services, 
hvis fejlen ikke blev afhjulpet.



66 Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516
TM457 · Revideret 4/22 www.promega.com

10.A. Fejl og advarsler (fortsat)

Advarsler Forklaring

Advarsel: Kunne ikke starte ekstraktion: 
Selvtest ikke bestået.

Selvinitialisering af instrumentet ikke bestået. 
Kontakt Promega Technical Services.

Advarsel: Opstart diagnose: 
Afbrydelse af forrige kørsel detekteret.

Instrumentet registrerede, at den forrige kørsel blev 
afbrudt. Kontrollér, om plungers er indsat på plunger bar. 
Kør i givet fald oprensningsprotokollen fra skærmen 
”Indstillinger”, og følg anvisningerne for at fjerne dem 
sikkert. Når plungers er blevet fjernet, tages bakken ud 
af instrumentet, hvis den stadig er der.

Advarsel: Opstart diagnose: 
Ændring af firmwareversion detekteret.

Brugeradvarsel, som underretter brugeren om, at 
ændringen af firmwareversion er blevet detekteret.

Eventuelle alvorlige hændelser, som opstod i forbindelse med enheden, og som førte til eller kunne føre til 
dødsfald eller alvorlig kvæstelse af en bruger eller patient, skal straks indberettes til producenten. Brugere 
bosat i den Europæiske Union skal også indberette eventuelle alvorlige hændelser til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

10.B. Brug af et USB-flashdrev

 •  Hvis du bruger et USB-flashdrev, skal du ikke indsætte eller fjerne flashdrevet fra USB-portene 
på bagsiden af Maxwell® CSC Instrument, mens der køres en rapport.

 •  Eftersom USB-flashdrev kan variere fra leverandør til leverandør eller fra type til type, kan der 
forekomme problemer med kompatibilitet. Hvis dit USB-flashdrev ikke registreres efter et par sekunder, 
eller hvis du støder på problemer med USB-flashdrevet, skal du lukke tabletten og instrumentet ned og 
genstarte dem og forsøge med et USB-flashdrev af et andet mærke. 

 •  Hvis tablet-controlleren ikke svarer efter indsætning af et USB-flashdrev, skal du lukke tablet-pc’en 
og fjerne USB-drevet og derefter genstarte tablet-pc’en og instrumentet. 
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11. Appendiks

11.A. Service

Det anbefales at få Maxwell® CSC Instrument serviceret en gang om året.

11.B. Returnering af Maxwell® CSC Instrument til service

Maxwell® CSC Instrument er udformet til at give en konstant ydelse i årevis med lille vedligeholdelse. 
Hvis der opstår et problem med instrumentet, bedes du kontakte Promega eller den lokale Promega-
repræsentant for support. Besøg Promegas websted: www.promega.com for kontaktoplysninger til den 
Promega-filial eller -distributør, der findes tættest på dig. I tilfælde af at yderligere handlinger er påkrævet, 
vil du blive oplyst om mulighederne for reparation, og du vil om nødvendigt modtage et returnummer. 
Promega er ikke ansvarlig for instrumenter returneret uden et returnummer. Ifm. transport af instrumentet 
mhp. service skal du huske at:

• Anmode Promega om et returnummer.

• Dekontaminere instrumentet (se afsnit 13 for anvisninger i dekontaminering).

•  Påsætte et signeret og dateret dekontamineringscertifikat indvendigt på låget på den forsendelseskasse, 
som instrumentet returneres i (se afsnit 13). Manglende udfyldelse og påsætning af dekontaminerings-
certifikatet vil medføre opkrævning af dekontamineringsudgifter.

•  Bruge den oprindelige emballage for at sikre, at instrumentet ikke beskadiges under transporten.

•  Der vil blive påført ekstraudgifter ifm. eventuelle skader. Returner alt tilbehør sammen med 
instrumentet, herunder stregkodelæseren og tablet-pc’en.

Bemærk: Kontakt Promega eller den lokale Promega-repræsentant vedrørende emballage, hvis den 
oprindelige emballage er blevet væk eller er beskadiget.

11.C. Ompakning af Maxwell® CSC Instrument

Klargøring af Maxwell® CSC Instrument inden ompakning:

•  Sørg for, at cartridges og elutionsrørene er taget ud af instrumentplatformen.

•  Sluk for instrumentet og tablet-pc’en, og afbryd enhederne fra strømforsyningen. USB-ledningerne fra 
tablet-pc’en og stregkodelæseren fjernes fra USB-portene på bagsiden af Maxwell® CSC Instrument.

Ompakning af Maxwell® CSC Instrument

Bemærk: Hvis du ikke har den oprindelige emballage til Maxwell® CSC Instrument, bedes du kontakte 
Promega Technical Services eller din lokale Promega-repræsentant for at bestille emballage til 
Maxwell® CSC Instrument.
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11.C. Ompakning af Maxwell® CSC Instrument (fortsat)

Send kun Maxwell® CSC Instrument med Promega-emballage for at undgå skader.

1. Åbn instrumentdøren, og skub manuelt bakken ind bagest i instrumentet.

2. Bring manuelt plunger bar (figur 60) ned for at dække de magnetiske spidser.

Figur 60. Plunger bar.

3. Placer det udstansede skum som vist på figur 7.

4. Skub det andet udstansede skum for at låse bakken og plunger bar som vist på figur 7. Det kan være 
nødvendigt at flytte plunger bar manuelt, så den flugter med skummet. De to udstansede stykker 
skum forhindrer plunger bar og bakken i at bevæge sig under transport. Vær opmærksom på, at 
instrumentets dør ikke lukker fuldstændigt, når skummet er på plads. Det er tilsigtet. Prøv ikke 
på at tvinge døren til at lukke, da den kan gå i stykker.

5. Placer instrumentet i plastikposen.
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6. Placer instrumentet i det nederste skumemballagemateriale. Instrumentet passer kun i det nederste 
skumstykke i én retning (figur 61). 

 Figur 61. Maxwell® CSC Instrument i korrekt retning i kassen.

7. Placer den øverste skumemballage over toppen af instrumentet som vist (figur 62).

 Figur 62. Skumemballage øverst i kasse.
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11.C. Ompakning af Maxwell® CSC Instrument (fortsat)

8. Placer tilbehørskassen oven på emballageskummet. Påsæt dekontamineringscertifikatet oven 
på tilbehørskassen (figur 63). 

 Figur 63. Maxwell® CSC Instrument i korrekt retning i kassen.

9. Luk flapperne oven på transportkassen, og fastgør dem med emballagetape.

10. Skriv returnummeret, som du fik af Promega eller den lokale Promega-repræsentant, 
udvendigt på transportkassen.

11.D. Bortskaffelse af instrument

Kontakt den lokale Promega-repræsentant vedrørende bortskaffelse af instrumentet. 
Følg institutionskravene vedrørende bortskaffelse af tilbehør. Instrumentet skal dekontamineres 
inden bortskaffelse.

12. Garantier, serviceaftaler og relaterede produkter

12.A. Garanti

Ved køb af Maxwell® CSC vil instrumentet være omfattet af en etårig premier-garanti: Premier-garantien 
dækker alle dele, arbejde og transport til og fra vores reparationslagre samt dit valg af et låneinstrument 
inden for 1 arbejdsdag eller reparation på stedet af en fabriksuddannet servicetekniker, der ankommer 
inden for 2 arbejdsdage. Vi reparerer instrumentet og returnerer det til dig, så det fungerer i henhold 
til de oprindelige fabriksspecifikationer. Den omfatter endvidere et besøg til forebyggende vedligeholdelse.
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12.B. Garanti og serviceaftaler

Maxwell® CSC Premier Service Agreement  
Cat.# SA1120

Premier-serviceaftalen dækker alle dele, arbejder og transport til og fra vores reparationslagre samt dit 
valg af et låneinstrument inden for 1 arbejdsdag eller servicebesøg på stedet af en fabriksuddannet 
servicetekniker, der ankommer inden for 2 arbejdsdage. Den omfatter derudover ét årligt besøg til 
forebyggende vedligeholdelse pr. år, hvilket kan udføres ved at returnere instrumentet til et autoriseret 
servicecenter eller ved et besøg på stedet af en servicetekniker. Yderligere besøg til forebyggende 
vedligeholdelse kan fås separat.

Maxwell® CSC Preventive Maintenance  
Cat.# SA1130

Med henblik på at opretholde maksimal systemydelse anbefaler Promega, at der udføres forebyggende 
vedligeholdelse på Maxwell® CSC Instrument efter 12 måneders brug. Under denne procedure tester vores 
kvalificerede servicepersonale instrumentet, kontrollerer delene for slid og udskifter dem efter behov. 
Desuden justeres systemet, og ydelsen bekræftes. Der leveres dokumentation til dit arkiv.

Maxwell® CSC Installation Qualification and Operational Qualification  
Cat.# SA1140, SA1150, SA1160

Serviceproduktet Installationskvalifikation omfatter en række formelle instrumentkontroller, leverer 
skriftlig dokumentation for instrumentets funktionalitet og påviser, at alt, der er bestilt sammen med 
instrumentet, følger med og er installeret på kundens laboratorium. Serviceproduktet 
Installationskvalifikation involverer et besøg på stedet for at udføre:

• Installation af kvalificeret Promega-personale

• Inspektion af transportkasser, instrument og tilbehør

• Sammenligning af modtagne elementer ift. elementer på indkøbsordren

• Inspektion af laboratorieforholdene

• Gennemgang af alle farer og forholdsregler med brugere

• Bekræftelse/installation af korrekt firmwareversion

• Registrering og dokumentation af installation og handlinger

Serviceproduktet Driftskvalifikation påviser, at instrumentet fungerer i henhold til driftsspecifikationerne. 
Serviceproduktet involverer et besøg af en af Promegas servicerepræsentanter på stedet for at:

• Køre driftsmæssige kontroltest

• Dokumentere testresultater

• Instruere kunde(r) i at betjene instrumentet

• Instruere kunde(r) i at bruge logbogen

• Fuldføre kundespecifik logbog, instrumentmærkat og dokumentation for driftskvalifikation
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12.B. Garanti og serviceaftaler (fortsat)

Begrænset garanti og retningslinjer for service

I medfør af denne garanti garanterer Promega over for den oprindelige køber af Promega Maxwell® CSC 
Instrument, at Promega vil levere de dele og det arbejde, der kræves til service og reparation af instrumentet 
i ét år fra købsdatoen. Din garanti omfatter muligheden for: 1) reparation på lager med et låneinstrument, 
der kan bruges i den periode, det tager at reparere instrumentet, eller 2) reparation på stedet af en 
fabriksuddannet tekniker. Hvis du vælger reparation på lager, skal instrumentet pakkes sikkert og sendes 
til Promega på Promegas regning. Promega returnerer den reparerede eller erstattede enhed til dig 
på Promegas regning inden for 3 arbejdsdage efter, at reparationen er færdig. Denne garanti kan fornys 
i perioder på ét år, forudsat, at der anmodes om fornyelse inden den aktuelle garantis eller 
serviceaftales ophør.

Promegas eneste ansvar under denne garanti og ved hurtig meddelelse om en defekt er begrænset til 
reparation eller udskiftning (efter Promegas skøn) af et instrument, som findes at være defekt inden for 
vilkårene i denne garanti. Forbrugsdele er ikke dækket af denne garanti. Denne garanti inkluderer ikke 
reparation eller udskiftning, der er nødvendig som følge af ulykke, forsømmelighed, misbrug, uautoriseret 
reparation eller modifikation af instrumentet.

Denne garanti og retsmidlerne, som fremsættes heri, er de eneste gældende og træder i stedet for alle andre 
udtrykkelige eller underforståede garantier (herunder underforståede garantier vedrørende salgbarhed, 
egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse), og Promega vil ikke være bundet af andre garantier. 
Promega vil ikke i noget tilfælde være ansvarlig for eventuelle særlige, utilsigtede eller indirekte skader 
opstået som resultat af brug eller fejlfunktion af instrumentet eller systemet, som det anvendes 
sammen med.

Instrumentet må ikke returneres uden et korrekt returnummer fra Promega og dekontamineringscertifikat 
som beskrevet i denne vejledning.

Service uden for garantien

Kontakt Promega eller den lokale Promega-repræsentant. Vi vil med glæde hjælpe dig via telefonen 
omkostningsfrit. Der gives tilbud på reparation inden udførelse af arbejde.



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Gratisnummer i USA 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516 73
www.promega.com  TM457 · Revideret 4/22

12.C. Relaterede produkter
Produkt Størrelse Cat.# 
Maxwell® CSC Blood DNA Kit 48 preps AS1321
Maxwell® CSC RNA Blood Kit 48 preps AS1410
Maxwell® CSC DNA FFPE Kit 48 preps AS1350
Maxwell® CSC RNA FFPE Kit 48 preps AS1360
Maxwell® CSC Whole Blood DNA Kit 48 preps AS1820
Maxwell® CSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit 48 preps AS1780
RSC/CSC Deck Tray 1 each SP6019
Elution Magnet, 16-Position 1 each AS4017
Til in vitro-diagnostisk brug. Dette produkt leveres kun i bestemte lande.
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13. Dekontamineringscertifikat

Det er nødvendigt at foretage desinficering og dekontaminering, inden instrumentet og tilbehør 
transporteres mhp. reparation. Returnerede instrumenter skal være ledsaget af et underskrevet og dateret 
dekontamineringscertifikat, som påsættes indvendigt på instrumentemballagen.

Desinfektion og dekontaminering: Aftør den magnetiske stangsamling, plunger bar, platformen indvendigt 
samt indvendige og udvendige overflader med en klud fugtet med 70 % ethanol. Følg straks op med en klud 
fugtet med deioniseret vand. Gentag proceduren så mange gange som nødvendigt for at opnå en effektiv 
desinficering og dekontaminering af instrumentet.

   Manglende bekræftelse af desinficering og dekontaminering vil medføre dekontamineringsudgifter, 
inden der udføres service på instrumentet.

  Vælg enten (A) eller (B):

  A.  Jeg bekræfter, at de returnerede genstande ikke har været i kontakt med kropsvæsker eller 
toksiske, kræftfremkaldende, radioaktive eller andre farlige materialer.

   B.  Jeg bekræfter, at de returnerede genstande er blevet dekontamineret og kan håndteres uden at 
udsætte personalet for sundhedsfarer.

  Tegn en cirkel omkring typen af materiale, 
  der er anvendt i instrumentet: Kemisk  Biologisk  Radioaktiv**

  Beskriv kort den udførte dekontamineringsprocedure:
  

  

  Dato: 

  Sted: 

  Signatur:

  Navn (blokbogstaver):

   ** Den ansvarlige for strålingssikkerhed skal også skrive under, hvis instrumentet blev brugt med 
radioaktive materialer.

  Undertegnede garanterer, at dette instrument er fri for radioaktiv forurening.

  Dato:    

  Sted:   

  Signatur: 

  Navn (blokbogstaver):
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14. Liste over ændringer

Der er foretaget følgende ændringer i version 4/22 af dette dokument:

1. Tilføjet afsnit 8 og 9, og omnummereret efterfølgende sektioner.

2. Diverse tekstredigeringer blev udført i hele dokumentet.

3. Forsidebilledet blev opdateret.

4. Dokument opdateret for overensstemmelse med forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk 
medicinsk udstyr.

Det er producentens ansvar at levere oplysninger om udstyrets elektromagnetiske kompatibilitet til kunden eller brugeren.

Det er brugerens ansvar at sikre, at der kan opretholdes et kompatibelt elektromagnetisk miljø for udstyret, så enheden fungerer som tiltænkt.
(a)US-patentnr. 7,721,947 og 7,891,549 og andre anmeldte patenter.

©2019–2022 Promega Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Maxwell er et registreret varemærke tilhørende Promega Corporation.

LpH er et registreret varemærke tilhørende Steris Healthcare. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Produkterne kan være dækket af anmeldte eller udstedte patenter eller kan have visse begrænsninger. Du er velkommen til at besøge vores 
websted for yderligere information.

Alle priser og specifikationer kan blive ændret uden forudgående varsel.

Produktfordringer er underkastet ændringer. Kontakt Promega Technical Services, eller gå ind i Promegas online-katalog for at få de mest aktuelle 
informationer om Promega-produkterne.
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